
AP2: Modificações Timer

Introdução

Nesta  atividade,  a  partir  de  um  projeto  disponibilizado  pelo  professor,  foram
realizadas algumas novas implementações visando deixar o circuito final mais eficiente. O
circuito  original  gera  um  cronômetro  que  é  capaz  de  informar  os  segundos  e  minutos
decorridos.

Implementação dos centésimos

Como adição ao circuito original, foi implementado o campo dos centésimos. Para tal,
nas portas da entidade “timer”, foi adicionada a porta de saída “cen”, ficando como abaixo:

entity timer is
   port(
      clk, reset : in std_logic;
      sec,min    : out std_logic_vector(5 downto 0);
      cen        : out std_logic_vector(6 downto 0) -- Porta adicionada
   );
end entity;

Além disso, foram criados os fios (signal) “c_reg”, “c_next” e “c_en”. Abaixo, é
mostrado como cada signal foi declarado:

signal c_reg: unsigned(6 downto 0);
signal c_next: unsigned(6 downto 0);
signal c_en, s_en, m_en: std_logic;

Como os valores de “c_reg” e “c_next” podem atingir 99, são necessários pelo menos 7
bits para representar o número em questão.

Em seguida, foram aplicados o clock e o reset para esse novo campo criado, baseando-se
na implementação anterior:

  process(clk,reset)
  begin
     if (reset='1') then
        r_reg <= (others=>'0');
        c_reg <= (others=>'0');          -- sinal adicionado
        s_reg <= (others=>'0');
        m_reg <= (others=>'0');
     elsif (clk'event and clk='1') then
        r_reg <= r_next;
        c_reg <= c_next;                 -- sinal adicionado
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         s_reg <= s_next;
        m_reg <= m_next;
     end if;
  end process;

O passo final realizado na entidade “timer” foi adicionar a lógica para a contagem dos
centésimos. Originalmente, quando a precisão máxima eram os segundos, havia a contagem de 50
milhões de ciclos de clock, o qual contava-se de 0 a 49999999 para completar um segundo. Com
a introdução dos centésimos, a contagem passou a ser até 499999, ou seja, 500kHz. Abaixo,
está o trecho de código ajustado:

  r_next <= (others=>'0') when r_reg=499999 else
            r_reg + 1;

  -- Centesimos
  c_en <= '1' when r_reg = 499999 else
          '0';

  c_next <= (others=>'0') when (c_reg=99 and c_en='1') else
            c_reg + 1     when c_en='1' else
            c_reg;

  -- Segundos
  s_en <= '1' when c_reg = 99 and c_en='1' else
          '0';
  s_next <= (others=>'0') when (s_reg=59 and s_en='1') else
            s_reg + 1     when s_en='1' else
            s_reg;

A lógica dos segundos agora está de acordo com a dos centésimos. Apenas quando “c_reg”
for 99 e “c_en”, é que “s_en” será defino para 1. Na lógica dos segundos, quando “s_en” for 1
e “s_reg” atingir 59, o valor de “s_next” é definido em zero. Caso apenas “s_en” esteja
definido em 1, “s_reg” é incrementado.

Ao final, o contador dos centésimos “c_reg” foi atribuído à saída “cen”:

cen <= std_logic_vector(c_reg);

Na entidade “top_timer_de2_115”, foram criados as saídas e sinais para os centésimos.
Na declaração do componente do “timer”, foi adicionada a porta de saída “cen”, de 7 bits:

  component timer
    port (
      clk, reset : in  std_logic;
      sec, min   : out std_logic_vector(5 downto 0);
      cen        : out std_logic_vector(6 downto 0)   -- Adicionado
    );
  end component;

Foi criado um sinal “cen” para conectar a saída do centésimo do “timer” na entrada do
conversor binário para BCD:

signal cen : std_logic_vector(6 downto 0);

Na instanciação do “timer”, foi adicionada a conexão para a porta dos centésimos:

  t0 : timer
  port map(



    clk   => CLOCK_50,
    reset => reset,
    cen   => cen,
    sec   => sec,
    min   => min);

Também foram criados os sinais para a conexão das dezenas e unidades dos centésimos,
seguindo o mesmo modelo dos dígitos anteriores:

signal cenT, cenU : std_logic_vector(3 downto 0);

Por fim, para finalizar a implementação, foram criadas instâncias para os conversores
de BCD para o display de 7 segmentos:

  bcd0 : bcd2ssd
  port map(
    BCD => cenU,
    SSD => HEX0);

 
  bcd1 : bcd2ssd
  port map(
    BCD => cenT,
    SSD => HEX1);

Dessa forma, os primeiros dois displays de 7 segmentos, da direita para esquerda,
representarão os centésimos.

Simulação com testes de borda

Abaixo, está uma captura de tela que mostra os testes de borda realizado no simulador
Modelsim. O objetivo é validar a transição de uma unidade para outra e, com isso, encontrar
possíveis erros na lógica

Inclusão do PLL

De forma a reduzir a quantidades de ciclos de clock necessários para a contabilização
de 1 segundo, foi adicionado um PLL (Phase Locked Loops), que reduz o clock para 5kHz. Com
isso, o circuito pôde ser ajustado de forma que “r_reg” e “r_next” passou a ter 13 bits. 

signal r_reg: unsigned(12 downto 0);
signal r_next: unsigned(12 downto 0);

Na lógica de contagem, “r_reg” passou a ser computado até 4999:

  r_next <= (others=>'0') when r_reg=4999 else
            r_reg + 1;

  -- Centesimos
  c_en <= '1' when r_reg = 4999 else
          '0';

Na entidade “top_timer_de2_115”, foi declarado o componente do PLL:



  component pll
PORT

(
inclk0  : IN STD_LOGIC  := '0';
c0   : OUT STD_LOGIC 

);

Em seguida, o mesmo foi instanciado e o clock de 50MHz foi ligado na entrada do PLL:

pll_inst : pll PORT MAP (
inclk0  => CLOCK_50,
c0  => pll_clock

);

Por fim, a saída de clock do PLL foi ligada na entrada de clock da entidade do “timer”:

  t0 : timer
  port map(
    clk   => pll_clock,
    reset => reset,
    cen   => cen,
    sec   => sec,
    min   => min);

Simulação com testes de borda

Abaixo, segue a simulação testando as bordas de transição:

Observando as ondas geradas, é possível validar que as transições seguem ocorrendo de
acordo.

Ajustando para que a saída do “timer” seja em BCD

Nos casos anteriores, as saídas geradas pela entidade “timer” eram em binário. Nesta
etapa, o circuito foi ajustado para que a mesma seja diretamente em BCD, de forma a não ser
mais necessária a presença do conversor de binário para BCD.

Primeiramente, as saídas da entidade “timer” foram ajustadas e novas foram criadas,
ficando da seguinte forma:

entity timer is
   port(
     clk, reset                 : in  std_logic;
     cen_U, cen_T, sec_U, min_U : out std_logic_vector(3 downto 0);
     sec_T, min_T               : out std_logic_vector(2 downto 0)
   );
end entity;



Ou seja, foi criada uma saída para cada dígito de dezena e unidade. Em seguida, todos
os sinais usados nos centésimos, segundos e minutos foram duplicados, de forma a separar a
unidade da dezena:

  -- Valores com 4 bits
  signal c_U_reg, c_T_reg, s_U_reg, m_U_reg : unsigned(3 downto 0);
  signal c_U_next, c_T_next, s_U_next, m_U_next : unsigned(3 downto 0);
  
  -- Valores com 3 bits
  signal s_T_reg, m_T_reg : unsigned (2 downto 0);
  signal s_T_next, m_T_next : unsigned (2 downto 0);

As atribuições nas condicionais de clock também foram ajustadas:

     if (reset='1') then
        r_reg <= (others=>'0');
        c_U_reg <= (others=>'0');
        c_T_reg <= (others=>'0');
        s_U_reg <= (others=>'0');
        s_T_reg <= (others=>'0');
        m_U_reg <= (others=>'0');
        m_T_reg <= (others=>'0');
     elsif (clk'event and clk='1') then
        r_reg <= r_next;
        c_U_reg <= c_U_next;
        c_T_reg <= c_T_next;
        s_U_reg <= s_U_next;
        s_T_reg <= s_T_next;
        m_U_reg <= m_U_next;
        m_T_reg <= m_T_next;
     end if;

Na parte da lógica de incremento, as condicionais de virada, ou seja, quando o valor
torna a zero ou é incrementado, foram ajustadas. Abaixo, está o trecho de código que mostra o
ajuste na parte dos centésimos:

  r_next <= (others=>'0') when r_reg=4999 else
            r_reg + 1;

  -- Centesimos
  c_en <= '1' when r_reg = 4999 else
          '0';

 
  c_U_next <= (others=>'0') when (c_U_reg=9 and c_en='1') else
            c_U_reg + 1     when c_en='1' else
            c_U_reg;

  
  c_T_next <= (others=>'0') when (c_T_reg=9 and c_U_reg=9 and c_en='1') else
            c_T_reg + 1     when c_U_reg=9 and c_en='1' else
            c_T_reg;
  

Na  condição  para  que  “c_T_next”  torne  a  zero,  houve  o  ajuste  para  que  sejam
considerados ambos os sinais "c_T_reg” e “c_U_reg” que antes eram representados por um único
sinal  e  que  agora  estão  separados.  Com  isso,  a  estrutura  dessa  condição  permanece
praticamente a mesma. Para a condição de incremento do “c_T_reg”, agora “c_U_reg” passou a
ser considerado, já que quando a unidade chegar em 9, a dezena é incrementada. Essa mesma



lógica é aplicada para os segundos e para os minutos. A diferença é que nos segundos e
minutos, “s_T_reg” e “m_T_reg”, respectivamente, assumem o valor máximo de 5. Esse é o motivo
de os mesmos terem 3 bits contra os 4 bits que os outros sinais possuem, já vão até 9.

Na saída final da entidade “timer”, tudo foi praticamente duplicado, em virtude da
separação dos dígitos:

  -- Logica de saida  
  -- Centesimos
  cen_U <= std_logic_vector(c_U_reg);
  cen_T <= std_logic_vector(c_T_reg);
  
  -- Segundos
  sec_U <= std_logic_vector(s_U_reg);
  sec_T <= std_logic_vector(s_T_reg);
  
  -- Minutos
  min_U <= std_logic_vector(m_U_reg);
  min_T <= std_logic_vector(m_T_reg);

Na entidade “top_timer_de2_115”, a instanciação e declaração do conversor de binário
para BCD foi removida. A declaração do componente “timer” ficou dessa forma:

  component timer
    port(
      clk, reset                 : in  std_logic;
      cen_U, cen_T, sec_U, min_U : out std_logic_vector(3 downto 0);
      sec_T, min_T               : out std_logic_vector(2 downto 0)
   );
  end component;

Já a instanciação de tal componente ficou dessa forma:

  t0 : timer
  port map(
    clk   => pll_clock,
    reset => reset,

 cen_U   => cenU,
 cen_T   => cenT,
 sec_U   => secU,
 sec_T   => secT(2 downto 0),
 min_U   => minU,
 min_T   => minT(2 downto 0));

Como as  portas “sec_T” e “min_T” possem  3 bits,  contra os 4  bits das portas  do
conversor BCD para display de 7 segmentos, para compatibilidade com o Modelsim e testes na
versão de 2002 do VHDL, foi necessário criar os sinais “secT” e “minT” com 4 bits e no
momento da conexão desses sinais na porta do “timer”, foram conectados apenas os 3 bits menos
significativos.

Abaixo, estão os sinais criados:

  signal cenU, cenT : std_logic_vector(3 downto 0);
  signal minU       : std_logic_vector(3 downto 0);
  signal minT       : std_logic_vector(3 downto 0);
  signal secU       : std_logic_vector(3 downto 0);
  signal secT       : std_logic_vector(3 downto 0);



Simulação com testes de borda

Abaixo, segue a simulação testando as bordas de transição:

Nos testes de bordas realizado no Modelsim, é observado que o circuito permanece
funcionando de acordo.

Contador com LFSR

Nesta  última  abordagem,  foi  incluído  o  LFSR  (Linear  Feedback  Shift  Register  –
Registrador com Realimentação Linear). Com isso, pretende-se reduzir o ciclo de contagens.

No código, foram adicionadas as seguintes linhas:

  -- LFSR
  signal LFSR_reg  : unsigned(12 downto 0);
  signal LFSR_next : unsigned(12 downto 0);
  signal fb        : std_logic;
  
  constant CONST_RESET : unsigned(12 downto 0) := to_unsigned(7848,13);
  constant SEED : unsigned(12 downto 0) := to_unsigned(1,13);

Foram  criados  3  sinais  para  serem  usados  na  lógica  do  LFSR  e  duas  contantes.  A
constante “CONST_RESET” foi obtida através de uma simulação no ModelSim. Na ocasião, o valor
obtido foi 4276, que corresponde a contagem até completar um centésimo.

Também foram ajustadas as atribuições para quando há o “reset” e quando for pulso de
“clock”:

  begin
     if (reset='1') then
        LFSR_reg <= SEED;          -- Adicionado
        c_U_reg <= (others=>'0');
        c_T_reg <= (others=>'0');
        s_U_reg <= (others=>'0');
        s_T_reg <= (others=>'0');
        m_U_reg <= (others=>'0');
        m_T_reg <= (others=>'0');
     elsif (clk'event and clk='1') then
        LFSR_reg <= LFSR_next;     -- Adicionado
        c_U_reg <= c_U_next;
        c_T_reg <= c_T_next;
        s_U_reg <= s_U_next;
        s_T_reg <= s_T_next;
        m_U_reg <= m_U_next;



        m_T_reg <= m_T_next;
     end if;

Por fim, foi criada a lógica para o uso do LFSR de forma que o mesmo defina o valor de
“c_en” quando atingir o valor da constante encontrada na simulação com o ModelSim:

  fb <= LFSR_reg(12) xor LFSR_reg(10) xor LFSR_reg(9) xor LFSR_reg(0);
  LFSR_next <= SEED when LFSR_reg=CONST_RESET else
               fb & LFSR_reg(12 downto 1);

 
  

  c_en <= '1' when LFSR_reg=CONST_RESET else
          '0';

Fazendo a operação XOR nos bits 12, 10, 9 e 0, obtém-se 0 ou 1 para “fb”. Ou seja,
usam-se 4 TAPs para a contagem. Isso diminui a quantidade de elementos lógicos necessários
para essa operação.

Simulação com testes de borda

Abaixo, segue a simulação testando as bordas de transição:

Analisando os limites dos valores, ou seja, as bordas, vê-se que a contagem continua
ocorrendo de forma esperada. Na imagem, pode-se destacar a virada do centésimo para 1 segundo
e do segundo para 1 minuto.

Comparativo entre as implementações

Abaixo, há uma tabela comparativa entre a quantidade de elementos lógicos, a quantidade
de registradores e a frequência máxima na condição de 50MHz e na análise “Slow 1200mV 85C
Model”:

Binário BCD
50M FreqGrupo FreqGrupo FreqGrupo LFSR

LE 265 241 111 108
Registers 117 111 35 35

Freq. (MHz) 140.9 134.84 83.43 51.05

Uma observação que pode ser realizada de forma imediata é a queda significativa na
quantidade de elementos lógicos após cada otimização. Dessa forma, foi possível validar que,



mantendo o circuito funcionando como esperado, é possível utilizar diferentes otimizações
para reduzir a quantidade de circuito gasto.


