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Utveckling av produktprototyp för 

hårdvaruaccelererad bildbehandling 

Sammanfattning 

I dagens samhälle finns inbyggda system i allt från vattenkokare till rymdraketer. För att 

möta användarnas ständigt ökande krav på prestanda och funktionalitet måste hårdvaran i 

dessa system utnyttjas optimalt. Detta kan göras genom att konstruera hårdvara specifikt 

för den aktuella uppgiften eller att använda en mer generell hårdvara, där istället mjukvaran 

är anpassningsbar. I många fall kan det vara lämpligt, och i vissa fall även nödvändigt, att 

blanda dessa metoder för att lösa en given uppgift. En kraftfull processor kan exempelvis 

kompletteras med en accelerator uppbyggd av specifik hårdvara. Delar av lösningen kan 

genomföras snabbare i dessa acceleratorer vilket leder till ett bättre system. Problemet med 

denna lösningsmodell är dock att förbindelsen mellan processorn och acceleratorn ofta 

bildar en flaskhals för data som ska bearbetas.  

En metod för att minimera denna falskhals är att utveckla både programmerbar logik 

(FPGA, Field-Programmable Gate Array) och en processor på samma chip. Denna täta 

integration gör det möjligt att både förenkla och snabba upp kommunikationen mellan 

FPGA och processor. Xilinx har utvecklat ett sådant system, Zynq-7000, uppbyggd av en 

dubbelkärning ARM-processor och en kraftfull FPGA. 

Denna rapport beskriver det arbete som har utförts under detta examensarbete. Syftet med 

examensarbetet var att undersöka hur en specifik produktprototyp kan implementeras i 

Zynq-7000. Fokus för arbetet var att undersöka hur den interna kommunikationen bör 

genomföras och därigenom även hur lösningen bör partitioneras mellan mjukvara och 

hårdvara. Den tänkta produkten var ett system för bildigenkänning av frukter eller 

grönsaker för användning i en livsmedelsbutik. 

Under arbetet har utvecklingskortet ZedBoard, baserat på Zynq-7000, använts som 

målplattform. 

 

Nyckelord: FPGA, ARM, ZedBoard, Zynq-7000, Inbyggda system 
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Development of a product prototype for 

hardware-accelerated image processing  

Abstract 

In today's society there are embedded systems in almost everything from toasters to space 

rockets. In order to meet users’ ever-increasing demands for performance and 

functionality, the hardware of these systems must be utilized optimally. This can be done 

by designing hardware specifically for the task, or to use a more general hardware running 

customizable software. In many cases it may be suitable, and in some cases even necessary, 

to mix these methods to solve a given task. For example, a powerful processor could be 

complemented with special designed hardware, called an accelerator, to solve parts of the 

problem faster. The overall system performance can thus be increased by the use of the 

accelerators. One problem with this solution is that the connection between the processor 

and the accelerator may form a bottleneck. 

One way to reduce the effects of this bottleneck is to tightly integrate programmable logic 

(FPGA, Field Programmable Gate Array) and a processor on the same chip. This tight 

integration makes it possible to simplify and speed up the communication between the two 

units. For example, image processing could be accelerated in the FPGA and the result 

could then be used in some software application in the processor. 

This report describes how the work was carried out during this thesis. The main goal of the 

thesis was to study how a specific product prototype could be implemented using a Zynq-

7000 based development board. The focus of this work was to study how the internal 

communication should be implemented, and there by how the solution should be 

partitioned between the software and hardware in Zynq-7000. The intended product was a 

system for image recognition of fruits or vegetables for use in a grocery store.  

During the work we used a Zynq-7000 based development board called ZedBoard to try 

our implementations. 

 

Keywords: FPGA, ARM, ZedBoard, Zynq 7000, Embedded systems 
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Terminologi 

Termer och förkortningar 

AMBA Advanced Microcontroller Bus Architecture, Systembuss för användning 
inom ett chip. 

ARM RISC-baserad processorarkitektur skapad av företaget ARM Holdings. 

AXI Advanced eXtensible Interface, högprestanda-gränssnitt först definierad i 
AMBA 3-standarden. 

BRAM Block RAM (Random Access Memory), Minnesblock inom FPGA-delen 
av Zynq-7000. 

CLB Configurable Logic Block, Byggblock inom FPGA, för Zynq-7000 består 
ett block av; 8 LUT:ar , 16 vippor, 2x4 bitars adderare. 

CPU Central Processing Unit 

FPGA Field Programmable Gate Array, krets innehållande programmerbar logik. 

HLS High-Level Synthesis. Verktyg från Xilinx för att utveckla hårdvara med C, 
C++ eller SystemC. 

IP Intellectual Property, en paketerad funktion/algoritm som ska vara lätt att 
återanvända. 

PL Programmable Logic, den programerbara logiken i Zynq-7000 All 
Programable SoC. 

PS Processing System, processordelen i Zynq-7000 All Programable SoC. 

RTL Register-Transfer Level, Abstraktionsnivå för hårdvaruutveckling. 

SoC System on Chip, komplett system på ett och samma chip (kisel). 

VHDL VHSIC (Very High Speed Integrated Circuit) Hardware Description 
Language, Programmeringsspråk för beskrivning av hårdvara. 

Zedboard Zynq Evaluation & Development Board, Utvecklingskort baserat på 
Zynq-7000 All Programmable SoC 
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2 Introduktion 

Examensarbetet som presenteras i denna rapport är en del av högskoleingenjörs-

utbildningen vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och har genomförts hos 

konsultföretaget BitSim i Stockholm. Examensarbetet, som omfattar 15 hp per person, är 

den avslutande delen av utbildningen och har genomförts under vecka 12 till 21, våren 

2013.    

2.1 Bakgrund och problemformulering 

Inbyggda system finns idag i allt från enkla kökstillbehör till de mest avancerade flygplanen. 

I takt med att efterfrågan av teknikprodukter ökar, ställs hela tiden högre krav på dess 

prestanda och funktionalitet. I mindre komplexa produkter kan en enkel mikrokontroller 

ge tillräcklig prestanda för att systemet ska uppfattas som snabbt och väl fungerande. 

Många produkter kräver dock mer prestanda än vad en billig mikrokontroller kan erbjuda, 

produkten kan då antingen upplevas som långsam eller bli väldigt dyr.  

En metod för att motverka bristen på prestanda är att flytta ut delar av mjukvaran från 

mikrokontrollern till specifik hårdvara. Den specifika hårvaran har då konstruerats för att 

lösa en viss del av problemet, det kan till exempel vara en tung beräkning som kan 

genomföras parallellt i hårdvara – vilket inte är möjligt i mjukvara på en mikrokontroller. 

Denna lösning kan dock vara väldigt dyr om applikationsspecifik hårdvara ska konstrueras 

och produceras, därav är det i många lägen fördelaktigt att ansluta programmerbar logik till 

mikrokontrollern. Den programmerbara logiken, Field Programmable Gate Array (FPGA), kan 

sedan programmeras för att lösa den specifika deluppgiften. Denna kombination är varken 

speciellt ny eller obekant – men har historiskt sett varit svår att använda på ett effektivt sätt. 

Vanliga problem är att kommunikationen mellan FPGA och processor är så pass långsam 

att den upplevs som en betydande flaskhals eller att kommunikationen mellan processor 

och periferier eller minnen har behövts routras via FPGA. 

En ny plattform från Xilinx, Zynq-7000, innehåller en processor med en tätt integrerad 

FPGA. Processorn kan här nå externa periferier och minnen utan att behöva gå genom 

FPGA samtidigt som kommunikationen mellan processor och FPGA har väldigt stor 

bandbredd. Avsikten med den stora bandbredden är att försöka eliminera den flaskhals 

som normalt uppstår här. FPGA-arean i denna plattform går att programmera med något 

av högnivåspråken; C, C++ och SystemC eller med de mer traditionella 

hårdvarubeskrivande språken; VHDL och Verilog. Processorn, som är en dubbelkärnig 

ARM Cortex A9, kan programmeras med C eller C++. 

På företaget BitSim är hårdvarunära programmering en del av vardagen, Xilinx Zynq-7000 

skulle kunna vara en produkt som med fördel kan användas i framtida uppdrag. För att få 

mer kunskap och erfarenhet av plattformen skapades detta examensarbete, där vår uppgift 

var att undersöka hur man kan flytta delar av mjukvaran till hårdvaran för att skapa en 

effektivare lösning.  
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Som ett led i undersökningen har en enkel produktprototyp skapats, produkten är ett 

system för igenkänning av en frukt eller grönsak på en våg i en livsmedelsbutik. Produkten 

är tänkt att vara ett hjälpmedel för kunder att välja rätt vara vid vägning av en frukt eller 

grönsak. Det vanliga scenariot idag är att kunden måste navigera sig genom långa listor för 

att hitta den vara som vägs, därefter väljs varan och en etikett med varans streckkod, vikt 

och pris skrivs ut.  

Produkten är tänkt att via en kamera försöka identifiera varan på vågen, för att sedan 

presentera en (kortare) lista med över vilka varor det möjligen kan vara. Tanken är att det 

ska gå borde fortare och bli enklare för kunden att väga sina varor, samtidigt som risken att 

fel vara väljs minskas. 

Prototypen skulle implementeras på utvecklingskortet Zedboard, baserat på Xilinx Zynq-

7000, och visa hur processor och FPGA kan användas tillsammans för att lösa en enkel 

version av problemet. 

Från BitSims sida fanns även ett intresse för Xilinx HLS, High-Level Synthesis, vilket är ett 

verktyg för att utveckla hårdvara (i FPGA) med ett högnivåspråk (ANSI-C, C++ samt 

SystemC). Genom att gå upp en abstraktionsnivå blir det lättare att arbeta med en mer 

komplex design, på bekostnad av bland annat minskad detaljrikedom. Med goda kunskaper 

om hur en FPGA fungerar är det dock möjligt att med Xilinx HLS minska utvecklingstiden 

och samtidigt mer effektivt använda den tillgängliga logiken (1).  

Huvudfrågor för projektet: 

 Hur sker kommunikation mellan CPU och FPGA effektivast? 

 Hur partitioneras lösningen mellan hård- och mjukvara? 

 

2.2 Syfte 

Rapportens syfte är att redogöra för hur kommunikationen mellan CPU och FPGA kan 

göras i Zynq-7000 All programable SoC. Det mest väsentliga för undersökningen var att 

avgöra vilken metod för kommunikationen som är mest fördelaktig i en given tillämpning 

samt vilka delar som bör flyttas till hårdvara. 

2.3 Mål 

Examensarbetet ska resultera i en enkel produktprototyp, baserad på Zedboard, för 

identifiering av någon frukt eller grönsak. Prototypen ska vara partitionerad mellan hård- 

och mjukvara på bästa sätt, det vill säga använda plattformens olika delar på bästa möjliga 

sätt. 

Arbetet med prototypen ska resultera i att BitSim får ökad kunskap om Zynq-7000-

plattformen, främst med avseende på hur kommunikationen och partitionering sker på ett 

bra sätt.  
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2.4 Arbetsstruktur 

Examensarbetet genomfördes med hjälp av en förenklad version av Scrum1, med syfte att 

på ett effektivt sätt fördela arbetet mellan oss studenter.   

Figur 2-1 visar hur arbetet var upplagt, projektplanering genomfördes innan projektets 

officiella start. Därefter genomfördes en förstudie parallellt med skrivande av denna 

projektrapport. Syftet med förstudien var främst att undersöka hur partitionering mellan 

mjukvara och hårdvara kan genomföras på den aktuella plattformen. Förstudien skulle även 

ge en bra förståelse för plattformen och hur utveckling mot denna fungerar.  Efter slutförd 

förstudie fanns tillräckligt med kunskap för att kunna skapa en arkitektur över systemet och 

till sist implementerades lösningen på plattformen. Mot examensarbetets slut spenderades 

den mesta tiden till projektrapportskrivning, planering av projektets presentation samt 

färdigställande av produktprototypen. 

 

Figur 2-1: Arbetsschema för examensarbetet 

Implementationen av lösningsmodellen genomfördes stegvis (iterativt), där varje steg var 

mer avancerat än det föregående. Syfte med dessa steg var att göra implementationsarbetet 

så skalbart som möjligt, eftersom arbetet är relativt omfattande och tiden starkt begränsad. 

Tanken var vid början av implementationsfasen att de tre första stegen skulle genomföras 

under projektet. Om det finns tillräckligt med tid kvar, efter att det tredje steget har 

implementerats, så kan resterande steg implementeras i mån av tid. Kortfattat är de olika 

stegen; 

1. Enkel mjukvaruimplementation utan filtrering av bild 

2. Enkel mjukvaruimplementation med filtrering av bild 

3. Mjukvaruimplementation med färgidentifiering i hårdvara (FPGA) 

4. Filtrering och/eller färgidentifiering i hårdvara (FPGA) 

a. ARM-processor skickar bilddata till hårdvara (FPGA) 

b. Hårdvara(FPGA) läser bilddata från DDR2-minne med mellanlagring. 

c. Hårdvara(FPGA) läser bilddata från DDR-minne utan mellanlagring. 

                                                 
1 Scrum – en agil metodik för programutveckling 
2 DDR – Double Data Rate 

11-mar 21-mar 31-mar 10-apr 20-apr 30-apr 10-maj 20-maj 30-maj

Projektplanering

Förstudie

Rapport

Implementation

Presentation av lösning
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Steg 4 a, b och c behöver inte nödvändigtvis implementeras i denna ordning. 

2.5 Avgränsningar  

Under förstudien undersöks plattformen, partitionering och vilka möjligheter som finns för 

kommunikationen mellan hårdvara och mjukvara. Alla olika metoder för kommunikationen 

kommer inte hinna implementeras och därför inte heller undersökas i detalj. Därför 

kommer inte jämförelsen mellan dessa metoder kunna göras på ett helt korrekt sätt och den 

i praktiken bästa lösningen kommer sannolikt inte vara den som implementeras. Jämförelse 

av de olika metoderna får istället vara utifrån rekommendationer, teoretisk data och 

antaganden som kan vara passande för uppgiften.  

Användning av HLS kommer göras i mån av tid och framförallt om kompatibla 

utvecklingsverktyg finns att tillgå. Vid projektets start är det oklart om Xilinx Vivado 

(programvara där utveckling kan göras med HLS) kommer hinna lanseras i en stabil version 

innan projektet slutförs. Därför kommer de delar av lösningen som implementeras i 

hårdvara att i första han utvecklas med VHDL för att, om tid och programvara finns, även 

utvecklas med HLS. Detta för att både BitSim och vi studenter vill få mer erfarenhet och 

prova HLS-tekniken mot riktig hårdvara.  

2.6 Disposition 

Rapporten är uppdelad i 7 kapitel vilka bör läsas i ordning. Kapitel 2 är en introduktion till 

rapporten och beskriver bland annat bakgrund, problem och syfte med examensarbetet. 

Här beskrivs även kort hur tiden disponerats under arbetet samt vilka avgränsningar som 

har gjorts. 

I kapitel 3 beskrivs; hårdvara som har använts i projektet, metoder för kommunikation 

mellan processor och FPGA samt metoder och bakgrundsmaterial som behövs för att 

erhålla en god förståelse av den utvecklande produktprototypen. 

I kapitel 4 redogörs för hur arbetet har genomförts och vilka val och förutsättningar som 

har antagits. 

Kapitel 5 presenterar hur produktprototypen har konstruerats samt hur denna fungerar.  

Kapitel 6 visar resultat från mätningar av systemet. 

Kapitel 7 avslutar rapporten med slutsatser och diskussion av arbetet. 
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3 Bakgrundsmaterial 

Detta avsnitt beskriver delar av det bakgrundsmaterial vi funnit och använt för att kunna 

utveckla den färdiga produktprototypen. Olika lösningsmodeller kommer presenteras och 

jämföras med varandra. 

3.1 Field-Programmable Gate Array (FPGA) 

En FPGA är en integrerad krets uppbyggd av en stor mängd logiska block (CLB3). Hur de 

logiska blocken ansluts till varandra och vilken logisk funktion ett block har kan 

specificeras av utvecklaren. Normalt används VHDL4 eller Verilog, som båda är 

hårdvarubeskrivande språk, för att beskriva funktionen hos kretsen.  Den beskrivna 

funktionaliteten (i VHDL eller Verilog) syntetiseras sedan med något utvecklingsverktyg 

som skapar binärkod vilken sedan överförs till kretsen. Den binärkoden konfigurerar sedan 

hur de logiska blocken är sammanbundna och kretsen fungerar därefter som planerat. 

Eftersom utvecklaren själv bestämmer hur de logiska blocken är ihopkopplade kan parallell 

hårdvara skapas genom att instansiera flera uppsättningar av utvecklad hårdvara med 

samma funktionalitet. Dessa uppsättningar placeras alltså parallellt med varandra i kretsen 

vilket tillåter att flera beräkningar kan utföras under samma tidsperiod.     

Fördelar med FPGA jämfört med specialkonstruerad hårdvara (exempelvis ASIC5) är att 

utvecklingen ofta går fortare samtidigt som kretsen kan programmeras om vid behov. 

Däremot är enhetspriset för en FPGA högre än för exempelvis ASIC vid större volymer 

(2). 

 

3.2 FPGA tillsammans med processor 

I många system kan processorns sekventiella arbetsgång vara en fördel, samtidigt som det 

finns andra system där denna sekventiella arbetsgång är begränsande. Det kan till exempel 

vara system där bildbehandling eller annan signalbehandling utförs, som båda kräver stor 

beräkningskapacitet och lämpar sig väl för parallella beräkningar. En effektiv 

lösningsmodell för denna typ av inbyggda system är att kombinera en processor 

tillsammans med programmerbar logik (FPGA). Att tillföra en FPGA till ett system ger 

bland annat bättre skalbarhet för hårdvara och framförallt möjlighet till att med hög 

prestanda genomföra beräkningar parallellt.  

 

                                                 
3 Configurable Logic Block - Byggblock inom FPGA 
4 Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language 
5 Application Specific Integrated Circuit 
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3.2.1 FPGA som accelerator 

En accelerator är hårdvara konstruerad för att utföra en specifik deluppgift till en 

processor. Acceleratorn ska, precis som namnet antyder, snabba upp lösningen av den 

specifika deluppgiften. Många gånger beror accelerationen på att beräkningar utförs 

parallellt istället för sekventiellt.  

Ett tydligt exempel är ett program som ska beräkna tre oberoende medelvärden och sedan 

avgöra vilket av medelvärdena som är störst. Denna uppgift kan lösas helt sekventiellt i en 

processor (se Figur 3-1) vilket innebär att tre konsekutiva beräkningar måste genomföras 

innan jämförelsen kan göras, trots att medelvärdesberäkningarna är oberoende av varandra.  

Starta 
beräkningar

Första 
medelvärde

Andra 
medelvärde

Tredje 
medelvärde

Jämför 
medelvärden Klar

 

Figur 3-1: Beräkning i processor (sekventiell) 

Figur 3-2 visar hur uppgiften kan lösas genom att använda en FPGA som accelerator. Här 

kan alla tre medelvärdesberäkningar utföras parallellt, det vill säga samtidigt, och sedan 

direkt jämföras med varandra. Under tiden acceleratorn räknar är processorn ledig och kan 

då utföra annat nyttigt arbete om så behövs. Effekten av att använda denna accelerator är 

att beräkningstiden kan minskas drastiskt. Nackdelen med acceleratorn är dock att den 

endast kan lösa detta specifika problem (utan omprogrammering) medan processorn kan 

utföra helt andra typer av uppgifter. 

    

Starta 
beräkningar

Första 
medelvärde

Andra 
medelvärde

Tredje 
medelvärde

Jämför 
medelvärden Klar

 

Figur 3-2: Beräkning i accelerator (parallellt) 

Vinsten i detta problem kan tyckas vara liten – men om uppgiften ska genomföras en 

miljon gånger inser man lätt fördelarna hos acceleratorn. När en viss beräkning kommer 

genomföras många gånger och kan utföras parallellt är vinsten med en accelerator ofta stor. 
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Det är viktigt att poängtera att varken kombinationen FPGA och processor, eller dessa var 

för sig, är den universellt bästa lösningsmodellen. I många problem där data är sekventiell 

och starkt beroende av varandra, finns det ingen vinst i att använda en accelerator. Det 

beror på att problemets data inte kan behandlas parallellt. På samma sätt finns det problem 

som inte drar nytta av en processors sekventiella arbetsgång. 

Acceleratorns inverkan på systemets prestanda beror även på hur sammankopplingen 

mellan processor och FPGA har implementerats. Även om acceleratorn snabbar upp själva 

beräkningen kan systemets prestanda påverkas negativt vid införandet av en accelerator. 

Det kan bland annat bero på att kommunikationen mellan processor och FPGA bildar en 

kraftigt begränsande flaskhals för systemet. Andra orsaker kan vara att processorn inte kan 

nå yttre enheter utan att signalen först måste gå via FPGA-arean, som kraftigt kan begränsa 

bandbredden. 

Traditionellt sett finns det två olika metoder för att konstruera ett system uppbyggt av en 

FPGA och en processor. Den första metoden är att processorn och FPGA är konstruerade 

som separata integrerade kretsar som kommunicerar med varandra via någon buss. Den 

andra metoden består av en kombinerad krets där processor och FPGA har integrerats i 

samma chip. 

3.2.2 FPGA och processor i separata chip 

Den kanske enklaste metoden för att kombinera en FPGA och en processor är att köpa två 

färdiga komponenter, den ena innehållande en processor och den andra en FPGA. Genom 

att konstruera någon slags buss (till exempel PCI Express6) tillåter man enheterna att 

kommunicera med varandra och på så sätt möjliggöra acceleration inuti FPGA. För att 

denna modell ska vara effektiv måste tidsvinsten när arbetet utförs i acceleratorn vara 

större än tiden för överföring av data mellan enheterna. Det betyder att datamängderna inte 

får vara för små om tidsvinsten ska vara tillräcklig.  

Fördelar med denna modell är bland annat att mjukvaruutveckling och hårdvaruutveckling 

kan göras oberoende, om hårdvaran ändras behöver nödvändigtvis inte även mjukvaran 

ändras. Detta kräver dock att ett tydligt protokoll mellan hårdvara och mjukvara har 

upprättats för systemet. 

3.2.3 FPGA och processor i samma chip (SoC7)  

Den andra modellen för kombinationen med en processor och en FPGA består av att 

konstruera ett chip innehållandes båda dessa. För kommunikationen mellan enheterna kan 

bussar, interna inom chipet, användas (exempelvis AMBA8). Tack vare tätt integrerade 

interna bussar kan kommunikation mellan FPGA och processor erhålla mycket hög 

bandbredd utan att begränsas av systemets externa I/O-pinnar. Detta leder till en minskad 

risk för att kommunikationen mellan FPGA och processor blir en flaskhals, vilket i sin tur 

gör det möjligt att skapa system som verkligen utnyttjar kraften hos en accelerator. 

                                                 
6 Peripheral Component Interconnect Express – buss för dataöverföring med hög prestanda. 
7 System on Chip – system inom ett och samma chip 
8 Advanced Microcontroller Bus Architecture – buss för dataöverföring inom ett system på ett chip. 
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Även denna modell har sina för- och nackdelar. Till fördelarna hör; bättre integration 

mellan de två delsystemen, mindre kostnad för komponenter (exempelvis samma 

strömförsörjning till båda enheterna), minskad energiförbrukning samt mindre komplexa 

kretskort (ingen buss behövs mellan två chip). Till nackdelarna hör bland annat minskade 

valmöjligheter av FPGA och processor.  

Tidigare var det vanligt att processorn i dessa system var av typen PowerPC, men idag 

väljer allt fler tillverkare en ARM-baserad processor. Fördelarna med den ARM-baserade 

arkitekturen är bland annat att den är närmast en branschstandard idag och det finns därför 

många utvecklare som har stor erfarenhet av arkitekturen. 

3.3 ZedBoard 

ZedBoard9 är ett utvecklingskort baserat på Zynq-7000 All Programmable SoC. Systemet är 

ett komplett utvecklingskit för utvecklare som vill utforska Zynq-plattformen och dess 

användningsområden. Zedboard har många periferi-enheter som tillåter att flera olika typer 

av applikationer utvecklas med kortet. Möjligheten att skapa egen hårdvara i Zynq-7000 

utökar mängden möjliga applikationer på Zedboard ännu mer.  

 

Figur 3-3: Översikt ZedBoard [Källa: (3)] 

Bland de periferienheter som finns att tillgå på ZedBoard (Figur 3-3) är; ingångar och 

utgångar för ljud och bild, ethernet-port, OLED-skärm, tryckknappar, USB-OTG-port10, 

USB JTAG-port samt USB UART11-port. På utvecklingskortet finns framförallt Xilinx Z-

                                                 
9 Zynq Evaluation & Development Board 
10 Universal Serial Bus On-The-Go – Möjliggör inkoppling av exempelvis USB-minne till ZedBoard 
11 Universal Asynchronous Receiver/Transmitter – Gränssnitt som omvandlar parallell data till seriell data för 
överföring via någon förbindelse. 



Bakgrundsmaterial 

 

13 
 

7020 (som tillhör Zynq-7000-familjen), två kapslar DDR3-minnen (vardera á 256 MB), ett 

Quad-SPI Flash-minne (256Mb lagringsutrymme) samt möjlighet för inkoppling av ett 

flashminne i form av SD-kort. Utöver dessa minnen finns även minnesblock inom FPGA-

delen av Zynq-7020. Dessa minnesblock benämns BRAM12 och totalt finns ca 560 kbyte 

tillgängligt för användning. 

Under projektet har ZedBoard använts som målplattform för utvecklingen. 

3.4 Xilinx Z-7020 

Z-7020, utvecklad av Xilinx, är ett chip innehållandes både en dubbelkärnig ARM Cortex 

A9-processor och en programmerbar logisk area. Z-7020 klassificeras därför som ett SoC. 

ARM-processorn kan köras helt oberoende av FPGA och systemet fungerar då som en helt 

vanlig ARM-processor. Detta betyder att processorn kan fungera helt utan att FPGA har 

konfigurerats, vilket historiskt sett är ganska ovanligt. I många tidigare system av denna typ 

måste FPGA konfigureras innan processorn kan användas. I Zynq-7000-familjen startar 

alltid processorn upp först och därefter konfigureras FPGA, om den används. Positivt med 

detta oberoende är att mjukvara och hårdvara kan utvecklas var för sig utan att påverka 

varandra, alltså slutar inte processorn att fungera för att en ändring har gjorts i hårdvara 

och tvärt om. För utvecklare kan detta vara en fördel genom att de olika delarna kan 

utvecklas parallellt, om det finns ett tydligt specificerat gränssnitt mellan processor och 

FPGA. 

Mellan ARM-processorn och FPGA i Z-7020 finns mer än 3000 (4) sammankopplingar 

som ger en överföringskapacitet upp till närmare 10 Gbyte/s (4). Denna höga bandbredd 

gör att Zynq-7000-familjen lämpar sig väl för applikationer inom; medicinteknik, trådlösa 

system, bild- och videobehandling samt andra högprestanda-applikationer. 

Trots att processorn och FPGA i Z-7020 är tätt integrerade behöver inte signaler routras 

genom FPGA när processorn ska nå yttre enheter som till exempel minnen. Fördelar 

utöver detta är att logik i FPGA kan användas till mer nyttiga uppgifter, samtidigt som det 

går fortare för processorn att nå yttre enheter. Kommunikationen mellan processor, FPGA 

och andra interna periferier i Z-7020 sker över AMBA-bussen genom ett AXI13-gränssnitt, 

som beskrivs vidare i kapitel 3.4.1.  

I dagsläget verkar både tillgången och prisuppgifter för Zynq-7000 något oklara men rykten 

på internet säger att ett chip i framtiden kommer kosta från $15 (5) i större kvantiteter. Den 

idag låga tillgången av Zynq-7000 medför att priserna är mycket höga, för enstaka enheter 

börjar priserna på strax över $100 (6). 

Till Zynq-7000-familjen finns i huvudsak två olika utvecklingsverktyg från Xilinx; Vivado 

Design Suite och ISE Design Suite. I dagsläget är stödet i Vivado för Zynq-7000 inte 

färdigutvecklat men under året planeras en fungerande version. Den huvudsakliga 

skillnaden mellan Vivado och ISE är att Vivado har stöd för syntetisering av C-kod 

                                                 
12 BRAM – Block RAM, fördefinierade minnesblock inom FPGA som har ett deterministiskt beteende 
13 Advanced eXtensible Interface 
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(HLS14). HLS gör det möjligt att utveckla hårdvara med ett högnivåspråk såsom C eller 

C++. Fördelar med verktyg som HLS är att utvecklingen sker med en högre 

abstraktionsnivå samtidigt som skillnaden mellan mjuk- och hårdvaruutveckling minskas, 

vilket i sin tur gör det lättare att flytta delar av mjukvara till hårdvara. Enligt uppgifter från 

Avnet (1) kan utvecklingen göras många gånger snabbare med HLS - om utvecklaren har 

god kännedom av hårdvara. Även verifikation av systemets funktionalitet kan snabbas upp 

mycket. 

3.4.1 AMBA AXI (Advanced eXtensible Interface) 

AXI är ett gränssnitt för kommunikation över AMBA som är en grupp buss-arkitekturer 

för enchipssystem (SoC) utvecklad under 1990-talet av ARM Holdings. Den första 

versionen AXI lanserades år 2003 av ARM Holdings tillsammans med den tredje versionen 

av AMBA. Den andra versionen av AXI, AXI4, lanserades tillsammans med AMBA 4.0 

under 2010 och utvecklades i samarbete med bland annat Xilinx (7).  

AXI4 utvecklades för att skapa ett standardiserat gränssnitt, för busstransaktioner över 

AMBA, med avsikt att skapa en gemensam struktur för höghastighetskommunikation 

mellan IP15 från olika utvecklare. Med ett standardiserat gränssnitt för IP går det enkelt att 

återanvända samt distribuera delar av program, till exempel en hårdvaruaccelerator för 

video. Genom att importera en färdig IP i sin utvecklingsmiljö kan man snabbt 

implementera funktionen hos denna IP i sitt egna projekt. Detta gör det möjligt för företag 

att sälja färdigutvecklade IP innehållande en viss funktionalitet, det kan till exempel vara en 

grafikaccelerator som instansieras i FPGA (exempel på sådant IP är BADGE från BitSim). 

Det bör dock påpekas att två IP inte nödvändigtvis fungerar tillsammans bara för att de har 

ett gemensamt gränssnitt, många gånger kan ett betydande arbete behövas utföras för att 

sammankoppla olika färdiga IP med varandra.   

AXI-standarden är uppbyggd av tre huvudenheter, AXI-master, AXI-slave samt AXI-

interconnect. AXI-master ansvarar för att sända förfrågningar som sedan mottags och 

besvaras av en AXI-slave. Ett exempel kan vara en processor som är AXI-master och en 

minneskontroll som är AXI-slave, processorn initierar läsning eller skrivning av minnet 

som minneskontrollern genomför och svara på lämpligt vis. En och samma enhet kan vara 

både master och slave, men det kräver att enheten har minst en port av vardera sort 

(master eller slave).  

En AXI interconnect är en enhet som sammanlänkar olika minnesmappade AXI-enheter 

med varandra. AXI interconnect fungerar som en knytpunkt för kommunikationen och 

möjliggör ofta att flera master-enheter kan dela på en mängd slave-enheter och även 

omvänt. Vilken funktionalitet som en AXI interconnect erbjuder är implementations-

beroende, Xilinx har valt att distribuera sin AXI interconnect som ett färdigt (fritt) IP 

tillsammans med utvecklingsverktyget Xilinx Platform Studio. Xilinx AXI interconnect 

stödjer, utöver det som nämnts ovan, bland annat omvandling mellan AXI316, AXI4 och 

                                                 
14 High Level Synthesis 
15 Intellectual Property – En funktionalitet paketerad för att enkelt kunna användas i en design. 
16 AXI3 är ett protokoll baserat på den första AXI-standarden, definierad i AMBA3.  
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AXI4-lite (7). Detta är en viktig funktion för Z-7020 eftersom ARM-processorn i Z-7020 

enbart har stöd för AXI3 (4) medan den programerbara logiken med fördel kan använda 

AXI4-standarden. 

AXI4-standarden innehåller tre olika protokoll för användning tillsammans med 

gränssnittet; AXI4, AXI4-lite samt AXI4-stream. 

AXI4 (protokoll) 

AXI4 är ett högprestanda-protokoll för minnesmappade transaktioner, inom systemets 

adressrymd. AXI4 är burst17-baserat och antalet bursts kan vara upp till 256 stycken efter 

varje adresskrivning. Det betyder att det maximalt kan sändas 256 bursts per 

adresskrivning, därefter måste en ny adresskrivning ske innan ytterliggare data kan sändas 

över bussen. För att implementera full duplex18 använder protokollet AXI4 dubbla 

uppsättningar kanaler för data samt adresser. Totalt används fem olika kanaler vid 

användning av AXI4-protokollet. De fem kanalerna är; läs-adress, skriv-adress, läs-data, 

skriv-data samt skriv-respons.  

Läs-adress-kanalen används för att ange från vilken adress läsning ska ske, detta kan vara 

antingen ett minne eller någon periferienhet. Analogt används skriv-adressen för att ange 

till vilken adress skrivning ska ske. De båda datakanalerna, läs-data respektive skriv-data, 

används för överföring av data mellan de två kommunicerande enheterna. Skriv-respons-

kanalen används för att signalera när skrivning är slutförd samt eventuella felsignaler. 

Motsvarande signaler finns för läsning, men där används läs-data-kanalen istället för en 

separat kanal (7; 8).   

AXI4-protokollet är tänkt att användas till högprestanda-applikationer och lämpar sig bra 

för till exempel skrivning och läsning av minnen. 

AXI4-Lite 

AXI4-lite-protokollet är precis som namnet antyder en nedbantad version av AXI4-

protokollet för minnesmappade transaktioner. En viktig skillnad jämfört med AXI4-

protokollet är att endast en burst kan sändas efter en adresskrivning – jämfört med 

maximalt 256 för AXI4-protokollet. Det är inte heller möjligt att begränsa vilka enheter 

som kan kommunicera med en specifik enhet (exempelvis ett minne), vilket beror på att 

AXI4-lite inte använder ID vid överföring (vilket AXI4-protkollet gör). Eftersom en del 

funktionalitet från AXI4-protokollet har skalats bort är AXI4-light-protokollet något lättare 

att använda för utvecklare. Syftet med lättviktsvarianten av AXI4 är att på ett snabbt och 

enkelt sätt implementera kommunikation för enklare uppgifter, typiska uppgifter för AXI4-

lite är läsning från samt skrivning till statusregister i olika enheter. 

AXI4-Stream 

AXI4-stream är ett protokoll avsett för tillämpningar där strömmande data i hög hastighet 

står i fokus och adressering av data inte behöver göras. Således är AXI4-stream protokollet 

inte ett minnesmappat protokoll, till skillnad från AXI4 och AXI4-light. Överföringar med 

                                                 
17 En burst är en bestämd bitmängd som erhålls vid till exempel läsning från ett minne. 
18 Full duplex – kommunikation i två motstående riktningar samtidigt. 
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protokollet kan ses som data som flödar genom en enkelriktad kanal mellan två enheter. 

Data överförs klumpvis i form av burstar via kanalen och det finns ingen begränsning av 

hur många konsekutiva burstar som kan förekomma, för de två minnesmappade 

protokollen AXI4 och AXI4-light är, som tidigare nämnts, begränsningen 256 respektive 

en burst per adresskrivning.  

3.4.2 Portar för AXI inom Z-7020 

Zynq-7000 använder tre olika portar för kommunikation mellan ARM-processorn och 

FPGA; AXI-GP19, AXI-HP20, och AXI-ACP21. Dessa tre portar har alla sina för- och 

nackdelar och lämpar sig därför för olika typer av applikationer. Figur 3-4 visar en 

överblick av Zynq-7000, där AXI-GP, AXI-HP samt AXI-ACP alla finns utskrivna i 

figurens nedre halva. 

 

Figur 3-4: Systemöverblick Zynq-7000 [Källa: Figur 1-1 i (4) ] 

AXI-General Purpose (AXI-GP) 

AXI-GP är portar inom Zynq-7000 som är avsedda att användas för enklare typer av 

uppgifter där hög bandbredd inte är det viktigaste, då dessa saknar FIFO22-buffer och 

såldes inte stödjer AXI4 med burst. Totalt finns fyra GP-portar inom Zynq-7000, två 

                                                 
19 GP – General Purpose 
20 HP – High Performance 
21 ACP – Accelerator Coherency Port 
22 FIFO – First In First Out 
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masterportar och två slaveportar i både FPGA och processorsystemet. Typisk användning 

av dessa portar är läsning och skrivning av statusregister. 

AXI-High Performance (AXI-HP) 

AXI-HP är portar i FPGA-delen som möjliggör åtkomst till DDR- och OCM23-minne. 

Dessa portar erbjuder mycket hög bandbredd genom att implementera två FIFO-buffrar 

per port, en för skrivning och en för läsning. Dessa FIFO-buffrar är båda 1 kB stora och 

medför jämnare dataflöde samt högre genomströmning av data, eftersom porten med 

FIFO-buffring kan utnyttja burst-funktionaliteten i AXI4-protokollet. 

 

Figur 3-5: AXI-HP portar inom Zynq [Källa: Figur 3 i (9)] 

Totalt finns fyra (master) HP-portar tillgängliga för FPGA-delen och används vanligen när 

större mängder data ska skrivas till eller läsas från ett minne. De fyra masterportarna är 

kopplade till en sammankopplingsenhet varifrån en kanal går till OCM-minnet och två 

kanaler till minneskontrollern för DDR (Figur 3-5). 

AXI-Accelerator Coherency Port (AXI-ACP) 

ACP-porten är en koppling direkt mellan FPGA och SCU24 i processor-systemet. SCU 

möjliggör cache-minnes-koherens mellan de två processorkärnorna i Zynq-7000. Vid 

användning av ACP-porten kan även en accelerator eller mjuk processor inkluderas i 

koherensen och därigenom erhålla ökad minnesprestanda. Det finns endast en ACP-port 

inom systemet och denna har ungefär lika stor bandbredd som en HP-port. ACP-porten 

kan konfigureras för användning med eller utan koherens. Genom att ACP kan nå 

processorns cache-minnen, är det möjligt att svarstider vid minnesläsning och 

minnesskrivning förkortas avsevärt, samtidigt som systemet som helhet blir snabbare (om 

processorn använder den data som acceleratorn använder). Figur 3-6 visar hur 

sammankopplingen med ACP-porten mellan FPGA, processor och minnen har 

                                                 
23 On Chip Memory – Minne (256 kB) inom Zynq 7000 som kan delas mellan processorsystemet och FPGA 
24 Snoop Control Unit – Enhet för hårdvaruhanterad cache-minnes-koherens.  
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konstruerats. Som syns i figuren så delar ACP-porten och de två processorkärnorna på 

gränssnitt till OCM- och DDR-minne, och då även den tillgängliga minnesbandbredden. 

 

Figur 3-6: Blockschema för sammankoppling med ACP [Källa: Figur 5-5 i (4)] 

När koherens är aktiverat för ACP och FPGA ska utföra en läsning kommer SCU först 

göra en kontroll i L1-cache om önskad data finns där. Om önskad data är tillgänglig i L1 

skickas denna direkt till FPGA, annars görs motsvarande kontroll för L2-cache. Finns 

önskad data inte heller i L2 sker en läsning från antingen DDR- eller OCM-minnet 

(beroende på adress till önskad data). Vid motsvarande skrivning sker skrivning till L1-

cache om tidigare data finns lagrad här, annars används L2-cache. 

ACP-porten rekommenderas för hårdvara som arbetar mycket med samma data eller med 

data som processorn aktivt använder, eftersom cache-minnet då verkar som bäst. 
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Prestanda för GP, HP, ACP  

 

Figur 3-7: Teoretisk bandbredd för AXI i Zynq-7000 [Källa: Tabell 22-2 i (4)] 

Figur 3-7 visar den teoretiska maximala bandbredden för en port av vardera typen och är 

baserade på data från Xilinx (4). Det bör observeras att det totalt finns fyra HP-portar men 

endast en ACP-port - vilket ger en total (både skriv och läs) bandbredd på 9600 

(              Mbyte/s för HP och 2400 (        ) Mbyte/s för ACP. För OCM-

minnet är den totala teoretiska maximala bandbredden 3557 Mbyte/s och för DDR-minnet 

är motsvarande siffra 4264 Mbyte/s (4).  

Alltså är flaskhalsen, teoretiskt, inte hos AXI-gränssnittet vid användning av HP (om fler 

än två portar används samtidigt). För ACP-porten är däremot gränssnittet den begränsade 

delen och inte minnet. Det samma gäller för GP-porten, men denna är inte avsedd att 

användas för överföringar av stora datamängder. 

Dock är ovanstående bandbredd baserade på teoretiska beräkningar och behöver 

nödvändigtvis inte spegla verkligheten. Figur 3-8 visar bandbredden för AXI-HP och AXI-

ACP uppmätta empiriskt. Data för diagrammet har hämtats från en empirisk undersökning 

(10) och visar att de teoretiska värdena ovan kan vara orealistiska i många situationer. 

Diagrammet visar att bandbredden för skrivningar är betydligt mycket högre för ACP 

jämfört med HP, vilket förmodligen förklaras av det faktum att ACP-skrivningar sker 

direkt till L2-cache medan HP-skrivningar sker direkt till huvudminnet (OCM eller DDR i 

detta fall). Vid läsning är bandbredden ungefär densamma för de två portarna, med en viss 

fördel för HP. Troligtvis beror detta på att data som ska läsas inte finns i cacheminnet när 

läsning utförs, vilket leder till att SCU får utföra onödiga kontroller i cacheminnet innan 

läsning från huvudminne sker. 
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Figur 3-8: Empiriska data från mätningar av bandbredd för HP och ACP [Källa: (10)] 

Data i Figur 3-8 bör dock betraktas med viss skepticism eftersom källans metoder är de 

närmaste okända. 

Figur 3-9 visar latenser för ACP- och HP-porten vid skrivning och läsning av minnen. Data 

är baserade på samma undersökning som i Figur 3-8, därför även dessa värden betraktas 

med viss skepticism. Xilinx anger (4) att lägsta latenser erhålls med ACP-porten, vilket till 

viss del är motstridigt mot data i Figur 3-9. 

 

 

Figur 3-9: Empiriska data uppmätta latenser vid läsning och skrivning av minnen med HP och ACP [Källa: 
(10)] 

Detta kan dock förklaras genom att den undersökning som data baserats på inte använder 

de fördelar som ACP kan tillhandahålla. Anledningen till detta är att den implementation 

som gjorts för undersökningen är sådan att ingen nyttig data finns i cache-minnet vid 
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läsning. Även fast önskad data inte finns i cache-minnen kommer SCU söka i L1-cache och 

L2-cache innan läsning från annat minne sker, vilket betyder att två steg extra utförs och 

medför därför högre latenser än motsvarande läsning med HP-porten. Om önskad data 

istället hade funnits tillgänglig i L1- eller L2-cachen hade latensen vi läsningen sannolikt 

varit mindre. Det bör dock noteras att latensen för skrivning är något lägre för ACP än HP, 

vilket kan förklaras av att skrivning sker direkt till cache-minnet som är snabbare än det 

andra minnet (OCM eller DDR).   

3.5 Bildbehandling 

Den produktprototyp som har konstruerats under projektet används för att försöka 

identifiera en frukt eller grönsak från en bild. Varken frukter, grönsaker eller bilden är helt 

ideala vad gäller färg – det är inte ovanligt att frukter och grönsaker har vissa smärre 

defekter i färgen. Det kan till exempel vara svarta prickar på en banan som i Figur 3-10. 

 

Figur 3-10: Prickig banan [Källa: (11)] 

Dessa extrema färgskillnader kan försvåra identifiering av varan på en bild. För att 

underlätta identifieringen är det många gånger lämpligt att försöka minska hastiga 

färgskillnader genom att filtrera bilden innan identifieringen genomförs. 

Eftersom detta projektarbete inte har fokus på bildbehandling kommer dessa delar att 

utföras så enkelt som möjligt. Bildbehandlingen som har konstruerats består av en FIR25-

filtrering följt av en mycket enkel bildanalys. Filtreringen minskar även inverkan från 

eventuellt brus i bilden. 

  

                                                 
25 Finite Impulse Response – Digitala filter med nollskilt impulssvar i ett begränsat intervall. 
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3.5.1 Filtrering 

En typ av filtrering som kan ta bort hastiga färgskillnader i en bild är ett medelvärdes-FIR-

filter. Figur 3-11 visar principen för en medelvärdesfiltering av en gråskalebild med ett FIR-

filter av storleken 3x3 pixlar.    
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255 255 255 255 255 

 

1/9 1/9 1/9 

 
  170 170 170   

0 0 0 0 0 * 1/9 1/9 1/9 =   85 85 85   

0 0 0 0 0 

 

1/9 1/9 1/9 

 
  0 0 0   
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Ursprungsbild 
 

Kärna 
 

Resultat 

Figur 3-11: FIR-filtrering av bild 

Till vänster i figuren visas den ursprungliga bilden, bestående av 10 vita och 15 svarta 

pixlar. Matrisen i mitten av Figur 3-11 är filtrets impulssvar, som oftast kallas filtrets kärna 

(kernel), och bestämer filtrets karaktär. Genom att ändra vikterna i kärnas celler kan olika 

effekter uppnås – exempel är; utsmetning av färger (medelvärdesfiltering) samt detektering 

av kanter i bilden. Filtret i Figur 3-11 är av den första typen – vilket framgår genom att 

kärnans alla celler samma vikt (även kallad koefficienter) - en niondel. Centrum i kärnan 

indexeras normalt som (0,0), vilket kan ses i Figur 3-12 nedan. 

 
-1 0 1 

 -1 1/9 1/9 1/9 

 0 1/9 1/9 1/9 

 1 1/9 1/9 1/9 

 

  Figur 3-12: Indexering i filter-kärna 

Bilden längst till höger i Figur 3-11 är resultatet från filtrering, som synes är effekten att 

färger har smetats ut genom att stora färgskillnader mellan närliggande pixlar har minskats. 

Resultatet erhålls genom att för varje pixel beräkna medelvärdet av den och dess åtta 

närmaste grannar. En pixel med koordinater x och y i den filtrerade bilden f beräknas (12) 

genom faltning av ursprungsbilden m (med storleken I x J) och filterkärnan h:  

  (      (      (     ∑∑ (      (        

   

   

   

   

 (3.5.1)  

Under beräkningen betraktas filterkärnan vara omgiven av celler med vikten noll. Detta 

krävs för att faltningen ska kunna genomföras och medför för filtret i Figur 3-11 att 

 (       för alla | |    och för alla | |   .  
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En effekt av detta (som lätt inses från faltningen) är att resultatet från filtreringen har en 

ram av felaktiga pixlar (en vit ram i Figur 3-11). Storleken hos ramen bestäms av storleken 

hos filterkärnan, en liten filterkärna ger en smalare ram jämfört med en större filterkärna. 

Detta problem kan lösas med olika metoder, bland annat; insättning av originalbildens 

ofiltrerade pixlar, borttagning av ram (den filtrerade bilden får då mindre dimensioner än 

ursprungsbilden), ”rundgång i pixlarna” eller spegling av pixlar i de yttersta cellerna hos 

originalbilden. Vid spegling av pixlar i ytterkanterna expanderas ursprungsbilden innan 

filtrering, vilket gör att den filtrerade bilden får samma dimensioner som ursprungsbilden 

hade innan expanderingen. Figur 3-13 visar den tidigare filtreringen, men nu med 

kantspegling. Som synes är resultatet från filtreringen en bild om       pixlar utan några 

oönskade ramar.  

255 255 255 255 255 255 255 

          255 255 255 255 255 255 255 
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255 255 255 255 255 255 255 
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170 170 170 170 170 
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0 0 0 0 0 0 0 
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Resultat 

Figur 3-13: FIR-filtrering med kantspegling 

Spelingen ses som att pixlar från bilden viks ut över bildens kant och på det sättet bildar en 

ram av speglade pixlar. Det betyder att de pixlar som ligger närmast bildens ytterkant 

kommer speglas till andra sidan om ytterkanten och således är den speglade pixeln kant-i-

kant med den ursprungliga pixeln. Vid hörnen sker speglingen längs en diagonal för att 

skapa en så korrekt ram som möjligt.  

Färgbilder 

Figur 3-11 och Figur 3-13 visar FIR-filtrering av gråskalebilder, principen är den samma för 

färgbilder men med en viktig skillnad – filtreringen måste normalt utföras tre gånger. 

Anledningen till detta är att digitala färgbilder normalt är uppbyggda av en blandning av tre 

grundfärger – röd, grön och blå (ofta benämnd RGB). Det betyder att en bild är uppbyggd 

av tre delbilder, en röd, en grön samt en blå och tekniken kallas additiv färgblandning. För 

att filtreringen ska bli korrekt måste denna genomföras en gång för vardera av dessa tre 

bilder, resultatet från de tre filtreringarna kan sedan sammanfogas och då skapa den 

filtrerade bilden.  

Färgen hos en viss pixel bestäms genom att variera intensiteten hos de tre grundfärgerna. 

Till exempel kan en gul nyans skapas genom att kombinera hög intensitet hos röd och 

grön, samtligt som intensiteten hos blå är låg. Detta exempel kan ses i vänstra delen av 

Figur 3-14 nedan. 
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Figur 3-14: Additiv färgblandning (RGB) 

Antalet möjliga färger som kan skapas beror på hur stort färgdjup en bild har, färgdjupet 

beskriver hur många bitar som används för att beskriva färgen hos en pixel. Vanliga 

förekommande färgdjup är 8-, 16-, 24- samt 32-bitar. 

Figur 3-15 nedan visar en färgbild på en banan samt samma bild men som har filtrerats 

med ett medelvärdes-FIR-filter. Den högra bilden är den filtrerade, här syns att vissa mörka 

segment har blivit gulare.     

 
Figur 3-15: Icke-filtrerad och filtrerad bild på banan 

3.5.2 Bildanalys  

När filtreringen av bilden är färdig ska det avgöras vilken frukt eller grönsak det är på 

bilden (om någon). En enkel bildanalys, som hjälper till vid detta avgörande, är att räkna 

antalet pixlar inom ett visst färgspektrum. Om antalet pixlar inom färgspektra är en 

tillräckligt stor del av bilden, större än ett tröskelvärde, anses en frukt eller grönsak hittas. 

Beroende på vilket färgspektrum som gav högst resultat kan det avgöras vilken grupp av 

frukter och grönsaker det kan röra sig om på bilden. Eftersom en grönsak eller frukt kan 

vara relativt liten kommer stor del av bilden att bestå av vågens färg, vilket kan göra det 

svårt att nå upp till det fastställa tröskelvärdet. För att minimera detta problem kan man 

beräkna kvoten mellan alla pixlar inom det specifika spektrumet och alla pixlar som inte har 

samma färg som vågen. På så sätt kommer även små varor att kunna hittas på vågen.
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4 Metod 

Detta kapitel presenterar hur arbetet har genomförts och vilka verktyg, antaganden och 

tillvägagångssätt som har använts. Utvecklings- eller implementationsfasen av projektet har 

genomförts enligt ett antal steg som presenteras i kommande delkapitel.  

4.1 Implementationssteg 

Eftersom uppgiften är så pass stor och komplicerad var det redan från projektets början 

klart att den utvecklade prototypen inte kommer att lösa hela problemet med identifiering 

av en frukt eller grönsak. För att göra arbetet så skalbart som möjligt och samtidigt 

säkerställa någon form av fungerande prototyp skapades fyra implementationssteg. Syftet 

med dessa implementationssteg var även att utvecklingen ska ske i små steg samtidigt som 

det finns konkreta delmål att arbeta mot.  

Figur 4-1 visar hur implementationen var tänkt att ske (om tillräckligt med tid fanns) under 

implementationsfasen av projektet. För varje steg i figuren blir implementationen mer 

avancerad och/eller adderar ytterligare funktionalitet.  

 

Steg 1
ARM

Steg 2
ARM

Steg 3
ARM+FPGA

Steg4A 
ARM+FPGA

Steg 4B
ARM+FPGA

Steg 4C
ARM+FPGA

 

Figur 4-1: Arbetsgång för implementationssteg 

 

De två första stegen är helt mjukvarubaserade (det vill säga använder endast ARM-

processorn i Zynq-7020) medens steg tre och fyra består av komponenter både i mjukvara 

och i hårdvara (FPGA). Det fjärde steget består av tre olika implementationsmodeller som 

skiljer sig i hur bilddata flödar genom systemet.   
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Nedanstående lista beskriver kort vad varje steg innebär och vad som implementeras i 

mjukvara (ARM-processorn) samt hårdvara (FPGA-delen). För att erhålla tillräcklig 

detaljrikedom i bilden som ska analyseras ska denna ha ett färgdjup på 24 bitar RGB26. 

Bildens upplösning har bestämts till           pixlar. 

 

 Första implementationssteget: Enkel mjukvaruimplementation 

 En filtrerad bild skickas från en PC27 till ZedBoard via UART. Filtrering av 

bild kan exempelvis göras i Photoshop eller MATLAB. 

 ARM-processorn tar emot bilden och beräknar andelen pixlar inom ett visst 

färgspektra. 

 Resultatet från beräkningen skickas från ARM-processorn till en PC via 

UART. 

 

På PC-sidan kan antingen en terminal eller egenutvecklad mjukvara användas för 

kommunikationen till ZedBoard. 

 

 Andra implementationssteget: Mjukvaruimplementation med bildfiltrering 

 En (ofiltrerad) bild skickas från en PC till ZedBoard via UART. 

 ARM-processorn tar emot bilden och utför en enkel filtrering av bilden för 

att minimera hastiga färgförändringar.  

 Andelen pixlar av bilden inom ett visst färgspektra beräknas av ARM-

processorn. 

 Den filtrerade bilden, samt resultatet från beräkningen, överförs till en PC 

via UART.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 RGB – Röd Grön Blå. Genom blandning av dess tre grundfärger kan alla andra färger skapas. 
27 Persondator  
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Det tredje implementationssteget är det första där hårdvara (FPGA) och mjukvara (ARM-

processor) arbetar tillsammans med att behandla bilddata.  

 Tredje implementationsteget: Beräkning av pixeldata flyttad till hårdvara 

 En (ofiltrerad) bild skickas från en PC till ZedBoard via UART. 

 ARM-processorn tar emot bilden och utför filtrering av denna. 

 ARM-processorn skickar den filtrerade bilden pixelvis till hårdvara (FPGA). 

 Andelen pixlar inom ett visst färgspektra beräknas i hårdvara och skickas 

därefter till ARM-processorn.  

 Den filtrerade bilden samt resultatet från hårdvara skickas via UART till en 

PC. 

 

 

 

 Fjärde implementationssteget: Filtrering och/eller beräkning av pixeldata utförs 

i hårdvara (FPGA) 

 En (ofiltrerad) bild skickas från en PC till ZedBoard via UART. 

 Bilddata överförs till hårdvara. 

 Filtrering av bilden utförs i hårdvara. 

 Andelen pixlar inom ett visst färgspektra beräknas i hårdvara. 

 Filtrerad bild och resultat från beräkning överförs till ARM-processorn. 

 Den filtrerade bilden och resultatet skickas från ARM-processorn till en PC 

via UART.  

 

Överföringen av bilddata till hårdvara implementeras enligt någon av tre 

nedanstående metoder. Om arbetet går tillräckligt fort kan alla tre metoder 

implementeras och då även jämföras med varandra. 

 

 Metod A: ARM-processor flyttar bilddata från DDR-minne till 

BRAM i FPGA-delen.  

 

 Metod B: Bilddata flyttas av ARM-processorn från DDR-minne till 

OCM för mellanlagring. Därefter flyttas bilddata från OCM till 

BRAM i FPGA-delen. 

 

 Metod C: Bilddata flyttas direkt från DDR-minne till BRAM i 

FPGA-delen. 

  



Metod 

 

28 
 

4.2 Utvecklingsmiljö 

Som grund i utvecklingsarbetet har Xilinx ISE Design Suite 14.5 används. Denna serie 

program består av flera olika utvecklingsverktyg för hårdvaru- och mjukvaruutveckling 

tillsammans med Xilinx hårdvara (FPGA och SoC). De tre program ur denna serie som 

användes under utvecklingsarbetet var; Xilinx PlanAhead, Xilinx Platform Studio (XPS) 

samt Xilinx Software Development Kit (SDK). Utöver dessa användes även Xilinx Vivado 

HLS. 

4.2.1 Xilinx PlanAhead 

PlanAhead är ett verktyg för att syntetisera kod, verifiera och analysera den hårdvara som 

har utvecklats. Genom att välja en målplattform och specificera krav kan PlanAhead föreslå 

olika implementationsförslag för den specifika kretsen. Det går till exempel att låta 

PlanAhead optimera lösningen med avseende på FPGA-yta eller prestanda, en snabb 

lösning kanske kräver större yta samtidigt som en liten använd yta kan medföra en långsam 

lösning. Resultatet efter syntetisering i PlanAhead är en nätlista som beskriver funktionen 

hos den utvecklade hårdvaran hos den specifika kretsen. Nätlistan används sedan för att 

generera en konfigurationsfil för FPGA-enheten, konfigurationsfilen är plattformsspecifik 

och beskriver hur logiska block inom FPGA ska sammankopplas. 

Under utvecklingsarbetet användes PlanAhead främst för syntetisering och generering av 

grundstruktur för VHDL-kod. 

4.2.2 Xilinx Platform Studio 

XPS är ett verktyg för att konfigurera den målplattform som valdes för projektet i 

PlanAhead. XPS används för att konfigurera ett processorbaserat system med hjälp av ett 

grafiskt gränssnitt. XPS möjliggör även integrering av egenutvecklade IP tillsammans med 

det processorbaserade systemet. För att göra detta enkelt finns en mängd olika grafiska 

guider som snabbar upp integrationen. Med hjälp av grafiska guider i XPS kan man enkelt 

generera mallar för hårdvarubaserad IP och mjukvarudrivrutiner för dessa IP. Val som kan 

göras är bland annat att välja vilket AXI-protokoll ett IP ska använda för att kommunicera 

med närliggande enheter. Mallarna kan sedan användas för att konstruera sina 

applikationsspecifika IP i VHDL eller Verilog. 

I Figur 4-2 ges en ögonblicksbild ur XPS. De gröna blocken är sådant i processorsystemet 

som kan konfigureras. 
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Figur 4-2: Utvecklingsverktyget Xilinx Platform Studio 

Under utvecklingsarbetet användes XPS för att konfigurera anslutningar till ARM-

processorn och generera grundkod (mallar) för hårdvaruacceleratorer. 

4.2.3 Software Development Kit 

Xilinx SDK är ett verktyg för utveckling av mjukvara till det processorbaserade systemet. 

Xilinx SDK möjliggör kompilering och debugging av kod för mjuka och hårda processorer. 

Under utvecklingsarbetet användes Xilinx SDK för att skapa den mjukvara som exekveras i 

ARM-processorn. SDK användes även för att överföra utvecklad kod till ARM-processorn 

samt överföring av konfigurationsfilen till FPGA i Z-7020. 

4.2.4 Vivado HLS 

Xilinx Vivado HLS är ett verktyg som möjliggör funktionsverifiering och syntetisering av 

C-kod till hårdvarubeskrivande kod (VHDL eller Verilog). Denna hårdvarubeskrivande kod 

kan efter syntetisering importeras som ett IP i XPS. 

Vivado HLS gör det möjligt att på ett snabbt sätt utveckla och verifiera hårdvarufunktioner 

utan att behöva använda modelleringsmjukvara så som ModelSim. Under utvecklings-

arbetet har Vivado HLS används för att generera VHDL-kod för filtrering av en bild.   

4.3 Metoder för jämförelse  

För att fastställa vilken kommunikationsväg som är bäst lämpad för det givna problemet, 

bör en empirisk undersökning genomföras genom att implementera olika modeller, 

kommunikation via AXI-HP samt AXI-ACP porten med AXI4-protokollet. Dock ligger 

detta utanför vad som är möjligt att hinnas med i detta projekt, därför har vi baserat vårt 
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lösningförslag på de data som vi har lyckats hitta. Dessa data beskriver svarstider och 

bandbredd för de olika portarna och används tillsammans med rekommendationer och 

rimliga antaganden för att välja en lämplig lösningsmetod. 

Som stöd för dessa antaganden kommer enkla tidsmätningar genomföras för de steg som 

har implementerats. Tidsmätningar genomförs genom att klocka körningar av vissa 

kodsegment, som till exempel klockning av FIR-filtrering eller pixelberäkning.  

4.4 Programvara för kommunikation via PC 

Som stöd för utvecklingsarbetet och även undersökningen skapades en enkel programvara 

för Windows-baserad PC. Programmet är utvecklat i Microsofts C# och används främst 

för att kommunicera bilddata och kommandon till och från ZedBoard via UART. 

I programmets grafiska gränssnitt går det enkelt att jämföra en originalbild med en bild 

filtrerad i Z-7020. Programmet klockar automatiskt vissa arbetsuppgifter och möjliggör 

därigenom jämförelse av olika implementationsmetoder och algoritmer. Klockning sker 

genom att tidsstämplar tas innan och efter körning av vissa deluppgifter i Z-7020. Figur 4-3 

visar en skärmdump från körning av programmet. 

 

Figur 4-3: Programvara för kommunikation
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5 Konstruktion 

Detta kapitel beskriver hur utvecklingen under projektet har genomförts och vilka val samt 

antaganden som har gjorts under arbetets gång. Eftersom inte tillräckligt med tid fanns för 

att slutföra implementationen av produktprototypen, finns i slutet av detta kapitel ett 

förslag för hur vi anser att vidareutveckling av prototypen bör göras. Detta förslag grundar 

sig i det arbete som vi har utfört och är till stor del baserad på den kunskap vi erhållit under 

förstudiearbetet. 

5.1 Algoritmer för bildbehandling 

Bildbehandlingen består, som tidigare nämnts, av två delar. Den första delen är en 

medelvärdesfiltrering av bilden och den andra delen är en enkel analys av bildens 

färginnehåll. 

5.1.1 Filtrering 

Implementationen av FIR-filtrering, både i hårdvara och i mjukvara, baseras på ekvation 

(3.5.1). Vi har valt att inte implementera spegling av kantpixlar för att spara tid samtidigt 

som vinsten med kantspegling är obetydlig för detta projekt. Därav kommer den filtrerade 

bilden ha en vit ram runt sig och den faktiska bildytan är alltså mindre än i ursprungsbilden. 

Ramens storlek är i samma storleksordning som hälften av filtrets kärna, vi har valt ett filter 

med en kärna som är       pixlar och den filtrerade bilden får då en ram som är två pixlar 

bred. Figur 5-1 visar hur FIR-filtreringen har implementerats i mjukvara under 

implementationssteg två och tre. Eftersom bilden som ska behandlas har 24-bitars RGB 

färgdjup (åtta bitar per färg) behandlas varje färgkanal var för sig. Det betyder i praktiken 

att bilden filtreras tre gånger, en gång per färg. Matriserna; redPixels, greenPixels och 

bluePixels är den röda, gröna och blåa färgkanalen från ursprungsbilden. Analogt är 

redFilteredPixels, greenFilteredPixels samt blueFilteredPixels färgkanaler för den 

filtrerade bilden. 
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Figur 5-1: Programkod för FIR-filtrering 

De två yttersta looparna, i Figur 5-1, har till syfte att gå genom ursprungsbildens pixlar och 

flytta det fönster inom där beräkningar genomförs. Observera att dessa två loopar inte 

behandlar de två yttersta pixlarna vid varje kant, vilket är en effekt av att spegling eller 

annan kantbevarande metod inte används och orsaken till att en ram skapas kring bilden. 

De två innersta looparna har till uppgift att indexera celler i filterkärnan (se Figur 3-12 för 

hur indexering sker i filterkärnan) och därigenom beräkna ekvation (3.5.1) för rad row och 

kolumn col. 

5.1.2 Bildanalys 

I den utvecklade prototypen har vi valt att beräkna hur stor del av bilden som är av gul 

nyans, detta karakteriserar när systemet utför en sökning efter en banan på bilden. Vi har 

även antagit att vågen är vit för att enkelt kunna räkna bort den del av vågen som syns. 

 

Figur 5-2: Programkod för bildanalys 

for (row = 2; row < height - 2; row++) 

{ 

  for (col = 2; col < width - 2; col++) 

  { 

    red = 0; 

       green = 0; 

       blue = 0; 

       for (i = -2; i <= 2; i++) 

       { 

    for (j = -2; j <= 2; j++) 

   { 

     red += redPixels[row + j][col + i] * filter[j + 2][i + 2];   

     green += greenPixels[row + j][col + i] * filter[j + 2][i + 2];

    blue += bluePixels[row + j][col + i] * filter[j + 2][i + 2]; 

   } 

       } 

       redFilteredPixels[row][col] = red; 

       greenFilteredPixels[row][col] = green; 

       blueFilteredPixels[row][col] = blue; 

  } 

} 

for (row = 2; row < imageHeight - 2; row++) 

{ 

  for (col = 2; col < imageWidth - 2; col++) 

  { 

    if (redFilteredPixels[row][col]   < 250 ||     

     greenFilteredPixels[row][col] < 250 || 

     blueFilteredPixels[row][col]  < 250) 

   { 

    non_white_count++; 

   }  

    

 

   if (redFilteredPixels[row][col] > RED_LIMIT &&   

     greenFilteredPixels[row][col] > GREEN_LIMIT &&  

     blueFilteredPixels[row][col] < BLUE_LIMIT) 

   { 

    yellow_count++; 

   } 

  } 

} 
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Figur 5-2 visar hur den enkla bildanalysen har implementerats. De två for-looparna går 

igenom den filtrerade bildens alla pixlar, utan ramen. Den första if-satsen kontrollerar om 

en pixel inte är vit, i så fall räknas non_white_count upp. Variabeln används för att beräkna 

hur många pixlar av den filtrerade bilden som inte är helt vita och alltså inte är en del av 

vågen. Nästa if-sats kontrollerar om en pixel är inom att visst gult spektrum. Kraven för 

detta spektrum är att; den röda komponenten ska vara större än konstanten R_LIMIT, den 

gröna komponenten ska vara större än G_LIMIT samtidigt som den blåa komponenten ska 

vara mindre än konstanten B_LIMIT. Uppfylls dessa krav räknas yellow_count upp för att 

markera att denna pixel är av eftersökt nyans. Kvoten mellan yellow_count och 

non_white_count beräknas därefter och skickas via UART till en PC. Kvoten beskriver hur 

stor del av den icke-vita ytan som är av gul nyans.    

5.2 Kommunikation mellan ZedBoard och PC 

För att kommunicera med ZedBoard från PC används UART över en USB-förbindelse. 

Kommunikationen används för att överföra bilddata till utvecklingskortet samt 

kommandon för styrning samt respons från ZedBoard. För att underlätta utvecklingen och 

snabbt möjliggöra testning skapades ett protokoll för kommunikationen. 

Kommunikationen har konfigurerats för en hastighet på 115200 symboler per sekund, åtta 

databitar, en stoppbit och varken paritets- eller flödeskontroll. 
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5.2.1 Protokoll för kommunikation 

I Tabell 5-1 visas hur protokollet är konstruerat, det som står i kolumnen PC är 

kommandon som skickas från en PC till ZedBoard och omvänt gäller för kolumnen 

ZedBoard. Alla kommandon är en byte stora och är i tabellen nedan skrivet enligt det 

hexadecimala talsystemet.  

PC Kommando ZedBoard 

Skicka förfrågan för 
bildöverföring 

0x73 →   

  ← 0x74 
Redo att ta emot storlek 

(4 byte) 

Skicka storlek (4 byte, bredd-
höjd) 

→   

  ← 0x75 Redo att ta emot data (pixlar) 

Skicka data (pixlar, RGB)  →   

  ← 0x76 Data (pixlar) mottagen 

Beräkna andel pixlar inom 
visst spektrum 

0x63 →   

  ← 0x64 Beräkning startad 

  ← Skicka resultat från beräkning 

Fråga efter data från filtrerad 
bild 

0x52 →   

  ← 0x53 
Redo att skicka data (pixlar, 

RGB) från filtrerad bild  

  ← 
Skicka data (pixlar) från 

filtrerad bild 

Begär filtrering av bild 0x23 →   

  ← 0x24 Filtrering startad 

  ← 0x25 Filtrering avslutad 
Tabell 5-1: Protokoll för seriekommunikation 

Storleken hos bilden representeras av fyra byte under sändning, de två första motsvarar 

bildens bredd (i pixlar) och de två sista bildens höjd (i pixlar). Den mest signifikanta byten 

skickas först vid överföring av bildens storlek. Vid överföring av bilddata skickas en pixel 

kanalvis, det vill säga tre byte per pixel - en per färgkanal. Vid överföring av bilddata är 

sändningsordningen röd-grön-blå, alltså skickas pixelns röda färgkomponent alltid först. 

5.3 Implementation 

I detta delkapitel beskrivs vilka implementationssteg som har genomförts under projektet 

och hur utvecklingsarbetet har genomförts. 

5.3.1 Steg 1 

Det första implementationssteget utvecklades helt mjukvarubaserat, det vill säga 

programmet exekveras enbart i ARM-processorn. Syftet med detta implementationssteg är 

att få en fungerande länk mellan PC och ARM-processorn i Z-7020. Tanken var att denna 

grund skulle återanvändas i kommande implementationssteg. Figur 5-3 visar arbetsgången 
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för programmet på en hög abstraktionsnivå, utan att i detalj beskriva hur olika delar 

fungerar.  Eftersom ingen FIR-filtrering görs i systemet kan det vara lämpligt att bilden 

behandlas (till exempel i MATLAB) innan den skickas till systemet. 

Start
Bild från PC via UART 

till ARM-processor
Räkna förekomst 

av viss färg

Resultat från 
beräkning från 

ARM-processor till 
PC via UART

Slut

 

Figur 5-3: Systemflöde under implementationssteg 1 

I Figur 5-3 beskrivs hur programmet i Z-7020 fungerar. Programmet läser kontinuerligt 

inkommande kommandon från UART och kontrollerar om ett giltigt kommando, enligt en 

förenklad version av protokollet i Tabell 5-1, mottagits (Figur 5-4). 

Initiering

Påbörja 
bildöverföring?

Påbörja 
pixelberäkning?

Nej

Signalera att 
sändning kan 

påbörjas
Ja Läs bilddata från PC

Signalera att 
beräkning påbörjas 

Ja
Signalera beräkning 

avslutad

Nej

Signalera att 
mottagning är 

slutförd

Returnera resultatet 
från beräkningen

Genomför 
beräkning i 
mjukvara

 

Figur 5-4: Programflöde (för Z-7020) under implementationssteg 1 

När ett kommando för att påbörja bildöverföring har skickats från en PC till Z-7020 och 

sedan mottagits av ARM-processorn, skickas en signal tillbaks till PC för att meddela att 

sändning av bilddata kan påbörjas. Därefter påbörjar ARM-processorn mottagning av 

pixeldata, en byte per grundfärg, som lagras i form av en matris i minnet. Figur 5-5 visar 

hur mottagning av bilddata sker i ARM-processorn. 

 

Figur 5-5: Programkod för mottagning av bilddata (implementationssteg 1) 

for (row = 0; row < DEFAULT_HEIGHT; row++) 

{ 

  for (col = 0; col < DEFAULT_WIDTH; col++) 

  {     

   redPixels[row][col]   = inbyte (); 

    greenPixels[row][col] = inbyte (); 

    bluePixels[row][col]  = inbyte (); 

  } 

} 
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De två for-looparna används för att stega igenom bildens alla pixlar, i detta 

implementationssteg är bildstorleken konstant och bestäms av konstanterna 

DEFAULT_HEIGHT samt DEFAULT_WIDTH. För mottagning av en byte används funktionen 

inbyte(), denna läser data från UART-porten och returnerar denna. I Figur 5-5 syns även 

att en pixels grundfärger lagras i separata matriser (redPixels, greenPixels och 

bluePixels). Alla röda komponenter lagras i en matris, alla gröna i en matris och alla blåa i 

en annan matris. Dessa tre matriser bildar tillsammans hela den ursprungliga bilden. 

Om det mottagna kommandot istället var att räkna andelen pixlar inom ett visst spektrum, 

kommer ARM-processorn skicka en signal till PC för att meddela att beräkning påbörjas. 

Beräkningen genomförs därefter enligt Figur 5-6 nedan.   

 

Figur 5-6: Programkod för beräkning av andelen pixlar inom ett specifikt spektrum (implementationssteg 1) 

I detta implementationssteg är beräkningen genomförd på enklast möjliga vis, pixlar med 

en gul nyans räknas om deras gröna och röda komponenter överstiger G_LIMIT respektive 

R_LIMIT – samtidigt som den blåa komponenten är mindre än konstanten B_LIMIT. Efter 

beräkningen kontrolleras hur många pixlar av bilden som inte har samma färg som 

bakgrunden (det vill säga vågen). När bakgrundens pixlar är borträknade, går det enkelt att 

beräkna hur stor andel av det som ligger på bakgrunden som är av gul nyans. Om 

bakgrunden inte hade räknats bort skulle små varor inte hittas av systemet, eftersom 

andelen gul nyans i bilden då totalt sett är mycket liten. Till exempel en jordgubbe som bara 

täcker en liten del av bilden skulle bli svårare att upptäcka.  

Om kommandot som mottagis var okänt eller om ett kommando är slutfört återgår 

programmet till ursprungsläget och inväntar nya kommandon från PC (Figur 5-4).  

  

for (row = 0; row < DEFAULT_HEIGHT; row++) 

{ 

  for (col = 0; col < DEFAULT_WIDTH; col++) 

  { 

   if (greenPixels[row][col] > G_LIMIT && redPixels[row][col] > R_LIMIT 

      && bluePixels[row][col] < B_LIMIT) 

   { 

    count++; 

   } 

    

   if (redPixels[row][col]   < 250 || greenPixels[row][col] < 250  

     || bluePixels[row][col]  < 250) 

   { 

    non_white_count++; 

   }  

  } 

} 
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5.3.2 Steg 2 

Det andra implementationssteget bygger vidare på det första steget genom addera 

funktionalitet för filtrering av den mottagna bilden. Figur 5-7 beskriver översiktligt 

systemflödet under andra implementationssteget. 

Start
Bild från PC via UART 

till ARM-processor

Räkna förekomst 
av viss färg i 

mjukvara

Resultat från 
beräkning från ARM-
processor till PC via 

UART

Slut

FIR-filtrering i
mjukvara

Skicka filtrerad 
bild till PC via 

UART

 

Figur 5-7: Systemflöde under implementationssteg 2 

Jämfört med Figur 5-3 har enbart FIR-filtrering och återsändning av bild tillkommit, 

filtreringen genomförs precis som beskrivet i kapitel 5.1.1. Även programflödet (Figur 5-8) 

för detta steg är likt det för första implementationssteget, tillkommit har hantering av 

kommando för filtrering samt kommando för hämtning av filtrerad bild. 
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?
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 filtrering av 
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filtrering
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Hämtning
 av filtrerad bild 

begärd?

Nej
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Nej

Signalera 
filtrering
 avslutad

Bilddata skickas
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Figur 5-8: Programflöde (för Z-7020) under implementationssteg 2 
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När ett kommando för filtrering av bild har mottagits skickas en signal via UART för att 

meddela att filtrering påbörjas. Därefter filtreras bilden som tidigare beskrivits och sedan 

signaleras via UART att filtreringen har avslutats. 

Vid mottaget kommando för hämtning av filtrerad bild, kommer en startsignal skickas 

innan bilddata börjar sändas. Detta för att säkerställa att mottagaren (PC) vet när bilddata 

kommer.  

 

Figur 5-9: Programkod för sändning av bilddata (implementationssteg 2) 

Återsändningen sker enligt samma metod som vid mottagning av bilddata, vilket kan ses i 

Figur 5-9. Om ett kommando för hämtning av filterad bild inkommer innan en bild har 

filtrerats kommer den ursprungliga bilden att filtreras och sedan återsändas. 

  

for (row = 0; row < DEFAULT_HEIGHT; row++) 

{ 

  for (col = 0; col < DEFAULT_WIDTH; col++) 

  { 

   outbyte ( redFilteredPixels[row][col]   ); 

  outbyte ( greenFilteredPixels[row][col] ); 

  outbyte ( blueFilteredPixels[row][col]  );  

  } 

} 
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5.3.3 Steg 3 

Det tredje implementationssteget bygger vidare på tidigare implementationssteg. Den stora 

förändringen är att bildanalysen genomförs i hårdvara. Figur 5-10 visar översiktligt 

systemflödet för det tredje implementationssteget. 
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Bild från PC via UART 

till ARM-processor

Räkna förekomst 
av viss färg i 

hårdvara

Resultat från 
beräkning från ARM-
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Slut

FIR-filtrering i
mjukvara

Skicka filtrerad 
bild till PC via 

UART

 

Figur 5-10: Systemflöde under implementationssteg 3 

Målet med implementationssteg 3 var inte att snabba upp beräkningen, utan istället att 

upprätta en enkel kommunikation mellan processor och FPGA. Därför valdes det mest 

lättanvända dataöverföringsprotokollet, AXI4-lite, tillsammans med AXI-GP-portarna.  

Under tidigare implementationssteg upptäcktes att dataöverföringar, från ZedBoard till PC, 

via UART ibland misslyckades, förmodligen på grund av störningar i länken. När en 

överföring misslyckades, under tidigare implementationssteg, krävdes att hela bilden 

omsändes, även om endast någon pixel saknades. För att minimera andelen data som 

behöver omsändas vid fel, gjordes vissa mindre förändringar i protokollet för 

seriekommunikation mellan PC och ZedBoard under det tredje implementationssteget.   

PC Kommando ZedBoard 

Fråga efter data från filtrerad 
bild 

0x52 →   

  ← 0x53 
Redo att skicka data (pixlar, 

RGB) från filtrerad bild  

Skicka radnummer för den rad 
från bilden som ska hämtas  

(2 byte) 
→   

  ← 
Skicka motsvarande radpixlar 

från filtrerad bild 
Tabell 5-2: Reviderad del av protokoll för seriekommunikation 

I Tabell 5-2 visas den del av protokollet som har förändrats. Förändingen är att en bild inte 

längre hämtas i sin helhet från ZedBoard, utan istället ber PC om en specifik rad från den 

filtrerade bilden. Vinsten med denna förändring är att inte hela bilden behöver omsändas 

vid fel under överföring. På så sätt har andelen omsänd data vid fel minskats radikalt.  

Även programflödet ändras något på grund av ändringen av protokollet för 

seriekommunikation, se Figur 5-11. 
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Figur 5-11: Programflöde (för Z-7020) under implementationssteg 3 

Ur Figur 5-11 framgår även att bildanalysen (pixelberäkning) har förändrats jämfört med 

tidigare implementationssteg. Bildanalysen genomförs här med hjälp av hårdvara, 

kontrollerad av mjukvara. Nedan beskrivs hur den förändrade bildanalysen sker. 

När kommandon för påbörja pixelberäkning inkommer från PC, kommer ZedBoard 

signalera att pixelräkningen påbörjas och därefter genomföra beräkning med hjälp av 

hårdvara. Figur 5-12 nedan visar hur systemet genomför bildanalys med hjälp av hårdvara. 

Fler pixlar?

Start

Slut

Hårdvara redo?
Ja

Nej

Skriv en pixel till 
hårdvara

Ja Starta beräkning i 
hårdvara
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Nej

 

Figur 5-12: Beräkning med hårdvara 
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Mjukvaran ansvarar för att pixelvis överföra den filtrerade bilden från minne till ett register 

i hårdvara, vilket sker först när en tidigare beräkning i hårdvara har slutförts. När en pixel 

har överförts till registret, startas hårdvaruberäkningen genom att mjukvaran skriver till ett 

kontrollregister. När alla pixlar har beräknats, finns resultaten från beräkningen i register 

som processorn kan läsa. Pseudokod för mjukvarudelen av bildanalysen visas i Figur 5-13 

nedan. 

 

Figur 5-13: Förenklad kod för mjukvarudel av bildanalys 

Funktionerna ReadReg() samt WriteReg() används för läsning respektive skrivning av 

register. Konstanterna REG_0_BASEADDR, REG_1_BASEADDR, REG_2_BASEADDR och 

REG_3_BASEADDR är adresser till register noll, ett, två samt tre.  

 

Figur 5-14: Del av VHDL-kod för bildanalys i hårdvara (implementationssteg 3) 

I Figur 5-14 visas delar av VHDL-koden för bildanalysen. Sekventiellt med systemets 

klocka sker en kontroll om processor har skrivit data till reg1 och begärt beräkning genom 

att skriva till reg0. Om så är fallet ska bildanalys genomföras. Analysen sker med samma 

metod som tidigare (se kapitel 5.1.2).  Den översta av de två innersta if-satserna 

kontrollerar om en pixel är av gul nyans och räknar i sådana fall upp reg2. Den undre if-

satsen undersöker om en pixel inte är vit och räknar då upp reg3. Därefter nollställs reg0 

för att signalera att beräkningen slutförts och att hårdvara är redo för en ny beräkning. 

for (row = 2; row < imageHeight - 2; row++) 

{ 

  for (col = 2; col < imageWidth - 2; col++) 

  { 

   while(ReadReg(REG_0_BASEADDR,0) == 1); 

   WriteReg(REG_1_BASEADDR, 0, pixel[row][col]); 

   WriteReg(REG_0_BASEADDR, 0, 1); 

  } 

} 

 

color_count = ReadReg(REG_2_BASEADDR, 0); 

non_white_count = ReadReg(REG_3_BASEADDR, 0);      

 

process( Clk ) 

  . 

  . 

  . 

  if reg0(31 downto 0) = 1 then  

   if reg1(7 downto 0) < 100 and reg1(15 downto 8) > 200  

      and reg1(23 downto 16) > 200 then 

    reg2 <= reg2 + 1; 

    end if; 

 

   if reg1(7 downto 0) < 250 or  reg1(15 downto 8) < 250  

      or reg1(23 downto 16) < 250 then 

    reg3 <= reg3 + 1; 

   end if; 

 

    reg0 <= (others=>'0');  

  end if; 

  . 

  . 

  . 

end process; 
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5.3.4 Steg 4 

Det fjärde, och sista implementerade steget, genomfördes enligt metod C (se 4.1 

Implementationssteg) och byggde vidare på implementationssteg tre. Eftersom 

förmodligen varken metod A eller metod B inte medför en lika effektiv lösning som metod 

C, valdes därför denna. För metod A krävs att all pixeldata går via processor, vilket 

förmodligen ger en ineffektiv lösning. Metod B kräver fler minnesöverföringar jämfört med 

metod C, vilket borde medföra en mindre vinst av accelereringen.  

Inför implementation av steg 4C måste val av kommunikationsportar, protokoll och 

partitionering genomföras.  

Partitionering av mjukvara och hårdvara 

För att avgöra hur lösningen bäst partitioneras bör en empirisk undersökning göras. 

Eftersom det ligger utanför detta arbete kommer vi grunda detta avsnitt på, enligt oss, 

rimliga antaganden. 

Den i särklass tyngsta deluppgifter för systemet är filtrering av bilden, därför är denna 

intressant för accelerering i hårdvara. När FIR-filtrering genomförs i mjukvara (se Figur 

5-1) sker en sekventiell genomgång av bilden och en mängd multiplikationer och additioner 

genomförs, även dessa sekventiellt. Eftersom hela bilden finns tillgänglig vid filtreringens 

start och en filtrerad pixel aldrig används för filtrering av en annan pixel är alla 

beräkningssteg därför oberoende.  Oberoende beräkningar kan ofta effektiviseras genom 

att dessa utförs parallellt, det vill säga att beräkningar helt enkelt utförs samtidigt istället för 

efter varandra. 
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Figur 5-15: Parallell FIR-filtrering med 5 x 5 pixlar stor filterkärna. 

Figur 5-15 visar hur vissa steg i filtreringen kan genomföras parallellt i enlighet med 

ekvation (3.5.1). Dataflödet i figuren går från vänster till höger, där inkommande data från 

vänster är 25 pixlar ur en kvadratisk area från ursprungsbilden. Alla dessa 25 pixlar 
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multipliceras sedan samtidigt med tillhörande vikt från filterkärnan. Resultatet från fem 

multiplikationer (en rad ur den kvadratiska arean) adderas därefter för att avslutningsvis 

adderas med motsvarande resultat från de fyra övriga raderna. Från sista additionen erhålls 

då en filtrerad pixel. För färgbilder med tre grundfärger måste denna procedur upprepas tre 

gånger, en gång för varje färgkomponent. Lyckligtvis kan även dessa utföras parallellt, 

genom att skapa tre uppsättningar av kopplingen i figuren ovan. Varje steg (multiplikation, 

addition, addition) tar en klockcykel vardera, vilket betyder att det totalt krävs tre 

klockcykler för att filtrera en pixel. För produktprototypen ska bilden vara           

pixlar, vilket betyder att                    miljoner klockcykler behövs för att filtrera 

hela bilden. Detta är under optimala förhållanden och kräver att 25 minnesläsningar kan 

genomföras samtidigt, vilket inte är praktiskt möjligt i många system. Andra begränsningar 

som kan finnas är hur mycket FPGA-area som finns tillgängligt.  

Motsvarande beräkning kan genomföras för mjukvara och för enkelhetens skull antar vi att 

varje instruktion tar en klockcykel, förutom uppräkning i for-looparna, skrivning och 

läsning från minnen som antas ta noll klockcykler (vilket förmodligen är en grov underdrift 

av verkligheten). För koden i Figur 5-1 krävs det två klockcykler för addition och 

multiplikation per färg. Varje färgkomponent hos en pixel multipliceras en gång med 

vardera av filterkärnans alla celler (totalt          stycken celler). Det totala antalet 

klockcykler som krävs för att filtrera en pixel (alla tre färger) blir då                

stycken klockcykler. För hela bilden krävs alltså                    miljoner 

klockcykler. 

För vår konfiguration med ZedBoard är klockfrekvensen för processorn 667 MHz 

samtidigt som klockfrekvensen för FPGA-delen är 150 MHz, vilket ger en ungefärlig 

filtreringstid på 93 ms för mjukvara och 8,6 ms för hårdvara. Alltså går filtreringen cirka 10 

gånger snabbare i hårdvara jämfört med mjukvara under rådande grova antaganden. I 

praktiken är förmodligen de antaganden som gjorts för mjukvara alldeles för snälla. Det 

bör dock påpekas för hårdvarulösningen att bilddata måste flyttas från DDR-minne till 

hårdvara innan bearbetning, vilket såklart även det kommer ta tid. Det är därför rimligt att 

anta att vinsten med hela accelerationen i hårdvara kommer vara mindre än 10 gånger 

snabbare jämfört med mjukvaruimplementationen. 

Utifrån ovanstående beräkningar tror vi att det kommer finnas en vinst i att flytta filtrering 

från mjukvara till hårdvara, trots att dataöverföringar via AXI-gränssnittet kommer ta tid. 

Vi har därför valt att försöka accelerera filtrering av bilden i FPGA-delen av Zynq-7000. På 

grund av tidsbrist har vi valt att inte flytta bildanalys till hårdvara.  

Portar för kommunikation mellan ARM och FPGA 

För att effektivt implementera produktprototypen måste en lämplig väg väljas för hur data 

ska flöda genom systemet. Eftersom både hårdvarudelen (FPGA-delen) och mjukvarudelen 

(ARM-processor) ska användas för att lösa problemet måste kommunikationen däremellan 

göras så att den inte blir en (betydande) flaskhals. 
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Dataöverföringen kan i praktiken genomföras med tre olika portar. Dessa tre portar är, 

som tidigare nämnts, AXI-GP, AXI-HP samt AXI-ACP. Figur 5-16 visar en överblick över 

Zynq-7000 med alla dessa tre portar utskrivna. 

 

Figur 5-16: Blockdiagram över Zynq-7000 [Källa: (13)] 

Enligt data presenterad i kapitel 3.4.2 erbjuder både ACP-porten och HP-portar betydligt 

högre bandbredd än GP-portar. Eftersom GP-portar inte heller stödjer burstöverföringar 

med AXI4 drogs slutsatsen att denna port inte bör användas för överföring av bilddata i 

denna tillämpning. Detta beslut stämmer väl överens med de rekommendationer som 

Xilinx anger, att GP-portar bör användas för läsning och skrivning av statusregister och 

dylikt (4). Alltså bör inte GP-portar användas vid större överföringar så som bilddata (en 

bild motsvarar här ungefär 1300 kbyte). Denna argumentation är inte minst aktuell för 

framtida arbete där strömmande video kan tänkas användas istället för enstaka stillbilder.  

De två kvarvarande portarna, ACP och HP, erbjuder alltså ungefär samma teoretiska 

bandbredd men den empiriska undersökningen vi funnit antyder HP-portar har något lägre 

latenser och samtidigt högre bandbredd vid läsning – åtminstone för system där data som 
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en accelerator använder inte finns i cache-minnet. Eftersom L2-cacheminnet enbart är 256 

kbyte och en bild är här ungefär 1300 kbyte stor, antas det vara relativt osannolikt att de 

bilddata som ska läsas och användas i acceleratorn finns tillgänglig i L2-cacheminnet. 

Därför är det rimligt att anta att båda portarna kommer medföra läsning från huvudminnet, 

det vill säga att läsning via ACP-porten inte kommer dra någon större nytta av cacheminnet 

i denna tillämpning. 

Eftersom tanken är att den, av systemet, filtrerade bilden enbart ska användas för 

bildanalys och inte visas för kunden, behöver inte den filtrerade bilden sparas i något minne 

efter bildbehandling. Därför är det lämpligt att när filtrering utförs i hårdvara även direkt 

utföra bildanalys av den filtrerade bilden, utan att mellanlagra i något minne utanför FPGA. 

Resultatet från bildanalysen kommer vara några enstaka byte som i praktiken inte kommer 

påverka systemets prestanda nämnvärt, dessa kan förmodligen lika gärna överföras via GP-

porten som via någon av de andra två höghastighetsportarna. Alltså kommer inte några 

större skrivningar från FPGA till minne att ske, bandbredden för skrivning från FPGA till 

minne kommer därför just inte påverka systemets prestanda och skillnader i 

skrivbandbredd mellan ACP- och HP-porten kan därför försummas. 

En annan nackdel med att använda ACP-porten är att bandbredden till DDR- och OCM-

minnen delas med processorn (se Figur 3-6). Detta kan medföra problem om processorn 

utför arbete som även det kräver att data skrivs eller läses från DDR- eller OCM-minne. 

Alltså kan det bli så att processorn måste vänta på att acceleratorn slutför sitt arbete innan 

processorn kan fortsätta med sina minnestransaktioner.  

Utifrån ovanstående resonemang och antaganden tror vi att AXI-HP är den port som är 

bäst lämpad för den aktuella produktprototypen. 

Protokoll för kommunikation mellan ARM och FPGA 

Med en bestämd port för dataöverföring, för vår applikation AXI-HP, behövs även ett 

protokoll för AXI-överföringen väljas. Med HP kan alla tre AXI4-protokoll användas, det 

vill säga AXI4, AXI4-lite samt AXI4-stream. Eftersom AXI4-protokollet erbjuder allt som 

AXI4-lite erbjuder och dessutom även burst-baserade läsningar och skrivningar, bör AXI4-

protkollet väljas över AXI4-lite för att maximera överföringens bandbredd.  

AXI4-stream har visserligen ingen övre gräns för antalet konsekutiva bursts och lämpar sig 

därför för strömmande data såsom video. Men protokollet stödjer som tidigare nämnts inte 

minnesmappade överföringar, vilket är negativt för denna prototyp eftersom bilden som 

ska behandlas är lagrad just i ett minne. 

Efter detta korta resonemang tror vi att AXI4-protokollet är bäst lämpat för den aktuella 

produktprototypen. 

Genomförande av steg 4C 

Inför det fjärde steget ändrades återigen protokollet för den seriella kommunikationen 

mellan ZedBoard och PC. Förändringen berör hur sändningen av bilddata från PC till 

ZedBoard genomförs (se Tabell 5-3). I tidigare version av protokollet skickades bildens 

storlek från PC, följt av hela bilden som en ström av data. Vid ett fel under överföringen 



Konstruktion 

46 
 

(störningar) krävdes därför att hela bilden omsändes, för stora bilder kan då 

överföringstiden bli onödigt stor. För att minimera andelen data som behöver överföras vid 

sändningsfel ändrades protokollet så att bilddata överförs radvis istället för som en hel 

enhet. Om en rad inte överförs korrekt räcker det med att denna rad omsänds istället för 

hela bilden. På så sätt påverkas överföringstiden mindre vid eventuella fel under 

överföringen. 

PC ansvarar fortfarande för initiering av bildöverföringen genom att skicka en förfrågan 

om bildöverföring till ZedBoard. Direkt efter sänds aktuellt radnummer till ZedBoard som 

då är redo att ta emot bilddata för den specifika raden. När hela raden har mottagits skickas 

avslutningsvis ett kommando till PC för att indikera att raden mottagits.  

PC Kommando ZedBoard 

Skicka förfrågan för 
bildöverföring 

0x73 →   

Skicka radnummer (2 byte) →   

Skicka bilddata, en rad →   

  ← 0x76 Rad mottagen 

Skicka förfrågan om att sända 
bildstorlek 

0x83 →   

  ← 0x84 Redo att mottaga bildstorlek 

Skicka bildstorlek (4 byte, 
bredd, höjd) 

→   

  ← 0x85 Storlek mottagen 
Tabell 5-3: Reviderad del av protokoll för seriekommunikation till implementationssteg 4 

Eftersom överföring av bild från PC till ZedBoard inte längre meddelar ZedBoard hur stor 

bilden är fick ett separat kommando för detta skapas, se Tabell 5-3. 

Systemflöde för implementationssteg fyra visas i Figur 5-17. Skillnaden mot 

implementationssteg tre är att FIR-filtreringen genomförs i hårdvara, vilket medför att 

bilddata måste flyttas från DDR-minne till hårdvara innan filtreringen påbörjas.  

Start
Bild från PC via UART 

till ARM-processor

Räkna förekomst 
av viss färg i 

mjukvara

Resultat från 
beräkning från ARM-
processor till PC via 

UART

Slut

Skicka pixeldata 
till hårdvara

FIR-filtrering i
hårdvara

 

Figur 5-17: Systemflöde under implementationssteg 4 
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I hårdvara lagras bilddata i BRAM innan filtreringen genomförs, här fungerar BRAM som 

linjebuffer (det vill säga minne för mellanlagring av rader från bilden). För hårdvara är 

BRAM både mer förutsägbart och mer lättillgängligt jämfört med DDR-minne och därför 

är BRAM lämpligt för användning som mellanlagring i form av linjebuffer.  

DDR BRAMDMA

ARM

AXI-GP

FiltreringAXI-GP

AXI-HP AXI-HP

 

Figur 5-18: Dataflöde för fjärde implementationssteget 

Ovanstående figur, Figur 5-18, visar systemets dataflöde. Här framgår att filtrering utförs 

utanför ARM-processorn (det vill säga i FPGA) och att AXI-HP används för 

dataöverföring mellan DDR och BRAM. ARM-processorn kontrollerar både DMA-

överföringar och filtreringen genom att skriva till enheternas respektive kontrollregister. 

Denna typ av kontrollskrivningar är typiska för AXI-GP varför denna användes.   
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FIR-Filter

BRAM

BRAM

BRAM

BRAM

BRAM

BRAM

AXI-GP

Styrsignaler

Rad: 
[0]…[17]

Rad: 
[1]…[18]

Rad: 
[2]…[19]

Rad: 
[3]…[20]

Rad: 
[4]…[21]

Filtrerad rad: 
[0]…[17]

 

Figur 5-19: Delsystem för hårdvarufiltrering 

Figur 5-19 visar översiktligt hur delsystemet för hårdvarufiltreringen har konstruerats.  

Som framgår ur figuren används sex BRAM-minnen (á 64 kbyte – motsvarande cirka 18 

rader från en bild om           pixlar), fem stycken för ingående linjebuffrar samt ett för 

mellanlagring av den filtrerade bilden. Genom att använda fem ingående BRAM möjliggörs 

parallell överföring av fem pixlar mellan BRAM och filtreringsblocket och på så sätt 

effektiviseras filtreringen. För att filtreringen ska kunna genomföras med parallell indata, 

krävs att konsekutiva rader lagras i vardera BRAM (exempelvis så lagras rad 0 i det översta 

BRAM-minnet, rad 1 i det näst översta och så vidare). För att tillgodose detta krav kan 

antingen en DMA-överföring genomföras för varje rad av bilden eller så kan större block 

överföras till BRAM. Den senare metoden kräver färre DMA-transaktioner varför vi valde 

denna. Nackdelen med denna metod är dock att samma data måste överföras till BRAM 

flertalet gånger, exempelvis rad 5 till 17 som finns i alla ingående BRAM-minnen samtidigt i 

Figur 5-19. Eftersom inte hela bilden kan lagras i BRAM samtidigt har vi valt att filtrera 

bilden i 32 steg (     ⁄    ), det vill säga först filtreras de 18 första raderna, därefter 

nästkommande 18 rader och så vidare. Filtreringsblocket i figuren har genererats från C-

kod med hjälp av Vivado HLS. 

Figur 5-20 visar den programkod som syntetiserats i Vivado HLS. Som man ser finns det 

stora likheter med tidigare programkod för filtrering (se Figur 5-1), här är skillnaderna 

främst att ett fönster (med data för 25 pixlar) används under filtreringen.  

Fönstrets (window) syfte är att möjliggöra parallella beräkningar genom att hela fönstret 

kan multipliceras med hela filterkärnan (kernel). Här fungerar fönstret som ett 

tvådimensionellt skiftregister där data kontinuerligt inkommer från de fem ingående 

BRAM-minnena (se Figur 5-19). 
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Efter inskiftning till fönstret genomförs en multiplikation mellan fönstret och filterkärnan 

(se kapitel 3.5.1 för hur filtreringen genomförs). Slutligen sparas den filtrerade pixeln till det 

sjätte BRAM-minnet. #pragma HLS unroll är ett kommando till Vivado HLS som gör att 

loopar parallelliseras under syntetisering. 

void filter ( uint32_t row0[18][720], uint32_t row1[18][720],  

     uint32_t row2[18][720], uint32_t row3[18][720],  

     uint32_t row4[18][720], uint32_t rowOut[18][720]) 

{ 

  uint32_t window[5][5];  // 2D-shift register 

  float kernel[5][5] = {{1./25, 1./25, 1./25, 1./25, 1./25}, 

                        {1./25, 1./25, 1./25, 1./25, 1./25}, 

                        {1./25, 1./25, 1./25, 1./25, 1./25}, 

                        {1./25, 1./25, 1./25, 1./25, 1./25}, 

        {1./25, 1./25, 1./25, 1./25, 1./25}}; 

   

  float red, green, blue; 

   

  int i, col; 

  for (i = 0; i < 18; i++) 

  { 

   for(col = 0; col < 720; col++) 

   { 

    int row; 

    for(row = 0; row < 5; row++) 

    { 

     #pragma HLS unroll 

     window[row][0] = window[row][1]; 

     window[row][1] = window[row][2]; 

     window[row][2] = window[row][3]; 

     window[row][3] = window[row][4]; 

    } 

 

    window[0][4] = row0[i][col]; 

    window[1][4] = row1[i][col]; 

    window[2][4] = row2[i][col]; 

    window[3][4] = row3[i][col]; 

    window[4][4] = row4[i][col]; 

     

    red = 0; 

    green = 0; 

    blue = 0; 

 

    int m, n; 

    for(m = 0; m < 5; m++) 

    { 

     #pragma HLS unroll 

     for(n = 0; n < 5; n++) 

     { 

      #pragma HLS unroll 

      red += ((window[m][n] >> 16) & 0xFF) * kernel[m][n]; 

      green += ((window[m][n] >> 8) & 0xFF) * kernel[m][n]; 

      blue += (window[m][n] & 0xFF) * kernel[m][n]; 

     } 

    } 

 

    rowOut[i][col] = ((((uint32_t)red) << 16) & 0xFF)+   

        ((((uint32_t)green) << 8) & 0xFF) +  

        (((uint32_t)blue) & 0xFF); 

   } 

  } 

}    

 

 

Figur 5-20: Pseudokod för filtrering, vilken syntetiserats i Vivado HLS 
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För att minimera antalet DMA-transaktioner som behövs för att flytta bilden från DDR till 

BRAM, förändrades hur bilden lagras i DDR-minnet. Tidigare lagrades de tre 

färgkomponenterna i varsin matris, vilket skulle kräva fler och mer komplicerade DMA-

överföringar alternativt ännu fler BRAM-minnen. Tyvärr finns inte tillräckligt mycket 

BRAM tillgängligt i Z-7020 för en sådan lösning. Databredden mellan vardera BRAM och 

filtreringsdelen är 32 bitar, vilket gör det högst lämpligt att överföra en pixels alla tre 

färgkomponenter samtidigt (24 bitar). För att kunna överföra en pixels alla tre 

komponenter samtidigt krävs dock att dessa lagras konsekutivt i minnet. 

 

Figur 5-21: Pseudokod för lagring och mottagning av rad från bild 

Figur 5-21 visar hur en rad pixlar mottas och lagras konsekutivt i minnet, det vill säga en 

pixel lagras i 32 bitar där de 8 mest signifikanta bitarna inte används. Färgkomponenterna 

lagras i ordningen röd-grön-blå, där röd lagras i bit 23-16, grön lagras i 15-8 och blå lagras i 

bit 7-0. För att mjukvarufiltreringen fortfarande ska fungera måste även denna anpassas 

efter denna lagringsmodell, se Figur 6-1. Som framgår av Figur 5-22 blir DMA-

transaktionerna nu väldigt enkla och effektiva. 

 

Figur 5-22: Pseudokod för mjukvarudelen av DMA-överföring 

Figur 5-22 visar pseudokod för DMA-transaktioner och styrning av filtrering (som 

genomförs i FPGA) från mjukvara (ARM-processorn). For-loopen går igenom hela den 

ofiltrerade bilden i steg om 18 rader. I varje iteration överförs 18 rader från originalbilden 

till vardera av de fem ingående BRAM-minnena. När denna data är överförd till BRAM 

startas filtreringen genom att skriva till filtreringsenhetens kontrollregister. När filtreringen 

sedan är klar startas en DMA-transaktion som förflyttar 18 filtrerade rader till DDR. Efter 

att hela bilden har filtrerats (32 iterationer av for-loopen) finns hela den filtrerade bilden 

tillgänglig i DDR för bildanalys i mjukvara som tidigare (se Figur 5-2).  

for (col = 0; col < imageWidth; col++) 

{ 

  input_R = inbyte (); 

  input_G = inbyte (); 

  input_B = inbyte (); 

  img[row_from_pc][col] = ((input_R & 0xFF)<<16)  + ((input_G & 0xFF)<<8)  

    + (input_B & 0xFF); 

} 

for (row = 0; row < 576; row += 18) 

{ 

  // Överför data till de 5 BRAM-minnena (18 rader) 

  DMA_Transfer(&DMAunit , &img[row]    [0], BRAM_0, 720*18); 

  DMA_Transfer(&DMAunit , &img[row + 1][0], BRAM_1, 720*18); 

  DMA_Transfer(&DMAunit , &img[row + 2][0], BRAM_2, 720*18); 

  DMA_Transfer(&DMAunit , &img[row + 3][0], BRAM_3, 720*18); 

  DMA_Transfer(&DMAunit , &img[row + 4][0], BRAM_4, 720*18); 

  

  // Vänta tills filtreringsblocket är redo, starta filtrering, vänta på  

  // avslutad filtrering 

  while(!Filter_IsIdle(&filter) ); 

 Filter_Start(&filter); 

  while(!Filter_IsDone(&filter) ); 

 

  // Hämta 18 rader från filtrerade bilden och lagra i DDR 

  DMA_Transfer(&DMAunit, BRAM_5, &filteredImage[row][0], 720*18); 

}    
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Figur 5-23: Programflöde (för Z-7020) under implementationssteg 4 

Figur 5-23 visar programflöde för mjukvaran i implementationssteg fyra. Förändringar 

jämfört med tidigare programflöden är som redan nämnts att filtrering utförs i hårdvara 

(FPGA) och pixelräkning i mjukvara på ARM-processorn. I övrigt är programflödet 

detsamma som vid det tredje implementationssteget. 
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6 Resultat 

I detta kapitel redovisas de resultat som har erhållits från mätningar på produktprototypen. 

För att på ett bra sätt kunna utvärdera lösningen i steg fyra har tidsmätningar gjorts för 

filtreringsdelen hos produktprototypen. Dessa mätningar har gjorts både för mjukvaru- och 

hårdvaruimplementationen av filtreringen, där mätningarna har genomförts 1000 gånger 

för vardera implementation och med hjälp av en hårdvarubaserad timer. Resultatet från 

mätningarna är i enheten klockcykler och de värden som redovisas här är medelvärdet av 

dessa 1000 mätningar. 

 

Figur 6-1: Pseudokod för tidsmätning av mjukvarufiltrering 

Figur 6-1 visar hur tidsmätningar har genomförts i mjukvara. Som framgår ur figuren 

startas tidsmätningen innan filtreringen påbörjas och stoppas så snart filtreringen av hela 

bilden är slutförd. 

// Starta tidsräkning 

startTimer(); 

for (row = 2; row < height - 2; row++) 

{ 

  for (col = 2; col < width - 2; col++) 

  { 

    red = 0; 

       green = 0; 

       blue = 0; 

       for (i = -2; i <= 2; i++) 

       { 

    for (j = -2; j <= 2; j++) 

   { 

     red += ((image[row+j][col+i]>>16) & 0xFF)  * kernel[j+2][i+2];

    green += ((image[row+j][col+i]>>8) & 0xFF) * kernel[j+2][i+2];

    blue += (image[row+j][col+i] & 0xFF)       * kernel[j+2][i+2];

   } 

       } 

       filteredImage[row][col] = (( red & 0xFF) << 16)  

       + ((green & 0xFF) << 8)  

      + (blue & 0xFF);   

  } 

} 

// Stoppa tidsräkning 

stopTimer(); 
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Figur 6-2: Pseudokod för tidsmätning av hårdvarufiltrering 

Figur 6-2 visar hur tidsräkningen gjordes för hårdvarufiltreringen, här påbörjas 

tidsräkningen direkt innan data överförs till BRAM och avslutas först när hela den 

filtrerade bilden finns tillgänglig i DDR-minnet. Det betyder att mätningarna för hårdvara 

och mjukvara har genomförts från samma ursprungsläge och när mätningen avslutas finns 

identisk data i DDR-minnet. Således är de två metoderna verkligen jämförbara med 

varandra och alltså är även mätresultaten jämförbara med varandra. 

 

 

Figur 6-3: Resultat från tidsmätningar 

Diagrammet i Figur 6-3 visar medelvärden för de mätresultat som har erhållits, för att 

filtrera bilden i mjukvara behövdes i genomsnitt 200,88 miljoner klockcykler och 
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// Starta tidsräkning 

startTimer(); 

for (row = 0; row < 576; row += 18) 

{ 

  // Överför data till de 5 BRAM-minnena (18 rader) 

  DMA_Transfer(&DMAunit , &img[row]    [0], BRAM_0, 720*18); 

  DMA_Transfer(&DMAunit , &img[row + 1][0], BRAM_1, 720*18); 

  DMA_Transfer(&DMAunit , &img[row + 2][0], BRAM_2, 720*18); 

  DMA_Transfer(&DMAunit , &img[row + 3][0], BRAM_3, 720*18); 

  DMA_Transfer(&DMAunit , &img[row + 4][0], BRAM_4, 720*18); 

  

  // Vänta tills filtreringsblocket är redo, starta filtrering, vänta på  

  // avslutad filtrering 

  while(!Filter_IsIdle(&filter) ); 

 Filter_Start(&filter); 

  while(!Filter_IsDone(&filter) ); 

 

  // Hämta 18 rader från filtrerade bilden och lagra i DDR 

  DMA_Transfer(&DMAunit, BRAM_5, &filteredImage[row][0], 720*18); 

} 

// Stoppa tidsräkning 

stopTimer();    
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motsvarande siffra för hårdvarufiltreringen är 65,03 miljoner klockcykler. Alltså medför 

hårdvarufiltrering en minskning med 68 % för antalet klockcykler, vilket betyder att 

filtreringen (inklusive dataförflyttningar) går 68 % snabbare jämfört med mjukvaru-

implementationen. 



 

56 
 



Slutsatser och diskussion 

 

57 
 

7 Slutsatser och diskussion 

Vi har under detta examensarbete undersökt hur en produktprototyp kan implementeras på 

ett system uppbyggt av Zynq-7000, där både processor och FPGA används för att skapa en 

så optimal lösning som möjligt.  

Projektets två huvudfrågor har besvarats genom hur produktprototypen partitioneras och 

hur kommunikation sker inom systemet. Efter en kortare analys partitionerades produkt-

prototypen så att filtrering utförs i FPGA medens bildanalys och huvudprogrammet 

exekveras på ARM-processorn. De två delarna, ARM-processor och FPGA, kommunicerar 

data med varandra främst genom en modell där minne delas och överföringar sker via 

AXI-HP i kombination med AXI4-protkollet. 

Denna partitionering (filtrering i FPGA) minskade exekveringstiden för filtreringen med  

68 % jämfört med motsvarande mjukvarubaserade implementation, trots att mycket data 

måste flyttas flera gånger mellan olika minnen! Dock kan lösningen förmodligen 

effektiviseras ytterligare genom att även utföra bildanalys i FPGA, på så sätt behöver inte 

heller data överföras tillbaka till DDR-minne innan bildanalys kan genomföras.  

7.1 Förslag för fortsatt arbete 

Trots att den lösning som här har presenterats radikalt minskade exekveringstiden för 

filtreringen, finns mycket som kan förbättras i avseende på effektivitet. För att göra detta 

anser vi, om möjligt, att en annan modell för linjebuffer bör användas, där samma data inte 

behöver överföras flera gånger mellan DDR och BRAM. Det vore även intressant att mäta 

vad som tar mest tid hos hårdvaruimplementationen, dataöverföring eller filtrering. 

Ett annat intressant försök vore att genomföra hårdvaruimplementationen med hjälp AXI-

ACP-porten istället för en AXI-HP-port. Det är möjligt, men kanske inte troligt, att denna 

kommunikation kan vara mer fördelaktig för produktprototypen vad gäller prestanda. 
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Appendix 

PC Kommando ZedBoard 

Skicka förfrågan för 
bildöverföring 

0x73 →   

Skicka radnummer (2 byte) →   

Skicka bilddata, en rad →   

  ← 0x76 Rad mottagen 

Skicka förfrågan om att sända 
bildstorlek 

0x83 →   

  ← 0x84 Redo att mottaga bildstorlek 

Skicka bildstorlek (4 byte, 
bredd, höjd) 

→   

  ← 0x85 Storlek mottagen 

Beräkna andel pixlar inom visst 
spektrum 

0x63 →   

  ← 0x64 Beräkning startad 

  ← Skicka resultat från beräkning 

Fråga efter data från filtrerad 
bild 

0x52 →   

  ← 0x53 
Redo att skicka data (pixlar, 

RGB) från filtrerad bild  

Skicka radnummer för den rad 
från bilden som ska hämtas  

(2 byte) 
→   

  ← 
Skicka motsvarande radpixlar 

från filtrerad bild 

Begär filtrering av bild 0x23 →   

  ← 0x24 Filtrering startad 

  ← 0x25 Filtrering avslutad 

Appendix 1: Slutgiltigt protokoll för seriell kommunikation mellan PC och ZedBoard (implementationssteg 4) 
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