
 

 

School of Information Science, Computer and Electrical 
Engineering, Halmstad University 

Examensrapport, IDE-sektionen, Högskolan i Halmstad, Juni 2010 

 
 

Implementation av fältbuss ASIC i FPGA 
 

Högskoleingenjörsuppsats på Mekatronikingenjörsprogrammet 

 
 

Markus Klum 
Johannes Ramsten 

 
 
 

 
 

Samarbete med  
 

HMS Industrial Networks AB 

 



  

 

2 

 

Abstract 

HMS Industrial Networks AB is in need of changing a communications solution that is 
currently based on an ASIC. This will be achieved by moving the communications solution to 
a FPGA with the help of the programming language VHDL. By doing this, it is possible to 
reduce the need for specific circuits, get a more flexible platform and thus get a cheaper 
solution. 
 
This report describes a solution for how to move a network protocol from an ASIC to an 
FPGA. The report shows that the network slave device is working under the guidelines for 
this project. This means that it is quite realistic to implement a fieldbus protocol on an FPGA, 
using VHDL and to maintain the same functionality as the earlier communications solution. 
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Sammanfattning 

HMS Industrial Networks AB är i behov av att ändra en kommunikationslösning som baseras 
på en ASIC. Detta ska åstadkommas genom att flytta kommunikationslösningen till en FPGA 
med hjälp av programmeringsspråket VHDL. På så sätt kan behovet av specifika kretsar 
minskas och en mer flexibel plattform tas fram. Därigenom fås en billigare lösning. 
 
I denna rapport beskrivs en lösning för hur ett nätverksprotokoll kan flyttas från en ASIC till 
en FPGA. Rapporten visar att nätverksslav-enheten fungerar enligt den kravspecifikation som 
framtagits för detta projekt, och att det är fullkomligt realistiskt att implementera fältbuss-
protokollet på en FPGA med hjälp av VHDL och behålla samma funktionalitet som tidigare 
kommunikationslösning. 
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Förord 

Följande rapport är skriven som en del i den obligatoriska kursen examensarbete 15 HP, på 
Mekatronikingenjörsprogrammet 180 HP, vid sektionen för Informationsvetenskap, Data– och 
Elektroteknik, Högskolan i Halmstad. 
 
Examensarbetet har gjorts i samarbete med uppdragsgivaren HMS Industrial Networks AB 
under våren 2010. 
 
Vi skulle vilja tacka samtliga på HMS för att de gjort detta examensarbete möjligt, speciellt 
vår handledare, Johan Häggström, och ett extra tack till Timmy Brolin för all hjälp med 
projektet. Tack även till vår handledare på högskolan, Börje Dellstrand. 
 

Markus Klum 
Johannes Ramsten
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1 Introduktion 

 
HMS Industrial Networks AB är ett ledande företag i världen inom industriell 
nätverskommunikation för olika interface produkter. Deras produkter används i industriella 
applikationer, exempelvis till vindkraftverk, elmotorstyrningar och processanläggningar.  
Gemensamt för deras kunder är att de använder HMS interfaceteknologi för att ansluta sina 
produkter till olika nätverk.[1] 

1.1 Problemformulering 

 
HMS Industrial Networks AB har idag en kommunikationslösning som baseras på en ASIC. 
Kommunikationslösningen kommunicerar på ett RS485-nätverk med hjälp av en ”master” och 
en eller flera ”slav-enheter”. Kommunikationsnätverk bygger på avancerade protokoll som i 
sin tur är uppbyggda i flera olika lager. 
 

 
Figur 1: Nätverksmaster (vänster) & nätverksslav (höger),  

designad av HMS Industrial Networks AB. 
 
Uppdragsgivaren har ett önskemål att implementera denna kommunikationslösning på en 
FPGA med hjälp av VHDL programmering. Uppdragsgivaren anser att det inte är inom 
ramarna för detta projekt, att göra en fullständig implementation av alla nivåerna av högnivå-
protokollet. Den del av högnivå-protokollet som är aktuellt att realisera bygger på protokollet 
FDL som i enkla drag är ett antal tjänster för att kommunicera på RS485-nätverket (ta emot 
ett meddelande, skicka ett meddelande utan svar, skicka med kvittens osv.). 

1.2 Syfte 

 
Examensarbetet går ut på att implementera denna kommunikationslösning på en FPGA för att 
i slutändan kunna undvika behovet av specifika kretsar, få en mer flexibel plattform och på så 
sätt få en billigare lösning. 
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1.3 Kravspecifikation 

 
De delar som projektet ställs inför är: 
 

1. Sätta sig in i hur högnivå-protokollet fungerar, vilka FDL-tjänster som används och 
implementera relevanta tjänster i VHDL. 
 

2. Implementera stöd för att automatiskt detektera vilken hastighet som används (mellan 
9.6kbit/s och 12Mbit/s). 
 

3. Finns tid över i projektet ska arbetet gå vidare och ytterligare högnivå-funktionalitet i 
FPGA:n implementeras ovanpå FDL-tjänsterna. 
 

4. Rapport skall tas fram där det framgår vilka tjänster som är implementerade och hur 
de fungerar.
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2 Bakgrund 

 
Som nämndes i avsnitt 1.1 så använder sig HMS idag av en kommunikationslösning som 
bygger på ett nätverk av en ”master” och en eller flera ”slav-enheter”. Dessa kort baseras på 
en ASIC-krets och kommunicerar över ett RS485-nätverk. Då det blir större fokus på 
Ethernet-nätverk och flexibilitet på hårdvaran, ser HMS en möjlighet att i framtiden använda 
fältbussprotokoll utan att använda speciell hårdvara från andra tillverkare. En lösning på detta 
är då att byta ut ASIC-kretsen som används idag, till en FPGA med egen VHDL-
implementation. 
 
Detta kapitel behandlar och beskriver FDL-protokollet, samt beskriver de grundläggande 
delarna i slav-enheten. En bra bok i ämnet är ” The new rapid way to Profibus DP”[2], i 
vilken mycket fakta i avsnitt 2.1, 2.2, 2.4 och 2.5 finns, där beskrivet i mer detalj. 
 

2.1 FDL – protokollet 

 
Protokollet som används är ett högnivå-protokoll som är uppbyggt av olika nivåer. Projektet 
fokuserar på det underliggande protokollet FDL. Detta protokoll skickar data från mastern till 
slav-enheten och vice versa med hjälp av telegram.  
Protokollets huvudsakliga uppgift är att kunna ta emot meddelanden från mastern och sedan 
bekräfta dessa. Protokollet har följande överföringstjänster: 
 
SDA: Send Data with Acknowledge1. Data skickas till mastern eller slav-enheten och  
 en bekräftelse skickas som respons. 
 
SRD: Send and Request Data2. Data skickas och tas emot. 
 
SDN: Send Data with No Acknowledge3 
 
Det finns olika telegram som skickas och det går att urskilja telegrammen med första byten 
som är SD (Start Delimiter).  
 
De olika telegrammen som skickas är: 
 
SD1:  Detta telegram innehåller ingen data, utan det används för att söka nya aktiva
 stationer på nätverket. 
 
SD1 DA SA FC FCS ED 
0x10 xx xx xx xx 0x16 
 
 
 
 

                                      
1 Svenska: ”Skicka data med bekräftelse”. 
2 Svenska: ”Skicka och begär data”. 
3 Svenska: ”Skicka data utan bekräftelse”. 
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SD2: Data telegram med varierande datalängd på PDU. PDU kan vara upp till 244
 byte. Detta telegram används för SRD servicen. 
 
 
SD2 LE LEr SD2 DA SA FC DSAP SSAP PDU FCS ED 
0x68 xx xx 0x68 xx xx xx xx xx xx… xx 0x16 
 
 
SD3: Data telegram med en fast datalängd på PDU. PDU är alltid 8 byte lång. 
 
 
SD3 DA SA FC PDU FCS ED 
0xA2 xx xx xx xx… xx 0x16 
 
 
SD4: Telegram mellan två aktiva masters för att reda ut befogenhet på nätverket. 
 
 
SD4 DA SA 
0xDC xx xx 
 
SD (Start Delimiter): Första byten för att urskilja telegrammen. 
LE (Length): Längd på den totala datamängden (PDU, DA, SA, FC, DSAP, SSAP). 
LEr (Length Repetition): Repetition av den totala datamängden. 
DA (Destination Adress): Destinationsadressen. 
SA (Source Adress): Källadress. 
FC (Function code): Funktionskod. 
DSAP (Destination Service Access Point): Beskriver vad slav-enheten eller mastern ska göra. 
SSAP (Source Service Access Point): Beskriver vad slav-enheten eller mastern ska göra. 
PDU (Protocol Data Unit): Användardatan. 
FCS (Frame Checking Sequence): Summation av alla byte för att kunna kolla om 
               överföringen skett korrekt. 
ED (End Delimiter): Alltid (0x16) för att veta att detta är slutet på telegrammet. 
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2.2 Dataöverföring 

 

För att se skillnad på de olika telegrammen som slav-enheten tar emot så används DSAP och 
SSAP. Baserat på informationen som finns efter slav-enheten läst av dessa så går det att se 
vilken typ av telegram det är och vad mastern vill att slav-enheten ska göra. DSAP och SSAP 
sträcker sig från 0x36 till 0x3E men det finns också en så kallad ”Default SAP”. ”Default 
SAP” är en special position, då DSAP och SSAP inte finns med i telegrammet. ”Default 
SAP” används när data ska skickas utan kvittens på att datan tagits emot. 
 
Följande SAP:s är definierade och reserverade i DSAP och SSAP för dataöverföring.  
 
 
Default SAP DataExchange (Data överföring) - in och 

utdata 
SAP 0x36 Master till master kommunikation 
SAP 0x37 Ändra stationsadressen 
SAP 0x38 Läs indata 
SAP 0x39 Läs utdata 
SAP 0x3A Kontrollorder till slav-enheten. (Global 

kontroll) 
SAP 0x3B Läs konfigurationsdata 
SAP 0x3C Läs diagnosinformation 
SAP 0x3D Skicka parameteriseringsdata 
SAP 0x3E Kolla konfigurationsdata 
 
Efter slav-enheten tagit emot dessa SAP:s så kan varje station känna igen och få en tydlig bild 
av vilken data som var förfrågad och vilken responsdata som ska skickas. I respons-
telegrammet så spegelvänder slav-enheten alltid DSAP och SSAP. 

 

2.3 Felhantering 

 
Varje byte är uppbyggt med en startbit, åtta databitar, en paritetsbit och en stoppbit. Om inget 
sänds mellan mastern och slav-enheterna så finns det en logisk ”1” på linjen. För varje byte 
som skickas så finns det en paritetsbit som följer med. Paritetsbiten använder sig av jämn 
paritet, vilket innebär att denna bit är en nolla om det är jämt antal ettor i databitarna, annars 
är den en etta. Detta kontrolleras av både slav-enheten och mastern.  
   
Som det nämnts tidigare i kapitel 2.1 så finns det alltid med en FCS byte i varje telegram. 
Denna byte är innehållet av alla databyte (DA, SA, FC, DSAP, SSAP, PDU) adderade ihop 
(overflow4 ignorerad). Både slav-enheten och mastern kontrollerar FCS:en och kan på detta 
sätt kontrollera om datan blev överförd korrekt. 

                                      
4 Då summan får ett värde som är större än vektorn kan hantera. 
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2.4 Tillståndsmaskin 

 
För att förklara ytterligare hur slav-enheten fungerar så kan detta visas med en 
tillståndsmaskin. Tillståndsmaskinen beskriver hur slav-enheten måste bete sig för att 
garantera fullständig funktionalitet. Eftersom detta projekt fokuserar på den lägre nivån av 
protokollet så kommer inte alla tillstånden att implementeras. 
 

 
Figur 2: Tillståndmaskin för en slav-enhet. 

2.4.1 Tillstånden 

 
Endast i uppstartstillståndet (Power_On) accepterar slav-enheten att mastern sätter eller 
ändrar adressen till slav-enheten (Set_Slav_Add).  
 
Efter uppstarten i tillståndet ”vänta på parameterisering” (Wait_Prm) förväntar sig slav-
enheten antingen ett diagnosmeddelande (Slave_Diag) eller ett parameteriseringsmeddelande. 
Parameteriseringsmeddelandet innehåller t.ex. masterns adress etc. 
 
I nästa tillstånd ”vänta på konfiguration” (Wait_conf) så får slav-enheten information om hur 
mycket in- och utdata som kommer att skickas. Mastern skickar information om hur många 
byte av I/O som måste skickas i varje meddelandecykel.  
 
Det är också möjligt för mastern att i varje tillstånd skicka telegrammet ”Få konfiguration” 
(Get_Cfg). 
 
Om både parameteriseringsmeddelandet och konfigurationsmeddelandet blir accepterade, 
byter slav-enheten till dataöverföringsstadiet där den skickar och tar emot användardata från 
mastern. 

2.5 Vänteläge 

 
För att slav-enheten ska ha tid att svara mastern innan mastern skickar ett nytt meddelande så 
finns det olika väntelägen beroende på vilken hastighet bussen använder. 
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Överföringshastighet 
i kbit/s 

9.6 19.2 31.25 45.45 93.75 187.5 

Minimum tid i bitar 11 11 11 11 11 11 
Maximum tid i bitar 60 60 60 60 60 60 
 
Överföringshastighet 
i kbit/s 

500 1500 3000 6000 12000 

Minimum tid i bitar 11 11 11 11 11 
Maximum tid i bitar 100 150 250 450 800 
 
Minimitiden och maximitiden beskriver hur många bitar slav-enheten minst måste vänta innan 
den får svara. 

2.6 Mekatroniska användningsområden 

 
Nätverksprotokollet som används i detta projekt är ett standardprotokoll i fältbuss-
kommunikation inom automationsteknologi. Protokollet är väldigt populärt och används 
mycket ute bland företag och industriorganisationer. Det används av mer än 500 000 
applikationer för att styra alla möjliga automations- och produktionskontroller.[3] 
 

2.6.1 Grundfos 

 
Grundfos är en ledande tillverkare av högkvalitetspumpar. För att garantera snabba 
leveranstider så krävs en kort produktionstid. Idag har företaget en produktion som ger ut 
1000 pumpar dagligen i två skift. För att detta ska vara möjligt krävs det ett effektivt 
produktionsband där allt fungerar som det ska. 
 
150 pallar med alla komponenter som behövs för att montera ihop pumparna transporteras 
runt i pumpmontageanläggningen. Varje pall har en speciell kod som läses av varje 
monteringsstation. Koden skickas till en PC som sänder den vidare till någon av 
monteringsmaskinerna. Koden meddelar maskinen hur den ska montera ihop pumpen. 
 
Allt detta styrs av ett kontrollsystem som använder sig av samma nätverksprotokoll som ingår 
i detta projekt. Tack vare detta nätverksprotokoll så behövdes det inte dras onödigt många 
kablar runt hela anläggningen utan det räcker att använda sig av denna fältbuss.[4] 
 

2.6.2 Cummins 

 
Ett annat exempel är företaget Cummins som är ett av världens största oberoende tillverkare 
av dieselmotorer. Företaget konstruerade över 62 000 motorer till kunder i Europa, 
Mellanöstern, Afrika och Fjärran östern under 2006. 
 
Motorerna styrs runt av en elektrisk spårbana. Spårbanan består av 600 meter monorail, 50 
transportörer, tre lyftenheter, en enhet som kan rotera motorerna, 34 samlingsstationer och 
fyra tryckstationer. Det finns ett antal nätverksenheter i systemet som styr detta och ger 
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meddelanden till RFID5-anordningar, HMI6-paneler osv. Alla dessa nätverksenheter använder 
sig av samma nätverksprotokoll som projektet. 
Vid varje HMI-panel ges operatören möjlighet att höja och sänka motorn till en lämplig 
arbetsställning, lasta motorerna till golvet och släppa en motor till nästa station när arbetet är 
avslutat. När motorn lastas på eller av så uppdateras RFID-taggen för att meddela ny status.  
 
Efter nätverksenheterna installerats ökade produktionen från 220 motorer per dag till 350 
motorer per dag.[5]

                                      
5 Radio Frequency Identification 
6 Human-Machine Interface 
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3 Metod 
Programmet är skrivet i VHDL och uppbyggt av olika komponenter med individuella syften 
för att få hela slutprodukten att fungera som den ska. Ett komplett blockschema över slav-
enheten finns i bilaga 1. 
Slav-enheten är uppbyggd med en sampler i början som samplar signalen. Den skickar sedan 
signalen vidare till receivern som tolkar telegrammet. Efter det så skickar den datan vidare till 
transmittern som i sin tur skickar ett telegram tillbaka till mastern. 
 
Programmet är skrivet och simulerat i Quartus II version 9.1 sp2. FPGA-kretsen som används 
i projektet har benämningen Cyclone III EP3C40F484C7. 
 

3.1 Klockskalning (ScalePLL) 

Då FPGA-kretsen har en inbyggd oscillator med frekvensen 50 MHz måste slav-enheten skala 
ner klockan till korrekt hastighet. Efter att kravet på hastighetsdetektion slopades bestämdes 
det att slav-enheten ska jobba mot bussen i hastigheten 19,2 kbit/s, vilket innebär att slav-
enhetens interna klocka behöver vara överklockad om signalen ska samplas flera gånger. 
Därför använder sig slav-enheten av en klocka med hastigheten 307,2 kbit/s, vilket är 16 
gånger högre hastighet än bussen. Nedskalningen av klockan sker genom en komponent som 
heter scalepll. Denna komponent har skapats genom Quartus megafunktions-guide från en 
mall som heter altpll. 

3.2 D-vippor 

För att signalen från bussen ska ligga stabil in i sampler-komponenten har slav-enheten tre 
seriekopplade d-vippor. Slav-enheten utför en AND-operation på signalen som går in i den 
sista av de tre d-vipporna och signalen som kommer ut från samma d-vippa. Detta medför att 
potentiella störningar på bussen filtreras bort då d-vipporna är klockade mycket snabbare än 
bussens egen hastighet. 

3.3 Sampler 

 
Figur 3: Sampler-komponenten 

 
Denna komponent har som uppgift att sampla insignalen från bussen och styrs därför av 
klockan och har en asynkron återställning. Komponenten styrs utöver det även av signalen 
”rts7” som bestämmer om slav-enheten för tillfället läser av bussen eller skriver till den. 
Signalen ”rts” måste vara låg för att samplern ska aktiveras. 
 
En tillståndsmaskin med 12 tillstånd kontrollerar sedan med hjälp av en räknare hur 
komponenten används. 

                                      
7 Request to send 
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Figur 4: Flödesschema för sampler-komponenten. 

 
Samplern letar först efter en flank där signalen blir låg. När en flank hittats ändras tillståndet 
och signalen samplas 4 gånger för att komponenten ska vara säker på att det är en nolla som 
kommit på bussen. Om detta stämmer byter komponenten tillstånd igen och nollan skickas 
vidare till rcvr-komponenten samtidigt som signalen ”dV” sätts till hög. Signalen ”dV” 
används för att nästa komponent, rcvr, ska veta att det finns data att hämta från samplern. 
I de efterföljande tillstånden räknas mitten på bitarna fram och där samplas signalen från 
bussen. Samtidigt som signalen skickas vidare sätts ”dV”-signalen till hög för varje bit. I 
annat fall är denna signal konstant låg. 
 
När paritetsbiten tagits emot kontrolleras denna så att den stämmer mot de tidigare bitarna 
som har tagits emot. Detta kontrolleras genom att utföra en XOR-operation på de tidigare 
bitarna. Skulle paritetsbiten inte stämma så återställs samplern till sitt första tillstånd och 
”error”-signalen sätts till hög i en klockpuls.  
Om paritetsbiten stämmer så tas stoppbiten emot och överförs till rcvr. Efter detta återvänder 
samplern till sitt första tillstånd och avvaktar mottagandet av nästa startbit. 
 
Ursprungligen skulle samplern haft funktionen att detektera vilken hastighet som mastern 
arbetade i, men eftersom detta krav slopades från projektet på begäran av HMS så realiserades 
aldrig detta. 
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3.4 Reciever 

 
Figur 5: Rcvr-komponenten. 

 
Komponenten rcvr:s uppgift består av att ta emot signalen som samplern tagit fram och 
organisera bitarna i de olika byte som telegrammet består av. Rcvr är uppbyggd som en 
tillståndsmaskin där huvudsakligen en byte tas emot i vardera tillstånd. 
 

 
Figur 6: Flödesschema för rcvr-komponenten. 

 
Även rcvr är en synkroniserad komponent som styrs av klockan och har en asynkron 
återställning. Den reagerar sedan endast på input om signalen ”dV” från samplern går hög. 
Den första byte som mottas är SD och denna tolkas för att rcvr ska veta vilket sorts 
meddelande som tas emot. Beroende på vilket meddelande det är, byter komponenten till rätt 
tillstånd. 
 
I varje efterföljande tillstånd tas en byte emot (med undantag för PDU) och paritetsbiten 
undersöks för att förhindra fel. Paritetsbyten (checksumman) räknas även fram så att 
kontrollen av denna kan genomföras när FCS-byten tagits emot. 
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Både FCS-byten och ED-byten kontrolleras för att se om de är korrekta och i de fall de inte 
skulle vara det, töms all mottagen data från sina register och komponenten återvänder till sitt 
första tillstånd. 
 
När ett komplett och korrekt meddelande har tagits emot kommer komponenten till ett 
tillstånd där alla byte som är användbara på den här nivån av protokollet förs över parallellt 
till nästa komponent. De byte med data som ska användas på en högre nivå sparas endast 
undan i register. 
 
Om signalen ”error” från samplern blir hög, töms alla register och rcvr återställs till sitt första 
tillstånd. 

3.5 Transmitter 

 
Figur 7: Transmit-komponenten. 

 
Denna komponent har som uppgift att tolka det telegram som mottogs i föregående 
komponent, rcvr och därefter bedöma om slav-enheten ska svara på telegrammet. Slav-
enheten kan svara på ett diagnostik-telegram (Get_diag), ett parameteriseringstelegram 
(Set_prm) eller ett konfigureringstelegram (Get_cfg). Det är dessa tre telegram som används 
under uppstartsfasen av nätverksslav-enheten (se figur 1, kapitel 2.4). Slav-enheten svarar då 
med ett diagnostik-telegram (om ett sådant begärts) eller med ett ”kort bekräftelse”-telegram 
(om slav-enheten har mottagit ett parameteriserings- eller konfigureringstelegram). 
Om slav-enheten har mottagit något av ovanstående telegram, avvaktar den tillräckligt lång 
tid för att Mastern ska vara redo för att ta emot ett meddelande. I detta projekt avvaktar 
komponenten i 15 klockpulser (i 19,2 kbit/s). Då slav-enhetens klocka löper med 16 gånger 
högre hastighet än bussen finns en intern räknare som endast låter komponenten arbeta var 
16:e klockpuls. 
När komponenten har avvaktat tillräckligt lång tid, påbörjar den att sända det telegram som 
blivit begärt. Detta sker via en tillståndsmaskin där varje tillstånd sköter sändningen av en 
byte (med undantag för PDU). 
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Figur 8: Flödesschema för transmit-komponenten. 

 
En räknare kontrollerar vilken bit som för tillfället ska sändas iväg medan paritetsbiten för 
varje byte räknas fram via en XOR-operation. Paritetsbyten FCS räknas fram genom att 
addera databitarna i alla byte (utom SD, LE, LEr, FCS och ED) och ignorera eventuell 
overflow. 
 
I fallet då slav-enheten ska skicka ett ”kort bekräftelse”-telegram skickas endast en byte med 
datavärdet 0xE5. 
När det kompletta meddelandet skickats så återgår komponenten till sitt ursprungstillstånd och 
väntar på ny data från rcvr. 
 
Komponenten styr även över signalen rts som visar om slav-enheten för tillfället läser av eller 
skriver till bussen. Om komponenten avvaktar data från rcvr innebär detta att slav-enheten 
läser från bussen och då sätts signalen till låg. När ett telegram mottagits och transmit-
komponenten bedömt att slav-enheten ska svara på telegrammet sätter komponenten signalen 
rts till hög. Detta medför att sampler-komponenten inaktiveras medan telegrammet skickas 
från slav-enheten. 
 
Tidigt i projektet var planen att ett flertal parallella komponenter skulle sköta 
svarstelegrammen mot mastern (varje komponent skulle i princip svara på bara en sorts 
telegram), men mot slutet av projektet fanns inte behovet att svara på så många telegram. Då 
beslutades att transmit-komponenten skulle sköta all kommunikation tillbaka mot mastern. 
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3.6 FPGA-krets 

 
FPGA:n är tillverkad av Altera och har namnet ”Cyclone III EP3C40F484C7”.  
Den har en kapacitet på 39600 logiska element ofta kallat LUTar. FPGA:n sitter på en 
utvecklingsplattformen designad av devboards GmbH. 
 

 
Figur 9: Labbplattform DBC3C40 designad av devboards GmbH. 

 
Signalerna från mastern skickas till FPGA:n via ett RS485-nätverk. Signalerna är kopplade till 
ben 3 och 4 på I/O8 ingångarna på kortet som i sin tur går vidare till RS485-transceivern. 
RS485-tranceivern[6] behövs för att balansera kommunikationen mellan fältbussen och 
FPGA:n. RS485-tranceivern är sedan kopplad till FPGA:ns Rx och Tx utgångar. 

 

 
Figur 10: Tabell över I/O anslutningar för RS485.[7] 

 
Figur 11: Schema hur RS485-transceivern är kopplad med I/O anslutningar.[7] 

  
FPGA:n är också kopplad till knapp 0 på kortet. Denna knapp agerar som en restart om 
programmet behöver återställas.

                                      
8 Engelska: In/Out. Svenska: In/Ut. 
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4 Resultat 

 
Detta examensarbete har resulterat i en ny mjuk- och hårdvara till HMS Industrial Network 
AB. Denna hård- och mjukvara agerar tillsammans som en nätverksslav-enhet och använder 
sig av protokollnivån FDL. Med detta menas att den kan ta emot ett meddelande, skicka ett 
meddelande utan att få svar, skicka meddelande med kvittens osv. Den nya nätverksslav-
enheten agerar i princip på samma sätt som originalet. Ett undantag är dock att den nya slav-
enheten är låst till överföringshastigheten 19,6 kbit/s där originalet kunde växla mellan ett 
antal hastigheter mellan 9,6 kbit/s och 12Mbit/s. 

4.1 Implementering av FDL-tjänster 

 
Projektet är uppbyggt med olika komponenter skrivna i VHDL. Varje komponent har sin 
individuella funktion. Innan signalen kommer in i första komponenten går den genom tre D-
vippor och en AND-grind. Dessa används för att signalen från bussen ska ligga stabil. 
 
För att slav-enheten överhuvudtaget skulle kunna ta emot ett meddelande så har det 
implementerats en komponent som samplar signalen. Utan denna komponent så har slav-
enheten svåra förutsättningar att uppfatta insignalen korrekt, eftersom slav-enhetens klocka 
inte är synkroniserad med masterns klocka. 
 
Den andra komponenten är receivern. Dess uppgift är att ta emot meddelandet från samplern 
och organisera och tolka vilket telegram det är. Sedan skickar receivern den väsentliga 
informationen till transmittern.  
 
Transmittern tolkar DSAP och SSAP meddelanden och bestämmer vad den ska svara tillbaka 
till mastern. Kravet på projektet med att implementera FDL-tjänsterna är därmed uppfyllt. 
Dock kan inte slav-enheten svara på alla meddelanden utan det behövs ett högre lager som 
bestämmer vad den ska svara. Men för att bekräfta funktionaliteten så är slav-enheten 
hårdkodad att svara på diagnosmeddelande, parameteriseringsmeddelande och 
konfigurationsmeddelande. 
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4.2 Slutresultat 

 
Slav-enheten är testad med att kommunicera mot en PCI9-Master. Programmet ProfiTrace har 
använts för att se och bekräfta vilka meddelanden som skickas fram och tillbaka på bussen.  
 

 
Figur 12: Logg från ProfiTrace som visar funktionaliteten. 

 
 
Mastern börjar med att skicka ett diagnosmeddelande (Get Diagnostics) och slav-enheten 
svarar och bekräftar med ett eget diagnosmeddelande. Sedan tar slav-enheten emot ett 
parametermeddelande (Set Parameters) och den svarar med en kort bekräftelse (Short 
acknowledge). Efter mastern tagit emot den korta bekräftelsen från slav-enheten så skickar 
den ett konfigurationsmeddelande (Check Config). Slav-enheten svarar då igen med en kort 
bekräftelse. Mastern skickar då återigen ett diagnosmeddelande för att kontrollera om slav-
enheten ställt in sig efter de överförda parametrarna. Eftersom det ska skötas av ett högre 
lager i protokollet så har detta inte skett och mastern börjar då om från början. 
 
Projektet använder 8489 LUTar, det vill säga 21 % av FPGA:ns kapacitet. 
 

 
Figur 13: Rapport från Quartus II om projektets storlek.

                                      
9 Peripheral Component Interconnect 



5 Slutsatser och diskussion  

 

22 

 

 

5 Slutsatser och diskussion 
 
Under projektet har det tagits fram en mjukvara skriven i VHDL som kan kommunicera med 
en nätverksmaster. Denna mjukvara är programmerad på en FPGA med hjälp av VHDL. 
Mjukvaran bygger på det lägsta högnivå protokollagret FDL som används för att 
kommunicera på ett RS485-nätverk. Lösningen som tagits fram uppfyller de krav på FDL-
tjänster som projektet ställts inför. 

5.1 Implementation av protokollet på en FPGA 

 
Detta projekt har visat att det är fullt möjligt att realisera de lägre lagren av fältbussprotokollet 
på en FPGA med hjälp av VHDL och behålla samma funktionalitet. Genom att implementera 
de högre lagren borde en fullständig kopia av nätverksslav-enheten kunna realiseras och i det 
fallet så har behovet av ursprungskretsen eliminerats. 
 
Det bör påpekas att projektet inte har optimerat all kod utan har mer eftersträvat att lyckas 
återskapa slav-enhetens funktionalitet. Om projektets lösning ska ligga till grund för vidare 
arbete finns möjligheten att gå tillbaka och optimera VHDL-koden. Exempel på kod som kan 
optimeras är vissa tillstånd i rcvr som är likadana och kan fogas ihop för att minska antalet 
tillstånd. 

5.2 Automatisk detektering av hastighet 

 
Ett av kraven i projektet var att implementera att slav-enheten automatiskt skulle kunna 
detektera vilken hastighet mastern var inställd på. Efter diskussion med företaget ströks detta 
krav. Det ansågs vara för lite tid för att genomföra det och att det var viktigare att fokusera på 
att implementera de övriga FDL-tjänsterna. Det beslutades att mastern och slav-enheten skulle 
kommunicera på en hastighet och denna hastighet blev 19,2kbit/s. 
 

5.3 Vidareutveckling av nätverkskortet 

 
Möjligheterna för vidareutveckling av slav-enheten är många. Hastighetsdetektionen kvarstår 
att implementera i FDL-lagret och, som nämnts ovan, optimering av vissa delar av koden kan 
utföras. Det är möjligt att tidsintervallet som PDU-datan ligger lagrat i registerna behöver 
korrigeras och förlängas, men detta beror på när de högre lagren behöver åtkomst till dessa 
data. 
Nästa steg blir att implementera de högre lagren av nätverksprotokollet för att få tillgång till 
slav-enhetens fulla funktionalitet. Om dessa lager implementeras kan hårdkodningen i VHDL-
koden plockas bort, tillexempel att innehållet i alla byte sätts till ett fixt värde i det lägre 
lagret. Detta bör skötas av ett högre lager istället. 
De högre lagren får även filtrera ut vilka meddelanden som skickas till den specifika slav-
enheten, eftersom det lägre lagret svarar nu på alla meddelanden som skickas på bussen, utan 
att ta hänsyn till vilken nodadress telegrammen skickas till.
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Ordlista 

I ordlistan återfinns de flesta fackord, förkortningar och dylikt som används i denna rapport. 
Den första kolumnen i tabellen innehåller ordet som skall förklaras, den andra innehåller 
beskrivningen av ordet. I den tredje och sista kolumnen återfinns sidnumret på den sida i 
texten där ordet har sin första förekomst. 
 
VHDL Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language - 

är ett hårdvarubeskrivande språk som används för att beskriva digitala 
kretsar som sedan kan realiseras i en grindmatris, ASIC eller en 
FPGA. 
 

2 

ASIC Application Specific Integrated Circuit - Är en typ av integrerad krets 
som programmeras att ha en specifik funktion. Kretsen får det mesta 
av sin funktion i tillverkningen och programmering i efterhand är 
begränsad. 
 

2 

FPGA Field-Programmable Gate Array - Är en typ av integrerad krets som 
används inom digitalteknik. Dess funktion kan ändras genom att ny 
programmering översänds genom anslutning av en kabel. 
 

2 

RS485 RS485 även känd som TIA/EIA-485 är en väl beprövad 
överföringsteknik. Det är den mest använda överföringsteknik när hög 
hastighet krävs. Den klarar av 10 olika överföringshastigheter mellan 
9.6kbit/s till 12Mbit/s. Upp till 32 stationer kan anslutas per segment 
och den maximala tillåtna kabellängden beror av hastigheten. 
 

6 

FDL Fieldbus Data Link – Är en del av högnivå-protokollet som i enkla 
drag är ett antal tjänster för att kommunicera på RS485-nätverket (ta 
emot ett meddelande, skicka ett meddelande utan svar, skicka med 
kvittens osv.). 
 

6 

Quartus II Är ett mjukvaruprogram tillverkat av Altera för analys och 
syntesdesign av hårdvarubeskrivande språk. 
 

13 

Cyclone III 
EP3C40F484C7 

Namnet på FPGA-kretsen som är tillverkad av Altera och används i 
projektet. 
 

13 

D-vippa D-vippa är en komponent inom digitaltekniken. Den lagrar 
en digital bit. Den bit som finns på ingången kommer vid nästa 
klockintervall att finnas på utgången. 
 

13 

AND-operation En boolesk operation som returnerar ”sant” om båda operanderna är 
”sanna”, annars returnerar den ”falskt”. 
 

13 

Sampla Samlar in information med bestämda tidsintervall. 
 

13 

XOR-operation En boolesk operation som returnerar ”sant” om någon eller båda 
operanderna är ”sanna”. 
 

14 
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LUTar FPGA:er är uppbyggda med logiska element. Oftast kallat LUTar. 
(Förkortning av Lookup Table). 

18 

ProfiTrace Ett mjukvaruprogram tillverkat av Profibus. Används för att analysera 
Profibusnätverk. 
 

20 

Master/Slav Master/Slav är en nätverksmodell för kommunikationsprotokoll. Där 
master-enheten kontrollerar en eller flera enheter (oftast slav-
enheterna). 
 

6 

Asynkron En funktion som inte är styrd av en klocka, det vill säga den utförs 
omedelbart. 

13 
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Bilagor 

1. Blockschema 

 
 


