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Abstract 

Everything started when I got a task from Euromaint Industry in Skövde, Sweden, 
to develop an alphanumerical display that could replace an old one, which was 
sold out. I got a task to choose a modern, suitable, graphical display and develop 
an interface between the new display and the industrial machine, which the old 
one was connected to. I have searched for a display at some suppliers of electronic 
components and I have found a TFT-display from the Japanese company Kyocera. 
The display had an interface similar to VGA so I had to study VGA to see how it 
works. Then I realized that I needed a faster circuit than a microcontroller. Then I 
chose a programmable logic circuit, an FPGA, to control the VGA-sweep. Today 
the FPGA-circuit controls the whole system.  
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Sammanfattning 

Allting började med att jag fick i uppdrag av Euromaint Industry i Skövde att 
konstruera en alfanumerisk display i syfte att ersätta en utgången display som inte 
längre nytillverkas. Jag fick i uppdrag att välja ut en modern, lämplig grafisk 
display och bygga ett interface mellan den nya displayen och den industriella 
maskin som displayen skall sitta på. Efter att ha letat hos några 
elektronikleverantörer kom jag fram till att en TFT-skärm från det japanska 
företaget Kyocera var den som passade bäst. Skärmen hade ett VGA-liknande 
interface och min uppgift blev att sätta mig in i hur VGA fungerar. Efter att ha 
konstaterat att det krävdes en snabbare krets än en microcontroller för att använda 
VGA, var det endast en programmerbar logikkrets, en FPGA, som gällde. Denna 
FPGA sköter nu ensam om såväl VGA-interfacet som inläsningen av 
informationen från den industriella NC-maskinen.  
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1 Inledning 
Om man tittar i en katalog från en elektronikleverantör upptäcker man att det 
finns två vanliga typer av displayer, grafiska displayer och alfanumeriska displayer. 
En grafisk display är en display som består av ett bestämt antal bildpunkter. Varje 
bildpunkt kan visa två, flera hundra tusen eller kanske flera miljoner olika färger. 
Om dessa bildpunkter är tillräckligt små, eller människans öga befinner sig 
tillräckligt långt ifrån, kommer bildpunkterna att flyta ihop och hjärnan kommer 
att se en bild. Displayen kan därmed visa precis vad som helst, en bil, en katt eller 
en text. Ett vanligt exempel på en grafisk display är en TV eller en datorskärm.  

En alfanumerisk display brukar nu för tiden ofta bestå av en grafisk display. Trots 
det kan denna typ av display oftast bara visa bokstäver, siffror och kanske några 
andra lustiga tecken. Det beror på att konstruktören av den alfanumeriska 
displayen lagt till elektronik som gör att displayen enbart kan visa detta. En 
alfanumerisk display har alltid ett bestämt antal positioner där bokstäverna kan stå. 
Om en alfanumerisk display har 32 x 8 tecken betyder att displayen bara kan visa 
åtta rader med bokstäver och siffror som maximalt kan vara trettiotvå tecken 
långa. Bokstäverna och siffrorna ligger redan inlagda i ett minne i displayen så den 
konstruktör som vill ha en alfanumerisk display med i sin konstruktion behöver 
inte tänka på hur ett A ser ut för att kunna skriva ut en text. Det räcker att tala om 
för displayelektroniken att på positionen längst upp till höger skall det stå ett A. 
Det gör man genom att varje position på displayen har ett nummer, en adress. 
Likaså har också varje tecken som displayen kan visa en adress. Det gör att 
alfanumeriska är smidiga att använda i elektroniska system där man bara behöver 
skriva ut text. Ett exempel på en alfanumerisk display är den som sitter på NC-
systemet Siemens Sinumerik 8 och ger användaren information om bl.a. i vilket 
läge en svarv eller fräs befinner sig.  

1.1 Bakgrund 

Euromaint Industry AB i Skövde underhåller och reparerar industriella maskiner 
och dess elektroniska styrsystem. En vanlig typ av styrsystem som finns hos 
Euromaint Industry's kunder är Siemens Sinumerik 8 från 80-talet. Dessa system 
har en alfanumerisk plasmadisplay som inte nytillverkas längre och som därmed är 
svår att få tag på.  

Jag har fått i uppdrag av Euromaint Industry att välja ut en modern, lämplig 
display och göra ett interface så att den nya displayen kan användas ihop med 
Siemens Sinumerik 8. 

 



Inledning 

6 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att välja ut en lämplig typ av display och få den att 
fungera ihop med Siemens Sinumerik 8. För att den nya displayen skall passa in i 
panelen på styrsystemet, får yttermåtten inte överstiga monteringshålets mått i 
panelen dvs. inte vara bredare än 280 mm och inte högre än 148 mm. Dessutom 
måste det finnas plats för skruvhål i de fyra hörnen. Tecken får heller skrivas ut så 
att den sammanlagda höjden resp. bredden alla tecken inte överstiger den gamla 
skärmens 92,5 mm resp. 222 mm eftersom det sitter en plåt med ett skyddsglas 
framför displayen, eftersom då skulle plåten skymma tecknen.  

Displayen får heller inte vara särskilt mycket mindre än den gamla då texten måste 
vara tydlig att läsa. Displayen skall rymma 32 x 8 tecken, där varje tecken också 
skall gå att stryka under, och den måste vara ganska modern så att den finns kvar 
på marknaden ett tag till så att inte samma problem uppstår igen. Om displayen 
har något standardiserat interface är detta alltså önskvärt då displayen skulle kunna 
bytas ut mot en annan. Displayen skall tillsammans med lämplig elektronik kunna 
skriva ut de tecken som står i databladet för den gamla displayen. Det innebär att 
elektroniken måste kunna läsa av 0-5 V TTL-nivå och klara av de egenskaper 
gällande timing som står i specifikationen för den gamla displayen. (se bilaga).  

Som spänningskälla står +5 VDC max 2 A och +150 VDC max 150 mA till 
förfogande och både elektroniken och displayen måste kunna drivas på denna 
spänning.  

Elektroniken och displayen måste också tåla de störningar som antagligen finns 
inuti panelen. Jag har inga siffror på hur stora dessa är men det är troligt att de 
finns där så det handlar om att vara allmänt försiktig när det gäller störningar.  

Elektroniken och displayen måste också tåla temperaturen inuti panelen. Den 
gamla displayen tål dock bara 0º till +45ºC så tål den nya displayen den 
temperaturen så blir det nog inga problem. Det sitter stora kylfläktar inuti panelen 
så det skall nog inte blir så varmt där inne.  

Vid val av komponenter gäller att inte krångla till det allt för mycket för att hitta 
de allra billigaste komponenterna. Kretsen skall inte massproduceras så småsnålhet 
lönar sig inte.  
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Figure 1 Den gamla displayen. Sprickan i glaset visar att displayen sitter i en tuff 
miljö. 

 

1.3 Avgränsningar 

För att inte arbetet med att leta efter displayer skall ta allt för lång tid kommer jag 
endast i begränsad omfattning kunna söka hos andra leverantörer än de kända 
leverantörerna Elfa, Farnell och RS-Online. Internet är hur stort som helst och det 
finns massor med försäljare av displayer men vilka är dem? Är de seriösa? Och 
vilka leveranstider har de?  

Den enda information jag har kring hur interfacet från Sinumerik 8 fungerar 
kommer från specifikation för den gamla displayen. Den är skriven ur synvinkeln 
att jag skulle programmera just den displayen. Jag har ingen information om hur 
Sinumerik 8 skickar sin data. Det gör att vissa detaljer i interfacet bygger på 
antaganden och undersökningar av signaler med oscilloskop. För att vara helt säker 
på att displayen kommer att bli exakt som den gamla när det gäller interfacet, hade 
man varit tvungen att testa och skicka data till den gamla displayen och se hur den 
reagerar. Detta har jag inte hunnit med att göra.  

Jag kommer heller inte att få tid att rita det riktiga kretskortet. Det kommer att 
ske utanför detta examensarbete.  

1.4 Disposition 

Jag kommer att beskriva arbetsgången från att välja ut en modern grafisk display 
till testningen av den färdiga alfanumeriska displayen. Jag kommer att motivera 
mina val av såväl display som val av de övriga elektronikkomponenter som jag 
behöver.  
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Nästa kapitel, kapitel 2 ger en teoretisk beskrivning av några olika displaytyper och 
olika gränssnitt till displayer.  

I kapitel 3 beskriver jag valet av display och övrig elektronik. 

I kapitel 4 beskriver jag hur jag har byggt upp programmet i FPGA samt 
testningen av systemet. 

I kapitel 5 utvärderar jag resultatet av displayvalet, testningen m.m. 
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Olika sätt att visa bild 

2.1.1 CRT - Catode Ray Tube 

Denna skärm består av en elektronkanon (eller tre om det är en färgskärm). 
Elektronkanonen skjuter elektroner mot skärmens ruta som har ett flourecerande 
fosforskikt. När rutan träffas av elektroner lyses den upp i den punkten. 
Elektronstrålen kan sedan avlänkas (böjas) med hjälp av magnetiska fält. Skärmen 
har spolar framför elektronkanonen som omringar. Dessa spolar gör att strålen kan 
avlänkas i både horisontalled och vertikalled. På det viset kan strålen träffa alla 
bildpunkter på skärmen. Luminansen, ljusstyrkan ställs genom att ändra 
intensiteten på elektronkanonen. Ju fler elektroner, desto ljusare (vitare) bild.  [1] 

Det flourecerande fosforskiktet har en efterlysningseffekt. Det innebär att 
fosforskiktet fortsätter att lysa en kort stund efter det att strålen slutat lysa på det. 
Detta är en förutsättning för att skärmen skall ge en ljusstark bild. CRT-skärmen 
är den ljusstarkaste av alla typer av skärmar. [1] 

2.1.2 LCD - Liquid Crystal Display 

En monokrom LCD-skärm använder en flytande kristall i varje bildpunkt. När 
man lägger på en spänning över en kristall ökar dess förmåga att släppa igenom 
ljus. Det finns två typer av LCD-displayer, transmittiva och reflektiva. En 
transmittiv skärm har en ljuskälla t.ex. ett lysrör bakom kristallerna. När man 
lägger en spänning över en kristall kommer ljuset att passera kristallen. Ju högre 
spänning man lägger på desto bättre passerar ljuset men man kan bara få upp till 
3% av bakgrundsbelysningen att passerar kristallen. Detta gör att i transmittiva 
skärmar drar ljuskällan betydligt mer ström än kristallerna och elektroniken. När 
man behöver en display som måste ha låg strömförbrukning, främst i 
batterimatade produkter, kan man använda en reflektiv display. I stället för 
ljuskälla har den en slags spegel på baksidan. När man lägger spänning på 
kristallerna och de öppnas kommer ljuset i rummet att reflekteras och man ser en 
bild. Denna bild blir dock ganska svag och den tekniken kan inte användas till 
datorskärmar. De kan heller inte användas i mörker. [2] 

De flytande kristallerna släpper igenom ljus av alla våglängder dvs. av alla färger. 
En LCD-skärm i färg använder sig därför av tre kristaller i varje bildpunkt där det 
sitter ett färgfilter framför varje kristall. Det ena filtret släpper igenom rött ljus, det 
andra grönt ljus och det tredje blått ljus. [2] 
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För att kunna adressera alla bildpunkter i en LCD-skärm har man placerat 
bildpunkterna i en matris (eller tre matriser för färgskärmar). Det innebär att för 
att öppna en kristall lägger man en spänning på den rad och den kolumn som 
kristallen befinner sig. Detta innebär att man enbart kan "tända" en bildpunkt åt 
gången. Detta är samma princip som att CRT-skärmens stråle inte kan vara på alla 
ställen samtidigt. CRT-skärmens fosforskikt skapar dock en efterlysning som gör 
att bildpunkterna lyser efter det att strålen passerat. Detta gör inte kristallerna 
automatiskt. Det finns olika sätt att lösa detta problem. Alla metoder går ut på att 
ordna någon slags minnesfunktion som för att kristallerna fortfarande släpper 
igenom ljus. Den bästa metoden är att lägga en matris av tunnfilmstransistorer 
ovanpå kristallerna. Dessa transistorer adresseras samtidigt som kristallerna men 
till skillnad från kristallerna så bevarar dessa transistorer sitt tillstånd under tiden 
de andra kristallerna adresseras. Därför kan dessa transistorer användas för att 
spänningsmata kristallerna under tiden de andra håller på att uppdateras. Denna 
teknik kallas TFT och används på alla datorskärmar av LCD-typ eftersom de 
skapar en ljusare och skarpare bild än andra typer av LCD. [2] 

2.1.3 OLED - Organic Light Emitting Diode 

En OLED-skärm består ett slags organiska lysdioder, en lysdiod i varje bildpunkt. 
Den enklaste typen av OLED består av två stycken tunna, kolbaserade, och 
elektriskt halvledande plastfilmer och på var sida om dem, en anod och en katod. 
Den plastfilm som ligger närmast katoden kallas emissionslager. När man lägger 
en spänning i framriktningen mellan anoden och katoden kommer det att bli ett 
överskott av elektroner i emissionslagret och elektronhål i det andra lagret. När 
överskottet resp. underskottet av elektroner har blivit tillräckligt stort kommer 
emissionslagret att avge synligt ljus. [3] 

Precis som i LCD-skärmen, ligger bildpunkterna ordnade i matriser och precis 
som för LCD-skärmen måste man ha någon metod för att skapa efterlysning. 
Därför finns det OLED skärmar som använder TFT-teknik. [3] 

2.1.4 Plasmaskärmar 

En plasmaskärm består av många små celler som är placerade mellan två glasskivor. 
Det finns en cell per bildpunkt och varje cell är i sin tur uppdelade i tre delar, en 
för varje färg. Cellerna innehåller en blandning av neon och xenon. Det finns 
elektroder både framför och bakom cellerna. Genom att utsätta varje enskild cell 
för en spänningsskillnad mellan framsidan och baksidan kan man få gaserna i en 
bestämd cell att joniseras. Då bildas ultraviolett ljus. Det ultravioletta ljuset träffar 
ett fosforskikt som sitter längst bak i varje cell. Beroende på vilken typ av 
fosforskikt det är bildas rött, grönt eller blått ljus. Varje cells ljusstyrka bestäms 
genom pulsbreddsmodulering vilket innebär att man reglerar den tid som 
spänningen är tillslagen. Ju länge spänningen är på desto ljusare bild. [4] 
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2.2 Olika interface 

2.2.1 Alfanumeriska displayer 

En alfanumerisk display har ett inbyggt ROM-minne för bokstäver och siffror. 
Displayen har också ett RAM-minne. Varje adress i detta RAM-minne är knutet 
till en position på displayen. Innehållet på varje adress, adresserar ett tecken i 
ROM-minnet. Detta tecken skrivs ut på displayen. De alfanumeriska displayerna 
har något form av interface för att skriva data i RAM-minnet. Det finns många 
olika typer av interface och många tillverkare använder sitt eget interface.  

2.2.2 Grafiska displayer 

Det finns många olika typer av interface till grafiska displayer men man kan säga 
att det finns två huvudmetoder bland interfacen. Antingen så laddar man data i 
något form att RAM-minne eller så sveper man vilket innebär att låter varje punkt 
lysa ett kort ögonblick också utnyttjar man det att människans öka inte hinner 
uppfatta att skärmen blinkar. Om skärmen har många bildpunkter måste man 
dock skapa en efterlysningseffekt för att skärmen inte skall bli för ljussvag. I CRT- 
och Plasmaskärmarna skapas denna av det flourecerande skiktet. I LCD- och 
OLED-skärmarna måste man skapa denna elektroniskt. Det bästa sättet är att 
använda tunnfilmstransistorer. Då blinkar inte skärmen alls eftersom dessa 
transistorer fungerar som minne under tiden svepet uppdaterar de andra 
bildpunkterna.  

 Även om man laddar data i ett minne kan det innebära att displayens inbyggda 
elektronik sveper på skärmen. När bildpunkterna blir många blir det omöjligt att 
driva alla bildpunkter samtidigt. En skärm med en upplösning på 640 x 480 
bildpunkter har över 300000 bildpunkter. Då är den bästa metoden att svepa. 

2.2.2.1 VGA - Video Graphics Array 

Ett interface som sveper är VGA. VGA är ett standardgränssnitt för datorskärmar. 
Den har en upplösning på 640 x 480 pixlar och började marknadsföras av IBM 
1987. VGA består av tre analoga färgsignaler och två digitala 
synkroniseringssignaler. Spänningsnivåerna på de analoga färgsignalerna sträcker 
sig från 0 till 0,7 V topp till topp där 0 V betyder ingen färg och 0,7 V betyder full 
färg. De tre signalerna är röd, grön och blå och färgerna går naturligtvis att blanda. 
De digitala signalerna är av TTL-nivå dvs. 0 till 5 V. [5] 
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För att förstå hur VGA-signalen fungerar är det lättast att tänka på en CRT-skärm. 
Elektronstrålen börjar högst upp i vänster hörn. Skärmens inbyggda elektronik 
sköter svepet. Strålen sveper horisontellt rakt över till höger kant. Detta tar 26 µs 
vid en uppdateringsfrekvens på 60 Hz. Under den tiden styr man ljusintensiteten 
på de tre elektronkanonerna (det finns en för röd, en för grön, och en för blå) med 
hjälp av spänningen i de tre färgsignalerna. När strålen kommit till höger kant 
måste den vända tillbaka igen samt gå en linje nedåt. Detta tar också tid. För att 
inte strålen skall hamna på efterkälken har man avsatt 6 µs till detta. Under den 
tiden måste elektronkanonerna vara släcka (spänningen på färgsignalerna 0 V) för 
att inte strålen skall "synas". Dessutom måste man ge en linjesynkroniseringspuls 
på någon mikrosekund för att svepet skall synkroniseras med grafikkortet. [5] 

 

Figur 2 Linjesynkronisering. Signalvektorn "blue" går låg vilket innebär att skärmen 
blir svart. Linjesynksignalen heter "h_sync" 

När man ritat ut den sista linjen (linje nummer 480) på skärmen måste strålen 
vända tillbaka till det vänstra hörnet. För att bilden skall synkroniseras har man 
avsatt 48 linjer till detta. Detta innebär att elektronkanonerna skall vara släckta 
under denna tid samtidigt som man ger en bildsynkroniseringspuls under två 
linjer. Man skall också ge linjesynkroniseringspuls även under dessa 48 linjer även 
fast dessa linjer inte syns. [5] 

 

Figur 3 Bildsynkronisering. Signalvektorn "blue" är låg vilket innebär att skärmen är 
svart under hela bildsynkroniseringen. Däremot skickas en linjesynkroniseringspuls 
för varje linje trots att bilden är helt svart. Bildsynksignalen heter "v_sync" 

Allt eftersom bildskärmarna fått bättre och bättre upplösning har nya VGA-
standarder upprättats. SVGA har upplösningen 800 x 600 pixlar,. XGA har 1024 
x 768 pixlar och SXGA har 1280 x 1024 pixlar. Principen bakom bildsignalen är 
densamma men tiderna blir snabbare eftersom fler linjer skall skrivas ut på samma 
tid (för att inte uppdateringsfrekvensen skall sjunka med ökad upplösning). [5] 
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2.3 Drivelektroniken 

2.3.1 Microcontrollers 

Den första mikroprocessorn kom på 1970-talet. Definitionen av en 
mikroprocessor är att det är en processor som får plats i en enda IC-kapsel. På det 
viset blev processorerna betydligt mindre, billigare att tillverka, och drog betydligt 
mindre ström. Övriga funktioner som minne, portar osv. låg utanför processorn. 
Med tiden så har även andra funktioner som t.ex. minne flyttat in i 
mikroprocessorkapslarna.[6]  

En mikroprocessor har ett visst antal instruktioner. Varje instruktion har ett binärt 
värde. Mikroprocessorn kan endast köra en instruktion åt gången och beroende på 
hur processorn är konstruerad tar det ett förutbestämt antal klockpulser för varje 
instruktion att köras. [6] 

En microcontroller är en krets som innehåller en mikroprocessor, ett 
programminne för processorns instruktioner, ett dataminne och nödvändiga in- 
och utdataenheter m.m., i samma kapsel. En microcontroller är anpassad för att 
användas i inbyggda system och därför måste den tåla betydligt tuffare miljöer än 
en PC som står på ett skrivbord på ett kontor. Däremot har inte microcontrollern 
lika hög prestanda i form av snabbhet som en PC. Den är också betydligt mindre, 
har lägre strömförbrukning och är betydligt billigare än en PC. [6] 

2.3.2 FPGA - Field Programmable Gate Array 

FPGA är en programmerbar logikkrets. Den består av logiska element, in och 
utgångar samt programmerbara anslutningar mellan dem. De logiska elementen 
går att programmera till att bli olika logiska funktioner t.ex. grindar men även 
kombinatorisk och sekventiell logik går att implementera. De logiska elementen 
ligger inuti en matris med olika kopplingspunkter. Det gör att de logiska 
elementen kan kopplas till varandra i många olika kombinationer. Även in- och 
utgångar på FPGA:n är kopplade till matrisen. Eftersom de logiska elementen kan 
kopplas ihop med varandra kan man implementera avancerade funktioner. De 
logiska elementen kan kopplas ihop så att olika processer kan köras parallellt. 
Detta gör att man kan få bättre prestanda med en FPGA jämfört med en vanlig 
processor som bara kan köra en instruktion åt gången. [7] 

Till skillnad från en microcontroller innehåller inte FPGA:erna något fördefinierat 
RAM-minne. Däremot kan man instansiera både RAM- och ROM-minne i en 
FPGA. . Det som sätter begränsningen för hur stort minnet kan vara är antalet 
logiska element som kretsen innehåller samt hur de logiska elementen är 
konstruerade. [8] 
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2.3.2.1 VHDL 

För att kunna programmera en FPGA på ett enkelt och överskådligt sätt kan 
använda hårdvarubeskrivande programmeringsspråk och ett dataprogram som 
kallas syntesverktyg. Detta dataprogram genererar logik av programkoden. [8] 

VHDL är en förkortning för "VHSIC Hardware Description Language", där 
VHSIC i sin tur är en förkortning för "Very High Speed Integrated Circuit". 
VHDL påminner om andra vanliga programmeringsspråk, främst ADA, men den 
största skillnaden med att programmera en FPGA mot att programmera en 
processor är att en processor enbart kan hantera en instruktion i taget medan 
FPGA:n kan hantera många processer samtidigt. Detta gör att man som 
programmerare måste tänka på om variabler, som i VHDL kallas signaler, hinner 
uppdateras i tid eller inte, samt förstå en hel del andra begränsningar som 
hårdvaran har. [8] 

Ett centralt begrepp inom VHDL är komponenter. En komponent har in- och 
utgångar som kan kopplas ihop med andra komponenter eller så kan dessa in- och 
utgångar kopplas till externa pinnar på FPGA-kretsen. [7] 

Varje komponent har en "Entity" och en "Architecture". Under "Entity" 
deklarerar man komponentens in- och utgångar. Under "Architecture" beskriver 
man komponentens funktion. Under "Architecture" måste det finnas en eller flera 
processer. Det är i själva processerna som funktionen beskrivs. Dessa processer är 
parallella och körs samtidigt. [7] 

Följande VHDL-kod beskriver två multiplexrar. Varje multiplexer ligger i var sin 
process. Multiplexern i process 1 är beskriven med logiska grindar medan 
multiplexern i process 2 är skriven med IF-satser. Båda processerna genererar 
liknande hårdvara ändå. Dessa multiplexrar kan arbeta oberoende av varandra. Det 
gör att de är betydligt snabbare än om de hade varit implementerade i en 
mikroprocessor som bara kan hantera en instruktion i taget, och som därmed 
uppdaterar multiplexrarnas utgångar var för sig.  

En multiplexer är en elektronisk komponent som har adress- och dataingångar 
samt en datautgång. Varje dataingång har ett nummer och när man lägger det 
numret som ett binärt tal på adressingången kopplas den dataingången till 
datautgången.  

 

LIBRARY ieee; 
USE ieee.std_logic_1164.all; 
 
ENTITY multiplexer IS 
   
   PORT(A,B,C,D,S1,S0, E,F,G,H,T1,T0: IN std_logic;  
      X,Y: OUT std_logic);   
END MPX; 
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ARCHITECTURE beh OF multiplexer IS 
BEGIN 
   
   PROCESS(A,B,C,D,S1,S0) -- Process 1 
      BEGIN 
      X <= ((A AND NOT S1 AND NOT S0) OR (B AND NOT S1 AND S0)  
          OR (C AND S1 AND NOT S0) OR (D AND S1 AND S0)); 
 
   END PROCESS; 
 
   PROCESS(E,F,G,H,T1,T0) -- Process 2 
      BEGIN 
 
      IF (T1 = '0' AND T0 = '0') THEN 
         Y <= E; 
      ELSIF (T1 = '0' AND T0 = '1') THEN 
         Y <= F; 
      ELSIF (T1 = '1' AND T0 = '0') THEN 
         Y <= G; 
      ELSE 
         Y <= H; 
      END IF; 
 
   END PROCESS; 
   
END beh; 

2.3.3 Elektroniska minnen 

Storleken på ett minne bestäms av ordbredden och antalet minnespositioner. Varje 
minnesposition har en adress, vilket är det binära talet för ordningsnumret på 
minnespositionen. Med ordbredd menas antalet parallella bitar som minnet har på 
en position. Om ett minne har en ordbredd på åtta bitar och 256 minnesplatser 
innebär det att minnet rymmer 256 x 8 = 2048 bitar eller helt enkelt 256 byte 
eftersom en byte är åtta bitar. Det finns två olika huvudtyper av minnen, RAM 
och ROM-minnen. [9] 
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2.3.3.1 RAM - Random Access Memory 

RAM-minnet är ett flyktigt minne. Det innebär att det tappar sin information när 
man bryter matningsspänningen till det. RAM-minnet den typ av minne som är 
lättast och snabbast att skriva till. Det tar ungefär lika lång tid att skriva till som 
att läsa från ett RAM-minne. Därför används det som dataminne för att lagra 
temporär information under databehandling. Ordet RAM står för Random Access 
Memory eller slumpvis minnesåtkomst. Att minnesåtkomsten är "slumpvis" 
innebär att användaren kan adressera en specifik adress i minnet och slipper 
"scanna av" minnet från början för att hitta önskad position. [9] 

 

2.3.3.2 ROM - Read Only Memory 

Till skillnad från RAM-minnet är alla typer av ROM-minnen icke-flyktiga. Om 
man strikt tillämpar order ROM-minne menar man ett minne som 
programmerats vid tillverkningen och vars innehåll aldrig går att modifiera. 
Därmed innebär det att det enbart går att läsa från det. Dessa minnen är ovanliga 
idag. Det skulle innebära att minnet måste specialtillverkas för varje ändamål. 
Dagens ROM-minnen är oftast av typen EEPROM vilket innebär att det går att 
det går att skriva till dem. Däremot går det inte lika enkelt och snabbt att skriva 
till dem som till ett RAM-minne. Ofta är det så att en apparat själv inte kan skriva 
till ROM-minnet under drift, men däremot skulle användaren kunna 
programmera om minnet med en särskild utrustning. [10] När man instansierar 
ett ROM-minne i en FPGA innebär det att FPGA:n i drift endast kan läsa från 
minnet men däremot kan användaren ändra informationen i VHDL-koden och 
sedan programmera om FPGA:n och därmed ändra innehållet i ROM-minnet. [7] 

2.3.4 Skyddsdioderna 

Om man vill lägga en spänning på en ingång till en krets, som är högre än den 
spänning som kretsen matas med kan man göra det om kretsen har en skyddsdiod 
mellan ingången och matningsspänningen. Detsamma gäller om man vill lägga en 
lägre potential på ingången än jordpotentialen. Då måste kretsen ha en diod 
mellan ingången och jord. Dioderna som används är vanligen schottkydioder med 
ett framspänningsfall på 0,3 V. [11] 

Det fungerar på det viset att om man lägger på en spänning som är 0,3 V högre än 
matningsspänningen öppnar den ena dioden. För att inte dioden skall förstöras 
måste man lägga ett externt motstånd i serie med ingången till kretsen som 
begränsar strömmen genom dioden. Den högsta tillåtna strömmen genom dioden 
brukar anges i databladet för kretsen. [11] 
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Motståndets värde beräknas på det här viset. 
DIOD

DIODCCIN

I

UVV −−

 där VIN är 

spänningen på ingången, VCC är kretsens matningsspänning, UDIOD är diodens 
framspänningsfall i Volt och IDIOD är strömmen genom dioden i Ampere. 
Resultatet blir motståndets värde i Ohm. [11] 

 

 

Figure 4 Figuren visar hur skyddsdioderna på en elektronisk krets fungerar. 
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3 Genomförande 

3.1 Val av display 

Det finns gott om displayer på Internet men det är ganska svårt att hitta en display 
i lämplig storlek och format. Det här examensarbetet omfattar sökningar hos Elfa, 
Farnell, RS-Online och Scancraft Display, och det kan tilläggas att ingen av dem 
har en enda alfanumerisk display i formatet 32 x 8 tecken, inte ens i fel storlek. 
Därför står valet mellan olika typer av grafiska displayer.  

För att inte den nya displayen skall få sämre upplösning än den gamla måste den 
nya displayen ha minst 224 x 96 pixlar.  

3.1.1 Elfa 

Elfa är den leverantör som har minst antal displayer. De har endast två stycken 
LCD-displayer. De båda displayerna, som är monokroma, är från Seiko 
Instruments och är endast 75 x 42 mm. De är alldeles för små. [12] 

3.1.2 Farnell 

Farnell är den leverantör som har den minst användarvänliga hemsidan. För att få 
se måtten på displayerna måste man klicka på varenda display och det har gjort att 
arbetet med att leta efter displayer har tagit onödigt lång tid. Farnell har väldigt 
många displayer.  

Farnell har 30 LCD-displayer av märket Batron. Det flesta är monokroma men 
det finns även några färgskärmar. Gemensamt för dem alla är att de är för små och 
samtliga displayer uppfyller inte kravet på en upplösning om minst 224 x 96 
pixlar. [13] 

Farnell säljer 20 LCD-displayer av märket Desitron varav 14 av dem finns i lager. 
Trots det finns det inga som har acceptabla mått. Den display som skulle passa 
bäst av dem har en displayarea på 145 x 120. Den är alldeles för smal. [14] Farnell 
har också 29 stycken OLED-displayer men de är väldigt små och inte användbara 
alls. [15] 

Farnell har även 15 displayer av märket Everbouquet men de är alldeles för små 
och har alldeles för låg upplösning. [16] 

Farnell säljer också ett antal LCD-displayer från Hitachi. Dessa har VGA-
gränssnitt och måtten anges i tumstorlek dvs. att diagonalmåttet anges i tum. Det 
finns dock ingen skärm som passar. De flesta är för små, några är för stora. [17] 



Genomförande 

19 

Farnell är också återförsäljare för det japanska företaget Kyocera. Kyocera har en 
skärm som skulle kunna passa. Det är en 8,5" LCD-skärm med VGA-gränssnitt 
med en upplösning på 800 x 480 pixlar. Skärmen kostar 2749 kr. Den har id-
ummret TCG085WV1AB-G00. [18] 

Farnell säljer LCD- displayer både från Lascar [19] och Powertip [20] men de är 
alldeles för små, har fel format och för låg upplösning.   

Farnell säljer också många LCD-skärmar från Sharp. Samtliga är färgskärmar men 
de är i 4:3-format och det är inte lämpligt. Det innebär att de skärmar som är 
tillräckligt breda, blir för höga. [21] 

Farnell säljer även några LCD-skärmar från Toshiba. Samtliga är färgskärmar har 
VGA, SVGA eller XGA-gränssnitt. Att välja en skärm med de två senare 
upplösningarna SVGA och XGA är onödigt då sveptiderna blir så snabba. 
Skärmarna är i 4:3-format och det innebär som vanligt att de bredare skärmarna 
blir för höga. [22] 

Farnell säljer också displayer från Varitronix och de har endast monokroma 
displayer. Endast en av dem har en upplösning som är tillräcklig nog för att passa 
men den är för liten. Den är bara 144 x 104 i yttermått och dessutom är den 
förhållandevis dyr för att bara vara en monokrom display. Den kostar mer än 
hälften av vad de flesta av Kyoceras skärmar gör och de har betydligt högre 
upplösning och är färgskärmar som kan visa över 200000 färger. [23] 

3.1.3 RS-ONLINE 

RS-Online har en betydligt bättre hemsida än Farnell. De säljer bara LCD-
displayer och har delat in dem i några kategorier.  

3.1.3.1 Monokroma displayer 

Under alternativet "monokroma displayer" listas alla tänkbara mått på sådana i en 
lista. Där kan man enkelt se att det inte finns några som kommer att passa. [24] 

3.1.3.2 Färgskärmar 

I listan över färgskärmarna finns en från Sharp som kanske skulle gå att använda 
men den är aningen hög. Det är en 8,4" VGA-skärm med upplösningen 640 x 
480. Skärmen är dock ganska dyr, den kostar 6641 kr.  

En skärm som passa bra i höjdled är den från AUO. Det är en SVGA skärm med 
upplösning på 800 x 600 pixlar. Det är en onödigt hög upplösning den verkar inte 
gå att köra i lägre upplösning, vilket kräver ännu mer av drivelektroniken. Trots 
den höga upplösningen kostar inte skärmen mer än 2459 kr. Skärmen är dock i 
4:3 format vilken gör den inte blir så särskilt bred. [25] 
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3.1.4 Scancraft Display 

Det finns ett svenskt företag i Stockholm som importerar displayer. Det heter 
Scancraft Display, och de säljer både monokroma displayer och färgdisplayer. De 
monokroma displayerna som de säljer är alldeles för små [26]. Däremot säljer de 
samma display från Kyocera som Farnell också hade. Det är den enda displayen 
som har lämpliga mått. Någon prisinformation finns dock inte för några displayer 
på deras hemsida. [27] 

3.1.5 Valet av display 

Den skärm som kommer närmast de riktiga måtten är 8,5"-skärmen från Kyocera 
som Farnell och Scancraft Display säljer. Det är en TFT-skärm som är 210,7 x 
130,8 mm i yttermått och 186,8 x 112,9 mm i effektiv displayarea. Det innebär 
att skärmen inte är för hög utan att den går att montera utan problem i panelen 
samtidigt som den inte är alltför smal. Skärmen har en upplösning på 800 x 480 
pixlar vilket är fullt tillräckligt. Skärmen skall gå att använda under 
temperaturförhållanden där temperaturen ligger mellan -10ºC och + 70ºC, vilket 
är fullt tillräckligt.  

Skärmen kostar 2749 kr + moms hos Farnell vilket är förhållandevis billigt för att 
vara en färgskärm i den storleken. Monokroma skärmar kan vara billigare men det 
fanns ingen rätt storlek. Dessutom är det färgskärmar som är framtidens skärmar. 
Det finns ju inte en enda mobiltelefon idag som inte ha en färgskärm. Färgskärmar 
med tjusig grafik är betydligt mer tilltalande än en monokrom display. 

Skärmen har ett VGA-liknande gränssnitt. Det är bra eftersom VGA är en 
standard vilket innebär att om denna skärm skulle försvinna från marknaden finns 
det andra skärmar som skulle kunna passa utan allt för stora modifieringar. 
Skillnaden mellan det "riktiga" VGA-gränssnittet och detta gränssnitt är att 
färgöverföringen sker digitalt istället för analogt. Det innebär att färgsignalerna 
måste DA-omvandlas innan de kan skickas till en vanlig VGA-skärm. Eftersom 
den digitala överföringen sker parallellt blir det många fler trådar till skärmen och 
därmed har den också ett annat kontaktdon. [28] 

Det finns också mindre skillnader i timing främst när det gäller 
linjesynkroniseringspulsens längd. Om en vanlig VGA-skärm skulle vara tolerant 
mot detta återstår att se. I så fall måste detta testas. Skulle det inte fungera är det 
lätt att justera i VHDL-koden. [28] 

Denna skärm skall också klockas på någonstans mellan 29,88 och 36,52 MHz. 
Typvärdet är 33,2 MHz. Detta behöver inte en vanlig VGA-skärm som har någon 
form av intern klocka men det gör att man bara kan bortse från denna signal. [28] 
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Denna skärm har också en "data-enable" signal. Med denna kan man göra black-
out utan att behöva driva färgsignalerna låga. Men om man vill ha kompatibilitet 
så kan man ju driva färgsignalerna låga ändå och då kan man bortse även från 
denna signal. [28] 

Denna skärm har tydliga fördelar mot övriga och därför faller valet på denna 
skärm.  

 

3.2 Val av drivelektronik 

3.2.1 Microcontrollers 

Det finns en mängd olika microcontrollers på marknaden med olika klockfrekvens 
och i olika prisklasser men eftersom detta projekt har så höga realtidskrav kommer 
det inte gå att använda en microcontroller. Därmed faller valet på en 
programmerbar logikkrets istället. VGA-svepet uppdaterar bildpunkterna var 30:e 
nanosekund och samtidigt skall kretsen hänga med och hämta in data utifrån osv. 
Detta är parallella processer som bör ske obehindrat av varandra och då är en 
programmerbar logikkrets det bästa alternativet. 

3.2.2 FPGA:er 

Det finns olika typer av FPGA:er. Den här konstruktionen kommer att kräva en 
hel del av kretsen. För att få snabba accesstider till det ROM-minne där alla 
tecknen skall ligga är det lämpligt att instansiera ett ROM-minne inuti den 
programmerbara logikkretsen. På det viset slipper man också externa interface. 
Valet blir en FPGA av typen Xilinx Spartan 3XCS400. Dels för att det är en stor 
krets och dels för att den sitter på det labbkort som finns på Högskolan i 
Jönköping. På det viset kan man vara säker på att det kommer att fungera när det 
riktiga kretskortet blir klart.  

Även om denna krets skulle vara något dyrare så har inte det så stor betydelse när 
en produkt inte skall massproduceras. 

3.2.3 Övriga komponenter 

Till labbkortet behövs en kristalloscillator i DIL 8 kapsel. Eftersom displayen skall 
klockas på någonstans mellan 29,88 och 36,52 MHz borde en kristall med 
inbyggd kristalloscillator på 32,768 MHz från Elfa passa bra.  

Till skärmen behövs också en lysrörständare. En sådan hade Euromaint Industry i 
lager. 
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I övrigt behövs ett kontaktdon till displayen och en flatkabelanslutning av typen 
IDE 34. Detta hade Euromaint Industry också i lager.  

För att konvertera 5 V signalerna från Sinumerik 8 till 3,3 V signalerna som 
Xilinx-kretsen använder, kan man seriekoppla ett motstånd med kretsens ingång 
för att begränsa strömmen genom skyddsdioderna. Om man vill ha en ström på 

c:a 0.5 mA skall man koppla ett seriemotstånd på 8,2
10*5.0

3,03,35
3

=

−−

−

kohm. 

Närmsta värde i E12-serien är 2,7 kohm.   

 

3.3 Kretskort för testning 

Xilinx-kretsen sitter i en ytmonterad PQ208-kapsel med en pinndelning på 0.5 
mm dvs. det är 0.5 mm mellan centrum på pinnarna. En sådan krets är fullt 
möjlig att löda för hand under mikroskåp men däremot går det inte att etsa så 
tunna ledningsbanor så tätt. För att snabbt kunna få fram ett testkort har jag fått 
låna ett labbkort av Högskolan i Jönköping. Detta kort har ett tjugotal av kretsens 
pinnar utdraget på en stiftlist i kanten av kortet. På det viset gick det att etsa ett 
kretskort som går att docka på labbkortet. På detta kretskort sitter kontaktdonet 
till bildskärmen. Med hjälp av detta kort kan bildskärmen visa bild i alla de 
262144 färgerna och på så vis går det att prova ut vilka färgkombinationer (tecken 
och bakgrund) som passar bäst ihop. 

 

Figur 5 Kretskortet som används för att visa bild på skärmen. 
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Labbkortets pinnar inte räcker till både att visa bild i alla färger på skärmen och 
samtidigt ta in data från utifrån. Detta gick att lösa genom att etsa ytterligare ett 
kort med en anslutning för Siemens Sinumerik 8. Detta kort sitter emellan 
labbkortet och det andra etsade kortet. För att få pinnarna att räcka till, gick det 
att dra ner på färgerna genom att bunta ihop färgsignalerna. Detta gör att skärmen 
nu endast kan visa tecken i svart och blått. Nu är testutrustningen klar.  

 

Figur 6 Ttestutrustningen 

Euromaint Industry har ett testexemplar av Siemens Sinumerik 8 stående i sina 
lokaler i Skövde. Där skall projektet senare testas.   

 

3.4 Uppdelning av skärmbildens pixlar 

Skärmen har som sagt en upplösning på 800 x 480 synliga pixlar. För att 
konstruera en alfanumerisk display måste skärmbildens pixlar delas in i rutor där 
varje ruta har lika många pixlar. Varje ruta skall bestå av ett tecken, ett 
understrykningsstreck och mellanrummen mellan tecken. 
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3.4.1 Uppdelning i horisontalled 

Skärmen har 800 pixlar i horisontalled och 32 tecken skall dela på dessa pixlar. 

25
32

800
= . Varje ruta får alltså 25 pixlar. Dessa pixlar skall rymma tecknet och 

mellanrummet mellan tecknen. För att teckenraden skall hamna mitt på skärmen 
och att inga tecken hamnar så nära kanten att de blir svårlästa, är det lämpligt att 
lägga tecknet i mitten av rutan och halva teckenavståndet på var sida tecknet. 
Varje tecken på den gamla displayen är 5 pixlar breda och avståndet mellan 
tecknen är 2 punkter. Totalt alltså 7 punkter per ruta. Proportionellt bör alltså 

tecknen ha 1825*
7
5

≈ pixlar. Avståndet mellan tecknen blir då 25-18 = 7 pixlar. 

Eftersom det är lämpligt att centrera tecknet i mitten av rutan innebär det att 
teckenavståndet måste bestå av ett jämt antal pixlar. Eftersom den här displayen 
inte är lika bred som originaldisplayen är det lämpligt att minska ner avståndet till 
6 pixlar och öka teckenstorleken till 19 pixlar.  

 

Figur 7 Uppdelning i horisontalled 

3.4.2 Uppdelning i vertikalled 

Eftersom displayen är lite för hög går det inte att utnyttja hela displayhöjden. Det 
sitter en plåt framför displayen på panelen i Sinumerik 8 och den kommer att 
skymma lite av displayen på ovan- och undersidan. Dessutom skulle tecknena bli 
väldigt höga i förhållande till sin bredd.  
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I databladen står det att den effektiva höjden på den gamla displayen är 92,5 mm 
och den att nya har en effektiv höjd på 112,9 mm. Skärmen har 480 linjer. Det 

skulle innebära att det går att utnyttja 393480*
9,112
5,92

≈ linjer. Även här är det 

lämpligt att centrera tecknet och understrykningsstrecket i rutan och lägga 
mellanrummet på både ovansidan och undersidan. Det innebär att man kan 
utnyttja lite fler linjer till teckenrutor. Displayen skall rymma åtta tecken i 
vertikalled. Där nödvändigt att antalet linjer som används till teckenrutor är jämt 
delbart med antalet teckenrutor. Fyrahundra är närmaste tal uppåt som är jämt 

delbart med 8. Då blir det  50
8

400
= linjer per ruta.  

Den gamla displayen har sju pixlar i höjdled till tecknet, en punkt till 
understrykningsstrecket, en punkt till mellanrummet mellan tecknet och strecket 
och tre punkter i avstånd till nästa tecken. Totalt alltså 12 punkter. Det skulle 

innebära att tecknet skulle tilldelas 2950*
12
7

≈ linjer. Understrykningsstrecket och 

mellanrummet mellan strecket och tecknet skulle tilldelas 450*
12
1

≈ linjer. 

Teckenavståndet skulle tilldelas 50 - 29 - 4 - 4 = 13 linjer. För att kunna centrera 
tecknet och understrykningsstrecket i rutan är det återigen nödvändigt att ha ett 
jämt antal pixlar i teckenavstånd. Om man avsätter 12 linjer i teckenavstånd kan 
man låta understrykningsstrecket bestå av 5 linjer. Det är lämpligt att det blir lite 
grövre samtidigt kan det också vara lämpligt att göra avståndet mellan tecknet och 
avståndet lite längre. Eftersom tecknet blir betydligt högre än sin bredd är det 
lämpligt att ta en linje från tecknet och lägga på det avståndet istället. 
Dispositionen blir alltså att mellanrummet på ovansidan blir 6 linjer, tecknet blir 
28 linjer, mellanrummet mellan tecken och streck blir 5 linjer, strecket blir också 5 
linjer och mellanrummet på undersidan blir 6 linjer. Summan blir 50 linjer.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 Teckenrutan Figure 8 Uppdelning i vertikalled 
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Eftersom mellanrummet mellan tecknen blir 12 linjer innebär det att den totala 
höjden som används blir 400 - 12 = 388 linjer. Därmed överskrids inte gränsen på 
393 linjer.  

 

 

3.5 Skapandet av tecknen 

För att uppnå bästa prestanda är det enklast och bäst att lägga de tecken som 
displayen använder i ett internt ROM-minne i Xilinx-kretsen. Varje horisontell 
rad i ett tecken hinner skrivas ut på 30,1*19 = 572 ns. Det är en otroligt snabb tid. 
Så fort går det knappast att läsa in från ett externt PROM, särskilt med tanke på 
att det skulle krävas tre avläsningar av ett åttabitars parallellt PROM för att läsa in 
de 19 bitar som minst krävs för en rad i ett tecken. I såfall vore man tvungen att 
buffra rader i Xilinx-kretsen och läsa in kontinuerligt, även under 
linjesynkroniseringen. Att konstruera detta skulle bli mycket tidskrävande även om 
det inte vore omöjligt. Dessutom krävs det någon form av 
programmeringsutrustning för att lägga in tecknen i minnet. Även om det bli 
dyrare att använda en större Xilinx-krets så har det inte så stor betydelse då 
produkten inte skall massproduceras.  

Varje tecken består av 19 x 28 bildpunkter. Eftersom displayen enbart skall 
använda sig av två färger kommer varje bildpunkt att tecknas av en bit. En etta 
betyder att teckenfärg skall visas och en nolla att bakgrunden skall visas. Varje 
tecken kommer att kräva 19 * 28 = 532 bitar. Eftersom minnet skall omfatta 64 
tecken kommer det att gå åt 64 * 532 = 34048 bitar: Det motsvarar 

4256
8

34048
= byte eller drygt 4 kb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11  Kryssen 
motsvarar bildpunkter. 
De flyter ihop när 
tecknet blir litet. 

Figur 10 Ett fotografi av skärmbilden. Skärmen visar 
samtliga som tecken finns i ROM-minnet. 
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3.6 Användning av datoriserade utvecklingsverktyg 

För att kunna simulera VHDL-koden har Mentor Graphics programvara FPGA 
Advantage version 6.3 använts. För att sedan syntetisera och implementera koden i 
FPGA-kretsen har Xilinx egen programvara använts. Den heter Xilinx ISE 8.1i. 
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4 Resultat 

4.1 Programmering av FPGA 

Programkoden är organiserad i sex olika komponenter, fortsättningsvis kallade 
block, där det ena är ett masterblock som till största delen fungerar som 
kopplingsnod och som svarar mot pinnarna på kretsen.  

VGA-svepgeneratorn ligger i ett block, ROM-minnet för teckeninformationen i 
ett block, RAM-minnet för ASCII-kod i ett, datainläsningen från Sinumerik 8 i 
ett och skärmsläckarfunktionen ett block.  

Figure 12 Blockschema över FPGA. Bilden visar att Masterblocket är 
en stor signalnod. 
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4.1.1 VGA-svepgeneratorn 

Detta block generar bildsvepet till displayen. Med hjälp av en klocka på 33 MHz, 
reset och en flagga skapar den tecken, bakgrund, black-out och 
synkroniseringspulser till displayen. Blocket returnerar också fyra vektorer till 
master-blocket som anger i vilken position svepet befinner sig så att den och övriga 
block kan bestämma om, och i såfall vilket tecken som skall skrivas ut. Om det är 
ett tecken som skall skrivas ut höjs flaggan "tecken". Då växlar svepgeneratorn färg 
från bakgrundsfärg till teckenfärg. Backgrundsfärgen resp. teckenfärgen är angiven 
konstant i blocket. I detta fallet används vita tecken på en blå bakgrund. Detta 
skulle kunna vidareutvecklas till att bli valbart av användaren.  

 

Figur 13 När signalen "tecken" går hög går signalvektorerna "red" och "green" 
också höga och då blir skärmbilden vit.  

VGA-svepgeneratorn består av två st. tillståndsmaskiner som befinner sig inuti 
varandra. Den första tillståndsmaskinen håller ordning på vilken linje svepet 
befinner sig på. Den kan befinna sig i sex olika tillstånd. De tre första tillstånden 
skriver ut bild på skärmen. De andra tre sköter bildsynkroniseringen. I det första 
tillståndet skrivs endast bakgrunden ut. Det är de första 40 linjerna som riskerar 
att döljas av den plåt som sitter i framför skärmen i panelen. I tillstånd nummer 
två, som består av 400 linjer skrivs tecken och bakgrund ut. Här aktiveras också 
fyra räknare som håller ordning på vilket tecken som skall skrivas ut samt, inom 
detta tecken, vilken pixel som skall skrivas ut. Dessa fyra räknare returneras till 
master-blocket.  

I tillstånd nummer tre skrivs endast bakgrunden ut igen. Det är de sista 40 
linjerna. I tillstånd nummer fyra släcks bilden helt och hållet. Svepet skall nu gå på 
retur. Bilden hålls släckt i 11 linjer innan synkroniseringspulsen kommer. I 
tillstånd nummer fem aktiveras bildsynkroniseringspulsen. Den hålls aktivt låg i 2 
linjer samtidigt som bilden fortfarande hålls svart. Det sista tillståndet består av 32 
linjers black-out efter bildsynkroniseringspulsen. Detta tillstånd nollställer 
linjeräknaren och tillståndsmaskinen återgår till tillstånd nummer 1.  

Normalt sett hade denna tillståndsmaskin endast behövt bestå av fyra tillstånd. 
Det hade räckt med ett tillstånd för utskriften av samtliga 480 linjer men p.g.a. att 
det inte skall stå några tecken under 40 första och sista linjerna var det enklare att 
dela upp detta tillstånd i tre stycken. 



Resultat 

30 

 

Figur 14 Tillståndsdiagram. Ett varv i tillståndsmaskinen motsvarar en bild. 

Den andra tillståndsmaskinen håller ordning på vilken pixel (i horisontalled) man 
befinner sig på. Den har fyra tillstånd och går runt ett varv per linje och befinner 
sig inuti den första tillståndsmaskinen inom samtliga sex tillstånd.  

Det första tillståndet består av de 800 synliga pixlarna. Här visas bild eller black-
out beroende på om man befinner sig på en synlig linje eller inte. I nästa tillstånd 
visas black-out före linjesynkroniseringspulsen i motsvarande 40 pixlar.  
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I tillstånd nummer tre aktiveras linjesynkroniseringspulsen. Den hålls aktivt låg i 
motsvarande 128 pixlar samtidigt som skärmen hålls svart. Det sista tillståndet 
består av en black-out på 88 pixlar efter linjesynkroniseringspulsen. Detta tillstånd 
nollställer pixelräknaren och tillståndsmaskinen återgår till tillstånd nummer ett.  

 

Figue 15 Tillståndsdiagram. Ett varv i tillståndmaskinen motsvarar en linje 

4.1.2 ROM-minne för tecken och bokstäver 

Detta block instansierar ett ROM-minne där alla tecken som displayen kan visa 
finns lagrade. Minnet är organiserat så att varje horisontell rad är en 19 bitar lång 
vektor. Sedan är alla dessa vektorer placerade i en enda array där vektorerna ligger 
efter varandra i nummerordning enligt den ASCII-tabell som Sinumerik 8 
använder sig av. Eftersom varje tecken består av 28 rader och tabellen skall 
innehålla 64 tecken, omfattar arrayen 64 * 28 = 1792 vektorer.  

För att läsa ut information ur minnet skickar man in ascii-koden som en 6-bitars 
vektor och radnumret, som en 5-bitars vektor, till den rad som man vill ha ut så 
kan man läsa den som en 19 bitars vektor. 
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Figur 16 Figuren visar testningen av ROM-minnet. Samtliga adresser adresseras i 
minnet och innehållet jämförs mot en textfil. Att signalen "felsignal" är låg under hela 
körningen bekräftar att minnet fungerar korrekt. 

4.1.3 RAM-minne för ASCII-kod 

Detta block instansierar ett 256 x 7 bitars dubbelportsminne där ASCII-kod kan 
lagras. Samtidigt kan också ascii-koden läsas och skrivas ut på displayen. 

För att skriva till minnet lägger man ASCII-koden på dataingången "datain" och 
adressen på skrivadressingången "adressw". Därefter aktiverar man write-enable-
signalen (wren). ASCII-koden lagras under nästföljande klockpuls.  

Samtidigt som en process kan skriva till minnet så kan en annan parallell process 
läsa från det. Det gör man genom att lägga önskad adress på läsadressingången. Så 
fort adressingången hunnit uppdateras kan man läsa informationen på 
datautgången "data ut". 

4.1.4 Block som läser data från Sinumerik 8 

Detta block mottar de externa signalerna "clear", "load", "strobe", "dma", 
"extclock", "backspace" och åttabitarsbussen "adress preset". Dess uppgift är att 
ladda och uppdatera adresspekaren och skicka ut "write-enable-signal" till ASCII-
minnet så att ett nytt tecken sparas. Den skickar också ut en extern ready-signal till 
sändaren. Det finns två olika sätt att skicka data till displayen, synkron mode och 
asynkron mode och man kan växla mellan dem utan att behöva tömma innehållet 
på displayen. 

4.1.4.1 Synkron mode 

Genom att hålla signalerna "dma" hög och "extclock" låg befinner man sig i 
synkron mode. I synkron mode kan man själv direktadressera en position på 
displayen. Genom att lägga in adressen på "preset" och sedan ge en puls med load-
signalen, så tilldelas adresspekaren värdet på "preset". Load-signalen är aktiv låg. 



Resultat 

33 

För att ladda data i RAM-minnet lägger man data på databussen "datain". 
Därefter ger man en puls på strobe-signalen. Då skickas en write-enable-signal till 
RAM-minnet och informationen lagras samtidigt som ready-signalen (efter extern 
invertering) går låg. Under tiden den är låg kan ingen ny data laddas. På pulsens 
nedåtgående flank ökas adresspekaren på med ett. Det innebär att om ingen ny 
adress laddas med loadsignalen så kommer nästa tecken att hamna till höger om 
det nyss skrivna tecknet. Om adresspekaren befann sig vid en högerkant sker en 
automatisk vagnretur. Om adresspekaren befann sig på den sista positionen längst 
ner i högra hörnet slår adresspekaren runt och nästa tecken lagras på den första 
positionen. Strobe-signalen är aktiv hög. 

Det finns också en backspace-funktion. Om man ger en puls på backspace-
signalen kommer adresspekaren att minska med ett. Det innebär att nästa tecken 
man skriver hamnar till vänster om den position man står på. Om man står längst 
till vänster på en rad hamnar man i högerkanten på raden ovanför. Om man står 
på den första positionen dvs. längst till vänster på den översta raden så slår 
adresspekaren runt och man hamnar på den sista positionen längst ner till höger. 
Det tecken som står på den position man hamnar kommer dock inte att försvinna 
förrän man skriver över det. Backspace-signalen är aktiv låg. 

4.1.4.2  Asynkron mode 

Genom att hålla signalerna "dma" och "strobe" låga och "load" och "backspace" 
höga befinner man sig i asynkron mode. Här kan man enbart klocka in data med 
hjälp av en den externa klockan "extclock". Genom att lägga data på "datain" och 
skicka en puls på "extclock" lagras informationen på den plats i minnet där 
adresspekaren befinner sig. På den återgående flanken ökas adresspekaren. 
"extclock"-signalen är aktiv hög.  

4.1.4.3 Clear 

Genom att skicka en puls på clearsignalen fylls samtliga minnespositioner med 
ASCII-tecknet "0100000" som betyder blanksteg. Samtidigt nollställs 
adresspekaren vilket innebär att nästa tecken skrivs ut på den första positionen. 
Clear fungerar i både synkron och asynkron mode och är aktiv låg.  
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4.1.4.4 Störningar 

När projektet skulle testas mot Sinumerik 8 uppstod det problem p.g.a. 
störningar. Eftersom "strobe"-signalen var specificerad till att kunna vara så kort 
som 25 ns var det enda alternativet programmera så att "strobe"-signalen ska ladda 
data på den första klockpulsen som Xilinx-kretsen tolkat signalen som hög och att 
den skulle öka adressen på samma klockpuls som det tolkat att den gått låg igen. 
Antagligen var inte flankerna tillräckligt stabila för detta ledde till att vissa tecken 
fladdrade på skärmen. Efter att ha studerat "strobe"-signalen från Sinumerik 8 
med ett oscilloskop och konstaterat att den är minst 2,5 µs lång fanns en enkel 
lösning på problemet. Lösningen var att programmera så att "strobe"-signalen 
måste ha varit hög i ett antal klockpulser innan data lagras och den måste också ha 
legat låg i ett antal klockpulser innan adresspekaren ökas på. Detsamma gäller även 
"load"- och "extclock"-signalerna. Detta gör att blocket inte kommer att uppfylla 
specifikationen i synkron mode där pulslängden på en strobe är specificerad till att 
vara minst 25 ns. Detta är dock en orimligt hög frekvens.  

 

Figur 17 Figuren visar att stroben måste ha legat hög en stund för att signalen 
"wren" (write-enable) skall ge en puls och lagra informationen. Därefter måste den 
ha legat låg en tid för att adressen skall räknas upp och nästa strobe skall tolkas som 
en ny strobe. Den här simuleringen lagrar alltså information endast en gång och 
adrespekaren ökas bara en gång trots att det är tre pulser på stroben. 

4.1.5 Skärmsläckare 

Inuti skärmen, bakom kristallerna, sitter ett lysrör. Detta lysrör har enligt 
tillverkaren Kyocera en livslängd på minst 50000 timmar. Med livslängd definieras 
då belysningskapaciteten sjunkit med 50 %. Många industrier stänger aldrig av 
sina maskiner. Om skärmen skulle vara påslagen dygnet runt skulle lysröret hålla i 

7,5
365*24

50000
= år. Därför kunde det vara bra att automatiskt släcka ner skärmen 

efter en tid av inaktivitet.  
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Detta block kontrollerar innehållet i RAM-minnet för ASCII-tecken för att ta reda 
på om innehållet förändras där. Detta sker genom att ASCII-koderna summeras 
med jämna mellanrum. Sedan jämförs summorna med varandra. Har summorna 
inte avvikit från varandra efter ett antal kontroller släcks lysröret ner. Om lysröret 
slocknat måste användaren trycka på en knapp för att åter tända lysröret.  

Det går till så att skärmsläckarblocket mottar asciikoden och adressen till RAM-
minnet från master-blocket samtidigt som minnet adresseras av VGA-
svepgeneratorn. Därmed påverkar detta block inte utskriften på skärmen eftersom 
det bara tjuvläser informationen. Blocket innehåller en avbockningstabell för att 
ingen position i minnet skall bli summerat fler gånger än en. Efter en 
tidsfördröjning på c:a 128 sekunder jämförs summan med föregående summa och 
om summorna inte avviker från varandra ökas en räknare. Avviker summorna 
däremot minskar räknaren istället. Om räknaren uppnår talet 14 släcks lysröret. 
För att tända det igen måste användaren trycka på en "wake-up-knapp". Det tar 
c:a 30 minuter för räknaren att räkna från 0 till 14 om inte förändring av datat 
sker.  

4.1.6 Masterblocket 

Detta block ligger över de andra blocken. Dess "entity" svarar direkt mot pinnarna 
på kretsen. Detta block är signalnoden som knyter ihop allting och det är också 
här som beslut tas om det är teckenfärg eller bakgrund som skrivs ut på skärmen. 

Blocket grenar ut klockan och reset-signalen till alla andra block utom ROM-
minnet med teckeninformationen. När VGA-svepgeneratorn sveper över 
teckenpositionerna på skärmen skickar den tillbaka fyra vektorer. Två av dem 
konkateneras i masterblocket och bildar en adress. Denna adress skickas in i RAM-
minnet för ASCII-kod. Tillbaka kommer ASCII-koden för det tecken som skall 
stå på den positionen som VGA-svepet just nu befinner sig. De sex minst 
signifikanta bitarna i ASCII-koden skickas in i ROM-minnet för 
teckeninformation tillsammans med en vektor som anger vilken horisontell rad 
man vill ha ut. Den informationen finns i en annan av de fyra vektorerna från 
VGA-svepgeneratorn, den som anger vilken linje svepet befinner sig på. Ut 
kommer alltså en horisontell rad som är 19 bitar lång. Nu är det upp till 
masterblocket att med hjälp av den sista av de fyra vektorerna från VGA-
svepgeneratorn välja ut en enda bit ur denna 19 bitar långa vektor. Den biten 
motsvarar den pixel som VGA-svepet befinner sig på. Den biten skickas som en 
flagga tillbaka till VGA-svepgeneratorn. Om den är hög kommer den pixel som 
svepet befinner sig över att bli vit (teckenfärg). Om den är låg kommer pixeln att 
bli blå (bakgrundsfärg).  

Om svepet skulle befinna sig över en understrykningsrad kommer masterblocket 
istället direkt utnyttja den mest signifikanta biten i ASCII-koden. Om den är hög 
skall den understrykningsraden aktiveras och alla pixlar där blir vita. Är den låg 
skrivs däremot bakgrundsfärgen ut.  
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Masterblocket mottar också signalen "blank" från Sinumerik 8 och 
förutsättningen för att tecken och understrykningsrad skall skrivas ut är att 
"blank"-signalen är hög. Är "blank"-signalen låg skrivs endast bakgrunden ut på 
hela skärmen.  

Parallellt med utskriften på skärmen sker inläsning av data från Sinumerik 8. 
Signalerna "dma", "load", "strobe", "extclock" och adressbussen "preset" passerar 
enbart masterblocket och går direkt in i inläsningsblocket. Databussen med 
ASCII-koden passerar masterblocket men går istället direkt in till RAM-minnets 
dataingång. "Clear"-signalen grenar ut sig i masterblocket. Den går både till 
inläsningsblocket för att nollställa adresspekaren och till RAM-minnet för att 
tömma detta.  

Datainläsningsblocket returnerar adresspekaren och en "write-enable"-signal till 
masterblocket som i detta block har direktkopplats till RAM-minnet. När 
datainläsningsblocket vill skriva i RAM-minnet höjer den "write-enable"-signalen. 
Då läser RAM-minnet av informationen på dataingången och lagrar den på den 
adress som datainläsningsblockets adresspekare står på. Detta kan ske helt 
oberoende på vad VGA-svepgeneratorn gör eftersom RAM-minnet är ett 
dubbelportsminne.  

 

 

Figur 18 Bilden är från testningen och visar en utskrift från Siemens Sinumerik 8
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5 Slutsats och diskussion 

5.1 Valet av display 

När jag skulle välja display letade jag först bland de monokroma displayerna. Det 
fanns många monokroma displayer i lämpligt format men jag hittade inte en enda 
monokrom display som var tillräckligt stor. När jag gick över till att titta på 
färgskärmar så fanns de i väldigt många olika storlekar. Däremot var de flesta i fel 
format. De allra flesta färgskärmarna var i 4:3-format och det gör att om displayen 

skall gå in i panelen blir de inte bredare än 197148*
3
4

= mm i yttermått. Den 

gamla displayen har en effektiv bredd av 222 mm. Det fanns nästan bara en enda 
skärm att välja på: den från Kyocera. Slutsatsen av detta är alltså att om man vill 
ha en väldigt liten monokrom display, då är det inga problem att hitta en som är 
tre gånger bredare än vad den är hög till men om man vill ha en lite större display, 
ja då har 4:3-formatet den största marknadsandelen.  

Noterbart är också priset. Skärmen från Kyocera har en effektiv area av 186,8mm 
* 112,9mm = 21000 mm2  = 210 cm2  . Skärmen kostar 2749 kr. Det innebär att 

den kostar 13
210

2749
= kr / cm2 . Om man tar en helt vanlig TFT-skärm från 

Elgiganten kan man få en 19" skärm från Belinea för 1192 kr (+ moms). [29] En 
19"-skärm i 4:3-format har en effektiv area på 1120 cm2 . Den kostar bara 

1
1120
1192

=  kr / cm2 . Tretton gånger billigare! Största skillnaden är att en större 

skärm som lämpar sig till att använda till en PC har betydligt fler kunder blir 
därför billigare. Synd bara att en sådan skärm inte passar i panelen på Sinumerik 8. 
Det hade blivit både billigare och dessutom hade det gått betydligt fortare att hitta 
en lämplig skärm. 

 

5.2 Del av specifikationen som ej uppfyllts 

Eftersom jag råkade ut för störningar under testningen blev jag tvungen att ställa 
villkor på pulsernas längder i inläsningsblocket. Detta gör att den gamla displayens 
specifikation över timing i synkron mode, inte uppfylls. Faktum är att 
strobesignalen skulle t.o.m. ha varit för snabb även om jag inte hade krävt längre 
pulser i inläsningsblocket. Stroben är specificerad till att vara minst 25 ns lång. 
Eftersom klockan är på 33 MHz är periodtiden 30 ns och eftersom inläsningen 
enbart kan ske på den klockflank som stroben är hög innebär det att 
inläsningsmodulen skulle kunna missa stroben om den bara är 25 ns lång och 
inläsningsmodulen har en samplingstid på 30 ns.  
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Eftersom den enda specifikation jag har, är den från den gamla displayen behöver 
ju inte det betyda att den som skickar information till displayen skickar 
informationen så fort. Jag har ju här konstaterat att stroben är 2,5 µs vilket är 
hundra gånger långsammare än displayens specifikation. Jag anser att det är 
orimligt och onödigt med så snabba signaler. Jag skall ta ett exempel. Om jag vill 
fylla hela displayen med data i synkron mode måste jag skicka 256 strober 
eftersom det är 256 tecken på displayen. Jag måste också stanna upp 255 gånger 
och vänta på att displayen skall bli redo att motta mer data. Om varje strobe tar 
450 ns och väntetiden blir 900 ns innebär det att det kommer att ta 256*450 + 
255*900 = 345 µs att uppdatera hela displayen med ny information. Under den 
tiden kommer jordklotet att ha åkt tio meter på sin väg runt solen men det 
mänskliga ögat har knappast upptäckt denna försening. 345 µs motsvarar också 
den tid det tar för VGA-svepgeneratorn att skriva ut elva linjer vilket innebär att 
det tar nästan 48 gånger längre tid att svepa en bild än vad det tar att uppdatera 
RAM-minnet.  

5.3 Antaganden 

När det gäller interfacet mellan Sinumerik 8 och displayen har jag gjort vissa 
antaganden när det gäller några detaljer. När jag först programmerade 
inläsningsblocket tolkade jag specifikationen som att adressen endast räknades upp 
automatiskt i asynkron mode. När jag skulle testa märke jag att den även skulle 
göra det i synkron mode. Därmed förstår jag inte riktigt vitsen med asynkron 
mode. Det skulle fungera lika bra att enbart använda synkron mode. Eftersom 
Sinumerik 8 inte använder asynkron mode kan jag heller inte vara säker på att 
asynkron mode fungerar på det sätt som jag tänker mig att den skall fungera. En 
fråga som dyker upp är om det är samma adresspekare i asynkron mode som i 
synkron mode. Jag har tolkat det som att det är samma adresspekare. Hur som 
helst har detta ingen betydelse när jag använder displayen mot Sinumerik 8. Nu 
får jag vara nöjd. Jag har fått displayen att fungera mot Siemens Sinumerik 8.
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8 Bilagor 

8.1 VHDL-kod 

8.1.1 VGA-svepgeneratorn 

LIBRARY ieee; 
USE ieee.std_logic_1164.all; 
USE ieee.std_logic_arith.all; 
USE ieee.std_logic_unsigned.all; 
 
 
ENTITY vga IS 
   PORT( clk, reset: IN std_logic; 
   tecken: IN std_logic; -- Talar om om det är text eller bakgrund som skall visa 
   red, green, blue: OUT std_logic_vector(5 DOWNTO 0); 
   h_sync, v_sync, de: OUT std_logic; 
   linjenrut: OUT std_logic_vector(5 DOWNTO 0); 
   pixelnrut: OUT std_logic_vector(4 DOWNTO 0); 
   teckennrut1: OUT std_logic_vector(4 DOWNTO 0); 
   teckennrut2: OUT std_logic_vector(2 DOWNTO 0); 
   clkout : OUT std_logic 
   ); 
END; 
 
 
 
ARCHITECTURE beh OF vga IS 
 
   -- Räknar horisontella pixlar (0-799) är synliga, resten sker under linjesynk 
   SIGNAL pixelnr : integer RANGE 0 TO 1055;  
    -- Räknar horisontella pixlar inom varje teckenruta 
   SIGNAL pixelnrruta : integer RANGE 0 TO 24; 
    -- Anger vilket tecken som skrivs ut i horisontalled 
   SIGNAL teckennrh : integer RANGE 0 TO 32; 
    -- Räknar antalet linjer (0-479) är synliga, resten sker under bildsynk 
   SIGNAL linjenr: integer RANGE 0 TO 524;  
   -- Räknar antalet vertikala linjer inom varje teckenruta 
   SIGNAL linjenrruta: integer RANGE 0 TO 49; 
   -- Anger vilket tecken som skrivs ut i vertikalled 
   SIGNAL teckennrv: integer RANGE 0 TO 8; 
 
BEGIN  
   
   PROCESS(clk, reset) 
   BEGIN 
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      IF (reset = '0') THEN -- Asynkron reset av signaler 
         pixelnr <= 0; 
         linjenr <= 0; 
         pixelnrruta <= 0; 
         linjenrruta <= 0; 
         teckennrh <= 0; 
         red <= "000000"; 
         green <= "000000"; 
         blue <= "000000"; 
         de <= '0'; 
         h_sync <= '1'; 
         v_sync <= '1'; 
 
      ELSIF (clk = '1' AND clk'EVENT) THEN  
 
         IF (linjenr <= 39) THEN -- TVD endast bakgrund 
            v_sync <= '1';  
 
            IF (pixelnr <= 799) THEN -- THD bakgrundsbild visas 
               red <= "000000"; 
               green <= "000000"; 
               blue <= "111111"; 
               de <= '1'; 
               h_sync <= '1'; 
               pixelnr <= pixelnr + 1; -- Pixelräknaren ökas 
   
            -- Black out innan linjesynkpuls 
            ELSIF ((pixelnr > 799) AND (pixelnr <= 839)) THEN -- THF 
               red <= "000000"; 
               green <= "000000"; 
               blue <= "000000"; --Black-out 
               de <= '0'; 
               h_sync <= '1'; 
               pixelnr <= pixelnr + 1; -- Pixelräknaren ökas 
 
            -- Linjesynkpuls aktiv (låg) 
            ELSIF ((pixelnr > 839) AND (pixelnr <= 967)) THEN -- THP 
               red <= "000000"; 
               green <= "000000"; 
               blue <= "000000"; -- Fortsatt black-out 
               de <= '0'; 
               h_sync <= '0'; -- Linjesynkpuls aktiv 
               pixelnr <= pixelnr + 1; -- Pixelräknaren ökas 
 
            -- Black-out efter linjesynkpuls 
            ELSIF ((pixelnr > 967) AND (pixelnr <= 1054)) THEN -- THB 
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               red <= "000000"; 
               green <= "000000"; 
               blue <= "000000"; 
               de <= '0'; 
               h_sync <= '1'; 
               pixelnr <= pixelnr + 1; -- Pixelräknaren ökas 
 
            -- Sista pixeln, nollställning av pixelräknare, ökning av linjeräknare 
            ELSIF (pixelnr > 1054) THEN --THB 
               red <= "000000"; 
               green <= "000000"; 
               blue <= "000000"; 
               de <= '0'; 
               h_sync <= '1'; 
               pixelnr <= 0; -- Pixelräknaren återställs 
               linjenr <= linjenr + 1; -- Linjeräknare ökas 
         
            END IF; 
 
         -- Utskrift av tecken eller bakgrund 
         ELSIF ((linjenr >= 40) AND (linjenr <= 439)) THEN -- TVD  
            v_sync <= '1'; 
 
            -- Utskrift av tecken eller bakgrund 
            IF (pixelnr <= 799) THEN -- THD 
     
               IF (tecken = '1') THEN -- Utskrift av teckenfärg (vit) 
 red <= "111111"; 
 green <= "111111"; 
 blue <= "111111"; 
         
               ELSE -- Utskrift av bakgrund 
                  red <= "000000"; 
                 green <= "000000"; 
                  blue <= "111111"; 
               END IF; 
 
               IF (pixelnrruta <= 23) THEN --  
                  pixelnrruta <= pixelnrruta + 1; 
               ELSE 
                  pixelnrruta <= 0; 
                  teckennrh <= teckennrh + 1; 
               END IF; 
 
               de <= '1'; 
               h_sync <= '1'; 
               pixelnr <= pixelnr + 1; -- Pixelräknaren ökas 
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            -- Black-out före linjesynkpuls 
            ELSIF ((pixelnr > 799) AND (pixelnr <= 839)) THEN -- THF 
               red <= "000000"; 
               green <= "000000"; 
               blue <= "000000"; 
               de <= '0'; 
               h_sync <= '1'; 
               pixelnr <= pixelnr + 1; 
 
             -- Linjesynkpuls aktiv (låg) 
            ELSIF ((pixelnr > 839) AND (pixelnr <= 967)) THEN -- THP 
               red <= "000000"; 
               green <= "000000"; 
               blue <= "000000"; 
               de <= '0'; 
               h_sync <= '0'; 
               pixelnr <= pixelnr + 1; -- Pixelräknaren ökas 
 
            -- Black-out efter linjesynkpuls 
            ELSIF ((pixelnr > 967) AND (pixelnr <= 1054)) THEN -- THB 
               red <= "000000"; 
               green <= "000000"; 
               blue <= "000000"; 
               de <= '0'; 
               h_sync <= '1'; 
               pixelnr <= pixelnr + 1; 
 
             -- Sista pixeln, pixelräknaren nollställs, linjeräknaren ökas 
            ELSIF (pixelnr > 1054) THEN --THB 
               red <= "000000"; 
               green <= "000000"; 
               blue <= "000000"; 
               de <= '0'; 
               h_sync <= '1'; 
               pixelnr <= 0; -- Pixelräknaren nollställs 
               linjenr <= linjenr + 1; -- Linjeräknaren ökas 
      
               teckennrh <= 0; 
      
      
               IF (linjenrruta <= 48) THEN 
                  linjenrruta <= linjenrruta + 1; 
        
               ELSE 
                  linjenrruta <= 0; 
                  teckennrv <= teckennrv + 1; 
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               END IF; 
 
            END IF; 
  
            -- Utskrift av bakgrund 
         ELSIF ((linjenr >= 440) AND (linjenr <= 479)) THEN -- TVD  
            v_sync <= '1'; 
  
             -- Utskrift av bakgrund 
            IF (pixelnr <= 799) THEN -- THD  
               red <= "000000"; 
               green <= "000000"; 
               blue <= "111111"; 
               de <= '1'; 
               h_sync <= '1'; 
               pixelnr <= pixelnr + 1; -- Pixelräknaren ökas 
        
             -- Black-out före linjesynkpuls 
            ELSIF ((pixelnr > 799) AND (pixelnr <= 839)) THEN -- THF 
               red <= "000000"; 
               green <= "000000"; 
               blue <= "000000"; 
               de <= '0'; 
               h_sync <= '1'; 
               pixelnr <= pixelnr + 1; -- Pixelräknaren ökas 
       
            -- Linjesynkpuls aktiv (låg) 
            ELSIF ((pixelnr > 839) AND (pixelnr <= 967)) THEN -- THP 
               red <= "000000"; 
               green <= "000000"; 
               blue <= "000000"; 
               de <= '0'; 
               h_sync <= '0'; -- Linjesynkpuls aktiv (låg) 
               pixelnr <= pixelnr + 1; -- Pixelräknaren ökas 
            -- Black-out efter linjesynkpuls 
            ELSIF ((pixelnr > 967) AND (pixelnr <= 1054)) THEN -- THB 
               red <= "000000"; 
               green <= "000000"; 
               blue <= "000000"; 
               de <= '0'; 
               h_sync <= '1'; 
               pixelnr <= pixelnr + 1; -- Pixelräknaren ökas 
  
            -- Sista pixeln, pixelräknaren nollställs, linjeräknaren ökas 
            ELSIF (pixelnr > 1054) THEN --THB 
               red <= "000000"; 
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               green <= "000000"; 
               blue <= "000000"; 
               de <= '0'; 
               h_sync <= '1'; 
               pixelnr <= 0; -- Pixelräknaren nollställs 
               linjenr <= linjenr + 1; 
 
             END IF; 
 
         -- Black-out före bildsynkpuls 
         ELSIF ((linjenr > 479) AND (linjenr <= 490)) THEN -- TVF 
            v_sync <= '1'; 
 
             -- Ingen utskrift p.g.a. bildsynk 
            IF (pixelnr <= 799) THEN -- THD 
               red <= "000000"; 
               green <= "000000"; 
               blue <= "000000"; 
               de <= '0'; 
               h_sync <= '1'; 
               pixelnr <= pixelnr + 1; -- Pixelräknaren ökas 
 
            ELSIF ((pixelnr > 799) AND (pixelnr <= 839)) THEN -- THF 
               red <= "000000"; 
               green <= "000000"; 
               blue <= "000000"; 
               de <= '0'; 
               h_sync <= '1'; 
               pixelnr <= pixelnr + 1; -- Pixelräknaren ökas 
 
            ELSIF ((pixelnr > 839) AND (pixelnr <= 967)) THEN -- THP 
               red <= "000000"; 
               green <= "000000"; 
               blue <= "000000"; 
               de <= '0'; 
               h_sync <= '0'; -- Linjesynk aktiv (låg) 
               pixelnr <= pixelnr + 1; -- Pixelräknare ökas 
 
            ELSIF ((pixelnr > 967) AND (pixelnr <= 1054)) THEN -- THB 
               red <= "000000"; 
               green <= "000000"; 
               blue <= "000000"; 
               de <= '0'; 
               h_sync <= '1'; 
               pixelnr <= pixelnr + 1; 
 
            ELSIF (pixelnr > 1054) THEN --THB 
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               red <= "000000"; 
               green <= "000000"; 
               blue <= "000000"; 
               de <= '0'; 
               h_sync <= '1'; 
               pixelnr <= 0; 
               linjenr <= linjenr + 1; 
 
            END IF; 
 
          -- Bildsynkpuls aktiv (låg) 
         ELSIF ((linjenr > 490) AND (linjenr <= 492)) THEN-- TVP 
            v_sync <= '0'; -- Bildsynkpuls aktiv 
 
            IF (pixelnr <= 799) THEN -- THD 
               red <= "000000"; 
               green <= "000000"; 
               blue <= "000000"; 
               de <= '0'; 
               h_sync <= '1'; 
               pixelnr <= pixelnr + 1; 
  
            ELSIF ((pixelnr > 799) AND (pixelnr <= 839)) THEN -- THF  
               red <= "000000"; 
               green <= "000000"; 
               blue <= "000000"; 
               de <= '0'; 
               h_sync <= '1'; 
               pixelnr <= pixelnr + 1; 
 
             -- Linjesynkpuls även under bildsynk 
            ELSIF ((pixelnr > 839) AND (pixelnr <= 967)) THEN -- THP 
               red <= "000000"; 
               green <= "000000"; 
               blue <= "000000"; 
               de <= '0'; 
               h_sync <= '0'; -- Linjesynk aktiv (låg) 
               pixelnr <= pixelnr + 1; -- Pixelräknaren ökas 
 
            ELSIF ((pixelnr > 967) AND (pixelnr <= 1054)) THEN -- THB 
               red <= "000000"; 
               green <= "000000"; 
               blue <= "000000"; 
               de <= '0'; 
               h_sync <= '1'; 
               pixelnr <= pixelnr + 1; 
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            ELSIF (pixelnr > 1054) THEN --THB 
               red <= "000000"; 
               green <= "000000"; 
               blue <= "000000"; 
               de <= '0'; 
               h_sync <= '1'; 
               pixelnr <= 0; -- Pixelräknaren nollställs 
               linjenr <= linjenr + 1; -- Linjeräknaren ökas 
 
            END IF; 
 
         -- Black-out efter bildsynkpuls 
         ELSIF ((linjenr > 492) AND (linjenr <= 523)) THEN -- TVB 
            v_sync <= '1'; 
 
               IF (pixelnr <= 799) THEN -- THD 
               red <= "000000"; 
               green <= "000000"; 
               blue <= "000000"; 
               de <= '0'; 
               h_sync <= '1'; 
               pixelnr <= pixelnr + 1; 
  
            ELSIF ((pixelnr > 799) AND (pixelnr <= 839)) THEN -- THF 
               red <= "000000"; 
               green <= "000000"; 
               blue <= "000000"; 
               de <= '0'; 
               h_sync <= '1'; 
               pixelnr <= pixelnr + 1; 
 
            ELSIF ((pixelnr > 839) AND (pixelnr <= 967)) THEN -- THP 
               red <= "000000"; 
               green <= "000000"; 
               blue <= "000000"; 
               de <= '0'; 
               h_sync <= '0'; -- Linjesynkpuls aktiv (låg) 
               pixelnr <= pixelnr + 1; -- Pixelräknaren ökas 
 
            ELSIF ((pixelnr > 967) AND (pixelnr <= 1054)) THEN -- THB 
               red <= "000000"; 
               green <= "000000"; 
               blue <= "000000"; 
               de <= '0'; 
               h_sync <= '1'; 
               pixelnr <= pixelnr + 1; --Pixelräknaren ökas 
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            ELSIF (pixelnr > 1054) THEN --THB 
               red <= "000000"; 
               green <= "000000"; 
               blue <= "000000"; 
               de <= '0'; 
               h_sync <= '1'; 
               pixelnr <= 0; -- Pixelräknaren nollställs 
               linjenr <= linjenr + 1; -- Linjeräknaren ökas 
 
            END IF; 
 
         -- Sista linjen 
         ELSIF (linjenr > 523) THEN  
            v_sync <= '1'; 
 
            IF (pixelnr <= 799) THEN -- THD 
               red <= "000000"; 
               green <= "000000"; 
               blue <= "000000"; 
               de <= '0'; 
               h_sync <= '1'; 
               pixelnr <= pixelnr + 1; -- Pixelräknaren ökas 
 
            ELSIF ((pixelnr > 799) AND (pixelnr <= 839)) THEN -- THF 
                red <= "000000"; 
               green <= "000000"; 
               blue <= "000000"; 
               de <= '0'; 
               h_sync <= '1'; 
               pixelnr <= pixelnr + 1; -- Pixelräknaren ökas 
   
            ELSIF ((pixelnr > 839) AND (pixelnr <= 967)) THEN -- THP 
               red <= "000000"; 
               green <= "000000"; 
               blue <= "000000"; 
               de <= '0'; 
               h_sync <= '0'; -- Linjesynkpuls aktiv 
               pixelnr <= pixelnr + 1; 
   
            ELSIF ((pixelnr > 967) AND (pixelnr <= 1054)) THEN -- THB 
               red <= "000000"; 
               green <= "000000"; 
               blue <= "000000"; 
               de <= '0'; 
               h_sync <= '1'; 
               pixelnr <= pixelnr + 1; -- Pixelräknaren ökas 
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            ELSIF (pixelnr > 1054) THEN --THB 
               red <= "000000"; 
               green <= "000000"; 
               blue <= "000000"; 
               de <= '0'; 
               h_sync <= '1'; 
               pixelnr <= 0; -- Pixelräknaren nollställs 
               linjenr <= 0; -- Linjeräknaren nollställs 
            
               teckennrv <= 0;  
            
            END IF; 
 
         END IF; 
 
      END IF; 
 
   END PROCESS; 
 
-- Denna process lägger ut klockan på en pinne som klockar displayen 
   PROCESS(clk)  
   BEGIN 
 
      clkout <= clk; 
 
   END PROCESS; 
  
 
 
   linjenrut <= conv_std_logic_vector(linjenrruta,6); -- Konverteringar 
   pixelnrut <= conv_std_logic_vector(pixelnrruta,5); 
   teckennrut1 <= conv_std_logic_vector(teckennrh,5); 
   teckennrut2 <= conv_std_logic_vector(teckennrv,3); 
 
END beh; 

8.1.2 ROM-minne för tecken och bokstäver 

LIBRARY ieee; 
USE ieee.std_logic_1164.all; 
USE ieee.std_logic_arith.all; 
USE ieee.std_logic_unsigned.all; 
 
ENTITY teckenminne IS 
   PORT(adress: IN std_logic_vector(5 DOWNTO 0); 
      rad: IN std_logic_vector(4 DOWNTO 0); 
      teckenrad: OUT std_logic_vector(0 TO 18) 
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   ); 
   END; 
 
ARCHITECTURE beh OF teckenminne IS 
 
   TYPE rom IS ARRAY(0 TO 1791) OF std_logic_vector(0 TO 18); 
   TYPE rom2 IS ARRAY(0 TO 63) OF std_logic_vector(10 DOWNTO 0); 
   SIGNAL teckentabell: rom := 
   ( 
      "0000000111111000000", 
      "0000011111111110000", 
      "0000111111111111000", 
      "0001111110011111100", 
      "0001110000000011100", 
      "0011100000000001110", 
      "0011000111101110110", 
      "0111001111111110111", 
      "0110001111111100111", 
      "0110011110111100011", 
      "0110011100011100011", 
      "1110011000011100011", 
      "1110111000011100011", 
      "1100111000011100011", 
      "1100111000011100111", 
      "1100111000011000110", 
      "1110111000111000110", 
      "0110011111111111100", 
      "0110011111111111000", 
      "0111001111011110011", 
      "0111000110001100111", 
      "0011110000000001111", 
      "0011111000000011110", 
      "0001111111111111100", 
      "0000111111111111000", 
      "0000001111111110000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000000000000000", 
 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000111111000000", 
      "0000000111111000000", 
      "0000000111111000000", 
      "0000000111111000000", 
      "0000001110011100000", 
      "0000001110011100000", 
      "0000001110011100000", 
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      "0000011110011110000", 
      "0000011100001110000", 
      "0000011100001110000", 
      "0000111100001111000", 
      "0000111000001111000", 
      "0000111000000111000", 
      "0000111000000111000", 
      "0001111111111111100", 
      "0001111111111111100", 
      "0001111111111111100", 
      "0011110000000011110", 
      "0011110000000011110", 
      "0011100000000001110", 
      "0111100000000001111", 
      "0111100000000001111", 
      "0111000000000001111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1110000000000000111", 
 
      "1111111111111110000", 
      "1111111111111111000", 
      "1111111111111111100", 
      "1111000000001111110", 
      "1111000000000111110", 
      "1111000000000011110", 
      "1111000000000011110", 
      "1111000000000011110", 
      "1111000000000011110", 
      "1111000000000011110", 
      "1111000000000111110", 
      "1111111111111111100", 
      "1111111111111111000", 
      "1111111111111111100", 
      "1111111111111111110", 
      "1111000000001111111", 
      "1111000000000011111", 
      "1111000000000001111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000001111", 
      "1111000000000001111", 
      "1111000000000111111", 
      "1111111111111111110", 
      "1111111111111111100", 
      "1111111111111111000", 
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      "1111111111111110000", 
 
      "0000001111111100000", 
      "0000111111111110000", 
      "0001111111111111000", 
      "0001111100011111100", 
      "0011110000000111100", 
      "0111100000000011110", 
      "0111000000000001110", 
      "0111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000001111", 
      "0111000000000001111", 
      "0111000000000001111", 
      "0111100000000011110", 
      "0011110000000111110", 
      "0011111000001111100", 
      "0001111111111111100", 
      "0000111111111111000", 
      "0000011111111110000", 
      "0000001111111000000", 
 
      "1111111111111100000", 
      "1111111111111110000", 
      "1111111111111111000", 
      "1111000000111111100", 
      "1111000000001111110", 
      "1111000000000011110", 
      "1111000000000001111", 
      "1111000000000001111", 
      "1111000000000001111", 
      "1111000000000001111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000001111", 
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      "1111000000000001111", 
      "1111000000000001111", 
      "1111000000000001111", 
      "1111000000000011111", 
      "1111000000000011111", 
      "1111000000000111110", 
      "1111000000001111100", 
      "1111111111111111100", 
      "1111111111111111000", 
      "1111111111111110000", 
      "1111111111111100000", 
      "1111111111100000000", 
 
      "1111111111111111111", 
      "1111111111111111111", 
      "1111111111111111111", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111111111111111110", 
      "1111111111111111110", 
      "1111111111111111110", 
      "1111111111111111110", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111111111111111111", 
      "1111111111111111111", 
      "1111111111111111111", 
      "1111111111111111111", 
 
      "1111111111111111111", 
      "1111111111111111111", 
      "1111111111111111111", 
      "1111100000000000000", 
      "1111100000000000000", 
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      "1111100000000000000", 
      "1111100000000000000", 
      "1111100000000000000", 
      "1111100000000000000", 
      "1111100000000000000", 
      "1111100000000000000", 
      "1111100000000000000", 
      "1111111111111111100", 
      "1111111111111111100", 
      "1111111111111111100", 
      "1111111111111111100", 
      "1111100000000000000", 
      "1111100000000000000", 
      "1111100000000000000", 
      "1111100000000000000", 
      "1111100000000000000", 
      "1111100000000000000", 
      "1111100000000000000", 
      "1111100000000000000", 
      "1111100000000000000", 
      "1111100000000000000", 
      "1111100000000000000", 
      "1111100000000000000", 
 
      "0000011111111110000", 
      "0000111111111111000", 
      "0001111111111111100", 
      "0001111100001111110", 
      "0011110000000011110", 
      "0111100000000001110", 
      "0111100000000001110", 
      "0111000000000001111", 
      "0111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1110000000000000000", 
      "1110000000000000000", 
      "1110000000111111111", 
      "1110000000111111111", 
      "1110000000111111111", 
      "1111000000111111111", 
      "1111000000000000111", 
      "0111000000000000111", 
      "0111000000000000111", 
      "0111100000000000111", 
      "0111100000000001111", 
      "0011110000000011111", 
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      "0001111100000111111", 
      "0001111111111111110", 
      "0000111111111111100", 
      "0000001111111111000", 
      "0000000011111000000", 
 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111111111111111111", 
      "1111111111111111111", 
      "1111111111111111111", 
      "1111111111111111111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
 
      "0000011111111110000", 
      "0000011111111110000", 
      "0000011111111110000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
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      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000011111111110000", 
      "0000011111111110000", 
      "0000011111111110000", 
 
      "0000000000000111000", 
      "0000000000000111000", 
      "0000000000000111000", 
      "0000000000000111000", 
      "0000000000000111000", 
      "0000000000000111000", 
      "0000000000000111000", 
      "0000000000000111000", 
      "0000000000000111000", 
      "0000000000000111000", 
      "0000000000000111000", 
      "0000000000000111000", 
      "0000000000000111000", 
      "0000000000000111000", 
      "0000000000000111000", 
      "0000000000000111000", 
      "0000000000000111000", 
      "0000000000000111000", 
      "0000000000000111000", 
      "0001110000000111000", 
      "0001111000000111000", 
      "0001111000001111000", 
      "0001111000001111000", 
      "0001111100011111000", 
      "0001111111111110000", 
      "0000111111111110000", 
      "0000011111111100000", 
      "0000000111100000000", 
 
      "1111000000000001111", 
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      "1111000000000011110", 
      "1111000000000111100", 
      "1111000000001111000", 
      "1111000000011110000", 
      "1111000000111100000", 
      "1111000001111000000", 
      "1111000011110000000", 
      "1111000111100000000", 
      "1111001111000000000", 
      "1111011110000000000", 
      "1111111100000000000", 
      "1111111110000000000", 
      "1111111111000000000", 
      "1111111111100000000", 
      "1111110011110000000", 
      "1111100011111000000", 
      "1111000001111000000", 
      "1111000001111100000", 
      "1111000000111110000", 
      "1111000000011110000", 
      "1111000000011111000", 
      "1111000000001111100", 
      "1111000000000111100", 
      "1111000000000111110", 
      "1111000000000011111", 
      "1111000000000011111", 
      "1111000000000001111", 
 
      "1111100000000000000", 
      "1111100000000000000", 
      "1111100000000000000", 
      "1111100000000000000", 
      "1111100000000000000", 
      "1111100000000000000", 
      "1111100000000000000", 
      "1111100000000000000", 
      "1111100000000000000", 
      "1111100000000000000", 
      "1111100000000000000", 
      "1111100000000000000", 
      "1111100000000000000", 
      "1111100000000000000", 
      "1111100000000000000", 
      "1111100000000000000", 
      "1111100000000000000", 
      "1111100000000000000", 
      "1111100000000000000", 
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      "1111100000000000000", 
      "1111100000000000000", 
      "1111100000000000000", 
      "1111100000000000000", 
      "1111100000000000000", 
      "1111111111111111111", 
      "1111111111111111111", 
      "1111111111111111111", 
      "1111111111111111111", 
 
      "1111100000000011111", 
      "1111100000000011111", 
      "1111100000000011111", 
      "1111110000000011111", 
      "1111110000000011111", 
      "1111110000000111111", 
      "1111110000000111111", 
      "1110111000000111111", 
      "1110111000000111111", 
      "1110111000001110111", 
      "1110111000001110111", 
      "1110111000001110111", 
      "1110011100001110111", 
      "1110011100001110111", 
      "1110011100011110111", 
      "1110011110011100111", 
      "1110001110011100111", 
      "1110001110011100111", 
      "1110001110111100111", 
      "1110001110111000111", 
      "1110001111111000111", 
      "1110000111111000111", 
      "1110000111111000111", 
      "1110000111111000111", 
      "1110000111110000111", 
      "1110000011110000111", 
      "1110000011110000111", 
      "1110000011110000111", 
 
      "1111100000000000111", 
      "1111100000000000111", 
      "1111110000000000111", 
      "1111110000000000111", 
      "1111111000000000111", 
      "1111111100000000111", 
      "1111111100000000111", 
      "1111111110000000111", 
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      "1111011110000000111", 
      "1111011111000000111", 
      "1111011111000000111", 
      "1111001111100000111", 
      "1111000111110000111", 
      "1111000011110000111", 
      "1111000011111000111", 
      "1111000001111000111", 
      "1111000001111100111", 
      "1111000000111100111", 
      "1111000000011110111", 
      "1111000000011110111", 
      "1111000000011111111", 
      "1111000000001111111", 
      "1111000000000111111", 
      "1111000000000111111", 
      "1111000000000011111", 
      "1111000000000011111", 
      "1111000000000001111", 
      "1111000000000000111", 
 
      "0000001111111000000", 
      "0000111111111110000", 
      "0001111111111111000", 
      "0001111100011111100", 
      "0011111000000111100", 
      "0011110000000011110", 
      "0111000000000001111", 
      "0111000000000001111", 
      "0111000000000001111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1110000000000000111", 
      "1110000000000000111", 
      "1110000000000000111", 
      "1110000000000000111", 
      "1110000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "0111000000000000111", 
      "0111000000000001111", 
      "0111000000000001111", 
      "0011100000000011110", 
      "0011110000000111110", 
      "0011111100001111100", 
      "0001111111111111000", 
      "0000111111111110000", 
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      "0000011111111100000", 
      "0000000011110000000", 
 
      "1111111111111111000", 
      "1111111111111111100", 
      "1111111111111111110", 
      "1111000000000111111", 
      "1111000000000011111", 
      "1111000000000001111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000001111", 
      "1111000000000001111", 
      "1111000000000011111", 
      "1111000000001111110", 
      "1111111111111111110", 
      "1111111111111111100", 
      "1111111111111111000", 
      "1111111111111100000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
 
      "0000001111111000000", 
      "0000111111111110000", 
      "0001111111111111000", 
      "0011111000001111100", 
      "0011110000000111100", 
      "0111100000000011110", 
      "0111100000000011110", 
      "0111000000000001110", 
      "1111000000000001111", 
      "1111000000000001111", 
      "1110000000000000111", 
      "1110000000000000111", 
      "1110000000000000111", 
      "1110000000000000111", 
      "1110000000000000111", 
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      "1111000000000001111", 
      "1111000000000001111", 
      "0111000000000001110", 
      "0111000000000001110", 
      "0111100000111011110", 
      "0011100001111011100", 
      "0011110000111111100", 
      "0001111100011111000", 
      "0000111111111111100", 
      "0000011111111111110", 
      "0000001111111001111", 
      "0000000000000000111", 
      "0000000000000000011", 
 
      "1111111111111110000", 
      "1111111111111111000", 
      "1111111111111111100", 
      "1111000000001111100", 
      "1111000000000111110", 
      "1111000000000011110", 
      "1111000000000001110", 
      "1111000000000001110", 
      "1111000000000001110", 
      "1111000000000011110", 
      "1111000000000111110", 
      "1111000000011111100", 
      "1111111111111111100", 
      "1111111111111111000", 
      "1111111111111100000", 
      "1111111111111000000", 
      "1111000000111100000", 
      "1111000000111110000", 
      "1111000000011110000", 
      "1111000000001111000", 
      "1111000000001111000", 
      "1111000000000111100", 
      "1111000000000111100", 
      "1111000000000011110", 
      "1111000000000011110", 
      "1111000000000001111", 
      "1111000000000001111", 
      "1111000000000000111", 
 
      "0000011111111100000", 
      "0001111111111111000", 
      "0011111111111111100", 
      "0011111100011111100", 
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      "0011110000000011110", 
      "0111100000000011110", 
      "0111100000000001111", 
      "0111100000000001111", 
      "0111100000000000000", 
      "0111110000000000000", 
      "0011111100000000000", 
      "0011111111100000000", 
      "0001111111111100000", 
      "0000111111111111000", 
      "0000000111111111100", 
      "0000000000011111110", 
      "0000000000000111111", 
      "0000000000000001111", 
      "1111000000000001111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111100000000001111", 
      "0111100000000001111", 
      "0011111000000011110", 
      "0011111111111111110", 
      "0001111111111111100", 
      "0000111111111111000", 
      "0000001111111100000", 
 
      "1111111111111111111", 
      "1111111111111111111", 
      "1111111111111111111", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
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      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "0111000000000000111", 
      "0111100000000001111", 
      "0111110000000011111", 
      "0111111100001111111", 
      "0011111111111111110", 
      "0001111111111111100", 
      "0000111111111111000", 
      "0000001111111100000", 
 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "0111000000000000111", 
      "0111100000000001111", 
      "0111100000000001111", 
      "0011100000000001110", 
      "0011100000000001110", 
      "0011110000000011110", 
      "0001110000000011100", 
      "0001110000000011100", 
      "0001111000000111100", 
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      "0001111000000111100", 
      "0000111000000111000", 
      "0000111000001111000", 
      "0000111000001111000", 
      "0000011100001110000", 
      "0000011100001110000", 
      "0000011100001110000", 
      "0000001110011110000", 
      "0000001110011100000", 
      "0000001110011100000", 
      "0000000111111000000", 
      "0000000111111000000", 
      "0000000111111000000", 
      "0000000111111000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
 
      "1110000011110000011", 
      "1110000011110000011", 
      "1110000011110000011", 
      "1110000011110000011", 
      "0110000011110000111", 
      "0110000111110000111", 
      "0110000111110000111", 
      "0110000111110000111", 
      "0111000110111000110", 
      "0111000110111000110", 
      "0111000110011000110", 
      "0011000110011000110", 
      "0011000110011001110", 
      "0011001100011001110", 
      "0011001100011101110", 
      "0011001100011101110", 
      "0011101100001101100", 
      "0011101100001101100", 
      "0001101100001101100", 
      "0001111100001101100", 
      "0001111100001111100", 
      "0001111000001111100", 
      "0001111000001111100", 
      "0001111000000111000", 
      "0001111000000111000", 
      "0001111000000111000", 
      "0000111000000111000", 
      "0000111000000111000", 
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      "0111110000000001111", 
      "0011110000000011110", 
      "0001111000000111100", 
      "0001111000000111000", 
      "0000111100001111000", 
      "0000111100001111000", 
      "0000011110011110000", 
      "0000001110011110000", 
      "0000000111111100000", 
      "0000000111111000000", 
      "0000000111111000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000111111000000", 
      "0000000111111000000", 
      "0000001111111000000", 
      "0000001111111100000", 
      "0000011110011100000", 
      "0000011110011110000", 
      "0000111100001111000", 
      "0000111100001111000", 
      "0001111000000111000", 
      "0001111000000111000", 
      "0011110000000011110", 
      "0011110000000011110", 
      "0111100000000001111", 
      "1111100000000001111", 
      "1111000000000000111", 
 
      "1111000000000000111", 
      "0111100000000001111", 
      "0111100000000001111", 
      "0011110000000011110", 
      "0001110000000011100", 
      "0001111000000111100", 
      "0000111000000111000", 
      "0000111100001111000", 
      "0000011110001110000", 
      "0000011110011110000", 
      "0000001110011100000", 
      "0000001111111100000", 
      "0000000111111000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
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      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
 
      "0011111111111111111", 
      "0011111111111111111", 
      "0011111111111111111", 
      "0000000000000011110", 
      "0000000000000111100", 
      "0000000000000111100", 
      "0000000000001111000", 
      "0000000000011110000", 
      "0000000000111100000", 
      "0000000000111100000", 
      "0000000001111000000", 
      "0000000001111000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000111100000000", 
      "0000001111000000000", 
      "0000001111000000000", 
      "0000011110000000000", 
      "0000011110000000000", 
      "0000111100000000000", 
      "0001111000000000000", 
      "0011110000000000000", 
      "0111100000000000000", 
      "0111100000000000000", 
      "1111111111111111111", 
      "1111111111111111111", 
      "1111111111111111111", 
      "1111111111111111111", 
 
      "1111111111110000000", 
      "1111111111110000000", 
      "1111111111110000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
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      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111111111110000000", 
      "1111111111110000000", 
      "1111111111110000000", 
 
      "1111110000000000000", 
      "0111111000000000000", 
      "0011111000000000000", 
      "0011111100000000000", 
      "0001111100000000000", 
      "0001111110000000000", 
      "0000111110000000000", 
      "0000111111000000000", 
      "0000011111000000000", 
      "0000011111100000000", 
      "0000001111100000000", 
      "0000001111110000000", 
      "0000000111110000000", 
      "0000000111111000000", 
      "0000000011111000000", 
      "0000000011111100000", 
      "0000000001111100000", 
      "0000000001111110000", 
      "0000000000111110000", 
      "0000000000111111000", 
      "0000000000011111000", 
      "0000000000011111100", 
      "0000000000001111100", 
      "0000000000001111110", 
      "0000000000000111110", 
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      "0000000000000111111", 
      "0000000000000011111", 
      "0000000000000011111", 
 
      "0000000111111111111", 
      "0000000111111111111", 
      "0000000111111111111", 
      "0000000000000001111", 
      "0000000000000001111", 
      "0000000000000001111", 
      "0000000000000001111", 
      "0000000000000001111", 
      "0000000000000001111", 
      "0000000000000001111", 
      "0000000000000001111", 
      "0000000000000001111", 
      "0000000000000001111", 
      "0000000000000001111", 
      "0000000000000001111", 
      "0000000000000001111", 
      "0000000000000001111", 
      "0000000000000001111", 
      "0000000000000001111", 
      "0000000000000001111", 
      "0000000000000001111", 
      "0000000000000001111", 
      "0000000000000001111", 
      "0000000000000001111", 
      "0000000000000001111", 
      "0000000111111111111", 
      "0000000111111111111", 
      "0000000111111111111", 
 
      "0000000001100000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000111111000000", 
      "0000001111111000000", 
      "0000001111111100000", 
      "0000011111111110000", 
      "0000111111111111000", 
      "0001111011101111000", 
      "0001110011100111100", 
      "0011110011100111110", 
      "0111100011100011110", 
      "1111000011100001111", 
      "1110000011100000111", 
      "1110000011100000011", 
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      "1100000011100000011", 
      "1000000011100000001", 
      "0000000011100000000", 
      "0000000011100000000", 
      "0000000011100000000", 
      "0000000011100000000", 
      "0000000011100000000", 
      "0000000011100000000", 
      "0000000011100000000", 
      "0000000011100000000", 
      "0000000011100000000", 
      "0000000011100000000", 
      "0000000011100000000", 
      "0000000011100000000", 
 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
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      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
 
      "0000001111111100000", 
      "0000001111111100000", 
      "0000001111111100000", 
      "0000001111111100000", 
      "0000001111111100000", 
      "0000001111111100000", 
      "0000001111111100000", 
      "0000001111111100000", 
      "0000001111111100000", 
      "0000001111111100000", 
      "0000000111111000000", 
      "0000000111111000000", 
      "0000000111111000000", 
      "0000000111111000000", 
      "0000000111111000000", 
      "0000000111111000000", 
      "0000000111111000000", 
      "0000000111111000000", 
      "0000000011111000000", 
      "0000000011111000000", 
      "0000000011111000000", 
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      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000001111111100000", 
      "0000001111111100000", 
      "0000001111111100000", 
      "0000001111111100000", 
      "0000001111111100000", 
 
      "0011111100001111110", 
      "0011111100001111110", 
      "0011111100001111110", 
      "0011111100001111110", 
      "0011111100001111110", 
      "0011111100001111110", 
      "0011111100001111110", 
      "0011111100001111110", 
      "0011111100001111110", 
      "0011111100001111110", 
      "0001111000000111100", 
      "0001111000000111100", 
      "0001111000000111100", 
      "0001111000000111100", 
      "0001111000000111100", 
      "0001111000000111100", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
 
      "0000001111100011110", 
      "0000001111000011110", 
      "0000001111000011110", 
      "0000001111000011110", 
      "0000011111000111100", 
      "0000011110000111100", 
      "0000011110000111100", 
      "1111111111111111111", 
      "1111111111111111111", 
      "1111111111111111111", 
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      "1111111111111111111", 
      "0000111100001111000", 
      "0000111100001111000", 
      "0000111100001111000", 
      "0000111100011111000", 
      "0000111100011111000", 
      "1111111111111111111", 
      "1111111111111111111", 
      "1111111111111111111", 
      "1111111111111111111", 
      "1111111111111111111", 
      "0011110000111100000", 
      "0011110000111100000", 
      "0011110000111100000", 
      "0011110000111100000", 
      "0011110000111100000", 
      "0011110001111100000", 
      "0111100001111000000", 
 
      "0000000011100000000", 
      "0000011111111100000", 
      "0001111111111111000", 
      "0111111111111111100", 
      "1111111111111111110", 
      "1111100001110001111", 
      "1111100011100011111", 
      "1111000011100001100", 
      "1111100011100000000", 
      "1111111011100000000", 
      "0111111111100000000", 
      "0011111111111110000", 
      "0000111111111111000", 
      "0000000111111111110", 
      "0000000011111111111", 
      "0000000011100111111", 
      "0000000011100001111", 
      "0000000011100001111", 
      "1111000011100001111", 
      "1111000011100001111", 
      "1111100011100011111", 
      "0111111011101111111", 
      "0111111111111111110", 
      "0011111111111111100", 
      "0000111111111110000", 
      "0000000011100000000", 
      "0000000011100000000", 
      "0000000011100000000", 
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      "0011110000000111000", 
      "0111111000000110000", 
      "0110011000000110000", 
      "0110011000001110000", 
      "0110011100001100000", 
      "1100001100011100000", 
      "1100001100011100000", 
      "1100001100011000000", 
      "1100001100111000000", 
      "0110011100110000000", 
      "0110011100110000000", 
      "0111111011100000000", 
      "0111111001100000000", 
      "0011110001100011100", 
      "0001100011100111110", 
      "0000000011001111111", 
      "0000000011001100011", 
      "0000000111001100011", 
      "0000000110001100011", 
      "0000000110011100011", 
      "0000001110011100011", 
      "0000001100011100011", 
      "0000001100001100011", 
      "0000011100001100011", 
      "0000011000001110111", 
      "0000111000001111110", 
      "0000111000000111110", 
      "0000111000000011100", 
 
      "0000011111110000000", 
      "0000111111111000000", 
      "0001111111111100000", 
      "0001111000111100000", 
      "0001111000111100000", 
      "0001110000011100000", 
      "0001111000111100000", 
      "0001111000111100000", 
      "0001111101111100000", 
      "0000111111111000000", 
      "0000011111110000000", 
      "0000011111100000000", 
      "0001111111000000000", 
      "0011111111100000000", 
      "0111110111110001110", 
      "0111100011111001110", 
      "1111000011111011110", 
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      "1111000001111111110", 
      "1110000000111111100", 
      "1110000000011111100", 
      "1111000000001111000", 
      "1111000000000111100", 
      "1111000000001111100", 
      "0111110001111111110", 
      "0111111111111001111", 
      "0011111111110001111", 
      "0001111111100000110", 
      "0000011110000000010", 
 
      "0000000011111111100", 
      "0000000111111111000", 
      "0000000111111110000", 
      "0000000111111100000", 
      "0000001111111000000", 
      "0000001111111000000", 
      "0000001111110000000", 
      "0000011111100000000", 
      "0000111111000000000", 
      "0000111110000000000", 
      "0001111100000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
 
      "0000000111100000000", 
      "0000001111000000000", 
      "0000011110000000000", 
      "0000111100000000000", 
      "0000111100000000000", 
      "0001111000000000000", 
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      "0011110000000000000", 
      "0011110000000000000", 
      "0111110000000000000", 
      "0111100000000000000", 
      "0111100000000000000", 
      "1111100000000000000", 
      "1111100000000000000", 
      "1111100000000000000", 
      "1111100000000000000", 
      "1111100000000000000", 
      "1111100000000000000", 
      "0111100000000000000", 
      "0111110000000000000", 
      "0011110000000000000", 
      "0011110000000000000", 
      "0001111000000000000", 
      "0001111000000000000", 
      "0000111100000000000", 
      "0000011110000000000", 
      "0000001111000000000", 
      "0000001111000000000", 
      "0000000111100000000", 
 
      "0000000011110000000", 
      "0000000001111000000", 
      "0000000000111100000", 
      "0000000000011110000", 
      "0000000000011110000", 
      "0000000000001111000", 
      "0000000000000111100", 
      "0000000000000111100", 
      "0000000000000111110", 
      "0000000000000011110", 
      "0000000000000011110", 
      "0000000000000011111", 
      "0000000000000011111", 
      "0000000000000011111", 
      "0000000000000011111", 
      "0000000000000011111", 
      "0000000000000011111", 
      "0000000000000011110", 
      "0000000000000111110", 
      "0000000000000111100", 
      "0000000000000111100", 
      "0000000000001111000", 
      "0000000000001111000", 
      "0000000000011110000", 
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      "0000000000111100000", 
      "0000000001111000000", 
      "0000000001111000000", 
      "0000000011110000000", 
 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0111000011100000110", 
      "0111110011100011110", 
      "0111111111101111111", 
      "0111111111111111111", 
      "1111111111111111111", 
      "0111111111111111110", 
      "0000000111111000000", 
      "0000001111111100000", 
      "0000011111111100000", 
      "0000011111111110000", 
      "0000111110111111000", 
      "0001111110011111100", 
      "0001111100001111100", 
      "0000111000001111000", 
      "0000011000000110000", 
      "0000010000000100000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0011111111111111110", 
      "0011111111111111110", 
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      "0011111111111111110", 
      "0011111111111111110", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000111111000000", 
      "0000000111111000000", 
      "0000000111111000000", 
      "0000000111111000000", 
      "0000000111111000000", 
      "0000000000111000000", 
      "0000000000111000000", 
      "0000000011111000000", 
      "0000000111110000000", 
      "0000000011100000000", 
      "0000000010000000000", 
 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
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      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "1111111111111111111", 
      "1111111111111111111", 
      "1111111111111111111", 
      "1111111111111111111", 
      "1111111111111111111", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
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      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000111111000000", 
      "0000000111111000000", 
      "0000000111111000000", 
      "0000000111111000000", 
      "0000000111111000000", 
 
      "0000000000000111111", 
      "0000000000001111110", 
      "0000000000001111100", 
      "0000000000011111100", 
      "0000000000011111000", 
      "0000000000111111000", 
      "0000000000111110000", 
      "0000000001111110000", 
      "0000000001111100000", 
      "0000000011111100000", 
      "0000000011111000000", 
      "0000000111111000000", 
      "0000000111110000000", 
      "0000001111110000000", 
      "0000001111100000000", 
      "0000011111100000000", 
      "0000011111000000000", 
      "0000111111000000000", 
      "0000111110000000000", 
      "0001111110000000000", 
      "0001111100000000000", 
      "0011111100000000000", 
      "0011111000000000000", 
      "0111111000000000000", 
      "1111100000000000000", 
      "1111110000000000000", 
      "1111100000000000000", 
      "1111100000000000000", 
 
      "0000011111111100000", 
      "0000111111111110000", 
      "0001111111111111000", 
      "0011111000001111100", 
      "0011110000000111100", 
      "0111100000000011110", 
      "0111000000000111110", 
      "0111000000001111110", 
      "1111000000001100111", 
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      "1110000000011100111", 
      "1110000000111000111", 
      "1110000000111000111", 
      "1110000001110000111", 
      "1110000011100000111", 
      "1110000011100000111", 
      "1110000111000000111", 
      "1110001110000000111", 
      "1110011110000000111", 
      "1111011100000001111", 
      "1111111000000001111", 
      "0111111000000001110", 
      "0111110000000011110", 
      "0011100000000011100", 
      "0011111000000111100", 
      "0011111100011111000", 
      "0000111111111110000", 
      "0000011111111100000", 
      "0000000111110000000", 
 
      "0000000000011110000", 
      "0000000000111110000", 
      "0000000001111110000", 
      "0000000111111110000", 
      "0000001111111110000", 
      "0000111111111110000", 
      "0011111110111110000", 
      "0011111100111110000", 
      "0011110000111110000", 
      "0011000000111110000", 
      "0000000000111110000", 
      "0000000000111110000", 
      "0000000000111110000", 
      "0000000000111110000", 
      "0000000000111110000", 
      "0000000000111110000", 
      "0000000000111110000", 
      "0000000000111110000", 
      "0000000000111110000", 
      "0000000000111110000", 
      "0000000000111110000", 
      "0000000000111110000", 
      "0000000000111110000", 
      "0000000000111110000", 
      "0000000000111110000", 
      "0000000000111110000", 
      "0000000000111110000", 
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      "0000000000111110000", 
 
      "0000111111111111000", 
      "0001111111111111100", 
      "0011111111111111110", 
      "0111111000001111111", 
      "0111110000000011111", 
      "0111100000000001111", 
      "1111100000000001111", 
      "1111100000000001111", 
      "0000000000000001111", 
      "0000000000000001111", 
      "0000000000000011111", 
      "0000000000000011110", 
      "0000000000000111110", 
      "0000000000001111100", 
      "0000000000011111000", 
      "0000000000111111000", 
      "0000000011111100000", 
      "0000001111111000000", 
      "0000011111110000000", 
      "0000111111000000000", 
      "0001111110000000000", 
      "0011111100000000000", 
      "0011111000000000000", 
      "0111110000000000000", 
      "0111111111111111111", 
      "1111111111111111111", 
      "1111111111111111111", 
      "1111111111111111111", 
 
      "0000111111111100000", 
      "0001111111111110000", 
      "0011111111111111000", 
      "0011111000001111100", 
      "0111110000000111110", 
      "0111100000000011110", 
      "1111100000000011110", 
      "0000000000000011110", 
      "0000000000000111110", 
      "0000000000001111100", 
      "0000000011111111000", 
      "0000000011111110000", 
      "0000000111111111100", 
      "0000000111111111100", 
      "0000000000000111110", 
      "0000000000000011111", 
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      "0000000000000001111", 
      "0000000000000001111", 
      "0000000000000000111", 
      "0011000000000000111", 
      "1111000000000001111", 
      "1111100000000001111", 
      "0111110000000011111", 
      "0111111000000111110", 
      "0011111111111111110", 
      "0001111111111111000", 
      "0000111111111110000", 
      "0000001111111000000", 
 
      "0000000000001111100", 
      "0000000000001111100", 
      "0000000000011111100", 
      "0000000000111111100", 
      "0000000000111111100", 
      "0000000001111111100", 
      "0000000011111111100", 
      "0000000111110111100", 
      "0000000111100111100", 
      "0000001111100111100", 
      "0000011111000111100", 
      "0000111110000111100", 
      "0000111110000111100", 
      "0001111100000111100", 
      "0011111000000111100", 
      "0111110000000111100", 
      "0111100000000111100", 
      "1111111111111111111", 
      "1111111111111111111", 
      "1111111111111111111", 
      "1111111111111111111", 
      "0000000000000111100", 
      "0000000000000111100", 
      "0000000000000111100", 
      "0000000000000111100", 
      "0000000000000111100", 
      "0000000000000111100", 
      "0000000000000111100", 
 
      "0001111111111111110", 
      "0001111111111111110", 
      "0001111111111111110", 
      "0001111000000000000", 
      "0011111000000000000", 
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      "0011111000000000000", 
      "0011110000000000000", 
      "0011110000000000000", 
      "0111110011111000000", 
      "0111111111111110000", 
      "0111111111111111000", 
      "0111111111111111110", 
      "1111111000000111111", 
      "1111100000000011111", 
      "0000000000000001111", 
      "0000000000000001111", 
      "0000000000000001111", 
      "0000000000000001111", 
      "0000000000000001111", 
      "0011000000000001111", 
      "1111100000000001111", 
      "1111100000000001111", 
      "0111110000000011110", 
      "0111110000001111100", 
      "0011111111111111100", 
      "0001111111111111000", 
      "0000011111111100000", 
      "0000000111110000000", 
 
      "0000001111111110000", 
      "0000011111111111000", 
      "0000111111111111100", 
      "0001111110001111110", 
      "0011111000000011111", 
      "0111110000000001111", 
      "0111110000000001111", 
      "0111100000000000110", 
      "0111100000000000000", 
      "0111100001111000000", 
      "0111100111111111000", 
      "1111101111111111100", 
      "1111111111111111110", 
      "1111111100000111111", 
      "1111110000000011111", 
      "1111100000000001111", 
      "1111100000000001111", 
      "1111000000000000111", 
      "0111000000000000111", 
      "0111000000000000111", 
      "0111100000000001111", 
      "0111100000000001111", 
      "0011110000000011111", 
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      "0011111000000111111", 
      "0001111110011111110", 
      "0000111111111111100", 
      "0000011111111111000", 
      "0000000011111100000", 
 
      "1111111111111111111", 
      "1111111111111111111", 
      "1111111111111111111", 
      "1111111111111111111", 
      "0000000000000001110", 
      "0000000000000011100", 
      "0000000000000111100", 
      "0000000000000111000", 
      "0000000000001111000", 
      "0000000000011110000", 
      "0000000000111100000", 
      "0000000000111100000", 
      "0000000001111000000", 
      "0000000001111000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000111100000000", 
      "0000000111100000000", 
      "0000000111100000000", 
      "0000001111000000000", 
      "0000001111000000000", 
      "0000001111000000000", 
      "0000001111000000000", 
      "0000011111000000000", 
      "0000011111000000000", 
      "0000011110000000000", 
      "0000011110000000000", 
      "0000011110000000000", 
 
      "0000111111111111000", 
      "0001111111111111100", 
      "0011111111111111110", 
      "0111111100001111111", 
      "0111110000000011111", 
      "0111100000000001111", 
      "0111100000000001111", 
      "0111100000000001111", 
      "0111110000000011111", 
      "0011111000000111110", 
      "0001111111111111100", 
      "0000011111111110000", 
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      "0001111111111111000", 
      "0001111111111111100", 
      "0011111000000111110", 
      "0111110000000011111", 
      "1111100000000001111", 
      "1111000000000001111", 
      "1111000000000001111", 
      "1111000000000000111", 
      "1111000000000001111", 
      "1111100000000001111", 
      "0111100000000001111", 
      "0111111000000111111", 
      "0011111110011111110", 
      "0001111111111111100", 
      "0000111111111111000", 
      "0000001111111100000", 
 
      "0000111111111110000", 
      "0001111111111111000", 
      "0011111111111111100", 
      "0111111100001111110", 
      "0111110000000011110", 
      "1111100000000001111", 
      "1111100000000001111", 
      "1111000000000001111", 
      "1111000000000001111", 
      "1111000000000001111", 
      "1111000000000001111", 
      "1111100000000001111", 
      "0111110000000011111", 
      "0111111000000111111", 
      "0011111110001111111", 
      "0001111111111111111", 
      "0000111111111101111", 
      "0000011111111001111", 
      "0000000000000001111", 
      "0000000000000001111", 
      "1111100000000001111", 
      "1111100000000011111", 
      "0111110000000111110", 
      "0111111000001111110", 
      "0011111111111111100", 
      "0001111111111111000", 
      "0000111111111110000", 
      "0000001111111000000", 
 
      "0000000111111000000", 
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      "0000000111111000000", 
      "0000000111111000000", 
      "0000000111111000000", 
      "0000000111111000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000111111000000", 
      "0000000111111000000", 
      "0000000111111000000", 
      "0000000111111000000", 
      "0000000111111000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000111111000000", 
      "0000000111111000000", 
      "0000000111111000000", 
      "0000000111111000000", 
      "0000000111111000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000111111000000", 
      "0000000111111000000", 
      "0000000111111000000", 



Bilagor 

90 

      "0000000111111000000", 
      "0000000111111000000", 
      "0000000000111000000", 
      "0000000000111000000", 
      "0000000001110000000", 
      "0000000111110000000", 
      "0000000011000000000", 
      "0000000010000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000011", 
      "0000000000000001111", 
      "0000000000000011111", 
      "0000000000001111111", 
      "0000000000111111111", 
      "0000000001111111100", 
      "0000000111111110000", 
      "0000011111111000000", 
      "0001111111100000000", 
      "0011111110000000000", 
      "1111111100000000000", 
      "1111110000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111110000000000000", 
      "1111111100000000000", 
      "0011111111000000000", 
      "0000111111110000000", 
      "0000001111111000000", 
      "0000000011111110000", 
      "0000000000111111100", 
      "0000000000011111111", 
      "0000000000000111111", 
      "0000000000000011111", 
      "0000000000000000111", 
      "0000000000000000011", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "1111111111111111111", 
      "1111111111111111111", 
      "1111111111111111111", 
      "1111111111111111111", 
      "1111111111111111111", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
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      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "1111111111111111111", 
      "1111111111111111111", 
      "1111111111111111111", 
      "1111111111111111111", 
      "1111111111111111111", 
      "1111111111111111111", 
      "1111111111111111111", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
 
      "0000000000000000000", 
      "1100000000000000000", 
      "1111000000000000000", 
      "1111100000000000000", 
      "1111111000000000000", 
      "1111111110000000000", 
      "0011111111000000000", 
      "0000111111110000000", 
      "0000001111111100000", 
      "0000000011111111000", 
      "0000000000111111100", 
      "0000000000011111111", 
      "0000000000000111111", 
      "0000000000000001111", 
      "0000000000000111111", 
      "0000000000011111111", 
      "0000000001111111100", 
      "0000000111111110000", 
      "0000001111111000000", 
      "0000111111100000000", 
      "0011111110000000000", 
      "1111111100000000000", 
      "1111110000000000000", 
      "1111100000000000000", 
      "1110000000000000000", 
      "1100000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
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      "0000011111111111000", 
      "0000111111111111100", 
      "0001111111111111110", 
      "0011111100000111111", 
      "0111110000000011111", 
      "0111100000000001111", 
      "1111100000000000111", 
      "1111000000000000111", 
      "0000000000000000111", 
      "0000000000000001111", 
      "0000000000000011111", 
      "0000000000000111110", 
      "0000000000001111100", 
      "0000000000111111000", 
      "0000000000111110000", 
      "0000000001111100000", 
      "0000000011111000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000000000000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000", 
      "0000000011110000000"); 
 
 
   SIGNAL ascitillrad: rom2 := 
   ( 
       conv_std_logic_vector(0,11), 
       conv_std_logic_vector(28,11), 
       conv_std_logic_vector(56,11), 
       conv_std_logic_vector(84,11), 
       conv_std_logic_vector(112,11), 
       conv_std_logic_vector(140,11), 
       conv_std_logic_vector(168,11), 
       conv_std_logic_vector(196,11), 
       conv_std_logic_vector(224,11), 
       conv_std_logic_vector(252,11), 
       conv_std_logic_vector(280,11), 
       conv_std_logic_vector(308,11), 
       conv_std_logic_vector(336,11), 
       conv_std_logic_vector(364,11), 
       conv_std_logic_vector(392,11), 
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       conv_std_logic_vector(420,11), 
       conv_std_logic_vector(448,11), 
       conv_std_logic_vector(476,11), 
       conv_std_logic_vector(504,11), 
       conv_std_logic_vector(532,11), 
       conv_std_logic_vector(560,11), 
       conv_std_logic_vector(588,11), 
       conv_std_logic_vector(616,11), 
       conv_std_logic_vector(644,11), 
       conv_std_logic_vector(672,11), 
       conv_std_logic_vector(700,11), 
       conv_std_logic_vector(728,11), 
       conv_std_logic_vector(756,11), 
       conv_std_logic_vector(784,11), 
       conv_std_logic_vector(812,11), 
       conv_std_logic_vector(840,11), 
       conv_std_logic_vector(868,11), 
       conv_std_logic_vector(896,11), 
       conv_std_logic_vector(924,11), 
       conv_std_logic_vector(952,11), 
       conv_std_logic_vector(980,11), 
       conv_std_logic_vector(1008,11), 
       conv_std_logic_vector(1036,11), 
       conv_std_logic_vector(1064,11), 
       conv_std_logic_vector(1092,11), 
       conv_std_logic_vector(1120,11), 
       conv_std_logic_vector(1148,11), 
       conv_std_logic_vector(1176,11), 
       conv_std_logic_vector(1204,11), 
       conv_std_logic_vector(1232,11), 
       conv_std_logic_vector(1260,11), 
       conv_std_logic_vector(1288,11), 
       conv_std_logic_vector(1316,11), 
       conv_std_logic_vector(1344,11), 
       conv_std_logic_vector(1372,11), 
       conv_std_logic_vector(1400,11), 
       conv_std_logic_vector(1428,11), 
       conv_std_logic_vector(1456,11), 
       conv_std_logic_vector(1484,11), 
       conv_std_logic_vector(1512,11), 
       conv_std_logic_vector(1540,11), 
       conv_std_logic_vector(1568,11), 
       conv_std_logic_vector(1596,11), 
       conv_std_logic_vector(1624,11), 
       conv_std_logic_vector(1652,11), 
       conv_std_logic_vector(1680,11), 
       conv_std_logic_vector(1708,11), 
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       conv_std_logic_vector(1736,11), 
       conv_std_logic_vector(1764,11)); 
 
BEGIN 
 
   PROCESS(adress,rad) 
     BEGIN 
 
      teckenrad <= teckentabell(conv_integer(ascitillrad(conv_integer(adress))) +  
      conv_integer(rad)); 
 
   END PROCESS; 
  
END beh; 

8.1.3 RAM-minne för ASCII-kod 

LIBRARY ieee; 
USE ieee.std_logic_1164.all; 
USE ieee.std_logic_arith.all; 
USE ieee.std_logic_unsigned.all; 
 
ENTITY datainput IS 
   PORT( clk, reset: IN std_logic; 
      clear, load, strobe, dma, extclock, backspace: IN std_logic; 
      preset: IN std_logic_vector(7 DOWNTO 0); 
      ready:  OUT std_logic; -- Readysignal till Siemens Sinumerik 8 
      wren: OUT std_logic; -- Write-enable signal till ASCII-ramminnet 
      -- Adresspekarens värde lämnar modulen för att senare adressera minnet 
      adressut: OUT std_logic_vector(7 DOWNTO 0)  
   ); 
END;   
 
 
ARCHITECTURE beh OF datainput IS 
 
   SIGNAL adresspekare: integer RANGE 0 TO 255; -- Adresspekaren 
    -- Räknare som  
   SIGNAL loadcntrise: integer RANGE  0 TO 7; 
   SIGNAL loadcntfall: integer RANGE 0 TO 7; 
   SIGNAL strobecnt: integer RANGE 0 TO 15; 
   -- Räknare som förlänger readypulsen  
   SIGNAL readycnt: integer RANGE 0 TO 31; 
   SIGNAL backspacecntrise: integer RANGE 0 TO 15; 
   SIGNAL backspacecntfall: integer RANGE 0 TO 31; 
   SIGNAL clockcntrise: integer RANGE 0 TO 15; 
   SIGNAL clockcntfall: integer RANGE 0 TO 31; 
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BEGIN 
 
   PROCESS(clk, reset, clear) 
   BEGIN 
 
      IF ((reset = '0') OR (clear = '0')) THEN  
         adresspekare <= 0;  
         ready <= '0'; -- Ready-signal sätts hög OBS EXTERN INVERTERING 
 
         loadcntrise <= 0; 
         loadcntfall <= 7; 
         strobecnt <= 0; 
         readycnt <= 30; 
         backspacecntrise <= 0; 
         backspacecntfall <= 30; 
         clockcntrise <= 0; 
         clockcntfall <= 30; 
         wren <= '0'; 
 
 
      ELSIF (clk = '1' AND clk'EVENT) THEN 
  
          -- Förlängning av readysignalen med syfte att uppnå stabilitet 
         IF (readycnt < 30) THEN  
            ready <= '1'; -- Enheten är upptagen, inga tecken får skickas till den 
           
         ELSE 
            ready <= '0'; -- Enheten är ledig 
             
         END IF; 
  
         -- Laddning av adresspekare vid synkron mode 
         -- Adresspekaren får värdet som ligger på databussen "Preset" 
         IF ((backspace = '1') AND (extclock = '0') AND (strobe = '0') AND  
         (dma = '1')) THEN   
 
            IF (load = '0') THEN -- Load aktiv 
  
               -- load-signalen måste vara aktiv under minst sju klockpulser för att 
               -- adressen skall laddas. Detta för att uppnå stabilitet.  
               IF (loadcntrise < 6) THEN 
                  loadcntrise <= loadcntrise + 1; 
 
               ELSIF (loadcntrise = 6) THEN 
                  adresspekare <= conv_integer(preset);  -- Adresspekaren laddas 
                  -- Räknar upp ett steg till så att laddning bara utförs en gång 
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                  loadcntrise <= loadcntrise + 1;  
                  loadcntfall <= 0; 
 
               END IF;           
 
             -- Load-signalen måste också ha varit inaktiverad i minst 7 klockpulser 
             -- innan man kan ladda om på nytt 
            ELSIF (loadcntfall < 6) THEN -- Loadsignal inaktiv 
               loadcntfall <= loadcntfall + 1; 
  
            ELSIF (loadcntrise >=6) THEN 
               loadcntrise <= 0; 
         
            END IF; 
    
         END IF; 
 
          -- Laddning av data i ASCII-ramminne i synkron mode 
         IF ((load = '1') AND (backspace = '1') AND (extclock = '0') AND  
         (dma = '1')) THEN 
 
            IF (strobe = '1') THEN -- Strobe aktiv 
 
               -- Strobesignalen måste vara aktiv i minst 15 klockpulser innan  
               -- data kan lagras. Detta för att minska risken för att störningar skall 
               -- lagra data i kretsen 
               IF (strobecnt < 14) THEN 
                  strobecnt <= strobecnt + 1; 
            
               ELSIF (strobecnt = 14) THEN -- 15 pulser har gått 
                  wren <= '1'; -- Write enable hög. Data lagras i RAM-minnet 
                  ready <= '1'; -- Enheten skickar upptaget-signal till Sinumerik 8 
                  readycnt <= 0; 
                  strobecnt <= strobecnt + 1; 
 
               ELSE 
                  wren <= '0';  -- Write enable inaktiveras 
 
               END IF; 
 
            -- Stroben måste varit inaktiv i minst 31 klockpulser för att data skall 
            -- kunna lagras på nytt 
            ELSIF (readycnt < 30) THEN  
               readycnt <= readycnt + 1; 
               wren <= '0'; 
 
            ELSIF (strobecnt >= 14) THEN 
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               wren <= '0'; 
               strobecnt <= 0; 
 
                -- Adresspekaren ökas 
               IF (adresspekare < 255) THEN 
                  adresspekare <= adresspekare + 1; 
 
               ELSE -- Adressen slår runt vid 255 
                  adresspekare <= 0; 
 
               END IF;  
 
            END IF; 
 
         END IF; 
 
         -- Användning av backspace i Synkron mode 
         IF ((load = '1') AND (strobe = '0') AND (extclock = '0') AND  
         (dma = '1')) THEN  
 
            IF (backspace = '0') THEN -- Backspace "intryckt" 
 
               -- Backspacesignalen måste varit låg i minst 15 klockpulser innan    
               -- man åter kan höja den. Detta för att minska risken för att störningar 
               -- utlösa backspace 
               IF (backspacecntrise < 14) THEN 
                  backspacecntrise <= backspacecntrise + 1; 
            
               ELSIF (backspacecntrise = 14) THEN -- 15 pulser har gått 
                  backspacecntfall <= 0; 
                  backspacecntrise <= backspacecntrise + 1; 
 
               END IF; 
 
            -- Backspace måste varit hög i minst 31 klockpulser innan den återigen 
            -- kan användas 
            ELSIF (backspacecntfall < 30) THEN  
               backspacecntfall <= backspacecntfall + 1; 
 
            ELSIF (backspacecntrise >= 14) THEN 
               backspacecntrise <= 0; 
 
                -- Adresspekaren minskas 
               IF (adresspekare > 0) THEN 
                  adresspekare <= adresspekare - 1; 
 
               ELSE -- Adressen slår runt vid 0 
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                  adresspekare <= 255; 
 
               END IF;  
 
            END IF; 
 
         END IF; 
 
 
 
 
 
         -- Lagring av data i ASCII-RAM-minnet i asynkron mode 
         IF ((load = '1') AND (backspace = '1') AND (strobe = '0') AND  
            (dma = '0')) THEN  
 
            IF (extclock = '1') THEN -- Clock aktiv 
 
               -- Clocksignalen måste vara aktiv i minst 15 klockpulser innan  
               -- data kan lagras. Detta för att minska risken för att störningar skall 
               -- lagra data i kretsen 
               IF (clockcntrise < 14) THEN 
                  clockcntrise <= clockcntrise + 1; 
            
               ELSIF (clockcntrise = 14) THEN -- 15 pulser har gått 
                  wren <= '1'; -- Write enable hög. Data lagras i RAM-minnet 
                  clockcntfall <= 0; 
                  clockcntrise <= clockcntrise + 1; 
 
               ELSE 
                  wren <= '0';  -- Write enable inaktiveras 
 
               END IF; 
 
            -- Clock måste varit inaktiv i minst 31 klockpulser för att data skall 
            -- kunna lagras på nytt 
            ELSIF (clockcntfall < 30) THEN  
               clockcntfall <= clockcntfall + 1; 
               wren <= '0'; 
 
            ELSIF (clockcntrise >= 14) THEN 
               wren <= '0'; 
               clockcntrise <= 0; 
 
                -- Adresspekaren ökas 
               IF (adresspekare < 255) THEN 
                  adresspekare <= adresspekare + 1; 
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               ELSE -- Adressen slår runt vid 255 
                  adresspekare <= 0; 
 
               END IF;  
 
            END IF; 
 
         END IF; 
 
      END IF; 
 
   END PROCESS; 
 
   PROCESS(adresspekare) 
   BEGIN 
 
      adressut <= conv_std_logic_vector(adresspekare,8); 
 
   END PROCESS; 
 
END beh; 

8.1.4 Skärmsläckare 

LIBRARY IEEE; 
USE ieee.std_logic_1164.all; 
USE ieee.std_logic_arith.all; 
USE ieee.std_logic_unsigned.all; 
 
ENTITY screensaver IS 
 PORT(clk, reset: IN std_logic; 
 adress: IN std_logic_vector(7 DOWNTO 0); 
 ascii: IN std_logic_vector(6 DOWNTO 0); 
 wakeup: IN std_logic; -- Slår till lysröret (aktiv låg) 
 cfl: OUT std_logic -- Signal till lysrörständare (1 = off) (0 = on) 
 ); 
END ENTITY; 
 
ARCHITECTURE beh OF screensaver IS 
 
TYPE ram2 IS ARRAY (0 TO 255) OF std_logic; 
SIGNAL lista : ram2; 
-- Summan av alla ascii-koder i minnet 
SIGNAL summa1: integer RANGE 0 TO 32512; -- 127 * 256 
-- Summan av alla ascii-koder i minnet under förra mätningen 
SIGNAL summa2: integer RANGE 0 TO 32512; -- 127 * 256 
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-- Räknar antalet fall då summa1 och summa2 INTE avviker från varann 
SIGNAL offcnt: integer RANGE 0 TO 15;  
--¨Skapar en delay på c:a 128 sekunder 
SIGNAL delay: std_logic_vector(31 DOWNTO 0); -- 32 bitars räknare, 128 sek 
delay 
 
 
BEGIN 
 
 PROCESS(clk, reset) 
 BEGIN 
 
    IF (reset = '0') THEN -- Asynkron reset 
       FOR i IN 0 TO 255 LOOP 
          lista(i) <= '0'; 
       END LOOP; 
 
       cfl <= '0'; -- Lysröret tänt vid uppstart 
       summa1 <= 0; 
       summa2 <= 0; 
       delay <= "00000000000000000000000000000000"; 
       offcnt <= 0; 
 
    ELSIF (clk = '1' AND clk'EVENT) THEN 
 
 
       IF (offcnt >= 14) THEN -- Ingen förändring skett på nästan 30 min 
          cfl <= '1'; -- Lysröret släcks 
       END IF; 
 
       IF (wakeup = '0') THEN -- Användaren trycker på Wake-up 
          cfl <= '0'; --Lysröret tänds 
          offcnt <= 0; -- Räknaren nollställs 
       END IF; 
 
       IF (delay < "11111111111111111111111111111101") THEN -- Räknaren 
räknar upp i c:a 128 sekunder 
       delay <= delay + 1; 
 
         --Under tiden utförs summering av ascii-koden 
          IF (lista(conv_integer(adress)) = '0') THEN  
             lista(conv_integer(adress)) <= '1'; -- Adressen bockas av 
             -- asciikoden läggs till checksumman 
             summa1 <= summa1 + conv_integer(ascii);  
          END IF; 
 
       -- 128 sekunder har gått.  
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       -- Nu förutsätter jag att samtliga positioner är summerade. 
       ELSIF (delay = "11111111111111111111111111111110") THEN 
 
          IF (summa1 = summa2) THEN -- Jämföring sker 
             offcnt <= offcnt + 1; -- Ingen förändring, räknaren ökar 
          ELSE 
             IF (offcnt > 0) THEN -- Avvikelse 
                offcnt <= offcnt - 1; -- Räknaren minskar ner mot noll vid avvikelse 
             END IF; 
             summa2 <= summa1; -- Den gamla summan tilldelas den nya 
          END IF; 
 
          delay <= delay + 1;  
 
       ELSE -- Nollställning av delay-räknaren sker 
        
          delay <= "00000000000000000000000000000000"; 
          summa1 <= 0; -- Nollställning av summa 
 
          FOR i IN 0 TO 255 LOOP -- Nollställning av avbockningslistan 
             lista(i) <= '0';  
          END LOOP; 
 
       END IF; 
 
    END IF; 
 
 END PROCESS; 
 
END beh; 

8.1.5 Masterblocket 

LIBRARY ieee; 
USE ieee.std_logic_1164.all; 
USE ieee.std_logic_arith.all; 
USE ieee.std_logic_unsigned.all; 
 
ENTITY master IS -- Entityn svarar mot pinnarna på kretsen 
   PORT (clk, reset: IN std_logic; 
      clear, load, strobe, dma, extclock, backspace, blank: IN std_logic; 
      preset: IN std_logic_vector (7 DOWNTO 0); 
      datain: IN std_logic_vector (6 DOWNTO 0); 
      wakeup: IN std_logic; 
      cfl : OUT std_logic; 
      ready: OUT std_logic; 
      red, green, blue: OUT std_logic_vector(5 DOWNTO 0); 
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      h_sync, v_sync, de, clkout: OUT std_logic 
      ); 
 
END ENTITY master; 
 
ARCHITECTURE beh OF master IS 
 
   COMPONENT vga IS -- Deklaration av VGA-svepgenerator 
      PORT( clk, reset: IN std_logic; 
         tecken: IN std_logic; 
         red, green, blue: OUT std_logic_vector(5 DOWNTO 0); 
         h_sync, v_sync, de: OUT std_logic; 
         linjenrut: OUT std_logic_vector(5 DOWNTO 0); 
         pixelnrut: OUT std_logic_vector(4 DOWNTO 0); 
         teckennrut1: OUT std_logic_vector(4 DOWNTO 0); 
         teckennrut2: OUT std_logic_vector(2 DOWNTO 0); 
         clkout : OUT std_logic 
      ); 
   END COMPONENT; 
    
    
   COMPONENT teckenminne IS -- Deklaration av teckengenerator 
      PORT(adress: IN std_logic_vector(5 DOWNTO 0); 
         rad: IN std_logic_vector(4 DOWNTO 0); 
         teckenrad: OUT std_logic_vector(0 TO 18) 
      ); 
   END COMPONENT; 
 
   COMPONENT asciiminne IS -- Deklaration av ASCII-ramminne 
      PORT(datain: IN std_logic_vector(6 DOWNTO 0); 
         adressr, adressw: IN std_logic_vector(7 DOWNTO 0);  
         wren: IN std_logic; -- 1 skriver data 
         clearmemory: IN std_logic; -- 1 tömmer minnet 
         clk, reset: IN std_logic; 
         dataut: OUT std_logic_vector(6 DOWNTO 0) 
      ); 
   END COMPONENT; 
     
   COMPONENT datainput IS -- Deklaration av datainput 
      PORT( clk, reset: IN std_logic; 
         clear, load, strobe, dma, extclock, backspace: IN std_logic; 
         preset: IN std_logic_vector(7 DOWNTO 0); 
         ready:  OUT std_logic; 
         wren: OUT std_logic; 
         adressut: OUT std_logic_vector(7 DOWNTO 0) 
      ); 
   END COMPONENT; 
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   COMPONENT screensaver IS -- Deklaration av skärmsläckare 
      PORT(clk, reset: IN std_logic; 
         adress: IN std_logic_vector(7 DOWNTO 0); 
         ascii: IN std_logic_vector(6 DOWNTO 0); 
         wakeup: IN std_logic; -- Slår till lysröret (aktiv låg) 
         cfl: OUT std_logic -- Signal till lysrörständare (1 = off) (0 = on) 
      ); 
   END COMPONENT; 
 
   SIGNAL vga_linjenr: std_logic_vector(5 DOWNTO 0); 
   SIGNAL vga_pixelnr: std_logic_vector(4 DOWNTO 0); 
   SIGNAL vga_teckennr1: std_logic_vector(4 DOWNTO 0); 
   SIGNAL vga_teckennr2: std_logic_vector(2 DOWNTO 0); 
   SIGNAL vga_tecken: std_logic; 
 
   SIGNAL teckenminne_adress : std_logic_vector(5 DOWNTO 0); 
   SIGNAL teckenminne_rad : std_logic_vector(4 DOWNTO 0); 
   SIGNAL teckenminne_teckenrad: std_logic_vector(0 TO 18); 
 
   SIGNAL asciiminne_adressr: std_logic_vector(7 DOWNTO 0); 
   SIGNAL asciiminne_dataut: std_logic_vector(6 DOWNTO 0);  
   SIGNAL asciiminne_wren: std_logic; 
   SIGNAL asciiminne_adressw: std_logic_vector(7 DOWNTO 0); 
 
   SIGNAL datainput_wren: std_logic; 
   SIGNAL datainput_adressut: std_logic_vector(7 DOWNTO 0); 
 
   SIGNAL screensaver_adress: std_logic_vector(7 DOWNTO 0); 
   SIGNAL screensaver_ascii: std_logic_vector(6 DOWNTO 0); 
 
   SIGNAL linjenr: integer RANGE 0 TO 49; 
   SIGNAL pixelnr: integer RANGE 0 TO 24; 
  
 
BEGIN 
 
    -- Uppmappning av övriga moduler 
   
   Vgasvep: vga PORT MAP (clk, reset, vga_tecken, red, green, blue, h_sync, 
      v_sync, de, vga_linjenr, vga_pixelnr, vga_teckennr1, vga_teckennr2, 
      clkout); 
 
   minne: teckenminne PORT MAP(teckenminne_adress, teckenminne_rad, 
      teckenminne_teckenrad); 
 
   ascii: asciiminne PORT MAP (datain,  
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      asciiminne_adressr,asciiminne_adressw, asciiminne_wren,  
      clear, clk, reset, asciiminne_dataut); 
 
   datainp: datainput PORT MAP (clk, reset, clear, load, strobe, dma, extclock, 
      backspace, preset, ready, datainput_wren, datainput_adressut); 
 
    screens: screensaver PORT MAP (clk, reset, screensaver_adress,  
       screensaver_ascii, wakeup, cfl); 
 
   -- Denna process använder asciiramminnet och teckenromminnet för att ta  
   -- beslut om teckenfärg eller bakgrundsfärg som skrivs ut på skärmen 
   PROCESS(linjenr,pixelnr, vga_teckennr1, vga_teckennr2, 
      asciiminne_dataut, teckenminne_teckenrad, blank)  
 
   BEGIN 
      asciiminne_adressr <= vga_teckennr2 & vga_teckennr1; 
      screensaver_adress <= vga_teckennr2 & vga_teckennr1; 
      teckenminne_adress <= asciiminne_dataut(5 DOWNTO 0); 
      screensaver_ascii <= asciiminne_dataut; 
  
      IF (blank = '1') THEN 
          
         IF ((pixelnr >= 3) AND (pixelnr <= 21)) THEN 
        
            -- Utskrift av tecken  
            IF ((linjenr >= 6) AND (linjenr <= 33)) THEN 
               teckenminne_rad <= conv_std_logic_vector((linjenr - 6),5); 
               vga_tecken <= teckenminne_teckenrad(pixelnr - 3); 
 
             -- Utskrift av underline 
            ELSIF ((linjenr >= 39) AND (linjenr <= 43)) THEN 
 
               IF (asciiminne_dataut(6) = '1') THEN 
                  vga_tecken <= '1'; 
               ELSE 
                  vga_tecken <= '0'; 
               END IF; 
 
               teckenminne_rad <= "00000"; 
 
            ELSE -- Utskrift av bakgrund 
               teckenminne_rad <= "00000"; 
               vga_tecken <= '0'; 
            END IF; 
 
         ELSE – Utskrift av bakgrund mellan tecken 
            teckenminne_rad <= "00000"; 
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            vga_tecken <= '0'; 
 
         END IF; 
 
      ELSE-- Ingen utskrift (blank aktiv) 
 
         teckenminne_rad <= "00000"; 
         vga_tecken <= '0'; 
 
      END IF; 
 
END PROCESS; 
 
-- Ihopkoppling av signaler 
linjenr <= conv_integer(vga_linjenr); 
pixelnr <= conv_integer(vga_pixelnr); 
asciiminne_adressw <= datainput_adressut; 
asciiminne_wren <= datainput_wren; 
  
END ARCHITECTURE beh; 
 
 

8.2 Testbänkar 

8.2.1 VGA-svepgeneratorn 

LIBRARY ieee; 
USE ieee.std_logic_1164.all; 
USE ieee.std_logic_arith.all; 
 
ENTITY testbench IS 
END ENTITY testbench; 
 
 
ARCHITECTURE beh OF testbench IS 
 
COMPONENT vga IS 
   PORT( clk, reset: IN std_logic; 
   tecken: IN std_logic; -- Talar om om det är text eller bakgrund som skall visas 
   red, green, blue: OUT std_logic_vector(5 DOWNTO 0); 
   h_sync, v_sync, de: OUT std_logic; 
   linjenrut: OUT std_logic_vector(5 DOWNTO 0); 
   pixelnrut: OUT std_logic_vector(4 DOWNTO 0); 
   teckennrut1: OUT std_logic_vector(4 DOWNTO 0); 
   teckennrut2: OUT std_logic_vector(2 DOWNTO 0); 
   clkout : OUT std_logic 
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   ); 
END COMPONENT; 
 
   SIGNAL clk_s, reset_s, tecken_s: std_logic; 
   SIGNAL red_s, green_s, blue_s: std_logic_vector(5 DOWNTO 0); 
   SIGNAL h_sync_s, v_sync_s, de_s: std_logic; 
   SIGNAL linjenrut_s: std_logic_vector(5 DOWNTO 0); 
   SIGNAL pixelnrut_s: std_logic_vector(4 DOWNTO 0); 
   SIGNAL teckennrut1_s: std_logic_vector(4 DOWNTO 0); 
   SIGNAL teckennrut2_s: std_logic_vector(2 DOWNTO 0); 
   SIGNAL clkout_s: std_logic; 
 
BEGIN 
   
  CompToTest: vga PORT MAP (clk_s, reset_s, tecken_s, red_s, green_s, 
   blue_s, h_sync_s, v_sync_s, de_s, linjenrut_s, pixelnrut_s, teckennrut1_s,  
   teckennrut2_s,clkout_s); 
   
   PROCESS -- Denna process klockar kretsen.  
   BEGIN 
       
      clk_s <= '1'; 
      WAIT FOR 15 ns; 
      clk_s <= '0'; 
      WAIT FOR 15 ns; 
   END PROCESS; 
   
   
  PROCESS 
    BEGIN 
       
      reset_s <= '0'; 
      tecken_s <= '0'; 
 
      WAIT FOR 1 ns; 
 
      reset_s <= '1'; 
       
      WAIT FOR 2 ms; 
       
      tecken_s <= '1'; 
       
      WAIT FOR 100 ns; 
       
      tecken_s <= '0';  
 
      WAIT; 
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    END PROCESS; 
  
   
END beh; 

8.2.2 ROM-minne för tecken och bokstäver 

-- Testbänken jämför ROM-minnet med en textfil 

LIBRARY ieee; 
USE ieee.std_logic_1164.all; 
USE ieee.std_logic_arith.all; 
USE ieee.std_logic_unsigned.all; 
USE std.textio.all; 
 
ENTITY Testbench IS 
END Testbench; 
 
-- 
ARCHITECTURE c OF Testbench IS 
 
  COMPONENT teckenminne IS 
     PORT(adress: IN std_logic_vector(5 DOWNTO 0); 
        rad: IN std_logic_vector(4 DOWNTO 0); 
      teckenrad: OUT std_logic_vector(18 DOWNTO 0) 
      ); 
       
    END COMPONENT; 
     
     
    SIGNAL adress_s: std_logic_vector(5 DOWNTO 0); 
    SIGNAL rad_s: std_logic_vector(4 DOWNTO 0); 
    SIGNAL teckenrad_s: std_logic_vector(0 TO 18); 
    SIGNAL felsignal: std_logic; 
     
     
BEGIN 
     
    CompToTest: teckenminne PORT MAP (adress_s, rad_s, teckenrad_s); 
     
    PROCESS 
       
       
      FILE myfile: TEXT OPEN read_mode IS "G:\test.txt"; -- Öppnar fil 
      VARIABLE textline: line;  
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      VARIABLE input: character;  -- Deklareras som ASCII-tecken 
    BEGIN 
       
      FOR i IN 0 TO 63 LOOP 
         
         FOR j IN 0 TO 27 LOOP 
            adress_s <= conv_std_logic_vector(i,6); 
            rad_s <= conv_std_logic_vector(j,5); 
 
            readline(myfile,textline); 
           
            FOR k in 0 TO 18 LOOP 
           
               read(textline,input); 
 
               WAIT FOR 10 ns; 
            
               -- Jämför varje bit med textfilen 
               IF ((input = '0') AND (teckenrad_s(k) = '0')) THEN 
           
                  felsignal <= '0'; 
                  ASSERT False Report "Rätt"; 
             
               ELSIF ((input = '1') AND (teckenrad_s(k) = '1')) THEN 
                  felsignal <= '0'; 
                  ASSERT False Report "Rätt"; 
             
               ELSE 
             
                  felsignal <= '1'; -- Textfilen stämmer inte överrens med minnet 
                  ASSERT False Report "Fel"; 
        
               END IF; 
          
            END LOOP; 
          
         END LOOP; 
  
      END LOOP; 
         
      WAIT; 
   END PROCESS;  
   
END c; 
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8.2.3 RAM-minne för ASCII-kod 

LIBRARY ieee; 
USE ieee.std_logic_1164.all; 
USE ieee.std_logic_arith.all; 
USE ieee.std_logic_unsigned.all; 
 
ENTITY testbench IS 
END ENTITY testbench; 
 
ARCHITECTURE beh OF testbench IS 
 
   COMPONENT asciiminne IS 
     
      PORT(datain: IN std_logic_vector(6 DOWNTO 0); 
         adressr, adressw: IN std_logic_vector(7 DOWNTO 0); 
         wren: IN std_logic; -- 1 skriver data 
         clearmemory: IN std_logic; -- 1 tömmer minnet 
         clk, reset: IN std_logic; 
         dataut: OUT std_logic_vector(6 DOWNTO 0) 
      ); 
       
   END COMPONENT; 
   
   SIGNAL datain_s: std_logic_vector(6 DOWNTO 0); 
   SIGNAL adressr_s, adressw_s: std_logic_vector(7 DOWNTO 0); 
   SIGNAL wren_s: std_logic; -- 1 skriver data 
   SIGNAL clearmemory_s: std_logic; -- 1 tömmer minnet 
   SIGNAL clk_s, reset_s: std_logic; 
   SIGNAL dataut_s: std_logic_vector(6 DOWNTO 0); 
   -- 127 * 256 Största möjliga tal på summan 
   SIGNAL kontrollsumma: integer RANGE 0 TO 35512;    
BEGIN 
   
   CompToTest: asciiminne PORT MAP (datain_s, adressr_s, adressw_s, wren_s,  
      clearmemory_s, clk_s, reset_s, dataut_s); 
   
   PROCESS 
      BEGIN 
       
         clk_s <= '0'; WAIT FOR 15 ns; 
         clk_s <= '1'; WAIT FOR 15 ns; 
   
   END PROCESS; 
 
   PROCESS 
     
   BEGIN 
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      clearmemory_s <= '1'; 
       
      reset_s <= '0'; WAIT FOR 1 ns; 
      reset_s <= '1'; WAIT FOR 1 ns; 
      adressr_s <= "00000000"; 
      wren_s <= '0'; 
      kontrollsumma <= 0; 
       
       -- Fyller RAM-minnet med information.  
      FOR i IN 0 TO 255 LOOP  
         
         adressw_s <= conv_std_logic_vector(i,8); 
         datain_s <= conv_std_logic_vector(i,8)(6 DOWNTO 0); 
         wren_s <= '1'; 
         WAIT FOR 50 ns; 
         wren_s <= '0'; 
         WAIT FOR 100 ns; 
      END LOOP; 
     
      -- Läser RAM-minnet och räknar ut en kontrollsumma 
      FOR i IN 0 TO 255 LOOP  
         adressr_s <= conv_std_logic_vector(i,8); 
         WAIT FOR 10 ns; 
         kontrollsumma <= kontrollsumma + conv_integer(dataut_s); 
      END LOOP; 
     
      WAIT FOR 100 ns; 
        
      -- Kontrollsumman skall bli 16256 
      IF (kontrollsumma = 16256) THEN 
        ASSERT False Report "Rätt"; 
      ELSE 
        ASSERT False Report "Fel"; 
      END IF; 
         
      WAIT; 
       
   END PROCESS; 
   
END ARCHITECTURE beh; 
 

8.2.4 Skärmsläckare 

LIBRARY ieee; 
USE ieee.std_logic_1164.all; 
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USE ieee.std_logic_arith.all; 
USE ieee.std_logic_unsigned.all; 
 
ENTITY testbench IS 
END ENTITY; 
ARCHITECTURE beh OF testbench IS 
   COMPONENT screensaver IS -- Deklaration av skärmsläckare 
      PORT(clk, reset: IN std_logic; 
         adress: IN std_logic_vector(7 DOWNTO 0); 
         ascii: IN std_logic_vector(6 DOWNTO 0); 
         wakeup: IN std_logic; -- Slår till lysröret (aktiv låg) 
         cfl: OUT std_logic -- Signal till lysrörständare (1 = off) (0 = on) 
      ); 
   END COMPONENT; 
   SIGNAL clk_s, reset_s: std_logic; 
   SIGNAL adress_s: std_logic_vector(7 DOWNTO 0); 
   SIGNAL ascii_s: std_logic_vector(6 DOWNTO 0); 
   SIGNAL wakeup_s, cfl_s : std_logic; 
   SIGNAL adress_integer: integer RANGE 0 TO 255; 
 
BEGIN 
   
   
   CompToTest: screensaver PORT MAP (clk_s, reset_s, adress_s, ascii_s, 
   wakeup_s, cfl_s); 
   
   
 
   PROCESS 
   BEGIN 
 
      clk_s <= '1'; 
      WAIT FOR 15 ns; 
      clk_s <= '0'; 
      WAIT FOR 15 ns; 
   END PROCESS; 
 
   PROCESS 
   BEGIN 
 
      wakeup_s <= '1'; 
      reset_s <= '0'; 
 
      ascii_s <= "1111111"; 
      WAIT FOR 15 ns; 
      reset_s <= '1'; 
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      WAIT FOR 260 us; 
       
      wakeup_s <= '0'; 
      WAIT FOR 50 ns; 
      wakeup_s <= '1'; 
       
      WAIT; 
 
   END PROCESS; 
    
    
   PROCESS 
      BEGIN 
        
      adress_integer <= 0; 
      
      FOR i IN 0 TO 255 LOOP 
         adress_integer <= i; 
         WAIT FOR 50 ns; 
      END LOOP; 
   END PROCESS; 
    
 
   adress_s <= conv_std_logic_vector(adress_integer,8); 
 
END beh; 

8.2.5 Testbänk för hela systemet 

--Denna testbänk påminner om den för datainput.  
LIBRARY ieee; 
USE ieee.std_logic_1164.all; 
USE ieee.std_logic_arith.all; 
USE ieee.std_logic_unsigned.all; 
 
ENTITY testbench IS 
END ENTITY testbench; 
 
-- 
ARCHITECTURE beh OF testbench IS 
 
   COMPONENT master IS 
   PORT (clk, reset: IN std_logic; 
      clear, load, strobe, dma, extclock, backspace, blank: IN std_logic; 
      preset: IN std_logic_vector (7 DOWNTO 0); 
      datain: IN std_logic_vector (6 DOWNTO 0); 
      wakeup: IN std_logic; 
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      cfl : OUT std_logic; 
      ready: OUT std_logic; 
      red, green, blue: OUT std_logic_vector(5 DOWNTO 0); 
      h_sync, v_sync, de, clkout: OUT std_logic 
      ); 
      
   END COMPONENT; 
 
   SIGNAL clk_s, reset_s: std_logic; 
   SIGNAL red_s, green_s, blue_s : std_logic_vector(5 DOWNTO 0); 
   SIGNAL h_sync_s, v_sync_s: std_logic; 
   SIGNAL de_s : std_logic; 
   SIGNAL clkout_s : std_logic; 
   SIGNAL preset_s: std_logic_vector(7 DOWNTO 0); 
   SIGNAL datain_s: std_logic_vector(6 DOWNTO 0); 
   SIGNAL clear_s, extclock_s, strobe_s, dma_s, load_s, backspace_s, 
      blank_s: std_logic; 
   SIGNAL ready_s: std_logic; 
   SIGNAL wakeup_s, cfl_s : std_logic; 
  
  BEGIN 
     
   C: master PORT MAP (clk_s, reset_s, clear_s, load_s, strobe_s, dma_s, 
      extclock_s, backspace_s, blank_s, preset_s, datain_s, wakeup_s, cfl_s, 
      ready_s, red_s, green_s, blue_s, h_sync_s, v_sync_s, de_s, clkout_s); 
     
   PROCESS 
      BEGIN 
         
      clk_s <= '0'; WAIT FOR 15 ns; 
      clk_s <= '1'; WAIT FOR 15 ns; 
 
   END PROCESS; 
       
     
   PROCESS 
      BEGIN 
 
         
      reset_s <= '0'; WAIT FOR 1 ns; 
      reset_s <= '1';  
      blank_s <= '1'; 
      wakeup_s <= '1'; 
      clear_s <= '1'; 
      strobe_s <= '0'; 
      load_s <= '1'; 
      dma_s <= '1'; 
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      extclock_s <= '0'; 
      backspace_s <= '1'; 
      preset_s <= "10000111"; 
      datain_s <= "1111111"; 
 
      WAIT FOR 1 ns; 
             
      load_s <= '0'; 
             
      WAIT FOR 300 ns; 
             
      load_s <= '1'; 
             
      WAIT FOR 300 ns; 
             
      strobe_s <= '1'; 
             
      WAIT FOR 500 ns; 
             
      strobe_s <= '0'; 
             
      WAIT FOR 1 us; -- Vänta extra länge p.g.a. lång ready-signal 
             
      backspace_s <= '0'; 
             
      WAIT FOR 500 ns; 
             
      backspace_s <= '1'; 
             
      WAIT FOR 1 us; 
             
      dma_s <= '0'; 
             
      WAIT FOR 10 ns; 
             
      extclock_s <= '1'; 
             
      WAIT FOR 500 ns; 
             
      extclock_s <= '0'; 
             
      WAIT; 
 
   END PROCESS; 
 
END beh; 
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8.3 Specifikation över den gamla displayen 
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