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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je realizovat demonstrační úlohu, která předvádí měření s tříosým 

akcelerometrem ADXL362 pomocí programovatelné logiky FPGA z řady Spartan-6 od firmy Xilinx. 

Programovatelné hradlové pole je umístěno na vývojové desce Nexys 3 od firmy Digilent a pro měření 

je pouţit modul PmodACL2, který je k vývojové desce Nexys 3 připojen přes Pmod konektor. Logika, 

navrţená v hradlovém poli, komunikuje s akcelerometrem přes SPI rozhraní. Veškerý návrh logiky 

pro demonstrační úlohu je napsán v jazyce VHDL a implementován ve vývojovém prostředí ISE 

Design Suite. Bakalářská práce navíc obsahuje přehled všech pouţívaných akcelerometrů, jejich 

principů a konstrukce. 

Klíčová slova: FPGA, Spartan-6, Nexys 3,  VHDL, tříosý akcelerometr, PmodACL2 

Abstract 

The aim of this bachelor thesis is to realize a demonstration task which represents the measurement 

with three-axis accelerometer ADXL362 by means of programmable logic FPGA from the Xilinx 

Digilent family. A field programmable gate array is placed on the development board Nexys 3 from 

Digilent, and PmodACL2 is used for measuring acceleration which is connected to the Nexys 3 board 

via the Pmod connector. The design of FPGA communicates with the accelerometer through SPI 

interface. The whole design was written in VHDL language and implemented in the ISE Design Suite 

developing tool. This bachelor thesis includes an overview of the accelerometer technology, their 

principles, and constructions. 
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Úvod 

 

S obvody FPGA se můţeme v dnešní době setkat stále častěji. Jejich největší výhodou je dynamický 

návrh logických obvodů, který lze kdykoliv jednoduše pozměnit pouhou změnou obsahu paměti  

s návrhem zapojení. S porovnáním s nejrychlejšími procesory pro číslicové zpracování signálů mají 

řádově vyšší výkon a jsou tak vyuţívány především v aplikacích, kde je tento výkon potřeba. FPGA se 

také vyuţívá k návrhu zákaznických integrovaných obvodů, kde můţe slouţit jako platforma pro 

rychlé prototypování. Jedná se například o vývoj multimediálních zařízení, herních konzolí a podobně. 

Velkých výhod dosáhneme kombinací FPGA obvodu spolu s procesorem. 

Tato bakalářská práce se zabývá realizací demonstrační úlohy, která předvádí měření zrychlení pomocí 

tříosého akcelerometru ADXL362. Pro získání přehledu o pouţití akcelerometrů a jejich funkčních 

principech, je první kapitola věnována jejich rozdělení a pouţití. V druhé kapitole jsou popsané 

pouţité technologie pro demonstrační úlohu. Je zde popsána architektura programovatelných 

logických obvodů, vývojová deska Nexys 3 a přídavný modul spolu s akcelerometrem pro realizaci 

měření zrychlení. Ve třetí kapitole je krátce popsána koncepce demonstrační úlohy. Čtvrtá kapitola je 

věnována samotnému popisu funkčnosti logiky demonstrační úlohy, která slouţí pro komunikaci  

s akcelerometrem, zpracování naměřených dat a následnému zobrazení na VGA monitoru. 

Implementace v návrhovém prostředí Xilix ISE Desing Suite 13.1 a oţivení logiky je popsáno  

v kapitole páté. V poslední kapitole je ověření funkce návrhu a zhodnocení dosaţených výsledků. 
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1. Akcelerometry 

 

Akcelerometry jsou elektromechanická zařízení, které měří zrychlení a převádí jej na elektrický signál. 

Princip je zaloţen na vyhodnocení setrvačných účinků těles při zrychlování a nebo zpomalování jejich 

pohybu. Vyuţívá se při tom 2. Newtonův pohybový zákon (zákon síly). 

𝑎 =
𝐹

𝑚
    

Kde „a“ je zrychlení, „F“ je síla a „m“ je hmotnost tělesa. 

Akcelerometry se pouţívají pro měření statického nebo dynamického zrychlení. Při měření statického 

zrychlení, měříme hodnotu gravitačního zrychlení a tím můţeme zjistit úhel vychýlení vzhledem  

k zemskému povrchu. Takovéto měření vyuţíváme například v moderních mobilních telefonech, kdy 

při překlápění telefonu se nám překlopí také displej, nebo jej můţeme nalézt u fotoaparátů, kde jsou 

vyuţívány při stabilizaci obrazu. 

Při měření dynamického zrychlení můţeme zjistit směr, kterým se akcelerometr pohybuje. Toto 

měření nám umoţňuje měřit odstředivé síly a tím detekovat otáčení nebo měřit vibrace. Nejčastěji se  

s tímto měřením můţeme setkat u měření vibrací elektrických strojů, kde nám můţe signalizovat 

například poškození loţiska. Mezi časté pouţití patří také měření seismické aktivity (pohybu země). 

Velké vyuţití můţeme nalézt především v automobilovém průmyslu při stabilizaci jízdních systémů, 

zpřesňování pozice GPS, detekce převrácení vozidla a mnoha dalších pouţití. Za zmínku také stojí 

pouţití akcelerometrů v počítačovém světě, kde se akcelerometry vyuţívají pro ochranu harddisků 

před poškozením. Představte si, ţe nedorozuměním upustíte notebook. V tomto případě dojde pomocí 

akcelerometru k vyhodnocení volného pádu. Automaticky dojde k vypnutí harddisku a odpojení 

zápisové a čtecí hlavy tak, aby nedošlo k nárazu s plotnou. Tím se zabrání ztrátě důleţitých dat. 

Při výběru akcelerometru bychom měli zváţit několik následujících faktorů. 

1. Dynamický rozsah. Určuje maximální kladnou a zápornou amplitudu , kterou je akcelerometr 

schopen měřit, aniţ by došlo ke zkreslení výstupního signálu. Většinou se uvádí v g. 

2. Citlivost. Citlivost určuje, jaká je nejniţší schopnost akcelerometru rozpoznat pohyb. Typicky 

se uvádí v milivoltech na g  (mV/g). 

3. Frekvenční odezva. Frekvenční odezva je frekvenční rozsah, ve kterém senzor dokáţe 

detekovat pohyb. Většinou se uvádí v jednotkách Hertz (Hz). 

4. Snímané osy. Počet os volíme podle aplikace akcelerometru. Akcelerometry se konstruují pro 

měření v jedné nebo více osách. Maximálně však 3 (x, y,z). 

5. Velikost. Velikost akcelerometru by měla být výrazně menší neţ velikost snímaného objektu. 
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1.1 Typy akcelerometrů 

 

U akcelerometrů se vyuţívá několika následujících principů. Pouţití určitého typu akcelerometru 

potom závisí na způsobu jeho pouţití [1].  

1) Kapacitní akcelerometry 

Obsahují mikrokřemíkovou mechanickou strukuru, na které se měří kapacita. 

 

2) Akcelerometry se senzorem halového efektu 

Měří se měnící se napětí způsobené změnou magnetického pole okolo akcelerometru. 

 

3) Piezoelektrické akcelerometry 

Obsahují mikroskopické piezokrystalové struktury, které při namáhání generují napětí. 

 

4) Magnetorezistivní akcelerometry 

Vyuţívá se stejného principu jako u akcelerometrů vyuţívajících halový efekt. S tím rozdílem, 

ţe místo napětí se měří měnící se odpor. 

 

5) Piezorezistivní akcelerometry 

Obsahují mikrokřemíkovou mechanickou strukturu, na které se měří odpor. 

 

6) Tepelné akcelerometry 

Měří přesun tepla v dutině způsobený akcelerací. 

 

7) MEMS akcelerometry 

MEMS (Micro-Elektro Mechanical System) je technologie, která vyuţívá miniaturizované 

mechanické a elektromechanické části, které jsou ovládány integrovanou mikroelektronikou. 

Principiálně vyuţívají měření kapacity. 
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1.2 Kapacitní akcelerometry 

 

Prvním typem akcelerometrů jsou kapacitní akcelerometry, jejichţ princip je znázorněn na obrázku 

(Obr. 1). Základ akcelerometru tvoří deskový kondenzátor, jehoţ jedna z elektrod je připojena  

k seismické hmotě, která se vlivem zrychlení pohybuje a tím mění vzdálenost mezi elektrodami 

kondenzátoru, tudíţ mění jeho kapacitu. Změna kapacity je potom přímo úměrná měřenému zrychlení. 

 

Obr. 1 Princip kapacitního akcelerometru [2] 

1.3 Akcelerometry se senzorem halového efektu 

 

Akcelerometry s halovým efektem obsahují seismickou hmotu na pruţině, na jejímţ konci je umístěn 

magnet. Výstupní napětí se mění podle změn magnetického pole, které magnet vytváří. Seismická 

hmota se spolu s magnetem pohybuje vlivem akceleračních sil. 

 

Obr. 2 Princip akcelerometru s halovým efektem [3] 
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1.4 Piezoelektrické akcelerometry 

 

Piezoelektrické akcelerometry jsou tvořeny z piezoelektrického materiálu a seismické hmoty (Obr. 3). 

Seismická hmota je spojena s piezoelektrickým materiálem a v důsledku zrychlení na něj působí 

tlakem. Tento tlak doslova deformuje piezoelektrický materiál, který změnou své struktury vytváří 

napětí mezi dvěma elektrodami a je úměrné mechanickému namáhání na tento materiál. Většina 

akcelerometrů obsahuje vnitřní elektrické obvody, které přeměňují vysoký elektrický náboj na signál 

nízkého napětí. Nebo můţe být náboj měřen přímo pomocí externí elektroniky s vysokou vstupní 

impedancí.  

 

Obr. 3 Piezoelektrický princip akcelerometru 

1.5 Magnetorezistivní akcelerometry 

 

Magnetorezistivní akcelerometry pracují na principu měření změn odporu, které způsobuje 

magnetické pole. Vyuţívá magnetorezistivní jev, který ukazuje schopnost materiálu měnit svůj 

elektrický odpor v závislosti na magnetickém poli, kterému je vystaven. Tento jev byl objeven v roce 

1857. Nejvíce pouţívaným materiálem je polovodič, nejčastěji InSb. Pokud je polovodič v klidu, 

pohybují se v něm nosiče náboje nejkratší moţnou cestou, pokud však začne působit na polovodič 

magnetické pole, vychýlí toto pole nosiče náboje a ty potom putují jinou dráhou. Změna dráhy způsobí 

delší vzdálenost, kterou musí nosič náboje urazit a tím se zvětší odpor polovodiče. Konstrukce 

akcelerometru je stejná jako u akcelerometrů s halovým efektem. Jediným rozdílem je, ţe  

u magnetorezistivních akcelerometrů se místo napětí měří odpor. Odpor se měří pomocí 

Wheatstoneova můstku. 
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1.6 Piezorezistvní akcelerometry 

 

Princip piezorezistivního akcelerometru je podobný jako princip piezoelektrického. Základní stavbu 

můţeme vidět na (Obr. 4). Zde se však místo piezoelektrického materiálu vyuţívá piezokeramický 

materiál, který úměrně s velikostí namáhání mění svůj odpor. Odpor tohoto materiálu se měří pomocí 

Wheatstoneova můstku. 

1.7 Tepelné akcelerometry 

 

Tepelné akcelerometry měří vnitřní změny přenosu tepla způsobené akcelerací. Obsahují zdroj tepla 

umístěný na podloţce, který je umístěný naproti dutiny. Na všech čtyřech stranách od zdroje tepla jsou 

umístěny termorezistory. V principu pokud je zrychlení nulové, potom mají všechny termorezistory 

stejnou hodnotu odporu (Obr. 5) vlevo. Pokud však dojde ke zrychlení, přesune se část tepla v dutině  

a tím se změní hodnota termorezistorů (Obr. 5) vpravo. Na jedné straně bude tedy vyšší hodnota 

odporu neţ na straně druhé, přičemţ rozdíl těchto odporů je úměrný měřenému zrychlení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Princip piezorezistivního akcelerometru [4] 

Obr. 5 Princip tepelného akcelerometru [4] 
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1.8 MEMS akcelerometry 

 

MEMS akcelerometry,  celým názvem Micro-Electro Mechanical System jsou integrované 

akcelerometry, které mají díky pouţitým technologiím velmi malé rozměry. K výrobě elektronických 

částí se pouţívá technologie CMOS. Pro mechanické části je pouţita technologie mikroobrábění. 

Dnešní MEMS akcelerometry vyuţívají ke snímání kapacitního principu viz. kapitola 1.3.  

Základní princip je znázorněn na obrázku (Obr. 6). Hlavní celek tvoří pohyblivá masa, který je 

připevněna k pohyblivým částem (flexible legs). Z tého masy vystupují desky, které se pohybují spolu 

s masou. Naproti tomu jsou umístěny stacionární desky (Stationary fingers), které spolu  

s pohybujícími se deskami tvoří kondenzátor o určité kapacitě. Pohybem masy a tím pohybem desek, 

se mění hodnota kapacity kondenzátorů, která je měřena a její změna hodnot je úměrná měřenému 

zrychlení. 

 

Obr. 6 Princip MEMS akcelerometru [4] 

Výše popsaný celek však umoţňuje měřené zrychlení pouze v jednom směru kolmém na pohyblivé 

desky (1D akcelerometr). Technologicky se na čip můţe přidat i další stejný celek pootočený o 90°. 

Tím vznikne akcelerometr, který měří ve dvou osách (2D akcelerometr). Sloţitější je vytvoření 

jednočipového 3D akcelerometru, protoţe se musí přidat celek tak, aby zrychlení na jeho pohyblivé 

desky působilo ve směru osy Z. 

Tyto akcelerometry naleznou uplatnění v měření sklonu, nebo naklonění předmětů. Monitorování 

předmětů při přepravě. V zabezpečovacích zařízeních, detekce monitorování nárazů a vibrací, měření 

zrychlení, měření brzdění, detekce pádů, ovládání multimediálních systému nebo také v trakčních  

a bezpečnostních systémech automobilů. 
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2 Použité technické vybavení 

 

K realizaci měření tříosým akcelerometrem je v této práci pouţito několik technických prostředků. Je 

to především vývojová deska NEXYS 3 na které je umístěn programovatelný hradlový obvod FPGA 

Spartan-6 od firmy Xilix. Pro návrh hardwaru bylo vyvinuto návrhové prostředí ISE Design Suite  

v tomto případě byla  pouţita verze 13.1. V druhé řadě byl pouţit modul akcelerometru s označením 

PmodACL2 od firmy Agilent. Akcelerometr umístěný na modulu s označením ADXL362 obsahuje 

vnitřní elektronické obvody, které komunikují s deskou FPGA pomocí rozhraní SPI. Všechny tyto 

prostředky budou v následujících podkapitolách popsány. 

 

2.1 Programovatelná hradlová pole FPGA 

 

Programovatelná hradlová pole zkratkou FPGA (Field Programmable Gate Array), jsou speciální 

číslicové integrované obvody. Na těchto obvodech je spousta elementárních logických prvků, které lze 

mezi sebou propojovat. A právě programovatelnost je to, čím se obvody FPGA liší od zákaznických 

integrovaných obvodů.  

Historické kořeny programovatelných logických obvodů sahají k prvním programovatelným pamětem 

typu PROM (rok 1970), ty byly později zdokonaleny na elektronicky programovatelné paměti 

EEPROM. Základní principy sice pochází z těchto pamětí, avšak nikdy neumoţňovaly příliš úspornou 

realizaci logické funkce. Důleţitým krokem proto byl vznik tzv. FPLA (Field Programmable Logic 

Array) obvodů. Tyto obvody jiţ byly tvořeny programovatelným polem hradel AND spolu  

s programovatelným polem hradel typu OR. Bohuţel kvůli špatné programovatelnosti těchto obvodů, 

kdy pro ně neexistoval ţádný programovací jazyk, se tyto obvody moc nerozšířily. Dalším 

významným krokem byl vznik obvodů PAL (Programmable Arry Logic) s programovatelnou maticí 

AND a pevnou maticí OR. Které jiţ bylo moţno programovat v běţným programátorech pamětí 

PROM a byl pro ně napsán programovací jazyk. Tyto obvody se staly ve své době velmi úspěšné. 

Postupným vývojem vznikly obvody CPLD (Complex Programmable Logic Device), které uţ měly 

velké centrální propojovací pole. Obsahovaly také programovatelné funkční bloky uspořádané kolem 

propojovacího pole, které byly tvořeny programovatelnou maticí AND a několika makrobuněk  

s alokátory součinu. Dále měly výstupní propojovací pole a vstupní/výstupní bloky (I/O bloky). Od 

těchto obvodů byl uţ jen malý krok k prvním FPGA obvodům (rok 1984). 
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2.1.1 Architektura FPGA 

Základní struktura obvodů FPGA je zobrazena na obrázku (Obr.7). Hlavním stavebním prvkem jsou 

konfigurační logické bloky CLB (Configurable Logic Block) uspořádané do matice, které jsou 

propojeny hustou programovatelnou sítí. Pole CLB bloků je obklopeno vstupně-výstupními bloky IOB 

(Input/Output Block), které jsou připojeny k vývodům obvodu FPGA a jejich úkolem je propojit 

vnější signály se signály v poli CLB. 

 

Obr. 7 Základní struktura FPGA 

Bloky CLB obsahují kombinační i sekvenční logické obvody. Kombinační logika je realizována 

pomocí tzv. LUT (Look Up Table). Jsou to v podstatě 16 bitové paměti, kde pomocí jedné této paměti 

lze realizovat jakoukoliv logickou funkci o 4 proměnných. Kromě logických buněk obsahují bloky 

CLB ještě další specializované prvky. Jsou to především multiplexory, které umoţňují propojit LUT 

dohromady a dále jsou to registry, které slouţí pro implementaci sekvenční logiky. FPGA obvody 

obsahují velmi mnoho registru jsou to tzv. architektury bohaté na registry (register-rich architectures). 

Vnitřním propojením logických prvků můţeme tedy realizovat jakýkoliv logický obvod. 

To ovšem ještě není zdaleka vše, co můţeme na obvodu FPGA najít. Pro zjednodušení práce zde 

můţeme najít například generátory hodin (násobičky nebo děličky hodin), hardwarové násobičky či 

celé dedikované bloky pro aritmetické operace. Dále to jsou tzv. Fázové závěsy (PLL–Phase Locked 

Loop) coţ jsou analogové bloky, díky kterým lze z jednoho vstupního kmitočtu vytvořit několik 

různých kmitočtů s různým fázovým posuvem. Lze také najít obvody FPGA, které obsahují 

procesorové jádro. Můţeme tak tedy vyuţít procesor i FPGA obvod součastně a těţit tak z výhod obou 

obvodů. 
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Pro ukládání dat můţeme pouţít dvou typů pamětí a to buďto distribuovanou paměť tvořenou z LUT, 

nebo paměť blokovou. Bloková paměť můţe být typu ROM, RAM, FIFO, a nebo jako velký posuvný 

registr s odbočkami. Paměťové bloky lze spojovat jak do šířky, tak do hloubky. Velikost blokové 

paměti RAM je u FPGA Spartan 6 od firmy Xilinx 18K bit a lze ji pouţít jako dvě nezávislé 9K bit 

paměti, nebo jako jednu 18K bit. Na následující tabulce 1 jsou stručně zobrazeny klady a zápory 

jednotlivých typů pamětí. 

Typ paměti: Distribuovaná Bloková 

výhody: + libovolná organizace + velká kapacita 

  + granularita (po 16 bit) + dvoubránová (dvouportová) 

  + může být n-bránová   

  + nativně asynchronní   

      

nevýhody: - spotřeba prostředků pro další logiku - synchronní 

    
- při použití se musí použít 
minimálně jeden celý blok 

Tabulka 1 Srovnání pamětí FPGA 

Všechny stavební prvky FPGA udrţují svou konfiguraci ve statické paměti RAM. Počet 

naprogramování obvodu je tedy neomezený. Programování obvodu můţeme provádět buďto 

automaticky, kdy se při připojení napájecího napětí načtou data z externě připojené paměti EEPROM 

nebo FLASH, a nebo to lze provádět pomocí sériového rozhraní z počítače (USB). 
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2.2 Vývojová deska Nexys 3 

 

Nexys 3 je vývojová deska (kit), která se pouţívá pro návrh aplikací. Jedná se v podstatě o desku 

plošných spojů, která napájí a propojuje čip FPGA, jenţ je umístěn v jejím středu. Kolem čipu 

můţeme najít spousty dalších periférií, které slouţí k propojení čipu k ostatním zařízením nebo 

napomáhají k lepšímu vyuţití čipu, jako například přídavné paměti. Díky tomu můţeme vytvářet 

libovolný návrh podle poţadavků aplikace. Na obrázku (Obr. 8) je zobrazena deska s popisem 

periférií. 

 

Obr. 8 Vývojová deska Nexys 3 [8] 
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Popis periférií na desce Nexys 3: 

 LED diody – 8 LED diod, které mohou slouţit jako výstup FPGA 

 Přepínače (switches) – 8 přepínačů, které lze přepínat mezi dvěma polohami 

 Tlačítka – 5 tlačítek, které mohou slouţit jako vstup FPGA 

 7-seg displej – je moţno programovat jednotlivé segmenty 

 Reset – slouţí pro resetování desky 

 USB UART – slouţí pro připojení zařízení se sériovou komunikací 

 VHDC konektor – 68 pin konektor 

 Pmod konektory – 4 konektory  

 Power jack – napájecí konektor 

 Adept USB port – můţe slouţit ke konfiguraci nebo napájení obvodu 

 10/100 Ethernet  

 VGA port – slouţí pro připojení monitoru 

 USB HID Host port – slouţí pro připojení myši nebo klávesnice 

 100 MHz krystal – slouţí jako základní hodinový kmitočet 

 Paměť RAM – 16 MByte paměť s paralelní adresovou a datovou sběrnicí 

2.3 Modul akcelerometru PmodACL2 

 

PmodACL2 je modul od firmy Digilent, který poskytuje měření zrychlení ve třech osách. Je to  

v podstatě deska plošných spojů, na které je umístěn akcelerometr ADXL362 a další podpůrné 

součásti, které zajišťují napájení akcelerometru a připojení k řídícím obvodům (např. procesoru).  

K připojení se vyuţívá konektor označován jako Pmod. Celý modul komunikuje přes rozhraní SPI.  

 

Obr. 9 Akcelerometr PmodACL2 [6] 



13 

 

2.4 Akcelerometr ADXL362 

 

Akcelerometr ADXL362 umístěný na měřícím modulu patří do skupiny MEMS akcelerometrů viz 

kapitola 1.7. Zařízení obsahuje kromě samotného měřícího senzoru i další prvky, které slouţí ke 

zpracování naměřených dat a jsou uloţeny v jediném pouzdru. Celkové pouzdro má rozměry pouhých 

3 mm × 3,25 mm × 1,06 mm. Funkční diagram akcelerometru je zobrazen na obrázku (Obr. 10). 

Senzorem naměřená data se nejprve demodulují v demodulátoru, dále prochází antialiasingovým 

filtrem, jsou zesíleny operačním zesilovačem a převedeny na 12-bit ADC převodníkem z analogových 

na digitální hodnoty. Digitální hodnoty jsou poté ukládány do pamětí FIFO. Akcelerometr také 

obsahuje teplotní senzor, jehoţ hodnoty lze také číst. Pro komunikaci obsahuje akcelerometr obvody 

pro komunikaci přes SPI a obvody s datovými registry, které slouţí pro nastavení akcelerometru a pro 

ukládání naměřených dat. Obsahuje také zabudované externí hodiny o kmitočtu 51,2 KHz, které slouţí 

pro časování vnitřních operací.  

 

 

Obr. 10 funkční diagram ADXL362 [7] 

Akcelerometr měří zrychlení ve třech osách a je navrţený tak, aby byl schopný pracovat při co 

nejniţší spotřebě energie. Spotřeba se pohybuje od 0,01 μA v Stanby módu po 1,8 μA v módu Normal 

operation. Více informací o spotřebě v jednotlivých módech naleznete v [7] na straně 5. 

Měřením poskytuje 12 bitů naměřených hodnot a je moţno jej nastavit na měření v rozsahu ± 2g, ± 4g, 

± 8g s rozlišením 1 mg/LSB v rozsahu ± 2g. Pouzdro akcelerometru je napájeno v rozmezí od 1,6 V 

do 3,5 V. 

Kromě samotného měření, je akcelerometr moţné implementovat pro detekci volného pádu.  
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3 Návrh koncepce demonstrační úlohy 

 

Cílem této práce bylo demonstrovat měření s tříosým akcelerometrem pomocí programovatelné logiky 

FPGA. Naměřená data z akcelerometru jsou zobrazována ve třech grafech na monitoru VGA. Kaţdý  

z těchto tří grafů představuje měření v jedné ose (x, y, z). Všechny grafy jsou sloupcového typu  

a můţou vyjadřovat jak měření kladných hodnot, tak záporných (Obr. 12). Pro hodnoty osy x je určena 

červená barva, pro hodnoty osy y je určena zelená barva a pro osu z slouţí barva modrá. Rozsah 

měření je nastaven při konfiguraci akcelerometru. V tomto případě je v programu nastaven na rozsah  

± 2g. Pro komunikaci s akcelerometrem slouţí konečný stavový automat, který jej řídí a čte naměřená 

data. Naměřená data jsou poté převedena z formátu tzv. druhého doplňku na skutečnou naměřenou 

velikost a dále jsou zobrazována na VGA monitoru. K zobrazení na monitoru slouţí řadič, který 

neustále vykresluje jednotlivé bity podle naměřených dat. K určení vykreslení barvy slouţí modulátor, 

který porovnává souřadnice s konstantami a naměřenými daty a poté podle výsledku řídí rozsvícení 

odpovídající barvy. Celý obvod je moţné resetovat pomocí tlačítka btnd na vývojové desce Nexys 3 

viz (Obr.11). Tím se provede opětovná konfigurace akcelerometru, vymaţou se všechny čítače pouţité 

v celém návrhu a nastaví se počáteční stavy stavových automatů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Obr. 12 Zobrazení naměřených hodnot na monitoru 

 

 

        X                     Y                     Z 

Obr. 11 Pozice resetovacího tlačítka 
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4 Návrh logiky pro demonstrační úlohu 

 

Celkový návrh logiky pro demonstrační úlohu je označen jako entita PmodACL2. Tato entita je 

nejvýše v hierarchii návrhu a její RTL schéma je zobrazeno na obrázku (Obr. 13). 

Ve schématu jsou zobrazeny vstupní (vlevo) a výstupní (vpravo) signály. Vstupní signál CLK, slouţí 

jako vstupní hodiny o frekvenci 100 MHz, které jsou generovány krystalovým oscilátorem na 

vývojové desce Nexys 3. Vstup RST slouţí jako reset celého návrhu a je připojen k tlačítku btnd na 

desce. Signály SDI, SDO, SCLK a SS slouţí pro sériovou komunikaci s modulem akcelerometru přes 

rozhraní SPI. Signály Vsync a Hsync slouţí pro synchronizaci paprsku po monitoru a v poslední řadě 

vgaRed, vgaGreen a vgaBlue výstupy určují intenzitu dané barvy v daný okamţik vykreslování. 

Celý návrh je rozdělen do několika dalších modulů, které budou v následujících podkapitolách 

podrobněji popsány. 

 

Obr. 13 Grafická podoba RTL entity PmodACL2 
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4.1 Komponenty návrhu 

 

Vnitřní logika entity PmodACL2 se rozděluje do čtyř dalších komponent (Obr. 14). Kaţdá část 

obvodu zajišťuje jinou funkci obvodu. Celý obvod je časován podle příchozího hodinového signálu 

clk, který slouţí jako výchozí kmitočet pro časování obvodu. Komponenta Clk_5Hz jej převádí na 

signál o kmitočtu 5 Hz, který je dále vyuţíván v komponentě SPI_component pro příjem a vysílání 

dat. Data příchozí po sériovém datovém vstupu SDI jsou v komponentu SPI_component rozdělovány 

na 3 datové vektory x, y, z Axis o velikosti 12 bitů. Tyto příchozí data jsou ve tvaru druhého doplňku, 

proto následují do komponenty Data_converter, kde se data konvertují na skutečnou velikost v binární 

soustavě. Jiţ změněné data jsou přivedeny do komponenty VGA_component. Tato komponenta 

obsahuje řadič časové základny a VGA modulátor. 

 

Obr. 14 Vnitřní komponenty PmodACL2 

yAxis (11:0) 

xAxis (11:0) 

zAxis (11:0) 

xAxis (11:0) 

zAxis (11:0) 

yAxis (11:0) 

xDOUT (11:0) 

yDOUT (11:0) 

zDOUT (11:0) 

xDOUT (11:0) 

yDOUT (11:0) 

zDOUT (11:0) 

vgaBlue (2:1) 

vgaGreen (2:0) 

vgaRed (2:0) vgaRed (2:0) 

vgaGreen (2:0) 

vgaBlue (2:1) 
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Časová základna řídí na základě hodinového signálu 25 MHz synchronizační impulzy Hsync, Vsync 

a souřadnice X a Y pro pozici paprsku na obrazovce. VGA modulátor porovnává příchozí data  

s určitými podmínkami a na základě výsledku určuje vykreslování grafu na obrazovce a přiřazuje 

příslušnou barvu. 

 

4.2 Komponenta CLK_5Hz 

 

Komponenta CLK_5Hz slouţí pro vznik start signálu. Signál vzniká dělením hodinového signálu 

CLK, který je generován na vývojové desce a má kmitočet 100 MHz. V principu je tvořen pomocí 

procesu (Obr. 15). V citlivostním seznamu procesu můţeme vidět signály CLK a RST. To znamená, 

ţe se proces provede pokaţdé, kdyţ dojde ke změně stavu některého z těchto signálů. Přechod z nuly 

do jedničky a naopak. V procesu můţeme vidět také signály CLKOUT a signál count. CLKOUT je 

námi výstupní generovaný signál a count slouţí k čítání náběţných hran signálu CLK. Dále je proces 

tvořen několika podmínkami. První podmínka hlídá RST signál, pokud se tento signál objeví v logické 

1, potom se všechny signály nastaví do 0. Další podmínka hlídá náběţné hrany hodin, pokud přijde 

náběţná hrana a hodnota čítače se nerovná hodnotě EndVal, potom se do signálu count přičte 

jednička. Pokud se však jeho hodnota rovná EndVal, na výstupu CLKOUT se objeví logická jednička 

a čítač se vynuluje. Hodnota EndVal je nastavena na 10 000 000, tato hodnota vznikla podělením  

kmitočtu CLK pěti a následně dvěma. Celý proces takto probíhá stále dokola a výsledný signál je 

přiveden do komponenty SPI_component. 

 

   Obr. 15 Dělička kmitočtu v jazyce VHDL 
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4.3 Přenos dat přes SPI a konfigurace akcelerometru 

 

Dalším popisovanou komponentou je komponenta SPI, který slouţí pro komunikaci s akcelerometrem 

ADXL362. Neţ si však řekneme jak tato komponenta pracuje, musíme si nejprve říct jak probíhá 

komunikace s akcelerometrem přes SPI a co tato komponenta zajišťuje. 

Serial Peripheral Interface zkratkou SPI je rozhraní, které dovoluje jednomu čipu komunikovat  

s jedním nebo více dalšími čipy. V tomto případě se jedná o komunikaci pouze mezi dvěma čipy. 

Přičemţ akcelerometr je při komunikaci typu slave a námi navrţená logika v hradlovém poli 

(SPI_component) je typu master. Komunikace probíhá pomocí 4 vodičů mezi nimi, jak je zobrazeno 

na obrázku (Obr.16). Jedná se o vodiče SCLK – serial clock, MOSI – master out slave in, MISO – 

master in slave out a SS – slave select. 

 

 

 

 

 

 

Komunikaci zahajuje zařízení typu master a to tak, ţe nastaví výstup slave select do logické nuly. Tím 

se vybere zařízení, s kterým bude master komunikovat. V tomto případě je slave pouze jeden, takţe je 

výběr jasný. Master také generuje signál serial clock, coţ je hodinový signál, který určuje rychlost 

přenosu jednotlivých bitů. Pokaţdé, kdyţ se změní hodnota hodin, je přes vodič přenesen jeden bit. 

Pro přenos dat slouţí vodiče MOSI a MISO. Přenos probíhá v tzv. full–duplex (plný duplex), coţ 

znamená, ţe v jeden okamţik se zároveň přesune jeden bit po lince MOSI i MISO. Vţdy se tedy 

přesune jeden bit z master do slave a jeden bit ze slave do master. Jednotlivé bity jsou přenášeny při 

kaţdé náběţné hraně signálu SCLK. Po ukončení přenosu dat, se opět nastaví slave select do logické 

jedničky. 

Akcelerometr ADXL362 obsahuje registry, které slouţí pro konfiguraci a ukládání naměřených dat. 

Pro komunikaci s akcelerometrem se přes rozhraní SPI vysílají balíčky dat, které mají daný tvar. 

Obsahují vţdy příkaz, jestli se bude provádět čtení nebo zápis, dále následuje adresa registru a poté se 

přenáší uţitečná data. Celý proces přenosu se dá potom zapsat takto: 

 </SS down><command byte><address byte><data byte></SS up>  

 

MOSI 

SPI slave SPI master 

SCLK 

MISO 

SS 

 Obr. 16 SPI komunikace 
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Zápis do registru musí probíhat podle strukturovaného příkazu zobrazeném na obrázku (Obr.17). 

Nejprve se zapisuje 8 bitový příkaz pro čtení hodnotou 0x0A (00001010), poté následuje 8 bitů adresy 

registru a nakonec následuje 8 datových bitů. Bity se vţdy přenáší synchronně s náběţnou hranou 

hodin. 

 

Obr. 17 Zápis do registru [7] 

Čtení z registru musí probíhat podle strukturovaného příkazu zobrazeném na obrázku (Obr.18). 

Nejprve se zapisuje 8 bitový příkaz pro zápis hodnotou 0x0B (00001011), poté následuje 8 bitů adresy 

registru a nakonec následuje 8 datových bitů, které přijdou z vodiče MISO. 

 

Obr. 18 Čtení z registru [7] 

Pro čtení naměřených dat z akcelerometru, musí být akcelerometr nejprve nakonfigurován. To se 

provádí zápisem hodnot do registrů uvedených v tabulce (Tabulka 2). 

Název registru Adresa registru Zapisovaná data 

POWER_CTL 0x2D 0x0A 

TRESH_ACT_L 0x20 0xFA 

TRESH_ACT_H 0x21 0x00 

TRESH_INACT_L 0x23 0x96 

TRESH_INACT_H 0x24 0x00 

TIME_INACT_L 0x25 0x1E 

ACT_INACT_CTL 0x27 0x3F 

INTMAP2 0x2B 0x0A 
Tabulka 2 Konfigurační registry 
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Zápisem do těchto registrů je akcelerometr nastaven do reţimu wake-up mode s měřícím rozsahem 

zrychlení ± 2g. Wake-up mód je mód, který detekuje prezenci nebo absenci pohybu při velmi nízké 

spotřebě energie. Jsou přitom k dispozici všechny registry v reálném čase a můţe být čteno i z paměti 

FIFO. 

Čtení dat se provádí z datových registrů zobrazených v následující tabulce (Tabulka 3). Pro získání 12 

bitového čísla musí být čteno vţdy ze dvou registrů pro kaţdou osu. Kaţdý registr má velikost 8 bitů. 

V registrech s označením L je uloţeno horních 8 bitů [11:4] a v registrech s označením H jsou uloţeny 

zbývající 4 bity [3:0] v dolních 4 bitech. K získání 12 bitových dat ze všech měřených os, musí být 

tedy data přečteny z 6 registrů.  

Název registru Adresa registru 

XDATA_L 0x0E 

XDATA_H 0x0F 

YDATA_L 0x10 

YDATA_H 0x11 

ZDATA_L 0x12 

ZDATA_H 0x13 
Tabulka 3 Adresy datových registrů 

 

4.4 Komponenta SPI_component 

 

SPI_component realizuje veškerý přenos dat popisovaný v kapitole 4.3. Komponenta je rozdělen na 3 

další komponenty Master, Interface a Slave_select. Propojení jednotlivých komponent je zobrazeno  

v blokovém schématu na obrázku (Obr.19). Signály zobrazené na obrázku jsou popsány v tabulce 

(Tabulka 4). 

Název Směr Popis 

CLK vstup hodinový signál 100 MHz 

RST vstup tlačítko – reset  

START vstup signál viz. kapitola 4.2 

SDI vstup sériový datový vstup 

xAxis výstup data přečtené z registrů pro osu x 

yAxis výstup data přečtené z registrů pro osu y 

zAxis výstup data přečtené z registrů pro osu z 

SCLK výstup hodiny pro synchronizaci SPI 

SDO výstup sériový datový výstup 

SS výstup slave select 
Tabulka 4 Signály modulu SPI_component 
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Modul Master je napsán jako konečný stavový automat FSM (Finite State Machine), určuje stav 

celého rozhraní a řídí ostatní moduly Interface a Slave_select pomocí signálů transmit a done. 

Interface vytváří signál SCLK, který určuje rychlost přenosu bitů při komunikaci a přenáší po sériové 

lince data, která v daný okamţik určuje Master. Také však data přijímá a postupně je posouvá do 

bufferu txbuffer, odkud jsou data předány hlavnímu modulu master. Tam se data ukládají do 

jednotlivých signálů xAxis, yAxis a zAxis. Slave_select určuje signál SS, podle potřeby přenosu dat 

viz kapitola 4.3. 

 

Obr. 19 RTL schéma SPI_component 
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4.4.1 Master 

Tato komponenta přijímá signál START,  jehoţ vznik byl popisován v kapitole 4.2. Podle tohoto 

signálu se řídí začátek přenosu dat s akcelerometrem. Master nejprve konfiguruje akcelerometr  

a následně z něj čte data, které dále poskytuje zbytku návrhu, jako výstupy xAxis, yAxis a zAxis.  

Celý princip konečného stavového automatu master je zobrazen v diagramu na obrázku, který je 

umístěn na následující straně (Obr.20). Stavový automat můţe nabývat stavů idle, configure, finished, 

break, holding, transmitting a receiving. Celý proces začíná ve stavu idle, do kterého je moţno se 

dostat tlačítkem reset. To je připojeno k btnd na vývojové desce. Stavový automat se v něm nachází 

také po zapnutí desky. V tomto stavu se jako první řeší konfigurace akcelerometru. Podle toho, zda-li 

jiţ proběhla konfigurace akcelerometru, stavový automat přejde do stavu configure a nebo 

transmitting. Pokud konfigurace neproběhla, nastavíte stavový automat do stavu configure a začnou se 

konfigurovat všechny registry zobrazené v tabulce (Tabulka 2). Hodnota configure_select, která můţe 

nabývat stavů pojmenovaných podle konfigurovaných registrů, určuje aktuálně konfigurovaný registr. 

Po nakonfigurování všech registrů stavový automat přejde do stavu finished.  

Pokud je automat ve stavu idle a konfigurace akcelerometru jiţ proběhla, přejde do stavu transmitting. 

V tomto stavu se provede čtení z datových registrů jednotlivých os. Adresy registrů jsou zobrazeny  

v tabulce (Tabulka 4). Po přečtení všech registrů, přejde stavový automat do stavu finished. Pokud 

tomu tak nastane a proběhl všechen přenos dat, stavový automat přejde do stavu break. Ve stavu break 

se vytváří zpoţdění, které je nezbytné mezi přenosy a zároveň hlídá, jestli byl přenos dat dokončen. 

Pokud ne, můţe stav přejít znovu do stavu transmitting nebo configure.  Pokud byl přenos dat 

úspěšný, přejde stavový automat ze stavu break do stavu holding, odkud se po krátkém časovém 

zpoţdění zahájí znovu čtení dat z datových registrů. 

4.4.2 Interface 

Komponenta Interface vysílá a přijímá data přes SPI a také vytváří signál SCLK, který řídí 

komunikaci s akcelerometrem. Pokud Master vyšle signál transmit, přesunou se posílané data do 

posuvného registru Txbuffer, ze kterého se postupně během přenosu přesunou do akcelerometru. 

Přijaté data během přenosu se ukládájí do registru Rxbuffer. Po dokončení přenosu se data  

z Rxbufferu přesunou do vstupu rxdata komponenty Master. Data z komponenty vystupují výstupem 

SDO a vstupují vstupem SDI. 

4.4.3 Slave_select 

Slave_select je komponenta, která kontroluje stav signálu SS (Slave Select). Pokud je tento signál  

v úrovni logické 1, komunikace s akcelerometrem neprobíhá. Pokud je však od komponenty Master 

vyţádán přenos prostřednictvím signálu transmit, signál SS se nastaví do logické úrovně 0  

a komunikace můţe začít probíhat. Po ukončení komunikace se signál nastaví zpět do logické 

jedničky. 
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Obr. 20 diagram konečného stavového automatu FSM 

sample_done = 1 and start = 1 
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4.5 Komponenta Data_converter 

 

Další důleţitou komponentou je komponenta Data_converter obsahuje vstupy xAxis, yAxis a zAxis, 

na které jsou přiváděna naměřená data z komponenty SPI_component. Příchozí naměřená data jsou ve 

tvaru druhého doplňku, takţe je nutné převést je do jiného tvaru. Přeměněná data potom vystupují  

z koponenty v signálech xDOUT, yDOUT a zDOUT. 

 

Obr. 21 Grafická potoba RTL entity Data_converter 

Tvar druhého doplňku můţe u 12 bitového čísla reprezentovat pouze kladné hodnoty od 0 do 2047 

binárně (0111 1111 1111), protoţe zbytek kombinací s prvním MSB (Most Significant Bit) rovno 1, 

reprezentuje záporné hodnoty od -1 do -2048. 

Převod se provádí pomocí jednoduchého procesu, který obsahuje příkaz k invertování dat a provádí se 

při kaţdé náběţné hraně hodin CLK. 

 

 

Pokud se MSB bit vektoru xAxis rovná 1, poté se zbývajících 11 bitů invertuje a zapíše do vektoru 

xDOUT. V opačném případě, kdyţ je MSB bit roven 0. Se na výstup xDOUT zapíše aktuální hodnota 

vektoru xAxis. 
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Tento proces se provádí pro všechny vektroy xAxis, yAxis, z Axis a výstupem jsou data,  xDOUT, 

yDOUT, zDOUT, která zobrazují skutečnou velikost naměřených dat, kde MSB určuje kladné či 

záporné hodnoty. 

4.6 Komponenta VGA_component 

 

Tato komponenta slouţí k vykreslování naměřených dat na VGA monitoru. Ze strany vstupů xDOUT, 

yDOUT a zDOUT do něj vstupují překonvertovaná data z komponenty Data_converter. Dále do něj 

vstupuje hodinový signál CLK a signál RST. Komponenta obsahuje další dvě komponenty, z nichţ 

VGA_time vytváří řadič časové základny a druhý vytváří hodinový signál o kmitočtu 25 MHz.  

V samotné komponentě VGA_component je VGA modulátor, který je tvořený formou logických 

podmínek. Propojení jednotlivých komponent je zobrazeno na obrázku (Obr. 22). 

 

Obr. 22 RTL schéma componenty VGA_component 

V principu komponenta VGA_time obsahuje dva stavové automaty, které řídí horizontální a vertikální 

běh paprsku. Ten je ovládán pomocí signálů Hsync a Vsync. 

V komponentě Clk_25 MHz vzniká pomocí děličky signál (stejný princip jako viz kapitola 4.2)  

o frekvenčním kmitočtu 25 MHz, který je přiveden do komponenty VGA_time, kde určuje rychlost 

přeskoku paprsku na další pixel. 
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Samotný modulátor tvoří soubor podmínek, které porovnáním konstant s naměřenými hodnotami 

určují  barevné vykreslování paprsku signály vgaBlue, vgaGreen a vgaRed. Pro zjednodušení jsou 

modulovány pouze nejvýznamnější bity barvonosného signálu. 

Podmínky pro vykreslení, určují nejprve posunutí na obrazovce ve směru osy „x“ a poté pomocí 

porovnání naměřených dat, vykreslují data ve směru osy „y“ na obrazovce. Podmínky jsou napsány 

pro kaţdou osu naměřených dat (x,y,z) viz (Obr. 23). 

 

Obr. 23 Podmínky pro vykreslování dat na monitoru 

Na obrázku můţeme vidět vykreslování nejprve červené barvy, která je dána podle podmínek  

v prvních 5 řádcích. Poměřují se naměřená data s pozicí paprsku na obrazovce. Nejprve se porovnává 

poloha v ose x a poté poloha v ose y. Tímto vzniká výsledný graf. Tyto podmínky jsou stanoveny pro 

kaţdou osu naměřených dat, liší se pouze v pozici umístění na obrazovce ve směru osy y (myšleno osa 

y na obrazovce). Data se tedy vykreslují na monitor pomocí 3 sloupcových grafů. Kde červeně se 

zobrazují naměřená data ve směru X, zeleně se vykreslují naměřená data ve směru Y a modře potom 

data naměřená ve směru Z. Kvůli nízkému rozlišení je však zobrazováno pouze 7 horních bitů 

naměřených dat z celkových 11. Výsledný obraz na monitoru je zobrazen v poslední kapitole práce 

(Ověření funkce). 
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5 Implementace a oživení logiky 

 

Veškerá logika je popsána programovacím jazykem VHDL v návrhovém prostředí ISE Design Suite 

13.1 od firmy Xilix. Na zadní straně desky bakalářské práce můţete nalézt CD na kterém je uloţena 

kompletní projektová sloţka s názvem PmodACL2_VGA. Sloţka obsahuje soubory s příponou .xise 

(projektový soubor), .vhd (komponenty projektu), .bit (konfigurační soubor v binární podobě) a soubor 

.ucf (User Constraints File). 

Soubor s příponou .ucf obsahuje důleţité informace o přiřazení vstupů a výstupů pinů součástky 

(hradlového pole Spartan-6). Musí být napsán pro konkrétní pouţívané pouzdro CSG324 a je důleţitý 

pro správné propojení s vývojovou deskou Nexys 3. Tento soubor lze stáhnout ze stránek výrobce [8] 

a je nezbytné jej vţdy přidat do projektu. 

5.1 Implementace 

 

Samotná implementace se provádí v návrhovém prostředí ISE Design Suite. Po vytvoření všech 

komponent a napsání kódu, se v okně zdrojových dokumentů vybere hlavní komponenta (top modul). 

Tím se zobrazí výběr v okně procesů, zobrazený na obrázku (Obr. 24). V okně se dvojitým kliknutím 

spustí Implement Design a tím se zahájí implementace. Během implementace můţeme pozorovat celý 

její průběh. Probíhá překlad kódu, mapování, rozmisťování a propojování.  

 

Obr. 24 Průběh implementace obvodu 
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Při implementaci se můţou objevit tři symboly. Při úspěšném procesu se zobrazí symbol fajfky . 

Pokud se však zobrazí symbol kříţe v červeném poli (error), znamená to, ţe proces proběhl 

neúspěšně a implementace můţe pokračovat aţ po odstranění chyby v kódu. Třetí symbol je symbol 

varovný (warning), který nás upozorňuje na nevhodný návrh. (Nejčastěji při nepřipojených 

signálech, špatném časování obvodu a podobně.) Takovéto upozornění je vhodné si přečíst, ale 

nezpůsobí ukončení implementace. Po úspěšném ukončení implementace, se objeví u všech procesu 

zelený symbol fajfky. 

 

5.2 Oživení logiky 

 

Oţivení logiky se provádí načtením konfiguračního souboru do FPGA. Konfigurační soubor se vytvoří 

po úspěšné implementaci dvojitým kliknutím na Generate Programming File v okně procesů. Tímto se 

ve sloţce projektu vytvoří konfigurační soubor s příponou .bit.  

Tento konfigurační soubor se nahraje do vývojové desky Nexys 3 pomocí programu Adept od firmy 

Digilent. Nejprve se připojí vývojová deska přes USB konektor s počítačem. Na straně desky je mikro 

USB označeno jako USB PROG. Po zapnutí desky se zapne také program Adept (Obr. 25).  

 

Obr. 25 Konfigurační program Adept 

V pravém horním rohu se vybere v záloţce „connect“ deska Nexys 3. Program inicializuje desku  

a vypíše o tom hlášení v dialogovém oknu. Naprogramování desky je moţno do paměti SPI Flash, BPI 

flash a nebo RAM. V našem případě chceme nahrát program do paměti SPI Flash, proto vybereme 

tuto moţnost.  
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V dalším kroku se tlačítkem „browse“ najde cesta k vytvořenému konfiguračnímu souboru s příponou 

.bit. Tlačítkem „program“ se zahájí programování desky. Celý proces je popisován programem  

v dialogovém okně a na konci procesu se zobrazí úspěšnost naprogramování s celkovým časem trvání. 

Po úspěšném naprogramování desky je nutné desku resetovat pomocí tlačítka reset na vývojové desce. 

Tím se aktivuje konfigurace. Protoţe jsme program nahráli do paměti SPI flash, konfigurace se 

aktivuje i po vypnutí a znovu zapnutí desky.  

Celé zapojení desky s nakonfigurovanou pamětí je na obrázku (Obr. 26). K desce je připojen přes 

konektor Pmod (2) akcelerometr PmodACL2 (3) pomocí prodluţovacího kabelu (4), který umoţňuje 

větší pohyblivost s akcelerometrem. Deska je napájena přes mikro USB kabel (5) vedoucí do USB 

počítače. Přes tento konektor se USB deska také konfiguruje. Pro zobrazení dat na monitoru je deska 

připojena k VGA monitoru pomocí VGA kabelu (6). Deska na obrázku je v zapnutém stavu, coţ 

indikuje zapnutá červená LED dioda. 

 

 

Obr. 26 Zapojení vývojové desky 

 

Takto zapojená deska je po naprogramování připravena k samotnému měření. Měření se uţ provádí 

automaticky a můţeme sledovat výsledný obraz na monitoru. 
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6. Ověření funkce a zhodnocení výsledků 

 

Ověření funkce demonstrační úlohy bylo provedeno dvojím způsobem. První způsob je měření sériové 

sběrnice akcelerometru osciloskopem. Druhým způsobem je samotné zobrazování naměřených dat na 

monitoru.  

6.1 Měření SPI rozhraní pomocí osciloskopu 

 

Pro ověření funkce komunikace konečného stavového automatu s akcelerometr, bylo provedeno 

měření osciloskopem. Pro měření byly pouţity 4 kanály osciloskopu, které se připojily pomocí sond  

k sériové sběrnici SPI. Sondy byly připojeny k vodičům CS, MOSI, MISO, SCLK (viz kapitola 4.3)  

a měření se provádělo pomocí speciální funkce „serial“ na osciloskopu. 

Prvním měřením se měřila konfigurace akcelerometru, která probíhá při zapnutí obvodu, nebo po 

stisknutí tlačítka reset. Konfigurace se provádí zápisem hodnot do registrů akcelerometru. Na obrázku 

(Obr. 27) můţeme vidět signál CS (ţlutě), který změnou své hodnoty na log. 0 indikuje začátek 

přenosu dat. Dále je zde vidět signál MOSI (zeleně) a růţově je zobrazen hodinový signál SCLK. Na 

dolním řádku obrázku můţeme vidět číselné vyjádření signálu MOSI v šestnáctkové soustavě. Ačkoliv 

se při přenosu převádí vţdy 24 bitů, osciloskop neposkytuje měření více jak 16 bitů. Z tohoto důvodu 

je zde zapsáno pouze prvních 16 bitů přenosu. Při konfiguraci se zapisuje do 8 registrů, coţ můţeme 

lehce spočítat z obrázku.  

 

Obr. 27 Grafický průběh signálů při konfiguraci akcelerometru 
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Na dalším obrázku (Obr. 28) můţeme vidět detailnější záběr na první zápis. Popis signálů je stejný 

jako v předchozím případě, ale navíc můţeme detailněji vidět přenos dat (zeleně) a jeho plné 24 bitové 

vyjádření v šestnáctkové soustavě. Jako první jde dolů signál CS pro zahájení přenosu. Hodnota 0A 

značí zapisování do registru, druhou hodnotou 2D vyjadřuje adresu registru, do kterého se bude 

zapisovat. Poslední přenášená hodnota je 0A, která vyjadřuje zapisované data. Na konci přenosu dat, 

jde signál CS zpět do logické 1, pro ukončení přenosu. 

Přenos dat se provádí binárně, potom je to tedy takto: 

         0A          2D          0A 

 00001010  00101101  00001010 

Tyto přenášené hodnoty můţeme vidět na obrázku vyjádřené pomocí napěťových úrovní, které 

vyjadřují jedničky a nuly. 

 

Obr. 28 Detail prvního zápisu do registru akcelerometru 

 

Druhým měřením se měřilo čtení dat z registrů akcelerometru, které se provádí stále dokola po 

dokončení konfigurace. Při tomto měření se vyuţívají všechny 4 vodiče pro přenos dat, takţe jsme 

zapnuli i měření 4. kanálu. Ţlutý signál je tedy signál CS, růţové jsou hodiny SCLK, zeleně jsou data 

posílaná do akcelerometru (vodič MOSI) a modře jsou čtená data z registrů akcelerometru (vodič 

MISO). Čtení se provádí ze 6 registrů, průběhy můţeme vidět na následujícím obrázku (Obr. 29). 

0    0    0    0   1   0    1   0    0    0   1   0    1   1    0    1    0    0    0   0   1    0   1   0 
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Obr. 29 Grafický průběh signálů při čtení dat 

Na dalším obrázku (Obr. 30) můţeme vidět detailnější čtení z prvního registru. Jako první jde dolů 

signál CS pro zahájení přenosu. Následuje 16 bitů o hodnotě 0B a 0E po vodiči MOSI. Hodnota 0B 

značí čtení z registru, hodnota 0E je adresa registru, ze kterého se bude číst. Po těchto bitech následuje 

po vodiči MISO 8 přečtených bitů z registru. V tomto případě je to hodnota 9E. Na konci přenosu dat, 

jde signál CS zpět do logické 1, pro ukončení přenosu. 

 

Obr. 30 Detail prvního čtení z registru akcelerometru 
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6.2 Ověření pomocí vzhledové funkčnosti 

 

Jako druhé ověření funkce bylo pouţito obrazu samotného zobrazování naměřených dat na VGA 

monitoru. Otáčením akcelerometru můţeme vidět na obrazovce monitoru změnu působení 

gravitačního zrychlení na jednotlivé osy akcelerometru. Akcelerometr by mělo být moţno natočit tak, 

ať vţdy působí gravitační zrychlení pouze v jedné ose a další osy jsou v nule. Coţ je moţno provést ve 

všech osách akcelerometru (Obr. 31).  

 

Obr. 31 Výsledný obraz při maximálním vychýlení ve všech osách 

Ověřením funkčnosti celého návrhu je i výsledný obraz na monitoru, který zobrazuje tři grafy. 

Funkčnost návrhu tedy také potvrzuje následující poslední obrázek. 

 

Obr. 32 Výsledný obraz naměřených dat 
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6.3 Zhodnocení výsledků 

 

Cílem této práce byla demonstrace měření s tříosým akcelerometrem pomocí programovatelné logiky 

FPGA. Demonstrační úloha byla úspěšně dokončena a její funkčnost byla prověřena dvojím 

způsobem. Měřením přenosu dat po sériové lince pomocí osciloskopu a samotným výstupem úlohy na 

VGA monitoru. Výsledkem úlohy je tedy zobrazování měřených dat akcelerometrem v reálném čase. 

Data jsou rozděleny do třech sloupcových grafů pro kaţdou měřící osu akcelerometru a je 

zobrazováno horních 7 bitů z celkových 11 bitů naměřených dat. Je to dáno tím, ţe pouţitý řadič 

časové základny poskytuje rozlišení pouze 640 × 480. Veškerou komunikaci s akcelerometrem  

a samotné zobrazování dat je řešeno navrţenou logikou v obvodu FPGA. 

Úloha je nastavena pro měření zrychlení ± 2g. Toto nastavení lze kdykoliv změnit jednoduchou 

úpravou v kódu. Tím můţeme získat větší měřící rozsah, který můţe dosahovat aţ ± 8g. Lze také 

změnit citlivost zobrazovaných dat v grafu a to zobrazením dolních 7 bitů měřených dat. Při této 

citlivosti jiţ můţeme zjistit i nejmenší otřesy akcelerometru, jako například chůzi po podlaze. 

Akcelerometr tak rozpozná zrychlení, které je větší neţ přibliţně 0,005 m/s. Maximální rychlost ODR 

(Output Data Raid) akcelerometru můţe být nastavena aţ na 400 Hz. Díky těmto vlastnostem můţe 

mít akcelerometr velmi široké vyuţití. 

Mým skromným názorem je, ţe pouţití programovatelné logiky FPGA nemá v této úloze výhodu 

oproti pouţití procesoru. Výhody programovatelných hradlových polí jsou především v paralelizaci  

a tu nelze v této úloze předvést. Avšak moţné vyuţití by se mohlo najít u aplikací, kde se jiţ pouţívá 

logika FPGA jako další rozšíření funkce. Je také moţné, ţe tato realizace bude méně náročná na 

spotřebu energie, to však nelze touto prací dokázat, protoţe byl obvod realizován pouze na vývojové 

desce Nexys 3. Dalším moţným rozšířením této úlohy by mohlo být například rozšíření rozlišení 

monitoru tak, aby byl schopen zobrazit všechna měřená data v reálném čase. Další zpracování dat, 

jako například statistické výpočty měřených dat, nebo zobrazování sloţitějších grafů by bylo lepší řešit 

pomocí procesoru. 
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Seznam příloh 

 

Přílohy na CD: 

1) Bakalářská práce ve formátu .pdf 

2) Kompletní projektová sloţka s názvem PmodACL2_VGA 

Sloţka obsahuje soubory: 

    .xise (projektový soubor) 

    .vhd (komponenty projektu) 

    .bit (konfigurační soubor v binární podobě) 

    .ucf (User Constraints File) 

3) Funkční diagram stavového automatu pro SPI 

 

 


