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Abstract 
In today's society mobile products are used in both commercial and recreational contexts. 
Whatever the area of use is for the application, the products are often of high complexity and 
functionality, for example, many of us today own a smartphone that provides many features 
but are relatively small in size. Many of the mobile products include camera in the form of a 
video chain which may occupy a large part of the power consumption. 
 

System on Chip (SoC) is a circuit that, for example, contains a processor and a field-
programmable gate array ( FPGA) that would otherwise be independent circuits that are 
connected by an external data bus for exchange of information. SoC circuits are often used in 
mobile products because they are smaller in area and generally more energy efficient than 
stand-alone solutions. The high hardware density of the SoC circuit creates a more 
concentrated heat development, and a sometimes difficult implementation for low power 
consumption, since hardware and software may either be tightly or loosely joined in the 
circuit depending on how the parts of the circuit are used by the developer. For example, the 
processor component of a SoC can interconnect with the FPGA via an internal bus or allow the 
two parts to work individually without communication with each other. 
 
The video chain that enables the camera functionality can be designed in various ways, the 
question is how to provide the lowest power consumption but still retain functionality - how 
much specific areas in the solution consume and how the largest  consumptions can be 
reduced. 
 

Work has therefore aimed to identify areas in the video chain implemented in a SoC circuits 
FPGA part that consumes the most or much. By first building an artifact and examine it using 
Design Science areas have been found and measures to lower power consumption have been 
developed. The measures have been tested on the hardware, placed on a development board, 
or with an estimation tool. 
 
The report provides answers to the areas that have high power consumption and how these 
can be addressed. The camera conformability in the form of frequency difference between the 
camera and display interface is the basis for the possibility that reduction of the power 
consumption can be implemented in the areas presented. 
 
This report aims to facilitate the design of a low power video chain with SoC and to 
demonstrate greater problem areas seen from a power perspective. 
 
Keywords 
System on Chip (SoC), Field-programmable Gate Array (FPGA), AXI (Advanced eXtensible 
Interface), Xilinx Power Estimator (XPE), Vivado, Zynq-7000, Platform-based Design (PBD), 
Xilinx, Altera, MicroSemi. 
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Sammanfattning 
I dagens samhälle används mobila produkter i både yrkes- och fritidsmässiga sammanhang. 
Oavsett användningsområde har produkterna ofta hög komplexitet och mycket funktionalitet, 
till exempel har många av oss idag en smartphone som tillhandahåller många funktioner men 
är relativt liten i storlek. Många av de mobila produkterna inkluderar även kamerateknik i 
form av en videokedja som kan uppta en stor del av effektförbrukningen.  
 
System on Chip (SoC) är en krets som till exempel innehåller processor och Field-
programmable Gate Array (FPGA) som annars skulle vara fristående kretsar som kopplas 
samman med en extern databuss för utbyte av information. Eftersom SoC är mindre till ytan 
och generellt mer energisnåla än fristående lösningar används dessa ofta i mobila produkter. 
Den höga hårdvarudensiteten i en SoC-krets ger upphov till en mer koncentrerad 
värmeutveckling samt en ibland svår implementation för låg effektförbrukning, eftersom 
hård- och mjukvara antingen kan vara tätt eller löst sammanfogat i kretsen beroende på hur 
delarna i kretsen utnyttjas av utvecklaren. Till exempel kan processordelen i en SoC kopplas 
samman via en intern buss med FPGA-delen eller låta de båda delarna arbeta individuellt 
utan kommunikation med varandra.  
 
Videokedjan som möjliggör kamerans funktionalitet kan utformas på olika sätt, frågan är 
vilket sätt som ger lägst effektförbrukning men ändå bibehåller funktionaliteten. Hur mycket 
specifika områden i lösningen förbrukar och hur de största av dessa kan minskas. 
 
Arbetet har därför syftat till att identifiera områden i videokedja implementerad i en SoC-
krets FPGA-del som förbrukar mest eller mycket. Genom att först bygga en artefakt och 
undersöka den med hjälp av Design Science har områden funnits och åtgärder för att sänka 
effektförbrukning tagits fram. Åtgärderna har testats på hårdvaran, placerad på ett 
utvecklingskort, eller med ett uppskattningsverktyg. 
 
Rapporten ger svar på vilka områden som har hög effektförbrukning och hur dessa kan 
åtgärdas. Kamerans passbarhet i form av frekvensskillnaden mellan kamerans och displayens 
gränssnitt ligger till grund för att sänkningar av effektförbrukningen ska kunna genomföras 
på de områden som presenterats.   
 
Den här rapporten syftar till att underlätta vid design av videokedja med SoC med låg 
effektförbrukning samt visa på större problemområden sett ur ett 
effektförbrukningsperspektiv. 
 
Nyckelord 
System on Chip (SoC), Field-programmable Gate Array (FPGA), AXI (Advanced eXtensible 
Interface), Xilinx Power Estimator (XPE), Vivado, Zynq-7000, Platform-based Design (PBD), 
Xilinx, Altera, MicroSemi. 
 

 

 



 

iii 

Förord 

Författaren vill tacka hela Saab Bofors Dynamics (SBD) i Linköping men rikta ett extra stort 

tack till vissa personer på elektronikavdelningen: Kent Stein för chansen att utföra ett 

examensarbete på avdelningen, Jeremia Nyman som agerat handledare under 

examensarbetet, Henrik Hillberg som agerat handledare/bollplank men också bidragit med 

stora delar av kod som använts, Mikael Enkvist som har hjälpt till med att konfigurera 

kameran och gett insikter om färgkodning och Hans Holmgren som tillhandahållit projektet. 

  



 

iv 

Innehållsförteckning 

Abstract ............................................................................................ i 

Sammanfattning ............................................................................ ii 

Förord ............................................................................................. iii 

Innehållsförteckning ..................................................................... iv 

1 Introduktion .............................................................................. 7 

1.1 BAKGRUND .............................................................................................................................. 8 

1.2 PROBLEMBESKRIVNING ........................................................................................................... 9 

1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ........................................................................................... 10 

1.4 OMFÅNG OCH AVGRÄNSNINGAR ............................................................................................ 11 

1.5 DISPOSITION .......................................................................................................................... 11 

2 Metod och genomförande ..................................................... 13 

2.1 KOPPLING MELLAN FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METOD ........................................................... 13 

2.1.1 METOD FÖR EFFEKTFÖRBRUKNINGSÅTGÄRDER ..................................................................... 13 

2.1.2 METOD FÖR EVALUERING OCH JÄMFÖRELSE AV SOC-KRETSAR ............................................. 14 

2.2 ARBETSPROCESSEN ................................................................................................................ 15 

2.2.1 DESIGN SCIENCE .................................................................................................................... 15 

2.2.2 FALLSTUDIE ........................................................................................................................... 15 

2.3 ANSATS ................................................................................................................................. 16 

2.3.1 DESIGN AV PROTOTYP ............................................................................................................ 16 

2.3.2 KOMPARATIV EVALUERING ................................................................................................... 17 

2.4 DESIGN .................................................................................................................................. 17 

2.4.1 PROGRAMMERBAR LOGIK ...................................................................................................... 17 

2.4.2 PROCESSOR ............................................................................................................................ 19 

2.4.3 KOMPARATIV FALLSTUDIE ..................................................................................................... 19 

2.5 DATAINSAMLING ................................................................................................................... 19 

2.5.1 DATAINSAMLING FÖR EFFEKTFÖRBRUKNINGSÅTGÄRDER ...................................................... 19 

2.5.2 DATAINSAMLING FÖR EVALUERING OCH JÄMFÖRELSE AV SOC-KRETSAR ............................. 19 

2.6 DATAANALYS ........................................................................................................................ 20 



 

v 

2.7 TROVÄRDIGHET ..................................................................................................................... 20 

2.7.1 MÄTNINGAR .......................................................................................................................... 20 

2.7.2 UPPSKATTNINGAR ................................................................................................................. 21 

3 Teoretiskt ramverk ................................................................. 22 

3.1 BERÄKNINGSPLATTFORMENS OLIKA DELAR .......................................................................... 22 

3.2 CAMERA LINK ....................................................................................................................... 22 

3.3 BRAM ................................................................................................................................... 23 

3.4 EFFEKTFÖRBRUKNINGSÅTGÄRDER ........................................................................................ 23 

3.4.1 CPU-UTNYTTJANDEGRAD ...................................................................................................... 23 

3.4.2 SYNKRON HÅRDVARA I PL-DELEN ......................................................................................... 24 

3.4.3 AXI ....................................................................................................................................... 24 

3.4.4 UPPLÖSNING I FÖRHÅLLANDE TILL EFFEKTFÖRBRUKNING ..................................................... 25 

3.4.5 KAMERAFREKVENS ................................................................................................................ 25 

3.4.6 SOC-KRETS EVALUERING ....................................................................................................... 25 

3.5 R/(AP) ................................................................................................................................... 25 

4 Empiri ....................................................................................... 26 

4.1 EFFEKTFÖRBRUKNINGSÅTGÄRDER ........................................................................................ 26 

4.1.1 UPPLÖSNING .......................................................................................................................... 26 

4.1.2 KAMERANS PIXELKLOCKA ..................................................................................................... 26 

4.1.3 DDR-MINNESFREKVENS ........................................................................................................ 27 

4.1.4 SYSTEMFREKVENS ................................................................................................................. 28 

4.1.5 SKRIVCYKEL TILL BRAM ...................................................................................................... 28 

4.1.6 PS-DEL I FÖRHÅLLANDE TILL PL-DEL .................................................................................... 28 

4.2 KOMPARATIV FALLSTUDIE ..................................................................................................... 29 

4.2.1 ZYNQ-7000 FRÅN XILINX (Z-7030) ....................................................................................... 29 

4.2.2 ARRIA V FRÅN ALTERA (5ASXB3) ....................................................................................... 29 

4.2.3 SMARTFUSION2 FRÅN MICROSEMI (M2S090) ........................................................................ 29 

4.2.4 RANKNING ............................................................................................................................. 29 

5 Analys ....................................................................................... 30 



 

vi 

5.1 FÖRÄNDRINGAR FÖR MÖJLIGHETER TILL LÄGRE EFFEKTFÖRBRUKNING ................................. 30 

5.1.1 UPPLÖSNING .......................................................................................................................... 30 

5.1.2 KAMERANS PIXELKLOCKA ..................................................................................................... 30 

5.1.3 DDR-MINNESFREKVENS ........................................................................................................ 30 

5.1.4 SYSTEMFREKVENS ................................................................................................................. 30 

5.1.5 PS-DEL I FÖRHÅLLANDE TILL PL-DEL .................................................................................... 30 

5.1.6 SKRIVCYKEL TILL BRAM ...................................................................................................... 30 

5.1.7 GENERELLT OCH SAMMANTAGET........................................................................................... 31 

5.2 KRETSARNAS LÄMPLIGHET I SYSTEMET ................................................................................. 31 

6 Diskussion och slutsatser ....................................................... 32 

6.1 RESULTAT .............................................................................................................................. 32 

6.1.1 ÅTGÄRDER FÖR SÄNKNING AV EFFEKTFÖRBRUKNINGAR ....................................................... 32 

6.1.2 METOD FÖR EVALUERING AV SOC-KRETSAR ......................................................................... 32 

6.2 IMPLIKATIONER ..................................................................................................................... 33 

6.3 BEGRÄNSNINGAR ................................................................................................................... 33 

6.4 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER ............................................................................... 33 

6.5 VIDARE FORSKNING ............................................................................................................... 33 

Referenser ..................................................................................... 34 

Bilagor ........................................................................................... 36



 

7 

1 Introduktion 
Mobila produkter används idag mycket inom flera områden, både i yrkes- och fritidsmässiga 
sammanhang. För att ge längre driftstid krävs lägre effektförbrukning alternativ mer 
kraftresurser eller en kombination av de båda. Många av dessa produkter ger användaren 
möjlighet att använda en inbyggd kamera innehållandes en videokedja för att presentera 
bilden för användaren. Dessa produkter har ofta också ytterligare funktionalitet utöver 
kameran, vilket betyder att det måste finnas prestanda kvar efter det att videokedjan har 
implementerats. Ett sätt att göra detta på är att realisera videokedjan i Field Processor Gate 
Array (FPGA) delen av en System on Chip (SoC) krets, då kan mer funktionalitet adderas till 
produkten utöver videokedjan eftersom processordelen inte belastas lika mycket. 
 
Ett elektroniskt sikte i till exempel ett vapen innehåller en videokedja bestående av tre större 
länkar, nämligen kamera, beräkningsplattform och display. Kameran tar in bilden som 
skickas vidare till beräkningsplattformen som slutligen skickar den vidare till displayen efter 
det att till exempel bilden avkodats eller förändringar av bilden gjorts. Beräkningsplattformen 
ger till exempel en soldat i strid möjlighet att se i mörker och få målet markerat av siktet i 
realtid med hjälp av infrarödteknik. Till skillnad från ett rent optiskt sikte (Figur 1) har det 
elektroniska siktet en bestämd driftstid som bland annat bestäms av hur mycket effekt siktet 
förbrukar.  
 

 
 

Figur 1, Sikte 
 

Energisnål design krävs för att en mobil produkt ska förbruka så lite effekt som möjligt, vilket 
i förlängningen leder till längre driftstid utifrån en begränsad energikälla, och samtidigt vara 
liten till ytan. Många av de mobila produkter som innehåller en videokedja använder sig av 
SoC som är en krets med både processor och FPGA i en krets - eftersom de innehåller delarna, 
som annars skulle vara fristående, i en krets och därmed tar upp mindre yta (Xilinx, 2016). De 
anses också generellt vara mer energisnåla och ge bättre prestanda än fristående lösningar 
och därmed hjälpa till med att lösa problemen kring implementationen av en energisnål 
videokedja i produkterna (Ljungberg J., 2015). Beroende på om videokedjan implementeras i 
enbart processordelen, i både FPGA-delen och processordelen eller enbart i FPGA-delen fås 
olika effektförbrukningar. Frågan blir därför hur man effektivt implementerar en videokedja 
användandes av SoC och vilka åtgärder som kan tillämpas för att få mer energisnålare design. 
 
Ett praktiskt arbete har utförts på SAAB Bofors Dynamics (SBD) i Linköping. Det praktiska 
momentet bestod av att utveckla en prototyp för ett elektroniskt sikte. En viktig egenskap för 
siktet var driftstiden vilket därför behandlas i detta examensarbete. Prototypen kom att 
användas som testfall för de föreslagna effektförbrukningsåtgärderna och för att identifiera 
områden som förbrukar mycket effekt. 
 
Genom att minska effektförbrukningen kan produkten, om det efterfrågas, få en längre 
driftstid, vilket alltid är positivt men mer prioriterat i vissa produkter än andra. I en produkt 
som, när den går att använda, potentiellt kan hjälpa till i situationer där liv och död står på 
spel, är driftstiden högt prioriterad. Prototypen är utvecklad med ett SoC, Zynq-7000 
tillverkad av Xilinx (2016). Kretsen och kringliggande hårdvara monterat på ett kretskort 
utgör beräkningsplattformen. Kretskortet ingår alltså i den videokedja som möjliggör 
funktionaliteten i prototypen. Examensarbetet utreder möjliga effektförbrukningars 
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minskningar i en generell videokedja byggd på SoC-implementering med FPGA-delen i fokus. 
Videokedjans överskådliga upplägg beskrivs i Figur 2. 
 

 
Figur 2, Översiktsbild av prototypens system 

 
En sänkning av effektförbrukningen i ett system ger ett flertal goda effekter. När en lösning är 
mer energisnål, förutom att den får längre driftstid, utvecklar den också mindre värme vilket 
har en positiv inverkan på flera sätt, till exempel minskar felfrekvesen enligt Nunez och Lore 
(2013).  

1.1 Bakgrund 
Användandet av SoC i ny design ökar i mobila produkter men medför ett flertal problem, 
bland annat att högre hårdvarudensitet koncentrerar värmeutvecklingen. För att få lägre 
värmeutveckling och längre driftstid krävs en energisnålare design. Kraven nedan för 
prototypen/testobjektet är specificerade av en anställd på fallföretaget och syftar till att 
efterlikna befintliga produkter på marknaden med videokedja implementerad. Kraven för 
prototypen var: 
 

 Bildöverlagring ska vara möjligt i form av en rödpunkt som ska kunna förflyttas över 

bilden samt en mindre text 

 Extern kommunikation ska via RS-232 möjliggöra positionering av den röda punkten 

d.v.s. koordinater kommer skickas in i systemet som ska plockas upp 

 Automatisk inladdning av mjukvara/firmware vid uppstart under fem sekunder 

 En total effektförbrukning på hela systemet på 5 W vid 25°C där huvudblocken 

förbrukar ca: 

o Display: 1 W 

o Kamera: 2 W 

o Beräkningsplattform: 2 W. 

 Bildtakt på 60 Hz med en display som har en upplösning på 640*480 med 8 bitars 

gråskala 

Kraven är en tolkning av befintlig hårdvara på marknaden som används för prototypen i det 
här projektet för att effektförbrukningsförbättringar ska kunna presenteras generellt inom ett 
större område. Resultaten av fynden i eller kring prototypen, där SoC-teknik används till att 
implementera videofunktionalitet med FPGA-delen i fokus, kan användas till mer generella 
fall som använder liknande hårdvara eftersom kraven är löst formulerade. Kraven skulle 
kunna vara fler och ännu hårdare specificerade men eftersom det är en prototyp och fokus 
ligger på effektförbrukningen på just beräkningsplattformen är de ändå tillräckliga. Det ger 
även ett mer generaliserbart svar på frågeställningarna. De praktiska mätningarna utfördes på 
prototypens beräkningsplattform och denna ska därför betraktas som ett testobjekt. 
 
Eftersom SBD har god kunskap och dokumentation om Zynq-7000 valdes denna som 
beräkningsplattform. Zynq-7000 är en relativt stor krets och innehåller mycket hårdvara och 
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kan därför oavsett belastning förbruka hög statisk effekt relativt till andra kretsar. På grund av 
den statiska effektförbrukningen bör andra alternativ även ses över. 
 
Den moderna IC-kretsen har idag en ökad integrationsdensitet som närmar sig den fysiska 
gränsen för vad som är möjligt och ger därmed upphov till en ökad effektförbrukning jämfört 
med äldre kretsar med lägre hårdvarudensitet som ger lägre effektförbrukning. Den höga 
hårdvarudensiteten ger upphov till ett flertal problem där det mest påtagliga är att 
effektförbrukningen måste minskas för annars uppnås en för hög temperatur (YangYuan 
2011, 915-935). Tanken är att det här arbetet ska åskådliggöra vilka åtgärder som kan vidtas 
för att minska effektförbrukningen vid ny design av en videokedja innehållandes en SoC-krets 
men även mer generellt vid SoC-integration. 
 
På grund av att energitillgången i till exempel batterier inte ökar i samma takt som 
beräkningskraften i processorer är det viktigt att fokusera på en energisnål design av nya 
produkter. Effekterna av en dålig sådan är flera, däribland hög värmeutveckling som påpekas 
av YangYuan (2011). Detta kan sedan leda till ett flertal större fel, till exempel enligt Nunez-
Yanez och Lore (2013) ökar felfrekvensen med 100 % per 10 °C ökning i arbetstemperatur. 

1.2 Problembeskrivning 
Videokedjan i prototypen kan i huvudsak utformas på två olika sätt med bild-överlagrings 
arbetet med FPGA-implementeringen i fokus. För att maximalt minska effektförbrukningen 
är det troligen fördelaktigast att försätta ARM-kärnorna (Vaibhav, 2015) d.v.s. processordelen 
(PS) i viloläge eftersom de då har en dynamisk effektförbrukning som är närmast försumbar. 
Nackdelen är dock då att den programmerbara logiken (PL) har relativt lite minne att tillgå 
och om till exempel bildöverlagringsarbetet behöver mer minne måste detta erhållas genom 
”Direct Memory Access” (DMA) av det yttre minnet, det vill säga DDR-minnet. Då måste PS-
delen konstant vara aktiv och effektförbrukningen ökar avsevärt. En stor del av arbetet har 
därför riktats mot att effektivt implementera videokedjan i endast FPGA-delen. 
Beräkningsplattformens upplägg illustreras i Figur 3.  
 

 
Figur 3, Visualisering av beräkningsplattformens implementering 

 
När PS-delen försätts i viloläge möjliggörs videokedjan endast genom FPGA-tekniken i 
Zynq:en, som kan konfigureras på flera olika sätt i både hårdvara och mjukvara/firmware. 
Genom att söka och identifiera områden som kan förbättras kan man sedan på ett fördelaktigt 
sätt förändra dessa för att nå en energisnålare slutgiltig lösning. Till exempel påverkar antalet 
aktiva kärnor, storlek på cache-minne etc. effektförbrukningen enligt Nunez-Yanes och Lore 
(2013). Arbetet, som beskrivs i den här rapporten, gick ut på att utreda möjliga åtgärder för 
att minska effektförbrukningen i beräkningsplattformens hårdvara och den mjukvara som 
realiserades i hårdvaran samt mäta på effekten av dessa åtgärder. En stor del av detta arbete 
var att implementera videokedjan utan att utnyttja yttre minnen men även kring andra 
effektförbrukningsminskningar, till exempel förändringar av frekvenser och dylikt. 
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De förbättringar som gjordes på beräkningsplattformen begränsades utifrån prestandan, som 
kräver en minsta effekt för att fungera, det vill säga den statiska förbrukningen. Det är viktigt 
att inse att det finns två delar av effektförbrukningen – den statiska och den dynamiska - och 
att dessa kan förbättras på olika sätt enligt Yahia B. et al. (2015). Det kan i vissa fall vara 
lämpligt att byta plattformen mot en annan om denna har en lägre statisk förbrukning. Om 
exempelvis en femkilossten ska flyttas upprepade gånger med hjälp av en grävmaskin, är då 
troligen fördelaktigare att byta till en mindre maskin, då bränsleförbrukningen minskar och 
kostnaderna i längden minskar. Att välja ny SoC-krets kan göras på flera olika sätt men det är 
viktigt, som Gene och Frantz (2004, s.1) påpekar, att hänsyn tas till ”the three Ps: 
performance, price, and power consumption” annars riskeras att en olämplig krets för 
systemet väljs. 

 
Kamera och display är inte statiskt valda och tillverkas inte av fallföretaget själv. 
Effektförbrukning i dessa kan därför inte påverkas i någon större grad och utreds därför inte. 
De förbrukar inte individuellt mer än beräkningsplattformen. De är inte relevanta för arbetet 
eftersom rapporten syftar till att ge riktlinjer kring effektförbrukningsminskningar på 
beräkningsplattformar bestående av SoC-kretsar.  
 
Mjukvaran/firmwaren som är utvecklad till beräkningsplattformen realiserar hårdvara genom 
programmeringsspråket VHDL. Det har tidigare forskats på flera områden kring SoC, och det 
påpekas av Ljungberg (2015) att det skulle vara givande med praktiska mätningar kring 
effektförbrukning i förhållande till prestanda och pris. Möjligheter till 
effektförbrukningsminskningar sågs över i både hård- och mjukvara/firmware gällande 
FPGA-implementationen. De förändringar som gjordes kontrollerades med praktiska 
mätningar i en kontrollerad miljö och med uppskattningsverktyg, slutsatser har därefter 
dragits. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
En lägre effektförbrukning påverkar ett system positivt på flera olika sätt men olika system 
påverkas olika beroende på var sänkningarna av effektförbrukning görs. Det är därför bra att 
veta vilka generella områden i en SoC-krets FPGA-del som en konstruktör bör fokusera på och 
vad för åtgärder som kan tillämpas. Ett område i en SoC-krets kan till exempel vara en del av 
koden, en klocka eller kombination av flera faktorer. Identifikation kan ske på olika sätt, till 
exempel genom ett utvecklingsverktyg för kretsen eller experiment. Med detta i åtanke var 
syftet:  
 
 [1] Minska effektförbrukningen genom identifikation av problemområden i en prototyp för 
ett videosikte, baserad på SoC. 
 
[2] Underlätta för konstruktörer att designa effektsnåla SoC-implementationer genom val 
av krets. 

 
Detta har sedan brutits ned i två frågeställningar för att kunna besvaras. Den första för att visa 
på lämpliga åtgärder som ska appliceras för att minska effektförbrukningen i det beskrivna 
systemet. Den andra för att underlätta i valet av SoC-krets som dessa åtgärder senare ska 
kunna appliceras på. Frågeställningarna var därför följande: 
 

 Vad finns det för konkreta möjligheter till lägre effektförbrukning via förändringar av 

den exekverande mjukvaran/firmwaren (FPGA-implementationen) som möter 

kraven?  

 Vilka egenskaper i en SoC-krets bör prioriteras för implementation i en videokedja 

och hur avgör man med dessa om kretsen anses bättre eller sämre än andra SoC-

kretsar? 

Arbetet har utförts för att visa på åtgärder som sänker effektförbrukningen i en videokedja 
bestående av SoC men också för att identifiera möjliga problem som uppstår vid SoC- 
integration för en videokedja till ett optiskt sikte. 
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1.4 Omfång och avgränsningar 
Zynq-7000 från företaget Xilinx användes för analysen och jämfördes mot andra likvärdiga 
SoC-kretsar. Jämförelsen utfördes endast mellan olika SoC-kretsar eftersom vetenskapligt 
arbete redan gjorts kring huruvida SoC är fördelaktigt i design i jämförelse med fristående 
FPGA och processor. Arbete kring detta har till exempel gjorts av Jan Ljungberg (2015). 
 
Förbättringsåtgärderna som presenteras ska kunna tillämpas på olika system som innefattar 
samma funktionalitet, med skärningspunkten att de bygger på användandet av SoC. 
Åtgärderna är inte riktade åt tillämpas på generella system som inte infettar samma 
funktionalitet. Forskning kring generell effektsnål SoC-design redan gjorts (Keating, Flynn, 
Aitken, Gibssons & Shi, 2007). Pris är inte relevant eftersom priset styrs av fler faktorer än 
vad det här arbetet omfattar. Den ekonomiska kostnadsaspekten förbises därför i rapporten.  
 
De praktiska mätningarna gjordes metodiskt med omgivningstemperatur i fokus. Andra 
parametrar som luftfuktighet m.m. kommer inte att varieras, de kommer dock vara ungefär 
samma under mätningarna. 
 
Mätningarna har endast gjorts på de system som kan lagra överlagringsbilden i PL-delens 
minne. På grund av tidsbrist har inte ett system som utnyttjar DMA kunnat byggas och 
därmed har det inte mätts på. 
 
Jämförelsen och evalueringen av olika SoC-kretsar har inte tagit hänsyn till tillgänglighet, 
livslängd, utvecklingsverktyg etc. utan har fokuserats på prestandan d.v.s. data kring 
kretsarna till exempel effektförbrukning, MIPS, minne etc. och presenterat ett mer generellt 
tillvägagångssätt för evaluering av videokedja med SoC-krets. 

1.5 Disposition 
Nedan ges en översiktsbild, i rapportens ordning, av varje kapitel som avhandlas i rapporten. 
 
Bakgrund 
För att förstå SoC-tekniken ges här en snabb genomgång av funktionalitet och teknik kring 
området. Det förklaras till exempel vilka möjligheter det finns till konfiguration av systemet 
samt hur de olika delarna i prototypen fungerar och deras uppgifter men utan att gå in i detalj. 
Därefter beskrivs hur effektförbrukningsproblemet relaterar till hårdvaran. 
 
En beskrivning av de faktorer som styr effektförbrukningen hos en hårvarukrets i allmänhet 
och SoC-kretsar i synnerhet ges också. Varför det i vissa fall kan vara problematiskt eller svårt 
att välja SoC-krets gås också igenom. 
 
Metod och genomförande 
Här beskrivs hur implementeringarna har gjorts och hur effektförbrukningsåtgärderna 
funnits, vilka utvecklingsverktyg, mätinstrument och dylikt som använts. Även hur 
mätningarna har gjorts, enligt befintlig teori/metod som har förklarats i 
introduktionskapitlet, beskrivs här.  
 
Även jämförelser med andra likvärdiga plattformar har genomförts för att man senare ska 
kunna dra slutsatser kring vilken som är bäst för implementationen. Relevant litteratur inom 
området har legat till grund för området. 
 
Teoretiskt ramverk 
I det här avsnittet beskrivs med hjälp av befintlig litteratur olika samband till exempel mellan 
klockfrekvensen och effektförbrukningen. Författaren ska nu med denna teori som grund 
bygga upp ett argument för hur effektförbrukningen förändras beroende på hur systemet 
utformas och senare implementera olika lösningar för hela systemet. Med lösningarna utreds 
vad som påverkar effektförbrukningen och på vilket sätt. 
 
Beräkningsplattformens tekniska detaljer presenteras baserat på datablad. Databladen 
kommer sedan användas för jämförelse av andra SoC-plattformar på marknaden. 
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Empiri 
Här presenteras data över de olika implementeringarna. En sammanställning över resultaten 
och en mer överskådlig bild över vad effektförbrukningsförbättringarna sammanslaget ger för 
resultat, presenteras också. 
 
Ett diagram över hur de olika SoC-kretsarna som utretts förhåller sig mot varandra och deras 
prestanda.  
 
Analys 
Data från empiridelen analyseras och argument byggs kring de olika åtgärder som 
identifierats och implementerats, när och var de lämpar sig. 
 
Vilka SoC-plattformar som lämpar sig bäst under olika omständigheter diskuteras även här. 
 
Diskussion och slutsatser 
Här diskuteras hur och när man kan använda resultaten från studien. Men också hur rigorösa 
resultaten är och hur hög generaliserbarhet som uppnåtts.  
 
Referenser  
Här ges de referenser som har använts, forskningslitteratur och datablad från de jämförda 
kretsarna.  
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2 Metod och genomförande 
För att slippa aktivera PS och enbart ha PL aktiv behövs en genomtänkt metod som möjliggör 
att bilden hämtas från en kamera och presenteras på en display utan behov av ett extra minne. 
Det identifierade problemet är således hur man utformar en sådan kedja utan extra 
minnesanvändning. Det finns även andra sätt att konfigurera plattformen på för att få en mer 
energisnål design. För att ge konkreta åtgärder på de problemområden som identifierats 
utfördes experiment på de områden som var tillgänliga för författaren. Mätningarna i 
experimentet gjordes i en kontrollerad miljö. Vissa områden var dock inte tillgängliga, 
beroende på tidsbrist eller att den konfigurationen som skulle testas inte var möjlig på 
hårdvaran, då användes istället ett uppskattningsverktyg. 
 
Faktorerna som ger eller kan ge upphov till en hög effektförbrukning har identifierats med 
hjälp av befintlig litteratur och sedan har de experimentella mätningarna tillhandahållit data 
kring åtgärdernas påverkan. 
 
Jämförelsen av olika SoC-kretsar har gjorts med en komparativ fallstudie. Ett flertal SoC-
kretsar har valts under en förstudie från andra fabrikat än Xilinx. Dock är kretsarna 
någorlunda likvärdiga med Zynq-7000. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
Kapitlet har delats in i två underrubriker som har koppling till rapportens två frågeställningar. 
Metod för varje frågeställning presenteras nedan.  

2.1.1 Metod för effektförbrukningsåtgärder 
Prototypen med beräkningsplattformen är en artefakt skapad av författaren men också byggd 
på existerande lösningar tillhandhållna av fallföretaget. Författaren har utvecklat VHDL-kod 
för att göra bildöverlagring på en pixelström och anpassat systemet så att det ska fungera med 
kraven som ställts. Anpassningen innefattar ett flertal områden där ibland klockdomänsbytet 
från kamera till video-ut-generatorn.  
 
För att identifiera de potentiella förbättringsområden i prototypen med avseende på SoC-
kretsen i beräkningsplattformen har prototypen använts som ett testobjekt. Eftersom 
prototypen uppfyllde kraven som efterliknar marknadens produkter inom samma område ger 
sökningen i prototypen svar på den första frågeställningen.  
 
Design Science lämpar sig mycket bra för att få svar på den första frågeställningen, en artefakt 
skapas och förfinas i inkrementella steg. Först konstrueras en initial prototyp som sedan 
specifika metoder kan appliceras på för att finna olika problemområden. Resultaten kan 
sedan evalueras för att identifiera potentiella förbättringsåtgärder. När förbättringsåtgärderna 
är identifierade kan dessa implementeras i nästa version av prototypen och de uppnådda 
förbättringsresultaten kan verifieras genom mätningar. Med hjälp av förståelsen och 
implementationen kan nu en bättre artefakt skapas eller som i det här fallet förändras så att 
artefakten som helhet blir bättre. För att uppnå detta kommer, bland annat, (Hevner Et. Al., 
2004) att användas. Tabell 1, baserad på deras arbete, presenterar de olika riktlinjer arbetet 
kommer att följa. 
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Riktlinje Beskrivning 

Riktlinje 1: Designa som en artefakt Design-science forskning måste 
producera en livskraftig artefakt i 

form av en konstruktion, en modell, en 
metod eller en instansiering. 

Riktlinje 2: Problem relevans Målet med design-science forskning är 
att utveckla teknik-baserade lösningar 

för viktiga och relevanta 
affärsproblem. 

Riktlinje 3: Design evaluering Verktyget, kvalitén och effektiviteten 
av en design artefakt måste vara 
rigoröst demonstrerad via en väl 

exekverad evalueringsmetod. 
Riktlinje 4: Bidrag till forskningen Effektiv design-science forskning 

måste ge klara och verifierbara bidrag 
in området av design artefakten, 
design grunden och/eller design 

metodik. 
Riktlinje 5: Forskningsrigoröshet  Design-science forskning förlitas på 

applikationen av rigorösa metoder i 
både konstruktionen och evalueringen 

av design artefakten. 
Riktlinje 6: Designa som en sökprocess  Sökandet efter en effektiv artefakt 

kräver användandet av tillgängliga 
medel för att nå ett önskat slut medans 

problemrelevansens lagar i miljön 
uppnås. 

Riktlinje 7: Kommunikation av 
forskning 

Design-science måste presenteras 
effektivt både till så väl teknik- som 

förvaltningsorienterad publik. 
 

Tabell 1, Design-Science riktlinjer (Hevner A. Et. al., 2004) 

2.1.2 Metod för evaluering och jämförelse av SoC-kretsar 
För att kunna jämföra SoC-kretsar mot Zynq-7000 gjordes en komparativ fallstudie.  En 
komparativ fallstudie lämpar sig väll eftersom det är kretsarnas egenskaper som ska jämföras 
i fallet om vilken som lämpar sig bäst för systemet.  
 
En SoC-krets från de tre största tillverkarna valdes och data kring deras prestanda och 
effektförbrukning togs från datablad samt befintlig litteratur. De sammanställdes och 
jämfördes sedan utifrån de högst prioriterade faktorerna. En analys gjordes sedan på empirin 
och en slutsats kring vilken som lämpar sig bäst gjordes. En litteraturstudie utfördes också. 
 
De SoC-kretsar som valdes från varje fabrikat gjordes det utifrån en mindre förstudie kring 
varje tillverkares utbud och data kring användandet i befintliga produkter som är liknande det 
system de i den här studien syftar till att implementeras i. Information kring till exempel 
antalet logiska element, processorkärnor, BRAM m.m. hämtades från datablad för respektive 
krets och jämfördes mot Zynq-7000. Parametrarna för varje krets prioriterades på samma 
sätt, se nedan:  

1. Internt minne 

2. Antalet logiska element 

3. Antalet adaptivt logiska element 

4. Maximalt antal FPGA I/O-pinnar 
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5. Processor (DMIPS) 

Det finns betydligt fler värden att hämta generellt för SoC-kretsar men även speciella värden 
för vissa av kretsarna som skiljer dem mot de andra. Dessa användes för att utvärdera två 
kretsar sinsemellan, till exempel i de fall då en tillverkare har två kretsar i samma serie som 
tycks vara svåra att skilja på men även i de fall då det var svårt att välja en av flera kretsar som 
tycktes vara lika.  

2.2 Arbetsprocessen 
Nedan görs en genomgång av hur arbetet har utförts med forskningsfrågorna och de metodval 
som gjorts i samband med dessa. Forskningsmetoderna presenteras i samma ordning som 
forskningsfrågorna. 

2.2.1 Design Science 
Prototypen utvecklades och när kravspecifikationen uppfylldes avslutades utvecklingen 
tillfälligt av denna. För att få en bättre förståelse över den initiala artefakten gjordes en analys 
av denna. Det fanns ett flertal metoder och verktyg som kunde användas, till exempel 
innehåller Xilinx egna utvecklingsverktyg ett flertal funktioner som uppskattar 
effektförbrukning samt ser hur mycket de olika områdena förbrukar. För att finna 
förbättringsåtgärder samt förstå varför de identifierade problemområdena förbrukar effekt 
som de gjorde användes befintlig litteratur. 
 
Med hjälp av den nu insamlade kunskapen byggdes iterativt lösningar som var bättre än de 
nuvarande. Eftersom de i flera fall kunde finnas flera olika sätt att lösa problemet på testades 
dessa emot varandra. Till slut uppnåddes den lösning som i det specifika fallet kunde anses 
vara bäst. Till exempel blev det tydligt att klockgeneratorn, som används för att få en specifik 
klockfrekvens till en pixelklocka för att rätt bildtakt ska erhållas, förbrukar mest procentuell 
effekt i systemet. Exemplet ovan identifierades med hjälp av Xilinx egna verktyg Vivado men 
förståelsen kring varför denna förbrukade mest i systemet kom från befintlig 
forskningslitteratur. Varje specifikt fall identifierades, åtgärder testades som generade 
alternativ till konstruktionsalternativ, som illustrationen nedan: 
 

 
 

Figur 4,Genereing/Test cykel (Hevner A. Et Al., 2004) 
 
De specifika fallen och de förbättrade varianterna implementerades sedan i prototypen först 
var för sig och till sist tillsammans. Experiment med mätningar gjordes på alla åtgärder och 
tolkningar gjordes sedan utifrån empirin för varje åtgärd och helheten. 

2.2.2 Fallstudie 
SoC-marknaden är relativt liten men det finns dock många modeller inom en familj av en 
krets. Först valdes tre kandidater ut för att ställas mot varandra. De tre familjerna valdes 
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eftersom de anses vara konkurrenter till varandra inom samma marknad, mer åt de 
industriella hållet.  Kandidaterna var: 

 Zynq-7000 från Xilinx 

 Arria V från MicroSemi 

 Smartfusion från Altera 

Ovanstående är samlingsnamnet för en hel serie av varje SoC, av dessa måste sedan en 
specifik krets väljas. Kretsarna inom varje serie har alla samma processor men olika många 
LE, BRAM, I/O-pinnar m.m. En krets ur varje serie valdes av varje fabrikat, de valda blev: 

 Zynq-7000 – Z-7020 

 Arria V – 5ASXB3 

 Smartfusion2 – M2S090 

R/(AP) har använts som metod för att utvärdera kretsar eftersom den är enkel att applicera då 
den inte kräver mycket informationen, andra verktyg eller tung matematik (se 3.5). 
Genomströmning av pixlar (R) kan, till skillnad från arean (A) och effektförbrukningen (P), 
inte direkt hämtas från ett datablad. Dessa kommer istället uppskattas.  
 
En Rankning sätts sedan utifrån förhållandet R/(AP), lägre kvot är bättre. Processen 
illustreras i figur 5. 
 

 
 

Figur 5, Visualisering av fallstudieprocessen (Hartwig J., 2008) 

 
Eftersom kretsarna är någorlunda lika, och videokedjan får plats i alla tre, bör de ha ungefär 
samma R.  

2.3 Ansats 
Nedan följer de försök som gjorts under designen men också de problem som uppstått och 
hur dessa i korttext har lösts. 

2.3.1 Design av prototyp 
Prototypen kunde laddas med tre olika konfigurationer som mätningar gjordes på. Alla tre 
hade samma grund, de ska kunna läsa in kamerans pixelström behandla den och skicka ut den 
till display men nu med bildöverlagring. Kameran och displayen arbetar med olika frekvenser, 
kameran med 32,5 till 80 MHz och displayen med ca 21,175 till 108 MHz vilket ger 60 Hz ut. 
Kamerans och displayutgångens klockintervall överlappar men kamerans klockfrekvens kan 
endast ställas i fasta lägen till exempel 32,5 MHz eller 48 MHz. Displayutgången skickar ut 
pixlarna under hela bildens tid, i det här fallet 16,6667 millisekunder (60 Hz). Kameran 
förhåller sig inte till en viss bildtakt utan skickar istället pixlarna i en sändning utan uppehåll 
med den inställda frekvensen. Ett byte av klockdomän var tvunget att hanteras för att siktet 
skulle fungera eftersom den ena videogeneratorn kräver en viss frekvens för att kunna spänna 
upp en bild och kameran skickar pixlarna med en annan frekvens. 
 

 
 

Figur 6, Draw A, B, C och D (Kamera) och ljusare färg av A,B,C och D är videogenerator 
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Byte av klockdomän i kombination med bildöverlagringen upptog den större delen av det 
praktiska utvecklingsarbetet. En buffert måste implementeras för att spara ner kameras pixlar 
eftersom displayen tar längre tid på sig. Bufferten var också tvungen att aktiveras/passiveras 
med hjälp av ett antal kontrollsignaler. 
 
Det uppstod även ett timing relaterat problem, videogeneratorn tappade precision och 
displayen tappade bort sig. Problemet fick en tillfällig lösning då det i grunden inte var 
skapat/implementerat av testsystemet utan snarare aktiverade.  

2.3.2 Komparativ evaluering 
För att kunna jämföra de olika kretsarna mot varandra behövdes data kring dessa. Detaljer 
kring kretsarna tillhandahölls av tillverkarna genom datablad. Tillverkarnas data kan dock 
vara vinklade för att få deras produkt att framstå som bättre och var därför tvunget att 
kontrolleras. Det kunde vara svårt att hitta data kring samma detalj som var objektiv. Detta 
löstes genom att mycket tid lades på litteraturstudier.  

2.4 Design 
Nedan görs en detaljrik genomgång av hur arbetet har utförts. Videosiktets prototyp, som är 
en artefakt, har skapats med praktiskt arbete som är grundat på teori och befintliga verktyg. 
 
Beräkningsplattformen i videosiktet består till huvudsak av Zynq-7000. PS och PL-delen har 
utvecklats med olika verktyg som i vissa fall överlappar varandra. Delarnas funktionalitet är 
dock sammanvävd för att möjliggöra hela videokedjans funktionalitet. Hur delarna har 
utvecklats presenteras i underrubrikerna nedan. 
Fallstudien som jämför de olika SoC-kretsarna är enbart baserad på teori och insamlad empiri 
från datablad. 

2.4.1 Programmerbar logik 
Videokedjan möjliggörs till huvudsak av FPGA-delen i Zynq-7000. Orsaken till att 
huvudarbetet inte görs av processordelen är att det skulle uppta en stor del av processorns 
beräkningskraft och i en applikation som ska implementeras på en SoC-krets vore det onödigt 
att inte utnyttja den tillgängliga FPGA-delen. Produktens övriga funktionalitet måste dock 
fortfarande hanteras av processordelen eftersom viss typ av funktionalitet inte kan eller inte 
är speciellt lämplig att realisera i FPGA-delen. Videokedjan är i det här fallet en så kallad 
hårdvaruaccelerator.  
 
Delar av den VHDL-kod som realiserade videokedjan i FPGA-delen fanns redan tillgänglig. 
Delarna var utvecklade av fallföretaget och omfattade en så kallad framegrabber och en 
videogenerator. Delarna är vanliga och benämns på samma eller liknande sätt i de flesta 
liknande produkter men kan variera.  
 
En framegrabber berättar med kontrollsignalerna att den är redo för att ta emot en bild från 
kameran. Den gör en förfrågan om att kameran ska skicka ut en ström av pixlar som 
sammantaget ger en helbild via Camera Link (se 3.2). Strömmen med pixeldata kommer via 
tre portar där varje port kan, beroende på konfiguration eller kamera, ge en eller flera pixlar 
var. I det här fallet har kameran under test konfigurerats för att ge två pixlar per klockcykel, 
vilket var det lägsta kameran kunde arbeta med. Varje port är åtta bitar breda. Bilden 
kameran skickar är med färg och Bayer-kodad men färgen har i det här fallet ignorerats och 
åtta bitars värdet som motsvarar en Bayer-pixel har i det här fallet satts som R, G och B vilket 
ger en svartvit bild med spår av Bayer-kodning i form av ett fyrkantigt mönster i bilden. 
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Figur 7, Bayer-kodad pixel array 

 
Pixelströmmen ska sedan skickas ut i rätt takt och vid rätt tillfälle till displayen, för att göra 
det korrekt används en så kallad videogenerator. Hur ofta och hur länge pixlar ska skickas ut 
beror på vilken upplösning som ska åstadkommas. Om till exempel 60 Hz vill uppnås krävs 
det att pixlarna strömmas ut jämt under 16,6667 millisekunder. För att hålla tiden krävs ett 
antal kontrollsignaler vertikal- och horisontellsynkronisering samt datavalid. 
Videogeneratorn hanterar detta och ber om pixlar från systemet vid rätt tillfälle, 
klockdomänsbytet och bildöverlagringen tittar på liknande interna signaler som generatorn 
styr över. Med signalerna kan videogeneratorn be om fler pixlar för att kunna skicka ut. 
 
Klockdomänsbytet innebar att data och kontrollsignaler från framegrabbern buffrades i ett 
First In First Out (FIFO) block. Data skrivs in i FIFO:ot med kamerans klockfrekvens och 
läses sedan ut med videogeneratorns klockfrekvens. Pixlarna läses ut i takt med att 
videogenerator bad om pixlar med hjälp av kontrollsignaler. 
 
Beräkningsplattformen använde ett HDMI-gränssnitt ut. Videogeneratorn var skriven av 
personal på SBD. Videogeneratorn tar inkommande pixlar och skickar ut dem i rätt takt i 
kombination av ett antal kontrollsignaler. Videogeneratorn fungerar, kortfattat, genom att ett 
fåtal pixlar buffras och om det blir ett lågt antal pixlar i bufferten be om fler. Videogeneratorn, 
och hela beräkningsplattformen, tar endast in och skickar endast ut bild, det vill säga pixlar 
men inte ljud. 
 
I mellan det att framgrabbern hämtar in bilden och det att videogeneratorn skickar ut 
pixlarna ska en bildöverlagring göras. Pixlarna färdas i en ström genom systemet med två 
kontrollsignaler: giltigdata- och startsignal. Positionering gjordes genom att räkna antalet 
gånger giltig data passerar och nolla räknaren om startsignalen gick hög. När en pixel med en 
x- och y-koordinat inom området bildöverlagring skulle göras på upptäcktes så förändrades 
pixeln data till korresponderande värde ur en tabell. Pixelens nya datavärde (R, G och B) 
lästes ur ett minne. 
 
Om användaren, som i de flesta fall, vill göra en bildöverlagring av ett mer generiskt slag krävs 
det att användaren kan bestämma vad som ska överlagras. För att kunna byta eller spara 
bilden krävs någon form av minne. Här krävs en buffert av permanent typ. Minnet där 
överlagringsbilden ska placeras kan utformas och placeras i hårdvaran på flera olika sätt och 
olika platser som listats nedan: 

 I PL-delen, hårdkodad bild 

 I PS-delen med strömning av data till PL-delen 

 PS-delen laddar in bilden i PL-delen en gång 
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Den hårdkodade lösningen innebär att ett BRAM allokeras till en storlek som precis rymmer 
den bild som avses överlagras. Bildöverlagringsblocket läser sedan ut pixeldata ur minnet i 
takt med att en pixel och dess koordinat är inom där bilden ska placeras. Den uppenbara 
nackdelen här är att bilden inte kan bytas eller förändras under exekvering.  
 
Om PS-delen strömmar data kontinuerligt kan dock PS-delen byta bild under exekvering, det 
vill säga så ofta som möjligt. Dataströmningen kan utföras på flera sätt till exempel via Xilinx 
”Intellectual Property Block” (IP-block) AXI4-Stream IP (Xilinx, 2016b). Oavsett hur 
strömningen utförs krävs det att data strömmas kontinuerligt. Nackdelen med detta är att 
AXI är 32, 64, 128, 256, 512, eller 1024 databitar brett med upp till 64 adressbitar (Xilinx, 
2015). Det är data som måste klockas eftersom kommunikationen är synkron vilket kommer 
genera effektförbrukning och ta tid. För att PS-delen ska kunna skriva till ett minne som PL-
delen kan läsas krävs ett tvåports-BRAM, se 3.3 för detaljer kring BRAM:s-problemet. 
 
Ett system har byggts för de tre lösningarna. Effektförbrukningarna för de olika 
lösningsförslagen har uppmätts och tolkats i ett senare kapitel. 

2.4.2 Processor 
Hur processorn utnyttjas i systemet avgörs till stor del av hur PL-delens videokedja är 
implementerad. Om PS-delen endast behöver väckas för att byta bild vid en given input sänks 
den dynamiska effektförbrukningen avsevärt. 
 
När PL-delen är konfigurerad att ladda in bilden en gång kommer processorn att göra detta 
och sedan kan denna försättas i viloläge. Processor-delens effektförbrukning kan då 
försummas.  
 
För att kunna byta bild så pass ofta användaren - det vill säga den person som styr hur pass 
ofta mjukvaran vill ladda in en ny bild – vill måste PS-delen konstant vara aktiv och strömma 
data till PL-delens BRAM där överlagringsbilden ska lagras. Detta ökar effektförbrukning 
eftersom den dynamiska förbrukningen utgör en icke försumbar del av helheten. 

2.4.3 Komparativ fallstudie 
En modell innehållandes de förut nämnda kretsarna skapades med hjälp av befintlig 
litteraturs metod. Denna utformades med tillverkarnas data kring kretsarna. Vissa delar har 
även analyserats med befintlig forskningslitteratur.  
 
För att avgöra vilken av de tre kretsarna som lämpar sig bäst måste alla kretsarna rankas. 
Därför behövdes de individuella R, A och P först bestämmas och sedan kunde de rankas.  

2.5 Datainsamling 
Studiens datainsamling bestod dels av litteraturstudier och dels av insamling av empirisk data 
från/genom voltmeter, datablad och modelleringsverktyg. 

2.5.1 Datainsamling för effektförbrukningsåtgärder 
Effekterna av de olika åtgärderna har testats hårdvarumässigt på prototypen och sedan mäts 
med en voltmeter. Mätningarna har skett i ett temperaturskåp med 25°C.  
 
För att finna åtgärder och problemområden har data från verktyget Vivado (Xilinx, 2015) 
använts. Verktyget ger rapporter kring effektförbrukningen, vad och hur mycket det 
förbrukar. 
 
För att kontrollera om en teori stämmer med litteratur har de i vissa fall testats med Xilinx 
”Power Estimator” (Xilinx, 2012). 

2.5.2 Datainsamling för evaluering och jämförelse av SoC-kretsar 
För att kunna jämföra de tre SoC-kretsarna med olika fabrikat har datablad använts. 
Databladen tillhandahåller information om kretsarnas egenskaper. Med informationen har 
sedan en utvärderingsmodell byggts enligt den befintliga litteraturens tillvägagångsätt. 
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En del specifika egenskaper hos kretsarna har undersökt med forskningslitteratur. Detta för 
att se hur pass stor skillnaden är mellan de specifika egenskaperna och om de är försumbara. 
Många utav kretsarnas egenskaper beror av vilken kapsel kretsen är i, till exempel 
FCS325,VF256 eller FCS536 m.m., därför valdes den kapsel som hade flest alternativ bland 
tillverkarna. I det här fallet var det FG484.  
 
Effektförbrukningen beror på flera faktorer och kan inte därför inte utläsas direkt ur 
databladet för respektive krets. För att komma nära det riktiga värdet, utan att göra tester 
direkt på de fysiska kretsarna, har tillverkarnas uppskattningsverktyg för effektförbrukning 
använts. Från verktyget som videokedjan för zynq-7000 utvecklades med kunde det utläsas 
vad och hur mycket hårdvara som gått åt. Denna information kan även sammanställas i en 
rapport och sedan matas in i Xilinx verktyg XPE. De andra tillverkarna har liknande verktyg 
för uppskattning av effektförbrukning, rapporten från XPE kan inte direkt matas in i de andra 
verktygen utan har istället manuellt matats in. Verktygen uppskattade sedan 
effektförbrukningen för respektive krets, resultaten har använts till R/(AP). 
 
Genomströmningen av megapixlar är också svårbedömd och kan inte läsas ut från databladet. 
Antalet megapixlar i absolut fallet som kan strömma igenom en SoC-krets beror på två 
faktorer i huvudsak: BRAM att tillgå och högsta frekvens på klockan som PL-delen använder. 
Om ett system vill använda en kamera med högre antal pixlar än vad som ska skickas ut är 
fallet ett annat. Eftersom då behöver man varken lagra alla pixlar eller ha en klocka som går 
med samma eller snabbare internt i systemet. Detta beror på att systemets ”framegrabber” 
drivs av kamerans klocka men displayklockan ut arbetar troligen inte på exakt samma 
frekvens. 
 
Därför har högst möjliga genomströmning uppskattas med två faktorer, kretsens maximala 
frekvens för PL-klockan och antalet KB BRAM. 

2.6 Dataanalys 
En artefakt byggdes för att kunna analyseras och senare för att identifiera problemområden. 
Verktyget Vivado (Xilinx ,2012) användes för att konstruera designen och implementera den 
på beräkningsplattformen. Från verktyget kan bland annat en rapport kring effektförbrukning 
hämtas. Rapporten kan matas in i ”Xilinx Power Estimator” (XPE) (Xilinx, 2016c). Rapporten 
sammanställer konstruktionen, vad för hårdvara i kretsen som används och hur den används. 
Med hjälp av rapporten kan man nu i verktyget variera olika faktorer till effektförbrukningen 
för att se resultatet av förändringen. Förändringarna har sedan sammanställts och jämförts 
mot existerande litteratur. 
 
Ett flertal tester har genomförts direkt på hårdvaran genom att förändra VHDL-koden 
och/eller C-koden. Dessa förändringar har varit under kontrollerade former och noterats och 
sammanställts. 

2.7 Trovärdighet 
Nedan görs en genomgång av trovärdigheten i rapporten. 

2.7.1 Mätningar 
Effektmätningarna på hårdvaran har lästs av ett Agilent elkraftförsörjningsaggregat med 
namnet E3633 (Keysight, 2013). Aggregatet har en återläsnings noggrannhet på: 

 Spänning: 0.05% + 5 mV 

 Ström: 0.15% + 5 mA 

Och noggrannhet vid programmering av spänning och ström ut: 

 Spänning: 0.05% + 10 mV 

 Ström: 0.2% + 10 mA 

Vilket anses ge tillräckligt hög precision och därför är mätinstrumentet tillförlitligt. 



 

21 

 
Mätningarna har endast gjorts på beräkningsplattformen, kameran och displayen har matats 
med annan källa. Beräkningsplattformen har dock andra komponenter än Zynq-7000. De 
andra komponenterna har i det här arbetet försummats, komponenter som hanterar det 
fysiska lagret, till exempel FLASH-minnen, DRAM, spänningsreglering etc. 
 
Det fysiska lagrets komponenter, så kallad PHY-kretsar, hanterar det fysiska lagret av till 
exempel kommunikation. Den fysiska nivåns effektförbrukning påverkas i största mån av 
spänningsnivån och kan därför minskas genom att sänka spänningsnivån som de 
kommunicerar med (Benini & Micheli, 2000). Spänningsnivån kan i flera fall förändras i 
Zynq-7000 men det har inte omfattats i den här studien.  
 
FLASH-minnet är det minne som permanent sparar ner bilden innehållandes system-koden 
som ska köras varje gång systemet startar upp/om. Under mätningarna har inte FLASH-bild 
använts och därför kan minnet försummas. 
 
DRAM-minnet, på beräkningsplattformen ett DDR3-minne, har en statisk förbrukning som 
här har försummats. Minnets effektförbrukning beror i övrigt på hur snabbt användaren 
skriver eller läser från det, detta har uppskattats men endast SoC-kretsens hastighet.   
 
Benini & Micheli (2000) beskriver bland annat med ett exempel att det är processordelen 
samt FLASH-minnet som upptar de två överlägset största effektförbrukningarna i ett system. 
Eftersom FLASH-minnet i studien inte använts kan därför mätningar anses vara tillförlitliga.  

2.7.2 Uppskattningar 
Konstruktionen är realiserad genom verktyget Vivado (Xilinx, 2015), eftersom det inte finns 
något annat verktyg för kretsarna anses verktyget vara det bästa och därmed tillförlitligt. Med 
rapporten från verktyget kunde sen en uppskattning av effektförbrukningen göras i en 
simulering med XPE. Huruvida XPE är vinklat till att ge lägre, och därmed bättre, 
effektförbrukningsresultat än verkligheten är svårt att avgöra. Dock tycks verktyget ta 
tillräckligt många parametrar för att det till stor grad ska kunna värderas ligga nära 
verkligheten, värdena tycks också stämma överens med de fysiska mätningar som genomförts.  
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3 Teoretiskt ramverk  
Här presenteras den teori som samlats in vid förstudien och under arbetets gång.  

3.1 Beräkningsplattformens olika delar 
Beräkningsplattformen som med videokedjan var videosiktets prototypen har ett flertal olika 
delar som kräver förklaring, delarna förklaras nedan. 

3.2 Camera Link 
Beräkningsplattformen, som utgjordes av ett kretskort, kommunicerar med kameran via det 
elektriska gränssnittet Camera Link. Gränssnittet har ett flertal olika delar däribland ett flertal 
kontrollsignaler som användaren kan begära en bild via i form av en ström av pixlar. Camera 
Link gränssnittet presenteras nedan i Figur 8 av (Volker S., 2016). Prototypen använder 
endast baskonfiguration och därför är medium och full borttagna. 

 
 

Figur 8, Camera Link: Base 
 
Camera Link kan konfigureras till olika klockfrekvenser som pixlarna kommer med men det 
är upp till framegrabbern att signalera att den är redo att ta emot pixlar från kameran. Det 
finns dock en högsta klockfrekvens som gränssnittet normalt fungera under, denna är 85 
MHz. Detta är dock tillräckligt i de flesta fall. Om en användare till exempel vill använda 1920 
pixlar i höjd och 1280 pixlar i bredd med totalt tre bytes data per pixel - tre bytes data för röd, 
grön och blå – behöver ca 3,52 MB levereras innan nästa bild ska påbörjas. Kameran har 
under studien konfigurerats till att sända två pixlar per klockcykel, se uträckningen nedan. 
 

1920 ∗ 1280 ∗ 3 =
7 372 800

2
 𝐵 = 3 686 400 𝐵 =  3,51563 𝑀𝐵 

 
Med en baskonfiguration av Camera Link med 85 MHz klockfrekvens så kan högst 255 MB/s 
erhållas, det vill säga 4,25 MB under 16,667 millisekunder (60 Hz). Det finns alltså mycket 
utrymme för anpassning till ett specifikt system och därmed kan utvecklaren anpassa 
klockfrekvensen till systemet, varför buffertstorleken kan anpassas. 
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3.3 BRAM 
Det minne som finns att tillgå inne i PL-delen är BRAM, alternativt att en vektor skapas som 
har samma storlek.  En vektor som syntetiseras av utvecklingsverktyget blir dock inte ett 
BRAM utan verktyget allokerar annan hårdvara för att skapa ”minnet”, till exempel med hjälp 
av ”Look Up Table:s” (LUT) som inte är dedikerade till detta och därför inte är lika bra som 
BRAM. Därför, om inte bristen på minne kan lösas med hjälp av dessa i kombination med 
tillgängligt BRAM, bör man endast använda BRAM vid minnesallokering i PL-delen. 
Men om PS-delen kan ladda in bilden en gång i ett BRAM i PL-delen och sedan ha den där 
tills det att den vill byta ut bilden så undviks kommunikationen över AXI i största möjliga 
mån. Nackdelen här är dock att det krävs att tillräckligt mycket minne kan allokeras i PL-
delen. De olika modellerna av Zynq-7000 har 240 till 3020 KB BRAM, vilket gör att till 
exempel modellen med 240 KB max kan lagra en bild som är 490 pixlar bred och 489 pixlar 
hög med 24 bitar (Se uträkningen nedan). 
 

490 ∗ 489 ∗ 3 ≈ 240 𝐾𝐵 

3.4 Effektförbrukningsåtgärder 
För att besvara studiens första frågeställning har de faktorer som kan ge upphov till hög 
effektförbrukning identifierats med hjälp av bland annat (Yahia, B., Jalil B., Eric S., Yassine 
H. & Djamel B., 2015) och för områdena har lämpligast åtgärd funnits.  Åtgärderna kan 
tillämpas på olika sätt beroende på hur videokedjan är utformad. 
 
Videokedjan kan utformas på två olika sätt, antingen separat från mjukvara/processordelen 
(PS) eller en kombination av processordelen och FPGA/firmware (PL). När videokedjans 
funktionalitet enbart realiseras i FPGA-delen av SoC-kretsen kan PS-delens effektförbrukning 
försummas. För att funktionaliteten enbart ska kunna utgöras av FPGA-delen behövs 
tillräckligt mycket minne i form av block-RAM (BRAM). Om det inte finns tillgängligt tvingas 
PL-delen att använda annat tillgängligt minne. I en SoC-krets kan detta endast nås genom 
Direct Memory Access (DMA) till det externa DDR-minnet. Problemet är dock att DMA-delen 
endast kan användas med hjälp av PS-delen i kretsen. Det krävs då att PS är aktiv, vilket ökar 
effektförbrukningen avsevärt då den i det mest begränsade fallet förbrukar en dynamisk och 
statisk ström som inte är försumbar. 
 
En stor del av effektförbrukningsåtgärderna har riktats åt de olika sätt som videokedjan kan 
implementeras på, för att kunna förstå skillnaderna mellan en lösning som utnyttjar PS- och 
PL-delen eller en lösning som endast använder PL-delen har datablad för Zynq-7000 (Xilinx, 
2016) använts. För att avgöra om tillräckligt mycket minne finns krävs en uppskattning av hur 
mycket minne som behövs, detta görs genom att med hjälp av upplösningen och färg-
/gråskala beräkna minnesanvändning. Antalet BRAM som finns tillgängligt har därför 
hämtats från databladet tillsammans med annan relevant data.   

3.4.1 CPU-utnyttjandegrad 
Hur mycket effekt de överskådliga delarna i en videokedja i en SoC-krets förbrukar ser man i 
illustrationen av Jose, N. och Geza, L. (2013): 
 

 
Figur 9, “Total energy analysis for the SPEC CPU2000/H.264 benchmarks in function of 

core count (normalized energy in Y axis)” 
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Systemet som illustrationen avser är väldigt lik prototypen i den här studien och därför är 
illustrationen mycket relevant. CPU-delen (PS-delen) i den ovan testade SoC-kretsen består 
av två Arm Cortex A9 kärnor som körs i 800 MHz, vilket är samma processor som prototypen 
för den här studien. Illustrationen visar bland annat på att PS-delen (CPU) totalt förbrukar 
mer än hälften av systemets totala effektförbrukning. 
 
Om utvecklaren av en videokedja därför försöker minimera utnyttjandet av PS-delen kan 
effektförbrukningen därför minska avsevärt. Det är dock inte möjligt att helt stänga av PS-
delen då PL-delen används eller planeras att göras. Systemet kräver att PS-delen, av 
säkerhetsanledningar, startas först av de två delarna. PS-delens lägsta klockfrekvens är 40 
MHz och kan/får inte ställas lägre oavsett om delen är i viloläge. 

3.4.2 Synkron hårdvara i PL-delen 
För att delar av videokedjan i PL-delen skulle kunna fungera korrekt krävs det att delarna 
klockas, det vill säga att de är synkrona. Klockad hårdvara förbrukar dynamiskt effekt, 
eftersom att det under varje period laddas upp en kapacitans som sedan laddas ur när 
spänningsnivån går från låg till hög vice versa.  
 
Utvecklingsverktygets rapport kring effektförbrukningen för prototypen visar tydligt på att 
klockan som driver den synkrona logiken i PS-delen förbrukar en stor del av effekten. 
Huvudklockan för PL-delen kommer internt i från PS-delen. För att kunna ta in kamerans 
bild och skicka ut den via HDMI-protokoll eller annat bildöverföringsprotokoll krävs synkron 
kommunikation. Klockan kan därför inte helt tas bort. En stor faktor för hur mycket effekt 
systemet förbrukar är frekvensen hos klockan systemet drivs med, vilket syns i illustrationen 
nedan.  
 

 
Figur 10, Frekvens I förhållande till effektförbrukning (Yahia B. Et al., 2015)  

 
Logiken som krävs för att bygga videokedjans grund kan inte tas bort. Beroende på hur 
systemet är utformat krävs det mer eller mindre buffertminne vid klockdomänsbytet mellan 
kamera och bildöverföringen till displayen. 
 
Bufferten byggs av BRAM som kretsen har ett begränsat antal av och därmed kanske 
minnesbristen blir för stor och en annan krets med mer minne måste väljas för produkten.  

3.4.3 AXI 
PS-delen måste skriva till det gemensamma minnet via AXI för att kunna förändra eller byta 
den bild som överlagras. AXI konfigureras till en specifik frekvens och bussbredd med mera. I 
den utvecklade videokedjan skriver PS-delen med en klockfrekvens på 100 MHz. Det uppstår 
en dynamisk effektförbrukning på grund av den upp- och urladdning av bussens kapacitans 
som sker varje gång kommunikation sker. Hur stor effektförbrukningen är beror av hur 
kommunikationen sker över AXI, vad som kommunicerar via bussen och hur ofta. Ett 
exempel på hur ett AXI-system kan se ut ges av Wen-Tsan H., Jen-Chieh Y., Shi-Yu H. (2010) 
där hela systemet förbrukar ca 140 mW varav AXI-buss kärnan förbrukar 17,3 mW. Totalt 
ingår åtta st. komponenter i exemplet, till exempel ett SRAM som förburkar 11.8 mW. 

http://dl.acm.org.bibl.proxy.hj.se/author_page.cfm?id=81474683510&CFID=645109113&CFTOKEN=28733815
http://dl.acm.org.bibl.proxy.hj.se/author_page.cfm?id=81488654482&CFID=645109113&CFTOKEN=28733815
http://dl.acm.org.bibl.proxy.hj.se/author_page.cfm?id=81100080940&CFID=645109113&CFTOKEN=28733815
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Det är därför av intresse att se hur mycket hela videokedjans effektförbrukning beror av hur 
ofta PS-delen skriver till det gemensamma minnet. 

3.4.4 Upplösning i förhållande till effektförbrukning 
Som redan nämnts beror buffertstorleken av frekvensskillnaden mellan kamera och display 
ut. Om kameran hinner leverera en hel bild på hälften av tiden mot displayen ut måste halva 
bilden lagras. Hur mycket hälften av bilden är beror på storleken av bilden, det vill säga 
antalet pixlar – upplösningen. Förändras upplösningen borde därför minnestorleken kunna 
förändras därefter. Effektförbrukningen borde därför följa upplösningens storlek.  

3.4.5 Kamerafrekvens 
Frekvensen pixlarna kommer med över det seriella gränssnittet är oberoende av 
upplösningen. På vissa kameror kan frekvensen förändras via programmering av kameran, på 
samma sätt som upplösningen ut från kameran kan förändras. Om frekvensen ut från 
kameran ligger nära displayens borde buffringen minska och därmed effektförbrukningen. 

3.4.6 SoC-krets evaluering  
För att besvara studiens andra frågeställning har bland annat (Gene, F. & Thanh, T., 2004) 
använts för att utvärdera olika SoC-kretsar och ställa de mot varandra. Datablad för de tre, 
(Xilinx, 2016), (MiroSemi, 2016) och (Altera, 2016), jämförda kretsarna har också använts.  

3.5 R/(AP) 
För att utvärdera kretsarnas lämplighet i systemet och deras egenskaper har Hartwigs metod 
(Hartwig J., 2008) använts. Hartwig jämför fyra olika metoder för att mäta 
plattformsbaserade SoC-kretsars lämplighet i ett system beroende på deras egenskaper. R står 
för genomströmning av megapixlar, A för area i kvadratmillimeter, P för effektförbrukning 
och F för flexibilitet. De fyra metoderna är: R/(AP), en viktad summa S av R, A, P och en 
luddig multikriterium analys (MCA) av R, A, P. Han beskriver att det inte spelar någon roll 
vilken metod som används av de fyra om vikterna inom MCA och S är korrekta.  
 
MCA och/eller S är lämpliga att använda när osäkerheter adderas till ekvationen, metoderna 
tar hänsyn till osäkerheterna och är mer exakta i de fall då osäkerheterna viktas bra. I det här 
fallet är dock de parametrar som används av metoderna inte alls luddiga (svåra att precisera) 
och därför lämpar sig R/(AP) bäst eftersom denna exkluderar eventuella osäkerheter och 
fokuserar istället på de faktorer som det finns vetskap om. R/(AP) har därför använts i denna 
studie. 
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4 Empiri 
Nedan presenteras den empiri som arbetet genererat genom teori och praktiska mätningar. 

4.1 Effektförbrukningsåtgärder 
De åtgärder som har funnits har prövats för att se om och hur stor effekt de har. Åtgärderna 
har testats genom praktiska mätningar men även med XPE. Alla praktiska mätningar har 
gjorts på ett utvecklingskort som har annan elektronik monterad, dock används bara 
elektronik relevant till systemet. Det är Zynq-7000 kretsens parametrar som har varierats och 
inga andra omkringliggande kretsar.  

4.1.1 Upplösning 
För att jämföra upplösningen i förhållande till effektförbrukningen för beräkningsplattformen 
varierades upplösningen på både kameran in och den upplösning som displayen gavs ut. Alla 
upplösningar skickades ut med en bildtakt på 60 Hz och kamerans pixelklocka var statisk. 
Kamerans och displayutgångens inställningar ses nedan. 
 
Upplösning Kamerans pixelklocka Displayutgångens 

pixelklocka 
640 * 480 32,5 MHz 25,175 MHz 
800 * 600 32,5 MHz 41,42 MHz 
1024 * 768 32,5 MHz 68,82 MHz 
1152 * 869 32,5 MHz 89,57 MHz 
1280 * 1024 32,5 MHz 116,9 MHz 
 

Tabell 2, Kamera- och displayutgångsinställningar  

 
Ovanstående inställningar applicerades på systemet och resultatet mättes och presenteras i 
Figur 11. Där y-ledet är effekten i Watt och x-ledet är antalet pixlar med horisontellupplösning 
gånger vertikalupplösning. 
 

 
 

Figur 11, Upplösning I förhållande till effektförbrukning 
 

Den största skillnaden ligger mellan 640 * 480 och 1280 * 1024 pixlar, denna är 0,575 W. 

4.1.2 Kamerans pixelklocka 
Frekvensen för displayens pixelklocka följer vald upplösning. Pixelklockan för kameran kan 
dock varieras oavsett vald upplösning. Frekvensen för klockan varierades och effekt av 
förändringarna uppmättes. När mätningarna gjordes var systemet inställt på upplösningen 
640 pixlar i horisontellt led och 480 i vertikalt led med en bildtakt på 60 Hz. Resultaten av 
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mätningarna ses nedan i Figur 12. Y-ledet är effektförbrukningen för hela systemet och X-
ledet den programmerbara frekvensen för kamerans pixelklocka. 
 

 
 

Figur 12, Kamerans pixelklockas frekvens I förhållande till effektförbrukning 
 

Den största skillnaden ligger mellan 82 och 32,5 MHz, denna är 0,08 W. 

4.1.3 DDR-minnesfrekvens 
Genom att ladda in implementationsrapporten från Vivado för det utvecklade videosiktets till 
XPE kunde frekvensen som de externa DDR-minnena kommunicerade med varieras. 
Minnesfrekvensen varierades och resultaten illustreras i Figur 13. Y-ledet är den totala 
effektförbrukning som DDR-kommunikationen uppgår till och x-ledet är frekvensen med 
vilken kommunikationen sker med. 
 

 
 

Figur 13, DDR-minnenas frekvens I förhållande till effektförbrukning 
 

Den största skillnaden ligger mellan 776 och 472 MHz, denna är 0,163 W. 
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4.1.4 Systemfrekvens 
Samma tillvägagångsätt som med mätningar kring DDR-minnena har använts för att variera 
systemklockan och resultatet av denna variation har noterats i Figur 14. Y-ledet är den effekt 
som systemklockan förbrukar och x-ledet är den varierade frekvensen som systemet arbetar 
med. 
 

 
 

Figur 14, System-minnenas frekvens I förhållande till effektförbrukning 
 
Den största skillnaden ligger mellan 800 och 472 MHz, denna är 0,136 W.  

4.1.5 Skrivcykel till BRAM 
För att testa hur effektförbrukning beror av hur ofta användaren skriver till det 
bildöverlagrings-BRAM som både PS- och PL-delen hade tillgång till gjordes tester där tiden i 
mellan skrivningarna varierades. Tiderna som testades var konstant (det vill säga ingen 
väntetid i mellan), 0.5 sekunder, 1 sekund, 1.5 sekunder …, 10 sekunder. Totalt testades 21 
olika periodtider.  Ingen utav tiderna gav något annat resultat än 3,375 W. 

4.1.6 PS-del i förhållande till PL-del 
XPE uppskattar hur mycket PS-delen förbrukar som en helhet men också mer utspritt hur PL-
delen förbrukar effekt. Genom att inaktivera PS-delen, det vill säga stänga av de klockor som 
går till mjukvarusidan, kan man uppskatta hur mycket effekt vardera del förbrukar. Det går 
inte i praktiken att stänga av klockan helt men det kan ändå vara nyttigt att se resultaten om 
det hade varit möjligt men också hur effektförbrukningen är spridd i sin helhet. Figur 15 är 
byggd på insamlad data från XPE klockorna till PS-delen stängts av respektive varit på. Tyvärr 
går det inte stänga av alla faktorer, PS-delen förbrukar 0,188 W på grund av DDR-minnena.  
 

 
 

Figur 15, PS-klockor av respektive på 
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4.2 Komparativ fallstudie 
Först samlades kretsarnas värden in som sedan matades in som parametrar till R/(AP). När 
alla värden var samlade byggdes en modell där rankning applicerades.  
 
Alla uppskattningar är gjorda med upplösningen 640 * 480 med 60 Hz bildtakt.  
 
För att uppskata högst möjliga genomströmning i megapixlar har antalet logiska BRAM i 
kombination med högst möjliga frekvens använts.  

4.2.1 Zynq-7000 från Xilinx (Z-7030) 
Kapseln som valdes för utvärdering, innehållandes zynq-7000, var FBG484. Storleken för 
kretsen var 23 * 23 mm.  
 
Effektförbrukningen uppskattas av verktyget (Xilinx, 2016c) till 3,375 W. 
 
Z-7030 har 106 400 KB BRAM och en högsta PL-frekvens på 677 MHz. 

4.2.2 Arria V från Altera (5ASXB3) 
Kapseln som valdes för utvärdering, innehållandes Arria V, var F672. Storleken för kretsen 
var 27 * 27 mm.  
 
Effektförbrukningen uppskattas av verktyget (Altera, 2015) till 2,160 W. 
 
A5-serien, vilket är den serie 5ASXB3 tillhör, har ca 1622 KB BRAM och en högsta PL-
frekvens på 800 MHz. 

4.2.3 Smartfusion2 från Microsemi (M2S090) 
Kapseln som valdes för utvärdering, innehållandes Smartfusion2, var FG484. Storleken för 
kretsen var 23 * 23 mm.  
 
Effektförbrukningen uppskattas av verktyget (Microsemi, 2015) till 0,489 W. 
 
M2S090 har ca 259 KB BRAM och en högsta PL-frekvens på 400 MHz. 

4.2.4 Rankning 
Genomströmningen har uppskattats genom att addera den högst tillåtna klockfrekvensen och 
storleken på BRAM. Till exempel M2S090: 
 

259 + 166 = 425 
 
I alla tre kretsar som testas får 40 % av 640 * 480 plats om 3 bytes R, G och B ska sparas i ett 
BRAM. Detta är möjligt eftersom ca 368 KB kommer gå åt, se uträkningen nedan. 
 

640 ∗ 480 ∗ 0,4 = 122 880 𝑝𝑖𝑥𝑙𝑎𝑟 ∗ 3 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 = 368.64 𝐾𝐵  
 
Nedan görs ranking med R, A och P för varje krets i respektive kolumn. Desto högre värde 
som fås ur R/(AP) desto bättre eftersom då fås mer genomströmning (BRAM) för mindre 
effekt och lägre frekvens. 
 
Krets R 

(genomströmning) 
A (Area i 
mm²) 

P 
(effektförbrukning 
i W) 

R/(AP) 

Z-7030 107 200 529 2,160 1 (ca 94) 
M2S090 425  529 0,489  3 (ca 1,64) 
5ASXB3 2 422 729 2,295 2 (ca 1,45) 
 

Tabell 3, R/(AP)-modell
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5 Analys 
För att besvara frågeställningarna analyseras här empirin som arbetet har genererat. Empiri 
för varje frågeställning analyseras i samma ordning som frågorna är ställda. 

5.1 Förändringar för möjligheter till lägre effektförbrukning 
Ett flertal åtgärder har testats och implementerats i systemet. Åtgärderna analyseras nedan i 
samma ordning som empiriavsnittet. 

5.1.1 Upplösning 
En lägre upplösning ger en lägre effektförbrukning och en relativt störst förändring. 
Upplösningen har i system två större komponenter: klockfrekvensen och antalet pixlar som 
måste buffras. Klockfrekvensen blir högre om det är en högre upplösning för att alla pixlar ska 
hinnas med under den begränsade tiden. 
 
Klockfrekvensen ändras genom att ett Phase-locked loop (PLL) block konfigureras. Klockan ut 
från blocket driver den logik som har med displayutgången att göra. Klockan driver en större 
del av systemet och generar därför en stor del av systemets dynamiska effekt. Detta i 
kombination med att antalet BRAM blir mindre med en mindre upplösning gjorde att 
skillnaden mellan den högst testade upplösningen och den minsta blev 0,575 W.  
 
Förändringen är den största av alla åtgärder som testats. Vilket beror på att förändringen av 
upplösningen gör stor skillnad när det kommer till hur många pixlar som måste lagras och 
klockfrekvensen som logiken arbetar med. Kamerans frekvens var den samma under testet 
vilket innebär att pixlarna tar lika lång tid att levereras, som syns i Tabell 2. Detta innebär att 
lika stor procent av bilden måste lagras oavsett upplösning, i det här fallet ca 40 % av bilden. I 
fallet med 640 * 480 pixlar är det ca 122 880 pixlar. I fallet med 1280 * 1024 är det ca 
524 288 pixlar, vilket innebär ca 426 % mer pixlar än vid 640 * 480. 
 
Pixelklockan ut är 464 % högre vid 1280 * 1024 än med 640 * 480. Det är alltså 426 % logik 
som måste klockas med en frekvens som är 464 % högre.  

5.1.2 Kamerans pixelklocka 
Att förändra kamerans pixelklocka ger små resultat. Detta beror på att kamerans klocka driver 
en mindre del av logiken i systemet, i stort sätt endast framegrabbern. I fallet där 
upplösningen byts, som nämnts ovan, ger klockfrekvensbytet större effekt eftersom mycket 
mer logik i det fallet påverkas till skillnad mot kamerans klocka. 

5.1.3 DDR-minnesfrekvens 
Om användandet/konfigurationen av systemet ligger inom ramarna för att endast det interna 
minnet i PL-delen används kan DDR-frekvensen sänkas till en lägsta nivå där funktionaliteten 
fortfarande bibehålls. Effektförbrukningen kan sänkas, i det maximala fallet från 766 till 472 
MHz, med 0,163 W. Effektförbrukningen sjunker med liknande nivåer som Yahia B. Et al., 
2015. 

5.1.4 Systemfrekvens 
Samma möjlighet som med DDR-minnesfrekvensen ges med systemfrekvensen beroende på 
hur användaren planerar att använda systemet kan systemfrekvensen i PL-delen förändras. 
Användaren kan maximalt sänka effektförbrukningen med 0,136 W. 

5.1.5 PS-del i förhållande till PL-del 
PS-delen upptar 1,623 W med 50 % utnyttjandegrad av hela effektförbrukningen som är 2,223 
W. Belastar man PS-delen mer förbrukar den mer, till exempel vid 100 % utnyttjande grad 
förbrukas 1,809 W. Resultaten stämmer överens med Jose, N. och Geza, L. (2013). 

5.1.6 Skrivcykel till BRAM 
Oavsett hur ofta användaren väljer att byta överlagringsbild förblir effektförbrukningen 
densamma enligt mätinstrumentet. Vilket ligger inom de intervall som beskrivs i Wen-Tsan 

http://dl.acm.org.bibl.proxy.hj.se/author_page.cfm?id=81474683510&CFID=645109113&CFTOKEN=28733815
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H. et.al (2010). Eftersom det endast är en komponent som kommunicerar via AXI-systemet 
och med en relativt låg frekvens blir effektförbrukning tillräckligt låg för att det inte ska ge 
utslag. 

5.1.7 Generellt och sammantaget 
Resultaten för åtgärderna kan tyckas uppenbara, sänks klockfrekvensen minskar 
effektförbrukningen, vilket är ett generellt samband som ofta ses i elektronik. Det är den 
procentuella andelen för hur PS- och PL-delens effektförbrukning av hela systemet som är det 
viktiga. 
 
Åtgärderna för att sänka klockfrekvensen hos system- och DDR-klockan ger inte lika höga 
resultat, drygt hälften kombinerade, som det gör att förändra upplösningen. Vilket visar på att 
konstruktören bör lägga fokus på att hitta en kamera som passar systemet alternativt bygga 
ett system efter en specifik kamera. Kamerans passbarhet med systemet är betydligt viktigare 
än att försöka utnyttja PS-delen i mindre grad. 
 
Argumentet kring kamerans passbarhet förstärks ytterligare av att graferna som visar på PS-
delen i förhållande till PL-delen visar på att Mixed-Mode Clock Manager (MMCM) (Xilinx, 
2016d) nästan förbrukar nästa dubbelt så mycket som den näst största förbrukningen 
(läckströmmar, se 4.1.6). I MMCM-blocket finns den PLL som generar de klockor som krävs 
för att logiken som sköter framegrabbern och videogeneratorn ska fungera. Om en kamera 
istället anpassas till att skicka bilden med samma frekvens som bilden ska ut med kan blocket 
tas bort och då sänks effektförbrukningen avsevärt.  
 

5.2 Kretsarnas lämplighet i systemet 
Metoden ger ett tydligt svar kring vilken krets som lämpar sig bäst. Dock bör det tas i åtanke 
att skillnaderna från ekvationen R/(AP) inte syns i rankningen senare. Zynq-7000 får i 
jämförelse med de andra kretsarna ett väldigt högt resultat, därför om konstruktören tvingas 
av godtyckliga skäl att välja en annan krets bör denna vara medveten om att skillnaden till 
andra platsen kan vara stor.  
 
Metoden i kombination med de anpassningar som gjorts för att få metoden att passa bättre till 
implementationen av videokedjan ger en ranking efter vilken krets som kan leverera högst 
genomströmning till minst area-frekvens. 
 
Konstruktören kan göra en ranking med den presenterade metoden och sedan i efterhand 
bestämma vad för upplösning som ska användas. Zynq-7000 får bästa rankning, ett, men det 
vore inte effektivt att använda kretsen till en upplösning på 640 * 480 då M2S090 som 
kommer sist skulle klara samma sak men med en fjärddels effektförbrukning. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Nedan diskuteras de slutsatser som kan dras från resultaten, hur långt resultaten kan 
användas och begräsningar. 

6.1 Resultat 
Resultatdiskussionen har delats upp i underrubriker efter frågeställningarnas ordning. 

6.1.1 Åtgärder för sänkning av effektförbrukningar 
Studiens första frågeställning var: 
 
Vad finns det för konkreta möjligheter till lägre effektförbrukning via 
förändringar av den exekverande mjukvaran/firmwaren (FPGA-
implementationen) som möter kraven?  
 
Studien har lyckats peka på ett flertal faktorer som ger upphov till hög eller förhöjd 
effektförbrukning, se 5.1.7, och hur dessa kan påverkas. Genom att påverka faktorerna i den 
riktning som påvisats, sänka klockfrekvensen för områdena, kan effektförbrukningen 
sammantaget maximalt minskas med 0,954 W (största skillnaderna adderade 4.1.1, 4.1.2, 
4.1.3 och 4.1.4 ) 
 
Identifierade problemområden och empiri grundad på mätningar ger ett flertal goda konkreta 
möjligheter att sänka effektförbrukningen. Alla introducerade problemområden förutom ett 
är grundat i den realiserade/exekverande mjukvaran/firmwaren.  
 
Kamerans passbarhet till systemet eller vice versa beror av den exekverande koden, det 
underlättar det här problemområdet byta synvinkel. Kamerans passbarhet beror av 
hårdvarutillgängligheten. Hur mycket hårdvara koden kräver beror av kameran, det vill säga 
hårdvaran beror av kameran och vice versa men hårdvaran anpassas enklast efter kameran. 
 
Oavsett hur kamerans klockfrekvens konfigureras sparas det i det bästa fallet väldigt lite effekt 
(se 4.1.2) relativt till om upplösningen istället sänks (se 4.1.1). Vilket beror på den stora buffert 
som måste finnas då kameran skickar ut bilden betydligt snabbare än systemet. Bufferingen 
ger inte bara upphov till en högre effektförbrukning utan också att en större krets eventuellt 
måste användas.  

6.1.2 Metod för evaluering av SoC-kretsar 
Studiens andra frågeställning var: 
 
Vilka egenskaper i en SoC-krets bör prioriteras för implementation i en 
videokedja och hur avgör man med dessa om kretsen anses bättre eller sämre än 
andra SoC-kretsar? 
 
En metod har valts och anpassats med de viktigaste egenskaper i åtanke för att bättre kunna 
jämföra SoC-kretsar med videokedja. Metoden fungerar väl och ger en tydlig fingervisning 
kring kretsens passbarhet i systemet. 
 
Det egenskaper som ska prioriteras i har presenterats för två olika faser, i förstudien bör 
konstruktören prioritera egenskaperna i 2.1.2 och för en sista evaluering bör högsta frekvens i 
kombination med tillgången av BRAM prioriteras (4.2.4). 
 
Metoden som anpassats tar nu hänsyn till, enligt studien, de högst prioriterade egenskaperna 
för en SoC-krets med videokedja. Rankingen visar om en krets är bättre eller sämre än en 
annan i mätningen. 
 
Generellt är resultaten goda och stämmer överens med Saar (2006) som pekar på att det är 
bra att uppskatta effektförbrukningen för produktens olika tillstånd, analysera tempratur och 
spänningsskillnader och analysera hur klockfrekvensen påverkar effektförbrukningen. Han 
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pekar också på att man inte bör förlita sig på endast uppmätt data eller använda sig av låg-
effekts konfigurationer.  

6.2 Implikationer 
Åtgärderna för att sänka effektförbrukningen grundar sig i val av kamera, om en SoC-krets 
väljs med R/(AP) kommer åtgärdernas resultat vara mindre. Kombinationen av R/(AP) och 
insikter om problemområden i en videokedja arbetar med varandra för att minska varandras 
behov av tillämpning. 
 
En krets väljs lättast och lämpligast med hjälp av kameran och åtgärdernas resultat beror 
också av kameran. På grund av detta blir kameran i fokus för minskningar av 
effektförbrukningen.  

6.3 Begränsningar 
Det har i vissa fall varit svårt eller omöjligt att fysiskt implementera och mäta på delar av de 
åtgärder som har tillämpats. Åtgärderna har istället uppskattats, resultaten av mätningarna i 
de fallen begränsas av verktygen de uppskattas med. Eftersom verktygen utvecklas av 
företagen själva kan de, som Hezi (2006) påpekar, vara manipulerade till att framhäva egna 
kretsarna. 
 
Samma problem uppstår när olika kretsar ska jämföras, data som används till verktygen i de 
fallen är hämtade från databladen från tillverkaren som kan undanhålla eller använda 
fördelaktiga värden. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Många av de problemområden som funnits i studien är relaterade till klockfrekvens och kan 
därför tyckas vara uppenbara men det är snarare hur mycket de kan påverkas som är studiens 
centrala del. När upplösningen förändras gör även klockfrekvensen det för delar av systemet. 
Eftersom delarna som påverkas är stora påverkas också effektförbrukningen i stort. 
 
Det bästa tillvägagångsättet för att välja en krets är att ranka de alternativ som kan/får 
använda, då företag kan ha inköpsrestriktioner eller om andra faktorer som pris spelar roll, 
och sedan bestämma en upplösning. Då kan en krets väljas efter hur mycket av bilden som 
måste buffras och då välja den krets som har högst ranking med närmast högre tillgängligt 
BRAM. 

6.5 Vidare forskning 
Studien har präglats av minnesbristen som kan uppstå och arbetet har till stor del gått ut på 
att undvika detta. Det skulle därför vara intressant att se hur effektförbrukningen för DMA-
användande med bild-överlagring ser ut om system blev tvunget att använda externt minne. 
 
Upplösningen, bland annat, avgör hur mycket bild som måste buffras. I den här studien har 
samma upplösning använts in och ut ur systemet. Vad händer om dessa inte är samma, hur 
man anpassar bilden på bästa sätt så att bilden fortfarande är användbar. 
 
Systemet har, som nämnts, byggts i Vivado. Verktyget gör bland annat om koden till 
hårdvara, det skulle vara intressant att se hur sättet videokedjan byggs på, mer överskådligt, 
påverkar hur mycket hårdvara som koden generar.  
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Bilagor 
Nedan presenteras information som kan vara vid intresse men som för den vanliga texten 
känns överflödig eller för detaljerad. 

 

Bilaga 1 effektförbrukning för hela systemet i förhållande till spänningen. 

Bilaga 2 total och statisk effektförbrukning i förhållande till temperatur. 

 

 

 

 

 

 

 


