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1. Introducere 
 
 Acest proiect constă într-un sistem de calcul funcţional realizat în jurul 
procesorului Beta proiectat in cadrul cursului 6.004 de la M.I.T.. 
 Sistemul contine memoriile (512x32bit) de date si instructiuni utilizate de 
procesor, controller de tastatura pentru input, placă video compatibilă VGA, precum şi un 
modul care gestionează interacţiunea cu utilizatorii.  
 Proiectul oferă o interfaţă grafică pentru lucrul direct cu memoriile, permiţând 
afişarea şi editarea conţinutului acestora. 
 Folosind acest dispozitiv, utilizatorul se poate familiariza cu arhitectura 
procesorului Beta, cu setul de instructiuni al acestuia si astfel cu programarea directa in 
cod masina. 
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2. Descriere 
 
 

2.1. Modulul VGA 
 
Modulul VGA realizat lucrează la o rezoluţie de 800 x 600, la o rată de reîmprospătare de 
72Hz, ieşirea VGA de pe placă ( [3], pagina 53 ) oferind o adâncime de culoare de 3 biţi 
per pixel, având deci un total de 8 culori. 
 
Am ales să folosim un mod text şi un font cu caractere de dimensiune 8x8 ( [5] ).  
În configuraţia standard, modulul VGA va afişa 96x70 de caractere (printr-o schimbare a 
parametrilor de instanţiere a VGAModule obţinându-se însă maximul rezoluţiei text cu 
acest font, şi anume de 100x75 caractere). 
 
Pentru a implementa modul text, am folosit două memorii: 
 

• O memorie ecran de 8192x16 biţi ce conţine pentru fiecare caracter de pe 
ecran atât informaţia de culoare cât şi codul ASCII al caracterului, ce va fi 
folosit pentru a indexa în: 

• Memoria de caractere (character ROM) care conţine font-ul propriu-zis. 
Pentru a genera coeficienţii am scris un program Java de parsare a 
pixelilor şi de generare a fişierului .COE pentru Block RAM-ul folosit. 

 
Memoria de caractere fiind biport, utilizatorul modulului VGA va avea unul din porturi 
(configurat ca write-only) la dispoziţie pentru a afişa caractere. De asemenea există un 
registru (accesibil utilizatorului) care desemnează poziţia cursorului. Cursorul este marcat 
prin interschimbarea periodică a culorii de fundal cu cea a textului caracterului de sub 
cursor. 

 
  
 Din [4]: 
 
Vertical timing information: 

 
 

Horizontal timing information: 

Mode name          Lines   line    sync      back        active     front     whole frame 
                   Total   width   pulse     porch        time      porch        period 
                           (us)   (us)(lin) (us)(lin)  (us)  (lin)  (us)(lin)  (us)  (lin) 
 
. . . . .  
VGA 800x600 72Hz    666    20.80  125   6   436   21   12563  604   728   35   13853  666 
. . . . .  

Mode name          Pixel      sync      back  active  front whole line 
                   clock      pulse     porch  time   porch  period 
                   (MHz)   (us)  (pix)  (pix)  (pix)  (pix)  (pix) 
. . . . .  
VGA 800x600 72Hz   50       2.4   120     61    806    53    1040 
. . . . .  
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2.2. Controllerul de tastatură 
 
Acesta este realizat din două module, KeyboardModule care produce coduri de scanare 
pe care le pasează mai departe lui KeyboardTranslator. Acest al doilea modul are sarcina 
de a identifica tipurile de evenimente (extended key, key up / key down) şi de a converti 
codul de scanare produs de tastatură (conform [3]) în coduri ASCII sau oricum în 
informaţii utile pentru utilizator. În sistemul nostru am identificat acele coduri de care 
aveam nevoie pentru sistem. 
 
Known bug: controllerul este unul simplu, nu ia în calcul informaţiile de paritate şi nu 
procesează corect secvenţa de reset a tastaturii, astfel încât sistemul va fi pornit cu SW[0] 
pe poziţia off (vezi 2.4.1) pentru a ignora această secvenţă. Problema poate fi rezolvată 
permanent cu un contor care resetează automat controller-ul la un anumit interval de timp 
de la ultimul front negativ de ceas PS2. 
 

2.3. Interfaţa cu utilizatorul 
 
Am construit un sistem de afişare a conţinutului unor memorii, care ciclează pe adresele 
de memorie şi scrie în memoria ecran valorile locaţiilor de memorie, în hexazecimal, şi 
permite editarea acestora de la tastatură. 
 
Afişarea se face pe 8 coloane a 64 de rânduri, precum şi un identificator de 4 caractere al 
memoriei (DATA sau INST).  
 
Actualizarea se face realtime (~ 72 de ori pe secondă). 
 
Editarea conţinutului se face selectând o celulă de memorie folosind tastele direcţionale şi 
scriind apoi de la tastatură valoarea hexazecimală dorită. La introducerea unei cifre, se 
face o deplasarea stânga pe 4 biţi a conţinutului anterior, iar cei 4 biţi mai puţin 
semnificativi se înlocuiesc cu valoarea cifrei introduse. 
 
Cu ajutorul tastei TAB se efectuează comutarea între cele două memorii. 
 
Pentru controlul procesorului Beta, sunt oferite următoarele: 
 
Comandă Tastă Explicaţie 
RUN F5 La apăsare, porneşte ceasul şi activează semnalul de reset, 

iar la eliberare dezactivează semnalul de reset 
STEP F7 La apăsare, ceasul beta este 1, la eliberare este 0 (dacă nu 

este activă comanda RUN) 
RESET R Semnalul de reset al procesorului 
STOP ESC Opreşte ceasul pentru Beta 
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2.4. Alte indicatoare, controale şi setări 
 
2.4.1. Switches 
 
Am folosit două din cele 4 slide-switches oferite de starter kit. Astfel: 
 

• SW[0] 
o 0: Standby (este dezactivat ceasul, nu se generează nici semnal 

video) 
o 1: On (sistemul este activ) 

• SW[1] (vezi 2.4.2) 
 
2.4.2. Semnificatie leduri: 
 
Dacă SW[1] = = 0: 
 
 

7 6 5 4 3 2 1 0 
RESET - - - RUNNING STEP CLK Stand-by (blinking) 

ON (steady) 
 
Dacă SW[1] = = 1: 
 

<ADRESA INSTRUCTIUNII DE EXECUTAT> 
 
2.4.3. Ceasul 
 
În configuraţia pe care o prezentăm, ceasul lui Beta are o valoare foarte mică (de ordinal 
zecilor de Hz), pentru a putea observa funcţionarea acestuia. Am rulat însă cu success 
programul de test (vezi 4) cu o frecvenţă a ceasului procesorului de 50MHz. 
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3. Schema bloc 
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4. Exemplu de program 
 
Prezentăm mai jos un program care calculează şirul lui Fibonacci şi se opreşte înainte ca 
valorile să facă wrap-around. 
 
offset Inst Par1 Par2 Par3 hi Lo 
0 ADDC R4 R31 0 C09F 0000 
1 ADDC R4 R31 0 C09F 0000 
2 ADDC R1 R31 0 C03F 0000 
3 ADDC R2 R31 1 C05F 0001 
4(L) ADD R3 R1 R2 8061 1000 
5 ST R3 R4 0 6464 0000 
6 ADD R1 R2 R31 8022 F800 
7 ADD R2 R3 R31 8043 F800 
8 ADDC R4 R4 1 C084 0001 
9 CMPLE R5 R4 44 D8A4 002C 
10 BNE R31 R5 -7 7BE5 FFF9 
11(halt) BEQ R31 R31 -1 77FF FFFF 
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5. Platforma hardware 
 
Platforma folosită a fost un Spartan-3E Starter Kit de la Xilinx (vezi [2]), cu un FPGA 
Xilinx Spartan-3E XC3S500E-4FG320C. 
Pentru sistemul nostru am folosit ieşirea VGA şi intrarea PS/2 incluse pe placă. 

 
Această platformă este însă foarte versatilă: 

 

 
 

astfel încât o dezvoltare ulterioară a prezentului proiect poate duce la crearea pe aceeaşi 
platformă a unui sistem de calcul cu aplicaţii practice, prin creşterea cantităţii de memorie 
disponibile utilizatorului şi adăugarea de intrări/ieşiri. 

Key Features 

• Xilinx Devices: Spartan-3E (XC3S500E-4FG320C), CoolRunner™-II 
(XC2C64A-5VQ44C) and Platform Flash (XCF04S-VO20C) 

• Clocks: 50 MHz crystal clock oscillator 
• Memory: 128 Mbit Parallel Flash, 16 Mbit SPI Flash, 64 MByte DDR 

SDRAM 
• Connectors and Interfaces: Ethernet 10/100 Phy, JTAG USB download, Two 

9-pin RS-232 Serial Port, PS/2- style mouse/keyboard port, rotary encoder 
with push button, Four Slide Switches, Eight Individual LED Outputs, Four 
Momentary-Contact Push Buttons, 100-Pin hirose Expansion Connection Ports 
and Three 6-pin expansion connectors 

• Display: 16 character - 2 Line LCD 
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6. Fişier UCF 
 
NET "SW<0>" LOC = "L13" | IOSTANDARD = LVTTL | PULLUP ; 
NET "SW<1>" LOC = "L14" | IOSTANDARD = LVTTL | PULLUP ; 
NET "SW<2>" LOC = "H18" | IOSTANDARD = LVTTL | PULLUP ; 
NET "SW<3>" LOC = "N17" | IOSTANDARD = LVTTL | PULLUP ; 
 
NET "CLK_50MHZ" LOC = "C9" | IOSTANDARD = LVCMOS33 ; 
 
NET "PS2_CLK"  LOC = "G14" | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = SLOW ; 
NET "PS2_DATA" LOC = "G13" | IOSTANDARD = LVCMOS33 | DRIVE = 8 | SLEW = SLOW ; 
 
NET "VGA_RED" LOC = "H14" | IOSTANDARD = LVTTL | DRIVE = 8 | SLEW = FAST ; 
NET "VGA_GREEN" LOC = "H15" | IOSTANDARD = LVTTL | DRIVE = 8 | SLEW = FAST ; 
NET "VGA_BLUE" LOC = "G15" | IOSTANDARD = LVTTL | DRIVE = 8 | SLEW = FAST ; 
NET "VGA_HSYNC" LOC = "F15" | IOSTANDARD = LVTTL | DRIVE = 8 | SLEW = FAST ; 
NET "VGA_VSYNC" LOC = "F14" | IOSTANDARD = LVTTL | DRIVE = 8 | SLEW = FAST ; 
 
NET "LED<0>" LOC = "F12" | IOSTANDARD = LVTTL | SLEW = SLOW | DRIVE = 8 ; 
NET "LED<1>" LOC = "E12" | IOSTANDARD = LVTTL | SLEW = SLOW | DRIVE = 8 ; 
NET "LED<2>" LOC = "E11" | IOSTANDARD = LVTTL | SLEW = SLOW | DRIVE = 8 ; 
NET "LED<3>" LOC = "F11" | IOSTANDARD = LVTTL | SLEW = SLOW | DRIVE = 8 ; 
NET "LED<4>" LOC = "C11" | IOSTANDARD = LVTTL | SLEW = SLOW | DRIVE = 8 ; 
NET "LED<5>" LOC = "D11" | IOSTANDARD = LVTTL | SLEW = SLOW | DRIVE = 8 ; 
NET "LED<6>" LOC = "E9" | IOSTANDARD = LVTTL | SLEW = SLOW | DRIVE = 8 ; 
NET "LED<7>" LOC = "F9" | IOSTANDARD = LVTTL | SLEW = SLOW | DRIVE = 8 ; 
 
NET "BTN_WEST"  LOC = "D18" | IOSTANDARD = LVTTL | PULLDOWN ; 
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7. Conţinutul CD-ului ataşat 
 
Imagini/  Imagini cu sistemul nostru 
Resurse/  Documentaţia procesorului Beta, precum şi fontul folosit 
V1.bit   Bitstream-ul pentru configurarea FPGA 
Beta.doc  Acest document 
Beta_final.zip  Întregul cod sursă 
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