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SAMMANFATTNING 
Denna rapport omfattar ett 15 poängs (22,5 högskolepoäng) examensarbete vid 
Karlstads universitet. Arbetet har utförts på plats hos BAE Systems Bofors i 
Karlskoga. Företaget ville kunna styra en radiostyrd leksaksstridsvagn med en 
laserpekare. En kamera ansluten till en digital signalprocessor (DSP) skulle kunna 
detektera var en laserpunkt befinner sig och styra stridsvagnen mot den.  
 
Ett styrgränssnitt mellan DSP:n och leksaksstridsvagnen konstruerades och 
byggdes med hjälp av en programmerbar logisk krets. Leksaksstridsvagnens 
interna signalsystem analyserades. En manchesterkodad signal i form av ett 32-
bitars seriellt kodord hittades, vilket ursprungligen kom från radiostyrningen. Ett 
styrgränssnitt konstruerades kring en CPLD (Complex Programmable Logic Device) 
vilken programmerades med VHDL (Very high speed integrated Hardware 
Description Language) som återskapar den Manchesterkodade styrsignalen.  
 
Gränssnittet ansluter till DSP:n som kontrollerar stridsvagnens styrning och övriga 
funktioner till fullo. Kommunikationen mellan styrgränssnittet och DSP:n sker via ett 
parallellgränssnitt som är 16-bitar brett. 13 bitar är datasignaler och övriga tre är 
”styrbitar” som konfigurerar gränssnittet. En applikation integrerades i projektet för 
att demonstrera styrgränssnittets funktion. DSP:n tolkar var en laserpunkt befinner 
sig inom ett kameraområde och skickar motsvarande styrsignaler till leksaks-
stridsvagnen.  
 
 
 
ABSTRACT 
This report consists of a 15 points (22.5 ECTS) Exam Degree project at Karlstad 
University. The work was done on location at BAE Systems Bofors AB in Karlskoga. 
The company wanted to control a radio controlled toy tank from a digital signal 
processor (DSP). A camera connected to the DSP locates the laser point and 
steers the toy tank towards it.  
 
An interface using a programmable logic device was constructed that connects the 
DSP to the toy tank. The internal signals in the toy tank was analyzed and a 
Manchester coded signal in form of a 32-bit serial code word was detected. The 
code word originated from the radio controller. The control interface was built 
around a CPLD (Complex Programmable Logic Device) which was programmed in 
VHDL (Very high speed integrated Hardware Description Language). The control 
interface recreates the signal controlling the toy tank.  
 
The interface connects the toy tank to the DSP which controls the toy tank and it’s 
functions to the full extent. Communication between the interface and the DSP is 
done via a 16 bit parallel connection. 13 of the bits are data bits and the remaining 
3 are control bits that are used to set up the interface.  An application was 
integrated in the project where the DSP is detecting a laser point. Corresponding 
signals to the laser points position where sent to the control interface to 
demonstrate the function of the interface.  
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Förord . 

Denna rapport är resultatet av ett 15 poängs examensarbete vid Karlstads 
universitet. Arbetet har utförts på plats hos BAE Systems Bofors i Karlskoga. 
Företaget ville kunna styra en radiostyrd leksaksstridsvagn med hjälp av en digital 
signalprocessor. Ett styrgränssnitt skulle konstrueras och byggas med hjälp av en 
programmerbar logisk krets. Om möjligt skulle vårt projekt gå att koppla samman 
med ett annat projekt, som detekterar en laserpunkt. Stridsvagnen skall då styra 
mot laserpunkten. 
 
Projektet fick en bra start då den inledande signalanalysen gjordes grundligt. Den 
goda starten har sedan genomsyrat hela vårt arbete. Vår projektbeskrivning och 
planering som togs fram innan start har varit till bra hjälp för att jobba med 
examensarbetet på ett metodiskt och strukturerat sätt. Att dela upp examensarbetet 
i olika delmål där det sista inte var obligatoriskt gjorde att man kände att det fanns 
gott om tid även om vi kört fast i något moment. Vi har under hela arbetet tagit del 
av de tekniska dokument som funnits till hands. Vi har även kunnat jobba utifrån vår 
egen dokumentation och förändrat den då det varit nödvändigt för att kunna 
fortsätta arbeta utifrån den. 
 
På inrådan har vi arbetat på så bred front som möjligt vid varje givet tillfälle. Vid 
vissa tillfällen har det dock funnits specifikationer eller förutsättningar som inte 
medgett ett brett arbetssätt. Ett exempel på det breda arbetssättet var vid 
kretskortskonstruktionen då vi etablerade fler anslutningar till CPLD:n än vad vi vid 
tillfället hade behov av. Detta visade sig senare vara klokt då vi verkligen behövde 
dem. 
 
Då arbetet kommit halvvägs tipsade vi personalavdelningen om vårt projekt. Vi fick 
då en inbjudan att vara med vid deras monter på Karlstads universitets 
arbetsmarknadsdag HotSpot. 
 
Det har funnits goda resurser att tillgå i både personlig kunskap hos medarbetare 
och materiel hos BAE Systems Bofors. Detta har gjort att vi löst problem snabbt och 
i många fall kunnat dokumentera delresultat på ett bra sätt.  
 
Vi har funnit examensarbetet både roligt och givande samtidigt som det varit en 
utmaning. Vi tycker själva att vi lyckats genomföra arbetet mycket väl då vi även 
klarat av att koppla samman vårt arbete med laserpunktsdetektionen vilket inte var 
obligatoriskt.  
 
Till alla som har bidragit med goda och värdefulla synpunkter, i synnerhet Henrik 
Björndahl, Jan (Labbo) Lundquist, Arild Moldsvor och Bo Redman, vill vi rikta ett 
varmt tack. 
 
Karlskoga i maj 2007. 
 
Anders Östlund och Tor Suneson. 
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1 Inledning 

1.1 Projektbeskrivning 

Styrningen hos en radiostyrd leksaksstridsvagn skall kunna ersättas med 
styrsignaler från en digital signalprocessor (Blackfin BF561DSP). En radiostyrd 
leksaksstridsvagn har köpts in för att modifieras. Ett gränssnitt mellan DSP:n och 
leksaksstridsvagnen bestående av en programmerbar logisk krets skall utvecklas. 
Om möjligt skall styrgränssnittet integreras med en tidigare utvecklad applikation 
där DSP:n tolkar var en laserpunkt befinner sig. DSP:n skall sedan överföra 
styrsignaler till en leksaksstridsvagn via styrgränssnittet och stridsvagnen följer då 
laserpunkten. Om inte någon laserpunkt detekteras så fungerar radiostyrningen 
som tidigare. Figur 1 visar en schematisk bild över vart styrgränssnittet är tänkt att 
implementeras. En mer detaljerad bild kan ses i figur 4.  
 

 

Figur 1: Schematisk bild över styrgränssnittets implementering. 

Styrgränssnittet skall bestå av en programmerbar logisk krets (CPLD eller FPGA) 
som är minnesmappad mot signalprocessorn. Gränssnittet anpassar signalnivåer 
till existerande logik inne i leksaksstridsvagnen och fungerar även som aktiv väljare 
för vilken källa (radiostyrning eller DSP) som kommer att kontrollera styrningen.  
 
Projektet har delats in i tre delar.  

a. Analysera och hitta signaler som kan styra stridsvagnen. 
b. Konstruera gränssnitt och etablera kommunikation mellan det och en DSP. 
c. Integrera gränssnittet med ett projekt som detekterar en laserpunkt. 

 
Delarna a och b är obligatoriska för att projektet skall anses lyckat. Del c genomförs 
i mån av tid.  
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1.2 Bakgrundinformation om projektet 

BAE Systems Bofors arbetar främst med smart ammunition samt stora 
säkerhetsklassade fordon. Dessa är svåra att ta med och visa upp på vissa mässor 
och arbetsmarknadsdagar. Därför vill BAE Systems Bofors använda en 
leksaksstridsvagn som skall följa en laserpunkt på golvet. Leksaksstridsvagnen 
skall främst användas vid mässor och uppvisningar som publikdragare. En digital 
signalprocessor används för att tolka laserpunktens position, och för detta finns 
redan en applikation utvecklad. Leksaksstridsvagnen är tänkt att ge BAE Systems 
Bofors representanter en öppning till konversation med besökare.  
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2 Utrustning 

Radiostyrd leksaksstridsvagn:  
Snow Leopard scale 1:16 smoke and sound (Hong Xin Toys Factory, China 
Mainland), köpt via coolstuff.se (Oktober 2006) 
 
 
Under analysfasen har stridsvagnens batteri ersatts med en kontinuerlig 
spänningskälla. 
 
Stridsvagnen analyserades med hjälp av följande utrustning: 
Digitalt oscilloskop Tektronix TDS3052  
2 st Prober Tek P6139A (10x)  
Logikanalysator Agilent 16903A  
Spänningskälla TTi EL302T Tripple power supply  
DevC++ 4.9.9.2. 
 
 
 
 
Under utveckling av VHDL-koden användes följande utrustning: 
Utvecklingskort Memec Spartan-3 MB 
ModelSim SE 6.2e från Mentor Graphics 
ISE 9.1.01i från Xilinx 
LeCroy Waverunner LT354 ocilloskop 
2st 10x LeCroy PP006A probar, HP 3310A Funktionsgenerator 
 
Övrigt användes samma utrustning som under analysfasen. 
 
 
 
Vid test av kommunikationen mellan DSP:n och styrgränssnittet användes 
nedanstående utrustning: 
EVAL-BF5xx Board v 3.0 med BlackFin ADSP-BF561 processor 
EVAL-BF5xx-Camera v1.0 
Analog Devices ADDS-HPUSB-ICE Pod (för anslutning mot JTAG på EVAL-Board) 
Analog Devices VisualDSP++ 4.5, ISE 9.1.01i från Xilinx 
LeCroy Waverunner LT354 ocilloskop 
2st 10x LeCroy PP006A probar 
HP 3310A Funktionsgenerator. 
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3 Analys av leksaksstridsvagnens system 

3.1 Signaler i leksaksstridsvagnen 

För att kunna koppla in styrgränssnittet i leksaksstridsvagnen (fortsättningsvis 
kallad stridsvagnen) så undersöktes vilka signaler som fanns att tillgå inuti 
stridsvagnen. På så sätt kunde vi hitta olika angreppssätt för att koppla in 
gränssnittet. Inuti stridsvagnen fanns två kretskort, se figur 2. Det ena 
konstaterades vara en demodulator för radiosignalen och det andra var ett styrkort 
för stridsvagnens funktioner. 
 

 

Figur 2: Två kretskort hittades inne i stridsvagnen, demodulatorkort och styrkort 
sammankopplade för seriell dataöverförning. 

Korten var sammankopplade med en kabel bestående av tre ledningar, figur 3. 
Ledningarna undersöktes och visade sig vara +7.2 V, 0 V (GND) och en digital 
seriell dataöverförning mellan demodulatorn och styrkortet som låg på 0 eller 5 V 
(digitalt låg resp. hög).  
 

Demodulator 

Styrkort
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Figur 3: Anslutningen för den seriella dataöverföringen på demodulatorkortet.  

Kretskortet innehållande demodulatorn matades med spänning från styrkortet. Vid 
närmare granskning visade det sig vara radiosändaren som skickade en digital 
signal i form av ett ”kodord” till styrkortet. Demodulatorkortet fungerade endast som 
radiomottagare för radiosignalen och förmedlade endast radiokontrollens ”kodord”. 
Styrkortet tolkar ”kodordet” och genererar motsvarande signaler till exempelvis 
motorer, tornet och kanonens funktioner i stridsvagnen. För att hitta bästa möjliga 
inkopplingsställe för styrgränssnittet granskades både styrkortet och ”kodordet” 
noga.  
 
Vi kunde konstatera att följande inkopplingsmöjligheter fanns:  
 

a. Styrgränssnittet kopplas in vid transistorswitchar på styrkortet, innan 
elmotorernas effektsteg 
 
Fördel:  
- Direktstyrning av motorerna, de kan köras utan att fjärrkontrollen är på.  
 
Nackdelar:  
- Kräver signalnivåomvandlig från CPLD.  
- Kräver DAC för att producera rätt signalnivåer till transistorswitcharna.  
- Kan inte blockera radiostyrning utan ingrepp på själva styrkortet.  
- Endast motorstyrningen kan kontrolleras.  
 

b. Producera eget seriellt ”kodord” och ansluta gränssnittet mellan 
demodulator och styrkort.  
 
Fördelar:  
- Styrgränssnittet kan kopplas mellan demodulatorn och styrkortet utan 
ingrepp i något av korten.  
- Signalen från demodulatorn kan enkelt blockeras och i stället kan ett 
egenproducerat seriellt ”kodord” skickas.  
- Demodulatorns radiosignal kan slussas igenom när ingen styrsignal från  
DSP:n ges.  
- Dessutom kan alla funktioner i stridsvagnen kontrolleras.  
 
 

+7.2 V (Orange) 

GND (Röd) 

Data (Brun) 
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Nackdelar:  
- Signalkonvertering mellan seriell data och CPLD krävs (3.3V->5V).  
- För att kunna köra stridsvagnen utan att fjärrkontrollen är på måste 
fullständig signal genereras från styrgränssnittet.  
 

c. Styrgränssnittet ersätter radiokontrollen och skickar ett egenproducerat 
seriellt ”kodord” via samma radiofrekvens som sändaren gör.  
 
Fördelar:  
- Inget ingrepp i stridsvagnen behövs.  
- Alla stridsvagnens funktioner kan kontrolleras.  
- Kan köra utan att fjärrkontrollen är på.  
 
Nackdel:  
- Stridsvagnen kan inte skilja mellan styrsignal från DSP:ns radiosändare och 
radiostyrningen (signalerna blandas och stridsvagnen blir okontrollerbar). 
- Radiosignalen måste fullständigt dechiffreras. 
- Radiosändare måste konstrueras (eller kopieras från medföljande 
radiostyrning).   

 
Fördelarna är flest med alternativ b, att producera egen seriell data och ansluta 
mellan de båda kretskorten. Inga ytterligare ingrepp behöver göras på något av 
korten och alla stridsvagnens funktioner kan styras. Ingen radiosändare behöver 
konstrueras och stridsvagnen kommer alltid ha någon form av styrsignal som inte 
kan blockeras eftersom det är en fysisk inkoppling. I figur 4 nedan kan en 
schematisk bild över alternativ b ses.  
 

 

Figur 4: Schematisk bild över styrgränssnitt mellan demodulator- och styrkort. 
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3.2 Signalanalys 

Styrsignalen mellan demodulatorkortet och styrkortet analyserades. Ett digitalt 
oscilloskop anslöts till kabeln där det digitala seriella ”kodordet” överförs mellan 
korten inne i stridsvagnen. För att se hur signalen ändrades av radiokontrollen 
påverkades spakar och knappar i alla riktningar och även samtidigt givna 
kommandon. Om styrsignalen kan ersättas fullt ut kan alla delar i stridsvagnen 
kontrolleras. 
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Figur 5: En period av det seriella ”kodordet” mellan demodulator- och styrkortet. 

Som figur 5 visar så är signalen 0 V i 4.44 ms, därefter är den drygt 5 V i 1.02 ms. 
Detta antas vara en initiering av att dataöverföring kommer.  Därefter sänds ett 
manchesterkodat ord bestående av 32 bitar. Det är denna seriella signal vi senare 
vill kunna återskapa med vårt styrgränssnitt. Signalen avlästes då sändaren var i 
viloläge samt vid maximala utslag och knapptryckningar. Detta gav de binära orden 
för de aktuella lägena. Då reglagen ändrades mellan viloläge och maximalt läge 
påverkades flera bitar men dessa kunde inte avläsas på oscilloskopet då de 
ändrades för snabbt för att kunna uppfattas.   
 
Det manchesterkodade ordets längd är 24.2 ms. Detta ger oss 
meddelandefrekvensen: 

  Hz
ms

f  41
2.24
1

1 ≈=    (Ekv. 1) 

. 
 
 ”Bit-tiden” som är 598 µs ger frekvensen: 

 Hz
µs

f 1672
598

1
2 ≈=    (Ekv. 2) 

   
Det manchesterkodade meddelandet klockas med den dubbla frekvensen, det vill 
säga 3344 Hz. 
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För att kunna dechiffrera styrsignalen och kunna styra stridsvagnen med mer än 
bara maximala lägen var vi tvungna att ha de binära orden även i olika mellanlägen. 
För att få dessa kopplade vi in en digital logikanalysator i stället för oscilloskopet.  
Figur 6 visar styrspakarnas och knapparnas olika funktioner på radiokontrollen.  
 

 

Figur 6: Radiokontrollens funktioner på styrspakar och knappar. 

Sekvenser av signalen samplades och lagrades med logikanalysatorn då vi 
påverkade styrspakarna från viloläge till maximala lägen i olika riktningar. Detta gav 
binära sekvenser för samtliga möjliga styrsignaler. För att konvertera de lagrade 
seriella sekvenserna till parallelldata och avkoda manchesterkoden skrevs ett C++ 
program. 
 
Resultatet från seriell-parallellkonverteringen av den högra styrspaken kan ses i 
bilaga 2. Vänstra styrspaken konstaterades inte ha några mellanlägen, enbart 
maximala lägen påverkade det seriella kodordet. I figur 7 nedan visas hur det 
binära kodordet är uppbyggt. 
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0 1 1 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0

1 1
1 1

1 1
1 1

1 1
1 1

1 1

y-led x-ledf 1 xorf 2

V.spak upp
V.spak ner
V.spak vän.

Max vänster
Neutral
Max höger

Max bakåt

Max framåt
Neutral

V.spak höger

V. knapp (start)
M. knapp (G)
H. knapp (K)

 

Figur 7: Uppbyggnad av det binära kodordet som utgör styrsignal.  

Kodordet kan brytas ned i tre olika delsignaler, y-led, x-led och funktioner, samt en 
fjärde del som är en CRC-summa (Cyclic Redundancy Check), vidare benämnd 
kontrollsumma. Varje styrsignal ger en förändring på bestämda bitar inom kodordet, 
se figur 7, samt en förändring på kontrollbitarna 2 till 5. Styrsignalerna och 
kontrollsumman bildar tillsammans det seriella kodordet. X- och y-led räknar binärt 
upp, respektive ned, från neutralläget beroende på spakens läge. 
Funktionssignalerna, f 1 och f 2, är kodade med ”one-hot” inom två områden, bit 6 
och 7 samt 13-17, även dessa påverkar kontrollbitarna. Bitarna 2 till 5 är resultatet 
av en xor-operation med alla samtidigt givna styrsignaler som tyder på att det är en 
CRC-beräkning. Vi har inte lyckats upptäcka att CRC-beräkningen följer någon 
standard. 
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4 Elektronikkonstruktion med VHDL 

Målkretsen är av typen CPLD och har beteckningen XC95144TQ100-10I, se sid 9 i 
databladet [1], i en ytmonterad kapsel med en ”ben-till-ben“ hastighet på 10 ns. 
Maximal klockfrekvens för XC95144 är enligt datablad 111 MHz. Vi antog att en 
oscillator på cirka 18 MHz kunde användas då denna fanns tillgänglig. Inget 
utvecklingskort med ovanstående CPLD-krets fanns att tillgå så ett utvecklingskort 
från Memec med en Spartan 3 FPGA-krets användes för att testa VHDL-koden.  
 
4.1 Testsystem 

För att kunna testa VHDL-koden fick stridsvagnen modifieras en aning. Den övre 
delen med tornet och kanonen monterades bort och ersattes med en 
plexiglasskiva. Skivan monterades på distanser för att komma ovanför larvfötterna. 
På plexiglasskivan monterades utvecklingskortet med FPGA-kretsen. Resultatet 
visas i figur 8. 
 

 

Figur 8: Utvecklingskort, med Spartan3 FPGA-krets, monterat på stridsvagnen. 

Matningsspänning till utvecklingskortet togs från stridsvagnens batteri via en 
spänningsregulator, L7805CV. Då testet påbörjades märkte vi att 
matningsspänningen till kortet sjönk då stridsvagnens motorer kördes i full fart. För 
att motverka detta monterades en kondensator på 47 µF parallellt med matningen 
till kortet. Detta hjälpte till viss del att hålla spänningen konstant.  
 
Utvecklingskortets utsignaler är på 3.3 V. Stridsvagnens styrkort arbetar vid 5 V 
vilket gjorde att vi var tvungna att höja signalnivån. En icke-inverterande förstärkare 
med cirka 1.6 gångers förstärkning kopplades in mellan utvecklingskortet och 
stridsvagnens styrkort, se figur 9 nedan. Detta förstärkte utsignalen från 3.3 V till 
5.0 V som anslöts till stridsvagnens styrkort. 
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Figur 9: Operationsförstärkare LM6142BIN, med 1.6 gångers förstärkning som 
konverterar spänningen mellan FPGA:n och stridsvagnen. 

Signalen från demodulatorkortet är på 5.0 V vilket vi inte direkt kan överföra till 
utvecklingskortet då insignalen maximalt får vara 3.3 V. Därför spänningsdelades 
signalen med hjälp av två motstånd till 3.3 V. 
 
4.2 Utveckling av VHDL-komponenter 

Styrgränssnittet delades in i komponenter med specifika funktioner:  
 

• clockDivider  
Funktion som delar ner 75 MHz klockan till den frekvens som meddelandet 
förekom med. Senare kan den ställas om att fungera mot 18 MHz utan att 
påverka funktionen mot övriga logiska block.  
 

• parallelToSerial  
Data från DSP:n kommer att vara i parallell form, vilket gör att den måste 
konverteras till seriell manchesterkodad data inne i stridsvagnen. 
 

• romControl Funktionsnamn: wordBuilder  
Styrsignalens x-, y- och xor-värde placerades i ett ROM samt en funktion 
som sätter ihop de olika delarna till den önskade 32-bitars styrsignalen. 
 

• controlInterface  
För att förenkla styrningen konstruerades en tillståndsmaskin som kan 
generera styrsignaler i åtta olika riktningar:  
 

• sekvensstyrning respektive Rom. 
Stridsvagnen skall kunna köra oberoende av DSP:n, en sekvensstyrning 
skapades. Sekvenserna lagras i en ROM-komponent. 
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Lyckat test av ovanstående komponenter genomfördes med FPGA:n som testkrets. 
Vid försök att direkt använda dessa komponenter i målkretsen (CPLD:n) XC95144 
visade det sig att de tog fem gånger mer plats än vad som fanns tillgängligt. Därför 
krävdes optimering av utvecklad kod och borttagning av vissa delar. 
 
4.3 Implementering i målkretsen 

De flesta av ovanstående komponenter kunde konverteras till parallella processer i 
en ny komponent, TS_control (kort för Tank Styrning). Eftersom styrsignalen 
fullständigt dechiffrerats kunde funktioner skrivas för att generera alla typer av 
styrsignaler. Att lägga styrsekvenserna i ROM förenklade dock 
konstruktionsarbetet.   
 
Komponenten clockDivider togs bort och ersattes med ett block (clockblock) som 
inte använder variabler utan enbart register vid uppräkning av klockan [2; 
Sjöholm/Lind, sida 402]. serialToParallell behölls oförändrad. romControl med 
funktionen wordBuilder minskades ned genom att ett ROM för x-y styrningen kan 
dela data för både x-led och y-led. Då inte kontrollbitarna (xor delen) var identiska 
för x-led och y-led kunde inte ett gemensamt ROM användas på liknande sätt. Vi 
identifierade att om man kastade om bitarnas ordning för en av styrningarna kunde 
ett gemensamt ROM användas även för denna del.  

kontrollbitarna (xor)
b5 b4 b3 b2

b3 b2 b5 b4

x-led

y-led

 

Figur 10: Förändrad bitordning gjorde att ett ROM kunde användas. 

I y-led räknas kontrollbitarna binärt i den omvända bitordningen b3b2b5b4 och i x-led 
räknas de binärt i befintliga bitordningen b5b4b3b2, se figur 10 ovan. Vi valde att 
bygga upp kontrollbitarna för y-led för den hade en icke binärt räknande kod.  En 
logisk funktion lades då till i wordBuilder som strukturerar om bitarna i den 
kvarvarande ROM delen för x-y styrningen. Hela xor-funktionen utreddes med 
Boolesk algebra och byggdes med logiska och- och eller-funktioner detta för att 
spara plats vid syntetisering. Komponenterna controlInterface och 
sekvenkvensstyrning togs bort helt då funktionerna kan flyttas till DSP:n.  
 
För att ytterligare minska storleken på den syntetiserade koden lades alla interna 
signaler så nära sin funktion som möjligt genom att införa blockstruktur (Block) i 
koden. Även antalet interna signaler begränsades så långt som möjligt. En ”mux-
funktion” lades till för att kunna välja radio- eller DSP-styrning. Val av styrning ger 
också utsignal till två lysdioder för att synliggöra vilket läge som styrningen är i.  
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Hela den nya komponenten som anpassats till CPLD:ns grindstorlek laddades ner i 
FPGA-kretsen och ett fullt test genomfördes. Eftersom demodulatorkortet vid 
tillfället för testet var urkopplat användes en fyrkantvåg från en signalgenerator som 
simulerad radiosignal för att se att vald signal fördes vidare som utsignal. Testet var 
lyckat. Uppbyggnaden av gränssnittets funktion kan ses i blockschemat nedan, 
figur 11, och flödesdiagram i figur 12. 
 
Signalerna clk41Hz och clk3344Hz, se ekvation 1 och 2, är ”enablesignaler” för att 
styra när data behandlas i de olika blocken. Signalen ack är en avbrottssignal till 
DSP:n som talar om när ett nytt ord kan läggas ut på dspData(12:0) från DSP:n. 
För källkod se bilaga 5. 
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Figur 11: Blockschema över gränssnittets funktion. 
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Figur 12: Flödesdiagram för CPLD:ns funktion. 



 

 16 (37) 

EXAMENSARBETE 
IMPLEMENTERING AV STYRGRÄNSSNITT 

 Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. 

 2007-06-19 01  
 Dokumentstatus Document status Informationsklass Classification 

 Utgivet ÖPPEN 
 

4.4 Syntetisering för målkrets 

För att få CPLD:ns signaler till önskade ben skapades en ”ucf-fil” (User Constraints 
File). Delar av syntetiseringsrapporten med aktuell ”pin-out” kan ses i bilaga 4. 
Oanslutna ben på CPLD:n ställdes in vid syntesen att ansluta till programmable 
ground (PGND).  
 
Vid automatisk syntetisering blev den maximala klockfrekvensen drygt 14 MHz, 
vilket inte är tillräckligt för vår konstruktion. Detta korrigerades genom att vi i ucf-
filen satte ett krav på vilken klockperiod som kretsen skall klara. En frekvens på 18 
MHz ger periodtiden 55.6 ns vilket sattes som krav. Då kretsen inte klarade av att 
syntetiseras automatiskt till dessa krav ställdes syntetiseringen in på att köra ett 
”exhaustive test” på parametrarna Input Limit och Pterm Limit. Dessa parametrar 
begränsar antalet interna anslutningar mellan olika logiska block i CPLD:n. Detta 
gör att stora funktioner kan delas mellan logiska block. Samtidigt sänks den 
maximala klockfrekvensen som konstruktionen klarar. När syntetiseringen justerat 
Input Limit till 14 och Pterm Limit till 24 gav detta en maximalt tillåten klockfrekvens 
på drygt 20 MHz. 
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5 Kretskortskonstruktion 

Programmen Design Capture 2002 och Expedition PCB, från Mentor Graphics, 
användes vid schemaritning och konstruktion av mönsterkortet.  CPLD:n kopplas 
mot utvecklingskortet med Blackfin ADSP-BF561 DSP:n via två 60 pinnars 
stackningspluggar placerade ovan och nedan processorn, se figur 13. 
 

 

Figur 13: Utvecklingskort Eval 5xx med Blackfin ADSP-BF561 processor.  

 
 
5.1 Anslutning till DSP 

Vi hade två tänkbara sätt ansluta CPLD:n mot DSP:n. Det ena var att 
minnesmappa den som projektbeskrivningen uppgav eller att använda ett annat 
gränssnitt kallat PPI, bägge finns tillgängliga i stackningspluggarna. 
Minnesmappningen innebär att CPLD:n ansluter direkt till databussen på DSP:n 
och att vi tillåter kommunikation med den via en viss adressrymd i DSP:ns minne. 
CPLD:n måste hinna läsa parallelldata på databussen. Detta kan ge problem då 
datahastigheten är betydligt högre för DSP:n än för CPLD:n. Det andra alternativet 
är PPI gränssnittet som kan användas som ett ”General Purpose Input Output” 
(GPIO), vilket kan synkroniseras mot en extern klocka.  
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Figur 14: Blackfin ADSP-BF561 [3] arkitekturen har två stycken PPI (Parallel 
Peripherial Interface) till vilket CPLD:n kopplas mot det ena för att synkronisera 
överförningen av data.  

Arkitekturen hos Blackfin processorn, se figur 14, har två stycken PPI (Parallel 
Peripherial Interface), vilket är ett parallellt gränssnitt för generella applikationer 
(GPIO). Dessa har fördelen att de kan styras av en extern klocka och att de direkt 
kan skriva i minnet via DMA utan att belasta processorkärnorna. Problem med att 
läsa data från processorns databuss kunde ha uppstått om CPLD:n direkt anslutits 
till den på grund av för hög klockhastighet på databussen. CPLD:n är tänkt att 
klockas i 18 MHz medan DSP:n arbetar med en betydligt högre frekvens. Tiden då 
data är aktiv på bussen kunde eventuellt bli för kort för CPLD:n att tolka. PPI-
gränssnittet kan låsas mot en extern klocka, upp till halva processorns 
klockfrekvens, och därmed kan vi synkronisera dataöverföringen till CPLD:n.  
 
Utav de två PPI gränssnitten är det första, PPI0, upptaget till den CMOS-kamera 
som används för upptagning av videobild till systemet. Därför används PPI1 för att 
kommunicera med CPLD:n. Eftersom PPI-gränssnittet arbetar som mest med 16 
bitar måste det digitala kodordet för att styra stridsvagnen kodas om från 
ursprungliga 32 bitar till 16 bitar. Riktningsstyrningen i x-led och y-led är redan 
kodade i binärform och svåra att komprimera ytterligare.  
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Däremot var funktionsbitarna kodade som ”one-hot” vilket gör att man kan använda 
endast tre bitar till de sju funktioner som stridsvagnen klarar att utföra. Nackdelen 
med detta är att bara en funktion i taget kan överföras till stridsvagnen. 
Kontrollbitarna slopas i överförningen från DSP:n eftersom de genereras i CPLD:n. 
Ytterligare tre bitar måste användas på databussen som Enablen, ack 
(acknowledge) och selectCPLD, dessa bitar konfigureras som programflaggor 
(PFn) i DSP:n. 
 

En
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le
n

ac
k

se
le

ct
C

PL
D

15 14 13 12 8 7 3 2 0

x-led funk.y-led

 

Figur 15: PPI gränssnittets databuss innehåller kodord till CPLD:n (bit 0-12) samt 
programflaggorna 37-39 (bit 13-15) för inställning av styrgränssnittet. 

 
5.2 Komponenter 

Schemaritning har gjorts och kan ses i bilaga 3. Utav schemat har sedan ett 
tvålagers mönsterkort tagits fram. Figur 16 visar komponentplacering på 
mönsterkortets över- respektive undersida.  
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Figur 16: Komponentplacering på mönsterkortets över-(till vänster) respektive 
undersida (till höger). 
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Ingående komponenter, förutom resistorer och kondensatorer, är: 
 

• IC1: CPLD-krets , XC95144 i en TQ100 ytmonterad kapsel 
• IC2: Spänningsregulator L7805CV som klarar av att leverera 1.5 A. 
• IC3: Oscillator, LTC6905 

Frekvensen kan varieras med de yttre motstånden R1 och R2. Denna 
möjlighet kan nyttjas om syntetisering av CPLD-kretsen ger en annan 
frekvens än specificerat. 

• IC4: Operationsförstärkare, OP184 
”Rail-to-rail” för batteriapplikation med enkel matningsspänning. 

• S1, S2: Tryckknappar för start/stop respektive reset. 
Signalerna ligger höga om knapparna inte påverkas. 

• S3: DIP-switch för val av radiosignal. Signalen är aktivt låg. 
• P1, P2: Kontakter för anslutning mot stridsvagnen. 

P1 – in från stridsvagn, P2 – ut till stridsvagnen. 
• P3: JTAG anslutning för programmering av CPLD:n. 

OBS! Anslutning för referensspänning, 5 V, kopplas till TP3. 
• EX1, EX2: 60-pinnars stackningsplugg (tillverkare AMP). 
• D1: Zenerdiod 3.3 V. 

Skydd  mot överspänning på insignalen vid radiostyrning. 
• D2, D3: Lysdioder som markerar styrning via radio respektive DSP. 

 
 
 
 

 

Figur 17: Det färdigmonterade mönsterkortet.  

I figur 17 kan mönsterkortet med alla komponenter monterade ses. Avkoppling har 
gjorts vid samtliga IC-krestar. 7.2 V spänningen från stridsvagnen förs direkt till 
radiokortet, från P1 till P2. Detta betyder att styrgränssnittet behöver egen 
matningsspänning som är högre än 6.0 V för att kunna reglera ner nivån till 5.0 V.  

IN (från 
demodulatorkort) 

UT (till 
styrkort) 
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Bitarna 14 och 15, se figur 15 (sida 19), var från början inte tänkta att användas för 
Enable- och ack-signaler, men extra ben på CPLD:n anslöts till EX2-porten för att 
ge möjlighet till eventuell justering. 
 
Fysiska storleken på styrgränssnittet är 75.0 x 75.0 mm. 
 
5.3 Test av kretskort 

Vid montering av komponenterna uppstod problem vad gäller orienteringen av 
stackningspluggen EX1 och EX2. Detta löstes genom att kapa av en av 
styrpinnarna och sedan rotera dem 180 grader. 
 
CPLD-kretsen programmeras via JTAG-kedja, figur 18, IEEE standard 1149.1. 
Referensspänningen till JTAG-anslutningen hade förbisetts vid konstruktion av 
mönsterkortet. Denna kopplades sedan in till TP3 som är kontrollpunkt för 5.0 V 
spänningen. Programmeringsförsök gjordes från tre olika datorer innan det 
lyckades. Senare omprogrammering gick enklare. Tidigare krångel visade sig bero 
på glappkontakt i programmeringskabeln. 
 

 

Figur 18: CPLD-kretsen ansluten i JTAG-kedja för programmering. 

Ett oscilloskop anslöts till signalutgången på P2. En signalgenerator kopplades in 
på P1 för att simulera signal från demodulatorkortet. Utsignalen uppvisade 
störningar och en likspänningskomponent som inte var tillfredsställande. Utsignalen 
lades på CPLD:ns ben 25 i stället för 24, varvid ben 24 lyftes och ben 25 löddes till 
den aktuella ”padden” på mönsterkortet, se figur 19.  
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Figur 19: Då vi trodde att ben 24 gav en felaktig utsignal lyftes ben 24 och ben 25 
anslöts till padden istället. 

Mätningar med oscilloskopet före operationsförstärkaren visade en helt godtagbar 
signal. Störningar och likspänningsnivå fanns fortfarande kvar på utsignalen. För att 
åtgärda detta fenomen byttes operationsförstärkaren från AD8021 till OP184, som 
har lägre bandbredd och ”rail-to-rail” egenskaper. Samtidigt togs filtret för 
utsignalens övre gränsfrekvens bort, det vill säga kondensator C9, se figur 16. 
Kondensator C8 ersattes med ett 0 Ω-motstånd för att OP184 saknar anslutning av 
yttre kompenseringskondensator.  Dessa förändringar gav önskad kurvform på 
utsignalen. 
 
Undersökning av temperaturer med en FLIR Heatcam visade att CPLD:ns värme 
inte översteg de 85˚C som kretsen maximalt klarar av i drift. Temperaturen var 
72.3˚C på CPLD:n och 50.0˚C på spänningsregulatorn. 
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6 Test av kommunikation mellan DSP och 
styrgränssnittet 

För att kunna använda DSP:ns PPI1-gränssnitt skapades två funktioner som 
möjliggör kommunikation mellan DSP:n och styrgränssnittet i utvecklingsmiljön 
VisualDSP++. Program skapade i utvecklingsmiljön laddades över till DSP:n via 
JTAG-podden, se vänsterkant i figur 21 (sida 25). 
 

• ppi_Setup_TSControl  
- Ställer in PPI1 att använda 13 bitar på databussen och att lyssna efter en 
avbrottssignal.  
- Efter avbrott måste PPI1 startas på nytt med nedanstående kommando.  
- Klockan synkroniseras mot styrgränssnittets klocka. 
 

• ppi_Enable_TSControl  
- Startar PPI1 med aktuella inställningar (funktionen ovan). 
- Motsvarande funktion för att stoppa kommunikationen mot gränssnittet 
heter ppi_Disable_TSControl. 

 
Efter att PPI-gränssnittet är inställt med funktioner enligt ovan förväntas ett avbrott 
från styrgränssnittet som aktiverar processen enligt flödesdiagram i figur 20. Ett 
simulerat förlopp av laserpunktsdetektion arbetades in i vårt testprogram. Detta för 
att enklare kunna överföra delarna till laserpunktsdetektionsprogrammet.  
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Figur 20: Flödesdiagram över kommunikationsprocessen i DSP:n vid avbrott från 
styrgränssnittet. 
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6.1 Test av signaler från DSP 

För att kunna testa kommunikationen från DSP:n löddes små trådar fast på en 
kontakt som sedan anslöts till EX2-porten, på vilken PPI1 befinner sig, se figur 21. 
 

 

Figur 21: Test av signaler på EX2-porten. 

Signalgenerator anslöts till clk då PPI1-gränssnittet synkroniseras mot en extern 
klocka. Med oscilloskopet kontrollerades att signaler på Enablen och SelectCPLD, 
kunde läggas ut. Enablen signalen kunde inte justeras till kontinuerlig låg eller hög 
signalnivå under körning. Signalen skiftades på gränssnittet från FSync1 (ben 9) 
som vi ursprungligen tänkt till flaggpinne 39 (PF39). VHDL-koden fick syntetiseras 
om med ändrad ”pin-out” i ucf-filen. Varken benet för SelectCPLD- eller ack-
signalen kunde ändras från DSP:n. Manualen för ett annat EVAL5xx-kort gav en 
ledtråd om att signalerna inte var anslutna till kontakten EX2.  
 

 

Figur 22: PF37 och PF38 var inte dragna till EX2 porten. 

Vi konstaterade att vårt utvecklingskort hade samma konstruktion som det andra 
EVAL5xx-kortet. Genom att löda fast två 0 Ω motstånd, se figur 22 (R24 och R25), 
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kunde signalerna föras vidare till EX2 porten på EVAL5xx-kortets ovansida. Varför 
korten var konstruerade på detta vis gav inte manualen något svar på. Då 
motstånden var på plats fungerade PF37 och PF38 som de skulle. Ack, vilket är en 
insignal för att generera avbrott, kunde inte direkt verifieras via register i 
utvecklingsmiljön. Detta gjorde att vi fick utnyttja SelectCPLD signalen för att 
kommunicera tillståndet på inkommande ack-signal. Vi hade redan verifierat att 
SelectCPLD fungerade som utsignal. Flaggpinne 38 (PF38) konfigurerades som 
insignal och att läsa positiv stigande flank. Varje gång ett avbrott genereras ändras 
SelectCPLD, från låg till hög eller hög till låg, se figur 23. 
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Figur 23: Avbrott genereras vid varje positiv flank på ack-signalen. 

6.2 Test av kommunikation mellan DSP och styrgränssnitt 

Korten stackmonterades för att kunna testa styrgränssnittet, se figur 24. 
 

 

Figur 24: Nedifrån räknat, stackmontering av DSP-kort, kamerakort och 
styrgränssnitt. 
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Då kommunikation var etablerad mellan DSP och styrgränssnitt genomfördes test 
för att verifiera att tänkta signaler fungerade. Först testades om CPLD:n kunde 
väljas som utsignal. SelectCPLD som konfigurerats mot flaggpinne 37 (PF37) 
skiftades hög och låg. Visuell avläsning av DSP-dioden på styrgränssnittet visade 
att vi kunde ändra läget efter önskat tillstånd. På så sätt kunde vi konstatera att det 
gick att skicka signaler till styrgränssnittet med PPI1 gränssnittet. För att verifiera att 
Enablen fungerar och att utsignalen verkligen kom från CPLD:n anslöts en 
signalgenerator på styrgränssnittets radioingång. Vi avläste på oscilloskop att då 
SelectCPLD var hög skickades ett kodord bestående av nollor på utgången och då 
SelectCPLD var låg skickades signalgeneratorns signal till utgången. Dioderna 
skiftade från ”radio” till ”DSP” vid val av CPLD:n som utsignal. Testet verifierade 
önskat beteende hos styrgränssnittet. För att inte en processorkärna ska arbeta 
med att lägga ut data på PPI1-gränsnittet hela tiden skapades en avbrottsrutin vid 
namn Init_SelectCPLD_interrupt som hanterar avbrott från styrgränssnittet. Avbrott 
genereras från styrgränssnittet vid början av varje nytt kodord genom att ack-
signalen skickas vilket kan ses i figur 25 nedan. 
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Figur 25: Avbrottssignalen ack genererad från styrgränssnittet i början av varje 
kodord. 

Vid ett avbrott skall ett nytt kodord från DSP:n genereras och läggas ut på PPI1-
gränssnittets databuss. Vi skapade en funktion vid namn BuildControlWord som 
genererar ett 16 bitars ord där 13 av bitarna påverkar styrgränssnittet, övriga bitar 
lämnas som nollor i kodordet. Funktionen tar som argument koordinater i 
stridsvagnens koordinatrymd och en funktion mellan 0 och 7. Som man kan se i 
tabell1 är funktion 5 viktigast, den aktiverar stridsvagnen vilket möjliggör körning av 
larvfötterna och andra funktioner i stridsvagnen. Funktion 5 stänger även av 
stridsvagnen om kommandot skickas igen. Styrgränssnittet kan genom CPLD:n 
generera denna funktion med en yttre knapp (START/STOP) så signalen behöver 
inte skickas från DSP:n, men möjligheten finns.  
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Tabell 1: Funktioner hos stridsvagn vid styrning från DSP 

 Händelse Ekvivalent styrspaksriktning 
eller ekvivalent knapp 

0 - - 

1 Kanon skott Vänster spak upp 

2 Kanon upp/ner Vänster spak ner 

3 Rotera torn motsols Vänster spak vänster 

4 Rotera torn medsols Vänster spak höger 

5 Start / Stopp Vänster knapp 

6 Maskingevär  Mitten knapp (G) 

7 Kanonskott med ljud Höger knapp (K) 

 
 
Separata test med cirkuläruppräkning av koordinater i x- och y-led samt 
funktionsbitar gjordes. Med oscilloskop kunde vi verifiera att rätta delar av kodordet 
förändrades. Styrgränssnittets knappar för reset och Start/Stop kontrollerades även 
de med hjälp av oscilloskop och visade önskat beteende. 
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Figur 26: Kodordet ”vila”, överst från radio nederst från styrgränssnittet. 

Som figur 26 visar har vi kunnat återskapa den signal som vi tidigare analyserat, se 
kap 3.2 (sida 7). Den återskapade signalen för kodordet är i det närmsta identisk 
med radiosignalens kodord. En trevlig egenskap med styrgränssnittet är att även 
radiosignalens signalnivåer ”städas” eftersom den kommer att behandlas av 
styrgränssnittet. 
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6.3 Test mellan DSP och stridsvagn via styrgränssnittet 

Styrgränssnittets utsignal kopplades till stridsvagnens styrkort via en testanslutning. 
En cirkulär uppräkning av koordinaterna i y-led genererades i DSP:n varvid 
larvfötterna ändrade sin hastighet i motsvarande grad. Stridsvagnen klarar att tolka 
styrgränssnittets utsignal både tidsmässigt och spänningsnivåmässigt.  
 
 
 
6.4 Batteridrift 

Då konstruktionen är tänkt att vara mobil ersattes den kontinuerliga spännings-
källan med batteridrift. En kabel som för vidare 5 V till DSP:ns utvecklingskort 
anslöts till styrgränssnittets spänningsregulator. Test visade att alla tre korten 
fungerade via ett 7.2 V batteri. CPLD:ns strömförbrukning mättes till 280 mA vilket 
är inom databladets specifikationer [1]. Totalt beräknas stacken konsumera 620 mA 
(DSP 250 mA, kamera 90 mA, CPLD 280 mA).  
 
Efter att vårt bygge stått i drift ett tag visade det sig uppstå problem med temperatur 
och strömstegring i matningen till styrgränssnittet. Strömmen steg från 800 mA upp 
till 1500 mA varför anläggningen stängdes av. Kontroll visade att styrgränssnittet i 
drog 280 mA, så problemet låg hos DSP:ns utvecklingskort. Matningen från 
styrgränssnittet till DSP:n flyttades till före spänningsregulatorn på styrgränssnittet. 
DSP:ns utvecklingskort har en egen spänningsregulator som klarar >7.2 V. 
Dessutom ställdes en fläkt bredvid stacken av kort för att bättra på kylningen. 
Fläktens strömförbrukning var endast 10 mA.  Då fläkten kördes på hög fart (12 V) 
var matningsströmmen till stacken 600 mA, vid lägre fart (7.2 V) var 
matningsströmmen till stacken 850 mA under kontinuerlig drift. Detta är något över 
vad vi hade beräknat men fortfarande acceptabelt eftersom det höll sig på en 
konstant nivå. 
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7 Laserpunktsdetektion 

Den sista delen av vårt projekt, del c, innebär att vi ska integrera styrgränssnittet 
med en applikation för laserpunktsdetektion. En CMOS-kamera [4] tar upp en bild 
och DSP tolkar var i bilden en laserpunkt finns. Laserpunkten kommer i vårt fall från 
en presentationspekare som man kan köpa nästan var som helst.  Programmet för 
att detektera laserpunkten har i förväg utvecklats av BAE Systems Bofors. Vi skall 
enbart justera programmet för att integrationen med styrgränssnittet skall fungera. 
De hjälpfunktioner som behandlats i kapitel 6, för kommunikation mellan DSP:n och 
styrgränssnittet, lades i egna c- respektive h-filer för att lätt kunna inkluderas i andra 
projekt. C-kod för styrgränssnittets kan ses i bilaga 6. 
 
7.1 Signalrymdskonvertering 

För att kunna använda en annan koordinatrymd än enbart stridsvagnens skapades 
funktionen ConvToToyTankSpace.  Vid laserpunktsdetektion konverterar funktionen 
x- och y-koordinaterna från CMOS-kamerans koordinatrymd (0,0) – (320,240) till 
styrgränssnittets koordinatrymd (0,0) – (30,30). Se figur 27. 
 

 

Figur 27: Konvertering från kamerans koordinatrymd till styrgränssnittets och 
stridsvagnens koordinatrymd utförs av funktionen ConvToToyTankSpace. 
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7.2 Test av laserpunktsdetektion 

För att kontrollera laserpunktsdetektionen stackmonterades korten. En vit yta 
ställdes framför kameran och DSP:n programmerades via JTAG-anslutning. Med 
oscilloskop anslutet på styrgränssnittets utgång verifierades att ingen utsignal gavs 
då ingen laserpunkt var detekterad och att ett riktigt kodord lades ut då laserpunkt 
var detekterad av DSP:n. Kontroll av att dioderna växlade på styrgränssnittet från 
Radio till DSP då laserpunkt var detekterad och vice versa då ingen punkt var 
detekterad genomfördes. Då laserpunkt var detekterad av DSP:n kunde vi också 
konstatera att ”startbitarna” inom kodordet ändrades då ”start/stopp”-knappen 
påverkades. Detta verifierades med hjälp av oscilloskop. 
 

 

Figur 28: DSP och styrgränssnitt inkopplat till stridsvagnen för kontroll av styrning 
vid laserpunktsdetektering. 

Nästa steg var att koppla in DSP:n och styrgränssnittet till stridsvagnen, se figur 28, 
för att kontrollera att styrgränssnittet fungerade som tänkt. Stridsvagnens kabel 
mellan demodulator- och styrkort klipptes av och kontakter monterades för 
anslutning mot styrgränssnittet. De nymonterade kontakterna anslöts till in- 
respektive utgång på styrgränssnittet vilket ansluter det till gemensam jord. 
Stridsvagnens +7.2 V förs direkt vidare mellan styrkortet och demodulatorkortet. 
Datasignalen skickas vidare in till CPLD:n för behandling. Då laserpunkt var 
detekterad kan stridsvagnen startas med ”start-/stopp”-knappen. Efter att 
aktiveringen var avklarad (ca 10 sekunder) rörde sig stridsvagnen och ändrade fart 
och styrning på motsvarande sätt som laserpunktens koordinater på testytan.  
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När laserpunkten stängdes av, alternativt kom utanför kamerans synfält, gick ingen 
signal fram till stridsvagnen varvid den stannade.  
 
För att kontrollera att styrningen fungerade som radiostyrningens ”styrspak” 
upprättades ett kontrollschema för att testa applikationen, figur 29. Kontrollen 
gjordes genom att se om stridsvagnens larvfötter rörde sig åt rätt håll då 
laserpunkten flyttades till olika koordinater motsvarande riktningen hos styrspaken 
på radiostyrningen. Kontrollen visade att applikationen fungerade som det var tänkt.  
 
 

 

Figur 29: Checklista för kontroll av styrning vid laserpunktsdetektion. 

 

 
 

Laserpunktens position Bandriktning OK Laserpunktens position Bandriktning OK 
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7.3 Montering på stridsvagnen 

Stacken med DSP, kamera och styrgränssnitt monterades på ett stag ovanför 
stridsvagnens kanontorn. Detta för att fotografera bilder inom ett rimligt avstånd 
framför stridsvagnen. Anslutningskablar drogs från demodulator- och styrkortet och 
anslöts till styrgränssnittet. Batteriet för strömförsörjning av styrgränssnittet och 
DSP:n monterades fast vid staget, se figur 30. 
 

 

Figur 30: Stag med DSP-stack monterat på stridsvagn. 

En uppskattning hade gjorts på vinkeln av stagets montering. Kameran måste 
monteras tillräckligt långt fram för att se förbi kanonen. Risken med att montera 
kameran för högt eller långt fram är att konstruktionen blir instabil och välter vid 
körning. Därför måste kameran ändå monteras centrerat viktmässigt över 
stridsvagnen. Med dessa krav valde vi att montera staget för att viktmässigt få den 
bästa fördelningen på bägge larvfötter. Det gjorde att tornets rotation begränsades 
kraftigt. Vi ansåg att tornets rörelse var av sekundär betydelse för projektet.  
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De första bilderna från kameran visade att den såg drygt tre meter bort från 
stridsvagnen, se figur 31, detta var oanvändbart. För att ha någon möjlighet att 
upptäcka laserpunkten i bilden måste kameran titta mera neråt. Stridsvagnen skulle 
bli svårstyrd i små utrymmen som exempelvis mässmontrar om kameran 
monterades med allt för högt seende. När punkten kommer för långt bort från 
stridsvagnen krävs väldigt stor yta för att kunna styra på ett korrekt sätt. En 
justering av stagets övre del gjorde att kameran riktades mera neråt. Tyngdpunkten 
förändrades inte allt för mycket genom denna justering, se figur 32. Justeringen gav 
ett rimligt område att föra laserpunken inom för att styra stridsvagnen. 
 

 

Figur 31: Kamerabilden vid första montering kunde se från 0.5 m till drygt 3 m. 

 

Figur 32: Justering av kameran gjorde att den såg från 0.2 m till 1.1 m. 
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7.4 Testkörning 

För att kunna använda utvecklingsmiljön var DSP:n fortfarande ihopkopplad med 
datorn via JTAG-anslutningen. Detta gjorde att stridsvagnen hade en begränsad 
räckvidd från datorn. Stridsvagnen ställdes på två lödtennrullar för att inte 
larvfötterna skulle ta i golvet. Då det tidigare testprogrammet laddades över i DSP:n 
indikerade lysdioden på styrgränssnittet att DSP:n upptäckte laserpunkter lite då 
och då, utan att vi lyste med någon laserpunkt i kamerafältet. Systemet fick stå och 
justera sig själv till rumsbelysningen vilket ledde till att DSP:n hela tiden trodde att 
den upptäckte en laserpunkt, detta var felaktigt och nödvändigt att åtgärdas. Ett rött 
filter med bandpass kring 650 nm hölls framför kameran för att se om vi kunde 
filtrera bort störande ljus, detta fungerade i viss mån. Rakt fram fungerade det 
mycket bra, det vill säga mitt i kamerabilden (stridsvagnens viloläge), i övriga 
vinklar var sikten nästan noll. Det röda filtret hade ett inbyggt interferensfilter för att 
ta bort sidoljus vilket visade sig vara för snävt för brännvidden på kameran.  
 
Ett annat sätt att kompensera för rumsbelysningen var att ändra programmet så att 
det inte automatiskt justerade exponering och förstärkning på kamerasignalen. 
Laserpunktsdetektionen fungerade lite bättre än då signalen autojusterades men 
fortfarande så dåligt att det var oanvändbart. För att kunna visa funktionen hos 
laserpunktsdetektionen bestämde vi att rummet skulle mörkläggas. Vid testkörning i 
ett mörkt rum och utan automatisk justering av exponering och förstärkning på 
kamerabilden fungerade laserpunktsdetektionen som tänkt. Stridsvagnen gick i 
riktning av laserpunkten.  
 
Försök gjordes att leta fram ett alternativ till det röda bandpassfilter som vi testade 
med först för att kunna filtrera ljuset innan kameran. Då vi inte kunde hitta ett direkt 
anpassat filter så testade vi att filtrera med bland annat rödmålad OH-film och 
metallfilmspåsar för elektronikkomponenter. Inget fungerade så bra som att släcka 
ljuset i rummet. Då vi letat länge efter alternativ fick vi en kasserad multimeter från 
vilken vi tog bort det röda displayglaset och monterade framför kameran. Detta 
gjorde att vi kunde justera upp exponeringen och detektera laserpunkten på ett bra 
sätt, se figur 33. Applikationen fördes slutligen över i ett PROM så att stridsvagnen 
kunde köras utan JTAG-anslutning.  
 

 

Figur 33: Laserpunkt i kamerabilden efter att störande ljus filtrerats bort. 

Laserpunkt 
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8 Slutsats 

Ett styrgränssnitt konstruerades som leksaksstridsvagnen klarar av att tolka både 
tidsmässigt och signalnivåmässigt. Gränssnittet ansluter till DSP:n via samma 
stackningspluggar som utvecklingskorten använder. Gränssnittet anslöts mellan 
demodulatorkortet och styrkortet i leksaksstridsvagnen vilket gjorde att signalen till 
styrkortet kunde väljas. Den valda inkopplingen i leksaksstridsvagnen gör att 
styrgränssnittet enkelt kan anslutas till andra stridsvagnar av samma modell och 
tillverkare, den är inte exklusiv för testexemplaret vi arbetade med. För att DSP:n 
och gränssnittet inte skall bli beroende av leksaksstridsvagnens strömförsörjning 
gjordes en egen batterianslutning till ”DSP-stacken”. Anslutningen använder 
samma batterikontakter som stridsvagnen vilket gör att man kan använda 
standardiserade ”RacingPack” med Tamiya-kontakt för att ansluta ”DSP-stacken”.  
 
DSP:n klarar av att köra stridsvagnen på ett korrekt sätt via styrgränssnittet. Alla 
stridsvagnens funktioner kan styras från DSP:n vilket till exempel medger att skott 
kan avfyras från kanonen. Hjälpfunktioner har skrivits för att förenkla för framtida 
användare att implementera stridsvagnsstyrningen i andra projekt. Funktioner som 
ges samtidigt stöds inte från gränssnittet utan endast en funktion i taget. Däremot 
är det fullt stöd för samtidigt givna x-, y-styrsignaler via gränssnittet från DSP:n 
vilket gör att stridsvagnen kan köras i samma riktningar som med styrspakssignalen 
från radiostyrningen.  
 
Styrgränssnittet integrerades med det tidigare utvecklade projektet för 
laserpunktsdetektion. Funktioner skapades som konverterar bildkoordinater till 
stridsvagnens koordinatrymd, detta gör att bildens koordinatrymd motsvarar 
stridsvagnens styrområde. Då ingen laserpunkt detekteras lämnas kontrollen över 
till radiostyrningen. Olika optiska filter provades för att förbättra detektionsförmågan 
av laserpunkten då bakgrundsljuset ”dränkte” den. Valet föll tillslut på ett 
apparatfönster som var rödfärgat, ingen noggrannare spektralanalys gjordes av 
apparatfönstret utan det visade sig fungera rimligt bra. För att förbättra 
laserpunktsdetektionen ytterligare kan de optiska filtren förbättras och även bättre 
algoritmer för punktdetektion kan anpassas till DSP:n då den har specialfunktioner 
för bildbehandling.  
 
Applikationen fördes över i ett PROM så att stridsvagnen kunde köras fritt utan 
JTAG-anslutning. Det gör att DSP:n bootar från PROM:et och applikationen laddas 
in i programminnet. Vissa problem uppstod då DSP:n skulle boota vilket visade sig 
vara att fel ”uppstartskod” användes, det vill säga SDRAM-minnet initierades på fel 
sätt. När uppstartskoden för JTAG-anslutningen användes fungerade allt som det 
skulle. Allt berodde på dokumentationsfel från Analog Devices som inte uppdaterat 
manualen för BF561 utan den visade samma uppstartskod som för BF533.  
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Bilaga 1 – Ordlista 

 
ACK Acknowledge 
BAE British Aerospace 
BF Blackfin 
CLK System klocka 
CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor 
CPLD Complex Programmable Logic Device 
CRC Cyclic Redundancy Check 
DAC Digital Analog Converter 
DMA Direct Memory Access 
DSP Digital Signal Processor 
EVAL  Evaluation 
EXn Expansion connector (number) 
FLIR Forward Looking InfraRed 
FPGA Field Programmable Gate Array 
GPIO General Purpose Input Output 
IC Integrated Circuit 
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 
JTAG Joint Test Action Group  
MUX Multiplexer  
PFn Program Flag (number) 
PGND Programmable Ground 
PPI Parallell Peripherial Interface 
PROM Programmable Read Only Memory 
ROM Read Only Memory 
TCK Test Clock 
TDI Test Data Input 
TDO Test Data Output 
TS Tank Styrning 
UCF User Constraints File 
VHDL Very High speed integrated circuit Hardware Description Language  
XOR logiskt Exklusivt-Eller 
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Bilaga 2 – Styrsignalens bitmönster 
 

Höger – vänster styrning  Framåt – bakåt styrning 

11111110001111000000000000111100 

11111110001111000000000100111000 

11111110001111000000001000110100 

11111110001111000000001100110000 

11111110001111000000010000101100 

11111110001111000000010100101000 

11111110001111000000011000100100 

11111110001111000000011100100000 

11111110001111000000100000011100 

11111110001111000000100100011000 

11111110001111000000101000010100 

11111110001111000000101100010000 

11111110001111000000110000001100 

11111110001111000000110100001000 

11111110001111000000111000000100 

11111110000000000000111100111100 

11111110000001000000111100101100 

11111110000010000000111100011100 

11111110000011000000111100001100 

11111110000100000000111100111000 

11111110000101000000111100101000 

11111110000110000000111100011000 

11111110000111000000111100001000 

11111110001000000000111100110100 

11111110001001000000111100100100 

11111110001010000000111100010100 

11111110001011000000111100000100 

11111110001100000000111100110000 

11111110001101000000111100100000 

11111110001110000000111100010000 

11111110001111000000111100000000 

11111110001111000001000000111000 

11111110001111000001000100111100 

11111110001111000001001000110000 

11111110001111000001001100110100 

11111110001111000001010000101000 

11111110001111000001010100101100 

11111110001111000001011000100000 

11111110001111000001011100100100 

11111110001111000001100000011000 

11111110001111000001100100011100 

11111110001111000001101000010000 

11111110001111000001101100010100 

11111110001111000001110000001000 

11111110001111000001110100001100 

11111110001111000001111000000000 

11111110001111000000111100000000 

11111110010000000000111100101100 

11111110010001000000111100111100 

11111110010010000000111100001100 

11111110010011000000111100011100 

11111110010100000000111100101000 

11111110010101000000111100111000 

11111110010110000000111100001000 

11111110010111000000111100011000 

11111110011000000000111100100100 

11111110011001000000111100110100 

11111110011010000000111100000100 

11111110011011000000111100010100 

11111110011100000000111100100000 

11111110011101000000111100110000 

11111110011110000000111100000000 

 

Vänster 

Höger 

Framåt

Bakåt

Viloläge Viloläge 
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Bilaga 4 – Del av syntetiseringsrapport med pin-out 
 
Device : XC95144-10-TQ100 
 
 
   --------------------------------------------------   
  /100 98  96  94  92  90  88  86  84  82  80  78  76  \ 
 |   99  97  95  93  91  89  87  85  83  81  79  77    | 
 | 1                                               75  |  
 | 2                                               74  |  
 | 3                                               73  |  
 | 4                                               72  |  
 | 5                                               71  |  
 | 6                                               70  |  
 | 7                                               69  |  
 | 8                                               68  |  
 | 9                                               67  |  
 | 10                                              66  |  
 | 11                                              65  |  
 | 12                                              64  |  
 | 13               XC95144-10-TQ100               63  |  
 | 14                                              62  |  
 | 15                                              61  |  
 | 16                                              60  |  
 | 17                                              59  |  
 | 18                                              58  |  
 | 19                                              57  |  
 | 20                                              56  |  
 | 21                                              55  |  
 | 22                                              54  |  
 | 23                                              53  |  
 | 24                                              52  |  
 | 25                                              51  |  
 |   27  29  31  33  35  37  39  41  43  45  47  49    | 
  \26  28  30  32  34  36  38  40  42  44  46  48  50  / 
   --------------------------------------------------   
 
 
Pin Signal                         Pin Signal                         
No. Name                           No. Name                           
  1 PGND                             51 VCC                            
  2 PGND                             52 dspData<5>                     
  3 PGND                             53 PGND                           
  4 PGND                             54 PGND                           
  5 VCC                              55 PGND                           
  6 PGND                             56 SelectRadio                    
  7 PGND                             57 VCC                            
  8 PGND                             58 PGND                           
  9 PGND                             59 PGND                           
 10 PGND                             60 PGND                           
 11 DiodRadio                        61 PGND                           
 12 PGND                             62 GND                            
 13 dspData<1>                       63 PGND                           
 14 dspData<7>                       64 dspData<8>                     
 15 PGND                             65 PGND                           
 16 PGND                             66 PGND                           
 17 dspData<11>                      67 dspData<2>                     
 18 PGND                             68 dspData<6>                     
 19 PGND                             69 GND                            
 20 PGND                             70 PGND                           
 21 GND                              71 PGND                           
 22 clk                              72 PGND                           
 23 PGND                             73 PGND                           
 24 PGND                            74 dspData<10>                    
 25 serialDataOut                    75 GND                            
 26 VCC                              76 PGND                           
 27 PGND                             77 PGND                           
 28 Radio                            78 ack                            
 29 SelectCPLD                       79 PGND                           
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 30 PGND                             80 PGND                           
 31 GND                              81 PGND                           
 32 dspData<12>                      82 PGND                           
 33 PGND                             83 TDO                            
 34 PGND                             84 GND                            
 35 TStartStop                       85 PGND                           
 36 PGND                             86 PGND                           
 37 PGND                             87 DiodDSP                        
 38 VCC                              88 VCC                            
 39 Enablen                          89 dspData<0>                     
 40 PGND                             90 dspData<3>                     
 41 PGND                             91 PGND                           
 42 dspData<4>                       92 PGND                           
 43 PGND                             93 PGND                           
 44 GND                              94 PGND                           
 45 TDI                              95 dspData<9>                     
 46 PGND                             96 PGND                           
 47 TMS                              97 PGND                      
 48 TCK                              98 VCC                            
 49 PGND                             99 resetn                         
 50 PGND                            100 GND                            
 
 
Legend :  NC  = Not Connected, unbonded pin 
         PGND = Unused I/O configured as additional Ground pin 
         TIE  = Unused I/O floating -- must tie to VCC, GND or other signal 
         VCC  = Dedicated Power Pin 
         GND  = Dedicated Ground Pin 
         TDI  = Test Data In, JTAG pin 
         TDO  = Test Data Out, JTAG pin 
         TCK  = Test Clock, JTAG pin 
         TMS  = Test Mode Select, JTAG pin 
  PROHIBITED  = User reserved pin 
 
 
 
***********************  Compiler Options  ************************* 
 
Following is a list of all global compiler options used by the fitter run. 
 
Device(s) Specified                         : xc95144-10-TQ100 
Optimization Method                         : SPEED 
Multi-Level Logic Optimization              : ON 
Ignore Timing Specifications                : OFF 
Default Register Power Up Value             : LOW 
Keep User Location Constraints              : ON 
What-You-See-Is-What-You-Get                : ON 
Exhaustive Fitting                          : ON 
Keep Unused Inputs                          : OFF 
Slew Rate                                   : FAST 
Power Mode                                  : STD 
Ground on Unused IOs                        : ON 
Global Clock Optimization                   : ON 
Global Set/Reset Optimization               : ON 
Global Ouput Enable Optimization            : ON 
FASTConnect/UIM optimzation                 : ON 
Local Feedback                              : ON 
Pin Feedback                                : ON 
Input Limit                                 : 14 
Pterm Limit                                 : 24 
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Bilaga 5 – VHDL-kod 
--********************************************************* 
-- 
--      TS_control    version 2.1.1 
-- 
--      2007-05-09 , v 2.1.1 Radiodiod som xor och radiosignal med xor 
--      2007-05-08 , v 2.1 Mux block i process med clk och reset 
--      2007-04-24 , v 2.0 Interrupt (utsignal ack), korrigerad clk 
--      2007-04-02 , v1.0.1 TStartStop inverterad  
--      2007-02-26 , v 1.0 
-- 
--      Anders Östlund (xoda) , Tor Suneson (xsnt) 
-- 
--********************************************************* 
-- 
--      Summary: Encodes a 32-bit parallell message  
--               to serial data. 
--               Adds custom header for toy-tank. 
--               Operates on 18 MHz clock. 
--               Outputs a manchester encoded message.       
-- 
--********************************************************* 
Library ieee; 
Use ieee.std_logic_1164.ALL; 
Use ieee.std_logic_unsigned.ALL; 
Use work.romControl.ALL; 
 
 
entity TS_control is  
port ( clk, resetn, Enablen, SelectCPLD, SelectRadio,Radio,TStartStop: in std_logic;  
      dspData: in std_logic_vector(12 downto 0);   
      serialDataOut, ack, DiodDSP, DiodRadio: out std_logic); 
 
end; 
 
architecture rtl of TS_control is  
 
signal message:std_logic_vector(31 downto 0); 
signal clk3344Hz:std_logic:='0'; 
signal clk41Hz:std_logic:='0'; 
signal serialData:std_logic; 
 
begin 
  ------------------------------------------------------------------- 
  Mux:block 
 
  begin 
  process (clk,resetn) 
  begin 
  if resetn='0' then 
       DiodDSP<='0';     
       DiodRadio<='0'; 
      serialDataOut<='0';     
     elsif clk'event and clk='1' then    
       DiodDSP<=(SelectCPLD and SelectRadio); -- bägge ger DSP 
             DiodRadio<=(SelectCPLD xor SelectRadio); -- någon ger RADIO   
       serialDataOut<=((SelectCPLD and SelectRadio) and serialData) or 
((SelectCPLD xor SelectRadio) and Radio); -- två ingångars mux 
     end if; 
 end process; 
 end block; 
  -------------------------------------------------------------------  
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         --1 0101 0000 0110   dec 5382 
         --0 1010 1000 0011   dec 5382/2 
   
  clockblock:block 
  signal count1:std_logic_vector(12 downto 0):=(others=>'0'); 
      signal count2:std_logic_vector(7 downto 0):=(others=>'0'); 
 
  begin 
         Clock:process(clk,resetn) 
         begin 
         if resetn='0' then 
             count1 <=(others=>'0'); 
         elsif clk'event and clk='1' then              
            if count1<"1010100000110" then 
                   count1 <= count1 + 1;                   
                else  
                   count1<=(others=>'0');                    
                end if; 
                 
            if count1 ="0000000000000" then  
               if count2 < "01010001" then -- 0 - 81 = 82 ggr 
                   count2 <= count2 + 1;     
                else  
                   count2<=(others=>'0');                    
                end if; 
            end if; 
          end if; 
       end process; 
     
 
        clk3344Hz <= '0' when (count1<"0101010000011") else '1'; 
        clk41Hz <= '0' when (count2<"00101001") else '1'; 
        ack <= '1' when (count2="00000010") else '0'; 
    end block; 
  ------------------------------------------------------------------ 
             
    BuildSerialData:block 
     
    type statetype is (s0,s1); 
    signal state:statetype:=s0; 
    signal done:std_logic:='0'; 
    begin 
       
    Serial_out:process(clk,resetn) 
    variable counter:integer range 0 to 83:=0;  
    variable bit_counter:integer range -1 to 32:=31;  
 
    begin 
    if resetn='0' then 
        counter := 0; 
        bit_counter := 0; 
        serialData <='0'; 
        state <= s0; 
    elsif clk'event and clk='1' then 
        if clk3344Hz='1' and done='0' then   
        case counter is 
            -- 15 zeros , 0 -> 14 
            when 0 to 14 =>serialData<='0'; 
                           counter := counter + 1; 
            -- 3 ones , 15 -> 17 
            when 15 to 17 =>serialData<='1'; 
                            counter := counter + 1; 
            -- 32 messages bit , 18 -> 81 ;  manchester kodas 
            when 18 to 81 => if state = s0 then 
                                serialData <= message(bit_counter); 
                                state <= s1; 
                                counter := counter + 1; 
                             elsif state = s1 then  
                                serialData <= not message(bit_counter); 
                                state <= s0; 
                                bit_counter:=bit_counter - 1; 
                                counter := counter + 1; 
                             end if; 
                             if counter = 82 then 
                                counter := 0; 
                                bit_counter := 31; 
                             end if; 
            when others => counter:=0; 
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                           bit_counter := 31; 
       end case; 
         done<='1'; 
     elsif clk3344Hz='0'then 
         done<='0'; 
     end if; 
    end if; 
    end process;  
    end block; 
     
   ------------------------------------------------------------------- 
 
   conformMessageBlock:block 
   signal doneMessage:std_logic:='0'; 
  
   begin 
   conformMessage:process(clk,resetn,Enablen,TStartStop) 
       begin 
         if resetn='0' then 
             message <=(others=>'0'); 
         elsif clk'event and clk='1' then  
            if clk41Hz='0' and doneMessage='0' and Enablen='0' then   
 
                               --( x , y , func)  
 
             if TStartStop='0' then  -- AKTIV LÅG för start 
                      
    message<=wordBuilder(conv_integer(dspData( 12 downto 8)), 
                 conv_integer(dspData( 7 downto 3)),5); -- 5 = start/stop funktion 
     
 else  
     
 message<=wordBuilder(conv_integer(dspData( 12 downto 8)), 
                                  conv_integer(dspData( 7 downto 3)), 
                                  conv_integer(dspData( 2 downto 0))); 
 end if; 
       
                doneMessage<='1'; 
           elsif clk41Hz='1'then 
                doneMessage<='0'; 
           end if; 
       end if; 
    end process; 
   end block; 
  end; 
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--********************************************************* 
-- 
--      romControl   version 1.2 
-- 
--      2007-04-24 v 1.2 Städad kod 
--      2007-02-26 v 1.1 xor ersatt med and o or 
--      2007-02-26 v 1.0 
-- 
--      Anders Östlund (xoda) , Tor Suneson (xsnt) 
-- 
--********************************************************* 
-- 
--      Summary: Creates a 32-bit message from ROM data    
--               that contains information about  
--               the controlsignal 
-- 
--********************************************************* 
 
Library ieee; 
Use ieee.std_logic_1164.ALL; 
Use ieee.std_logic_unsigned.ALL; 
 
 
Package romControl is 
    constant rom_width:integer:=5; 
    constant rom_length:integer:=31; 
    constant romXor_width:integer:=4; 
     
    subtype rom_word is std_logic_vector(rom_width-1 downto 0); 
    subtype romXor_word is std_logic_vector(romXor_width-1 downto 0); 
     
    type rom_table is array(0 to rom_length-1) of rom_word; 
    type romXor_table is array(0 to rom_length-1) of romXor_word; 
     
    constant speed:rom_table:=rom_table'("00000",  --fullt vänster eller fullt fram 
                                         "00001", 
                                         "00010", 
                                         "00011", 
                                         "00100", 
                                         "00101", 
                                         "00110", 
                                         "00111", 
                                         "01000", 
                                         "01001", 
                                         "01010", 
                                         "01011", 
                                         "01100", 
                                         "01101", 
                                         "01110", 
                                         "01111",  --vila 
                                         "10000", 
                                         "10001", 
                                         "10010", 
                                         "10011", 
                                         "10100", 
                                         "10101", 
                                         "10110", 
                                         "10111", 
                                         "11000", 
                                         "11001", 
                                         "11010", 
                                         "11011", 
                                         "11100", 
                                         "11101", 
                                         "11110");  --fullt höger eller fullt bak 
                                          
 constant Xxor:romXor_table:=romXor_table'("1111", -- fullt vänster eller fullt fram 
                                           "1110", 
                                           "1101", 
                                           "1100", 
                                           "1011", 
                                           "1010", 
                                           "1001", 
                                           "1000", 
                                           "0111", 
                                           "0110", 
                                           "0101", 
                                           "0100", 
                                           "0011", 
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                                           "0010", 
                                           "0001", 
                                           "0000",  --vila 
                                           "1110", 
                                           "1111", 
                                           "1100", 
                                           "1101", 
                                           "1010", 
                                           "1011", 
                                           "1000", 
                                           "1001", 
                                           "0110", 
                                           "0111", 
                                           "0100", 
                                           "0101", 
                                           "0010", 
                                           "0011", 
                                           "0000");  --fullt höger eller fullt bak 
                                          
   function wordBuilder (x,y,func: in integer) 
            return std_logic_vector;                                      
    
      constant head: std_logic_vector (8 downto 0):="111111100"; 
      constant tail: std_logic_vector (1 downto 0):="00"; 
    end;                                          
 
   package body romControl is 
      function wordBuilder (x,y,func: in integer) 
               return std_logic_vector is 
                
     variable Fxor,Fxorn: std_logic_vector (3 downto 0); 
     variable func1: std_logic_vector (4 downto 0); 
     variable func2: std_logic_vector (1 downto 0); 
     variable Ytemp,Xx,Xxn,Yy,Yyn,TotXor,A,B,C,D: std_logic_vector (3 downto 0);  
    
             
               begin 
                   case func is 
 
                       when 1=>  func1:="00001"; -- v-spak upp, kanon avfyrning 
                                 func2:="00"; 
                                 Fxor:="0010"; 
 
                       when 2=>  func1:="00010"; -- v-spak ned, kanon upp-ned 
                                 func2:="00"; 
                                 Fxor:="0100";    
 
                       when 3=>  func1:="00100"; -- v-spak vänster, rotera torn ccw 
                                 func2:="00"; 
                                 Fxor:="1000"; 
                                  
                       when 4=>  func1:="01000"; -- v-spak höger, rotera torn cw 
                                 func2:="00"; 
                                 Fxor:="0001"; 
                                  
                       when 5=>  func1:="00000"; -- v-knapp, Start/Stopp 
                                 func2:="10"; 
                                 Fxor:="0010"; 
                                  
                       when 6=>  func1:="00000"; -- m-knapp (G), maskingevär 
                                 func2:="01"; 
                                 Fxor:="0001"; 
                                  
                       when 7=>  func1:="10000"; -- h-knapp (K), kanon avfyrning 
                                 func2:="00"; 
                                 Fxor:="0010"; 
                                  
                       when others=> func1:="00000"; 
                                     func2:="00"; 
                                     Fxor:="0000"; 
                    end case; 
                   
    ----- formaterar (X xor Y xor F) för hand.-------- 
      
     Xxn:= not Xxor(x); 
     Ytemp:=Xxor(y); 
     Yy:= (Ytemp(1)& Ytemp(0)& Ytemp(3)& Ytemp(2)); 
     Yyn:= not Yy; 
     Fxorn:=not Fxor; 
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     A:= (Xxor(x) and Yyn and Fxorn); 
     B:= (Xxn and Yy and Fxorn); 
     C:= (Xxn and Yyn and Fxor); 
     D:= (Xxor(x) and Yy and Fxor); 
 
     TotXor:= A or B or C or D; 
     return head&speed(y)&func1&speed(x)&func2&TotXor&tail; 
     
   end; 
end; 
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#--********************************************************* 
#-- 
#--      TS_control.ucf    version 1.1.3 
#-- 
#--      2007-03-12 
#-- 
#--      Anders Östlund (xoda) , Tor Suneson (xsnt) 
#-- 
#--********************************************************* 
 
# Clock Period Constraint, 18 MHz on-board clock 
NET "clk" PERIOD = 55.6 ns; # 
 
#--Insignaler---------------------- 
NET "clk"     LOC = "P22"; 
NET "resetn"    LOC = "P99"; 
#NET "Enablen"  LOC = "P97"; FS1_timer, Deprecieated  
NET "Enablen"   LOC = "P39";  
NET "SelectCPLD"  LOC = "P29"; 
NET "SelectRadio"  LOC = "P56"; 
 
NET "TStartStop"    LOC = "P35"; 
NET "Radio"          LOC = "P28"; 
 
   # dspData 13 bitar 
NET "dspData<0>"  LOC = "P89"; 
NET "dspData<1>"  LOC = "P13"; 
NET "dspData<2>"  LOC = "P67"; 
NET "dspData<3>"  LOC = "P90"; 
NET "dspData<4>"  LOC = "P42"; 
NET "dspData<5>"  LOC = "P52"; 
NET "dspData<6>"  LOC = "P68"; 
NET "dspData<7>"  LOC = "P14"; 
NET "dspData<8>"  LOC = "P64"; 
NET "dspData<9>"  LOC = "P95"; 
NET "dspData<10>"  LOC = "P74"; 
NET "dspData<11>"  LOC = "P17"; 
NET "dspData<12>"  LOC = "P32"; 
#================================== 
 
#--Utsignaler---------------------- 
NET "DiodRadio"  LOC = "P11"; 
NET "DiodDSP"   LOC = "P87"; 
NET "ack"   LOC = "P78"; 
#NET "serialDataOut"    LOC = "P24"; USE THIS AS STANDARD OUTPUT 
NET "serialDataOut"    LOC = "P25"; #SPECIAL CASE FOR TEST CIRCUIT 
#================================== 
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Bilaga 6 – C-kod för DSP-styrning av stridsvagn 
 
 
/*****************************************************************************/ 
 
/*****************************************************************************/ 
/*               BAE Systems Bofors - GUE3     
               */ 
/*****************************************************************************/ 
/* 
 * 
 * FILE NAME   : tankstyrning.h  
 * 
 * DATE         : $Date: 2007-05-14  
 * 
 * AUTHOR(S)    : $Authors: Tor Suneson(xsnt), Anders Östlund(xoda)$ 
 * 
 * REVISION NO. : $Revision: 1.1 $ 
 * 
 * HISTORY      : $Log: 1.0 ConvToTankSpace and BuildControlWord support functions $ 
 * HISTORY      : $     1.1 Added routines from main.c $ 
 * HISTORY      : 
 * HISTORY      : 
 *  
 * DESCRIPTION  : $Description:Allow control of Snowleopard toytank$  
 *      $via CPLD interface$ 
 *       
 * 
 * SOFTWARE  : VisualDSP++4.5 
 * 
 * HARDWARE  : EVAL5xx-BF561 tinyboard, CPLD interface toy tank 
 * 
 * 
 *****************************************************************************/ 
 
#ifndef _TANKSTYRNING_H_INCLUDED_ 
#define _TANKSTYRNING_H_INCLUDED_ 
   
#define MAX_SCALE_WIDTH 320   
#define MAX_SCALE_HEIGHT 240 
 
#endif 
 
/********************************************************************************/ 
/***** Prototypes interrupts    
      
  *****/ 
/********************************************************************************/ 
EX_INTERRUPT_HANDLER(PF38_PPI1_ISR); 
 
/************************************************************/ 
/*********** Prototypes *************************************/ 
/************************************************************/ 
 
  
 /* 
 *  Description: Converts coordinates in grid to toy tank 
grid space.    
 *  Pre: true   
 *  Post: Coordinate converted into toytank grid space (0-
30). 
 * 
 */ 
  
short unsigned ConvToToyTankSpace(short unsigned value,short unsigned maxValue); 
 
 /* 
 *  Description: Builds the control word for CPLD interface   
 *  Pre: true   
 *  Post: Control word for CPLD interface was built  
 * 
 */ 
 void BuildControlWord(short unsigned xcoord,short unsigned ycoord,short unsigned 
func,bool selectCPLD, volatile short unsigned *CWord); 
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/* 
 *  Description: Sets up PPI1 for 13-bit transfer and enable 
DMA for one-shot  
 *  Pre: true   
 *  Post: PPI1 interface was set up  
 * 
 */ 
void ppi_Setup_TSControl(unsigned short *usPTR); 
 
/* 
 *  Description: Enable transfer on PPI1 
 *  Pre: ppi_Setup_TSControl has to be done previosly 
 *  Post: PPI1 transfer starts  
 * 
 */ 
void ppi_Enable_TSControl(void); 
 
/* 
 *  Description: Disable transfer on PPI1 
 *  Pre: ppi_Setup_TSControl has to be done previosly 
 *  Post: PPI1 transfer stops 
 * 
 */ 
void ppi_Disable_TSControl(void); 
 
/* 
 *  Description: Use to configure timer 10 for any timer 
period (FSync1 on CPLD) 
 *  Pre: true 
 *  Post: Timer 10 setup for communication with CPLD  
 *            (0% and 100% dutycycle not possible more than one time!) 
 * 
 */ 
void Init_Timer10(void); 
 
/* 
 *  Description: Use to configure timer 10 for 0% duty cycle 
(works 1 time) 
 *  Pre: true 
 *  Post: Timer 10 setup for communication with CPLD          
 * 
 */ 
void Init_Timer10_as_low(void); 
 
/* 
 *  Description: Use to configure timer 10 for 100% duty 
cycle (works 1 time) 
 *  Pre: true 
 *  Post: Timer 10 setup for communication with CPLD          
 * 
 */ 
void Init_Timer10_as_high(void); 
 
/* 
 *  Description: Start timer for communication to CPLD 
 *  Pre: Set up of timer 10 has to be done 
 *  Post: Timer 10 has started a timer duty cycle to the CPLD         
 * 
 */ 
void Enable_Timer10(void); 
 
/* 
 *  Description: Stops timer for communication to CPLD 
 *  Pre: Set up of timer 10 has to be done 
 *  Post: Timer 10 has stopped a timer duty cycle to the CPLD         
 * 
 */ 
void Disable_Timer10(void); 
 
 
 
/* 
 *  Description: Sets PF37 as output, and initial state low 
 *  Pre: true 
 *  Post: PF37 is set as output and low       
 * 
 */ 
void Init_SelectCPLD(void); 
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/* 
 *  Description: Sets PF37 as high = selectCPLD  
 *                   (CPLD able to control output if "SELECT RADIO" has been 
activated) 
 *  Pre: PF37 has to be set up 
 *  Post: PF37 is set as high     
 * 
 */ 
void Enable_PF_selectCPLD(void); 
 
/* 
 *  Description: Sets PF37 as low = not selectCPLD (only 
radio or no control) 
 *  Pre: PF37 has to be set up 
 *  Post: PF37 is set as low    
 * 
 */ 
void Disable_PF_selectCPLD(void); 
 
/* 
 *  Description: Sets PF38 as input to be used as interrupt, 
positive rising edge 
 *  Pre: true 
 *  Post: PF38 is set up to be used as interrupt input 
 *            ( copy handler EX_INTERRUPT_HANDLER(PF38_PPI1_ISR) to main.c )     
 * 
 */ 
void Init_SelectCPLD_interrupt(void); 
 
 
/* 
 *  Description: Sets PF39 as output 
 *  Pre: true 
 *  Post: PF39 is set as output   
 * 
 */ 
void InitEnablen(void); 
 
/* 
 *  Description: Sets PF39 as low = Enablen (interface 
enable) 
 *  Pre: PF39 has to be set up 
 *  Post: PF39 is set as low    
 * 
 */ 
void Enable_TS_interface(void); 
 
/* 
 *  Description: Sets PF39 as high = not Enablen (interface 
disable) 
 *  Pre: PF39 has to be set up 
 *  Post: PF39 is set as high     
 * 
 */ 
void Disable_TS_interface(void); 
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/*****************************************************************************/ 
 
/*****************************************************************************/ 
/*               BAE Systems Bofors - GUE3     
               */ 
/*****************************************************************************/ 
/* 
 * 
 * FILE NAME   : tankstyrning.c  
 * 
 * DATE         : $Date: 2007-05-14  
 * 
 * AUTHOR(S)    : $Authors: Tor Suneson(xsnt), Anders Östlund(xoda)$ 
 * 
 * REVISION NO. : $Revision: 1.1 $ 
 * 
 * HISTORY      : $Log: 1.0 ConvToTankSpace and BuildControlWord support functions $ 
 * HISTORY      : $     1.1 Added routines from main.c $ 
 * HISTORY      : 
 * HISTORY      : 
 *  
 * DESCRIPTION  : $Description:Allow control of Snowleopard toytank$  
 *      $via CPLD interface$ 
 *       
 * 
 * SOFTWARE  : VisualDSP++4.5 
 * 
 * HARDWARE  : EVAL5xx-BF561 tinyboard, CPLD interface toy tank 
 * 
 * 
 *****************************************************************************/ 
 
 
  
#include <stdlib.h> 
#include <ccblkfn.h> 
#include <stdio.h> 
#include <sys\exception.h> 
#include <string.h> 
#include <services/services.h> 
#include <cycle_count_bf.h> 
 
#include "tankstyrning.h" 
 
 
 // Set up of CPLD (copy to main) 
/************************************************************/  
 
/* // set up PPI1 to communicate with CPLD interface 
 ppi_Setup_TSControl((void*) &ControlWord); 
  
 //enables PPI1 for communication with CPLD 
 ppi_Enable_TSControl(); 
  
  
 //set up interface to be able to completly shut down 
 InitEnablen(); 
  
 // set up to be able to select CPLD as controller  
 Init_SelectCPLD(); 
  
  
 //enables interface  
             Enable_TS_interface(); 
  
 //Selects CPLD as controller 
             Enable_PF_selectCPLD(); 
     
     
              //set up interrupt from CPLD 
 Init_SelectCPLD_interrupt(); 
  
*/ 
/************************************************************/ 
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/************************************************************/ 
/*********** Implementations ********************************/ 
/************************************************************/ 
 
short unsigned ConvToToyTankSpace(short unsigned value,short unsigned maxValue) 
{ 
 
 return (short unsigned)((value*30)/maxValue);  
   
} 
 
 void BuildControlWord(short unsigned xcoord,short unsigned ycoord,short unsigned 
func,bool selectCPLD, volatile short unsigned *CWord) 
{ 
 short unsigned tempWord = 0x0000; 
 xcoord <<= 8; // shift bits into position 12-8 
 xcoord &= 0x1F00; // masks unintended bits  
 ycoord <<= 3; // shift bits into positino 7-3 
 ycoord &= 0x00F8; // masks unintended bits  
 func &= 0x0007; // masks unintended bits  
  
 tempWord = xcoord | ycoord | func; 
  
 *CWord = tempWord; 
} 
 
 
void ppi_Setup_TSControl(unsigned short *usPTR) 
{ 
 
    *pPPI1_COUNT = 0;      
 // one unsigned short is to be transfered 
 *pPPI1_CONTROL = 0x2002; // 13 - bit transfer , one-shot 
 
    *pDMA1_1_X_MODIFY = 0;  // Modifier 0 because of one single variable 
 *pDMA1_1_START_ADDR = usPTR; // Destination address of the image 
 *pDMA1_1_CONFIG = 0x0004;   
 ssync(); 
 
 } 
 
 
void ppi_Enable_TSControl() 
{ 
    *pDMA1_1_CONFIG |= 0x01; //Enable DMA 
    ssync(); 
     
    *pPPI1_CONTROL |= 0x01; //Start PPI  
    ssync(); 
} 
 
 
void ppi_Disable_TSControl() 
{ 
     
    *pPPI1_CONTROL &= ~0x01; //Stop PPI 
    ssync(); 
     
    *pDMA1_1_CONFIG &= ~0x01; //Disable DMA 
    ssync(); 
} 
 
void Init_Timer10() 
{ 
  // Timer 10 = FS1  are active low 
  *pTIMER10_PERIOD = 150; // 
 *pTIMER10_WIDTH = 0; // 0% dutycycle, active low 
  *pTIMER10_CONFIG = 0x02A9; // CLK_SEL =1 and TIN_SEL = 1 , PWM_OUT mode 
 ssync();  
} 
 
 
void Init_Timer10_as_low() 
{ 
  // Timer 10 = FS1  are active low 
  *pTIMER10_PERIOD = 150; // 
 *pTIMER10_WIDTH = 0; // 0% dutycycle, active low 
  *pTIMER10_CONFIG = 0x02A9; // CLK_SEL =1 and TIN_SEL = 1 , PWM_OUT mode   
 ssync();  
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} 
 
void Init_Timer10_as_high() 
{ 
  // Timer 10 = FS1  are active low 
  *pTIMER10_PERIOD = 150; //   
 *pTIMER10_WIDTH = 150; // 100% dutycycle, active high 
 *pTIMER10_CONFIG = 0x02AD; // CLK_SEL =1 and TIN_SEL = 1, PULSE_HI = 1 
, PWM_OUT mode,  
    ssync(); 
} 
 
void Enable_Timer10() 
{ 
 // enable timer 10 
 *pTMRS4_ENABLE = 0x0004; 
 ssync(); 
 
} 
 
void Disable_Timer10() 
{ 
 // disable timer 10 
 *pTMRS4_DISABLE = 0x0004; 
 ssync(); 
} 
 
void Init_SelectCPLD() // Init_SelectCPLD 
{ 
    *pFIO2_DIR |= 0x0020;  // Set PF37 as output 
    ssync(); 
     
 *pFIO2_FLAG_D &= 0xFFDF; // Set PF37 low (high = selectCPLD ) 
 ssync(); 
} 
 
void Init_SelectCPLD_interrupt(void) 
{ 
    *pSICA_IMASK1 |=  0x00080000; //Enable PF38 as interrupt, bit 19 
  
 // enablels inputbuffer 
 *pFIO2_INEN |= 0x0040; 
  
 // set PF38 as input 
 *pFIO2_DIR &= ~0x0040;  
 ssync(); 
  
 // sets PF38 to interpet "1" as 1 and "0" as 0 
 *pFIO2_POLAR &= ~0x0040; 
 *pFIO2_EDGE |= 0x0040; 
 *pFIO2_BOTH &= ~0x0040;  
 ssync(); 
  
 // enable PF 38 as interrupt 
 *pFIO2_MASKA_S |= 0x0040; 
 ssync(); 
  
 //Install the handler for PPI(also sets IVG11 in IMASK) 
    register_handler(ik_ivg11, PF38_PPI1_ISR); // handles interrupt 
 
} 
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/*EX_INTERRUPT_HANDLER(PF38_PPI1_ISR) { 
  
    *pFIO2_MASKA_C |= 0x0040; // disable interrupt 
    ssync(); 
     
    *pFIO2_FLAG_C = 0x0040; // clear interrupt 
    ssync(); 
     
    // move to main.c and insert code here 
 
 ppi_Enable_TSControl(); 
  
 // enable PF 38 as interrupt 
 *pFIO2_MASKA_S |= 0x0040; 
 ssync(); 
  
}*/ 
 
void Enable_PF_selectCPLD() 
{ 
 
 *pFIO2_FLAG_D |= 0x0020; // Set PF37 high = selectCPLD  
 ssync(); 
 
} 
 
 
void Disable_PF_selectCPLD() 
{ 
 
 *pFIO2_FLAG_D &= ~0x0020; // Set PF37 low = selectCPLD NOT! 
 ssync(); 
} 
 
void InitEnablen() 
{ 
 *pFIO2_DIR |= 0x0080; // PF39 as enablen 
 ssync(); 
  
   //*pFIO2_FLAG_D &= ~0x0080; // Set PF39 low = enablen 
   //ssync(); 
} 
 
void Enable_TS_interface() 
{ 
 *pFIO2_FLAG_D &= ~0x0080; // Set PF39 low = enable 
 ssync(); 
} 
 
void Disable_TS_interface() 
{ 
 *pFIO2_FLAG_D |= 0x0080; // Set PF39 high = disable 
 ssync(); 
} 
 




