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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá oživením a otestováním VGA adaptéru na vývojovém modulu 

SPARTAN-3E. Návrh a realizace byly tvořeny pro rozlišení VGA adaptéru 640x480 pixelů. 

Navržený číslicový systém testuje oživený VGA adaptér pomocí monochromatického 

grafického a textového režimu zobrazení dat na monitoru. V textovém režimu je možné zobrazit 

80 znaků na řádek a 30 řádků. Realizace je provedena vytvořením návrhu v programovacím 

jazyku VHDL a nahráním vytvořeného návrhu do FPGA prvku SPARTAN-3E. Možnosti 

návrhu a realizace byly omezeny především z hlediska dostupné interní blokové paměti BRAM 

v FPGA prvku. 

Vytvořený návrh pro oživení a otestování VGA adaptéru na vývojovém modulu byl prakticky 

odzkoušen a lze ho využít v rozsáhlejších číslicových systémech, kde je potřeba zobrazovat data 

na monitoru připojeném přes VGA rozhraní. 
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Abstract 

The diploma thesis deals with activation and testing of VGA adapter on starter kit     

SPARTAN-3E. The project and the realization have been designed for resolution of VGA 

adapter of 640x480 pixel. Digital system, which has been designed, tests revived VGA adapter 

with the help of monochromatic graphics and text mode on a screen. It is possible to display 80 

characters in a row and 30 rows in the the text mode. The realization is made by designing a 

project in VHDL programming language and by recording this project into FPGA device of 

SPARTAN-3E. The means of the project and the realization have mainly been restricted due to 

the available internal block memory BRAM in FPGA device. 

The project designed to revive and test VGA adapter on starter kit has been practically tested 

and it is possible to use it on large digital systems, where there is a necessity to display data on a 

screen connected over VGA interface. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

AND hradlo     Součinové logické hradlo, provádí logický součin. 

ASCII Základní znaková sada obsahující 128 znaků, která je tvořena řídícími 

znaky a znaky anglické abecedy. 

architektura Část entity, v které se popisuje, jakým způsobem se zpracovávají vstupní 

signály a generují výstupní signály uvnitř entity. 

BRAM Block RAM, interní bloková RAM paměť FPGA prvku. 

bit-mapa Obrázek popsaný pomocí jednotlivých bodů uspořádaných do mřížky. 

COM Sériové rozhraní umožňující propojení a vzájemnou komunikaci dvou 

zařízení pomocí standardu RS-232 určeného pro sériovou komunikaci. 

CP852 Rozšířená znaková sada používaná v MS-DOS a obsahující 256 znaků. 

Prvních 128 znaků je ASCII znaková sada a zbylé znaky jsou určeny pro 

středoevropské jazyky (např. čeština). 

CPLD     Complex PLD, střední kategorie PLP prvků. 

CRT Cathode Ray Tube, jedná se o vakuovou obrazovku, jejímž základním 

stavebním prvkem je katodová trubice, která je uzavřena do vakuové baňky 

s fosforeskujícím stínítkem. 

DDWG Digital Display Working Group, seskupení výrobců, které stojí za vývojem 

digitálního DVI rozhraní. 

D-SUB (DB15) Jedná se o 15-ti pinový konektor, který se používá pro VGA rozhraní. 

DVI Digital Visual Interface, standardizované digitální rozhraní pro propojení 

zobrazovacího zařízení s PC. 

EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, elektricky 

mazatelná a programovatelná paměť typu PROM. 

Ethernet Technologie používaná k vytváření lokálních PC sítí. 

entita Základní stavební prvek jazyka VHDL, který popisuje vstupní a výstupní 

signály a obsahuje architekturu. 



 

 

FLASH Elektricky programovatelná paměť typu RAM. 

FPGA     Field Programmable Gate Array, nejvyšší kategorie PLP prvků. 

font_rom Paměť ROM, v které je uložena zvolená znaková sada ve formě matic 

pixelů. 

fhor Horizontální (řádková) frekvence, tj. frekvence s jakou dochází 

k vykreslování jednotlivých řádků na monitoru. 

fpixel_clock Frekvence vykreslování jednotlivých pixelů na monitoru. 

fver Vertikální (snímková) frekvence, tj. frekvence s jakou jsou vykreslované 

jednotlivé celé snímky obrazovky. 

h_sync Signál pro horizontální synchronizaci. 

HBP Horizontal Back Porch, horizontální zadní prodleva. 

HDT Horizontal Display Time, čas zobrazení pixelů na monitoru 

v horizontálním směru. 

HEX Zkratka pro hexadecimální číselnou soustavu, neboli šestnáctkovou. 

HFP Horizontal Front Porch, horizontální přední prodleva. 

HSPT Horizontal Synchronization Pulse Time, čas horizontálního 

synchronizačního pulsu. 

HSPW Horizontal Synchronization Pulse Width, šířka horizontálního 

synchronizačního pulsu. 

IBM Světová společnost zabývající se informačními technologiemi. 

IEEE      Institute of Electrical and Elektronics Engineers, je to nezisková 

organizace, která je známa vydáváním standartů. 

I/O pin Input/Output, vstupně/výstupní pin. 

ISC In System Configurable, systém pro programování PLP obvodů, které jsou 

přímo zapracovány v integrovaném obvodu. ISC je dáno standardem IEEE 

1532. 



 

 

ISP         In System Programming, jedná se o dříve používaný pojem pro systém 

programování PLP prvků, které jsou zapracovány přímo v integrovaném 

obvodu. Tento pojem se dnes nahrazuje pojmem ISC. 

JEDEC Join Electron Device Engineering Council. Jedná se o zkratku pro formát 

souborů, který obsahuje data pro naprogramování PLP prvku. 

JTAG Rozhraní pro připojení PLP prvku k počítači, pomocí kterého se provádí 

konfigurace prvku. 

LCD Liquid Crystal Display, displej založený na technologii natáčení tekutých 

krystalů. 

LUT buňka Buňka, v které je možné realizovat libovolnou logickou kombinační funkci 

s anebo bez paměťového elementu. 

LVTTL Low Voltage Transistor-Transistor Logic, jedná se o standard užívaný 

v digitální technice, kde logická jednička je definována napětím přibližně 

3,3 V a logická nula napětím přibližně 0 V. 

MS-DOS Jednoduchý textový jednoúlohový operační systém. 

matice pixelů Znak tvořený skupinou pixelů o určitém rozměru, např. 8x16 pixelů. 

multiplex Zařízení, které umožňuje na základě adresy vybrat z více vstupních hodnot 

jednu a poslat ji na výstup.  

OLED Organic Light-Emiting Diode, technologie organických 

elektroluminiscenčních diod, která se využívá pro displeje. 

OR hradlo        Součtové logické hradlo, provádí logický součet. 

PC Personal Computer, zkratka pro osobní počítač. 

PLD (PLP) Programmable Logic Device, programovatelný logický prvek. Jedná se o 

univerzální strukturu pro realizaci logické sítě. 

PROM Programmable Read Only Memory, paměť určená pouze pro čtení, jejíž 

obsah lze definovat speciálními postupy (programováním u uživatele). 

PS/2 Označení šestikolíkového konektoru mini-DIN pro připojení PC klávesnice 

nebo myši. 



 

 

picture_rom Paměť ROM, v které je uložen obrázek v binární podobě, který se má 

vykreslit na monitoru. 

pixel Picture Element, obrazový prvek (bod). 

pixel_clock Hodinový signál odpovídající hodnotě fpixel_clock. 

pixel_x Signál sloužící k čítání pixelů v horizontálním směru, udává aktuální 

polohu vykreslování pixelů v horizontálním směru.  

pixel_y Signál sloužící k čítání pixelů ve vertikálním směru, udává aktuální polohu 

vykreslování pixelů ve vertikálním směru.  

RAM Random Access Memory, paměť s náhodným přístupem. K datům se 

přistupuje pomocí adresy. 

RGB Red-Green-Blue, zkratka slučující signály nesoucí informaci o červené, 

zelené a modré barvě. 

ROM Read Only Memory, paměť určená pouze pro čtení. Používá se jako 

všeobecné označení nebo pro paměti, jejichž obsah je zadán výrobcem 

v průběhu výroby. 

reset Funkce, která ukončuje zobrazování informací na monitoru a znova ho 

zapíná. 

SPARTAN-3E Výrobní označení použitého vývojového modulu a použitého FPGA prvku. 

SPLD     Standart PLD, nejnižší kategorie PLD prvků. 

TTL Transistor-Transistor Logic, jedná se o standard užívaný v digitální 

technice, kde logická jednička je definována napětím přibližně 5 V a 

logická nula napětím přibližně 0 V. 

text_rom Paměť ROM, v které je uložen text (znaky), který se má zobrazit na 

monitoru. 

UCF Soubor vytvořený v Xilinx ISE sloužící k přiřazení jednotlivých 

vstupně/výstupních signálů na piny PLD prvku. 

USB Universal Serial Bus, jedná se o univerzální sériovou sběrnici. Využívá se 

většinou k propojení PC s perifériemi. 

VBP Vertical Back Porch, vertikální zadní prodleva. 



 

 

VDT Vertical Display Time, čas zobrazení pixelů na monitoru ve vertikálním 

směru. 

VESA Video Electronics Standart Association, skupina výrobců a vývojářů 

grafických karet a zobrazovacích zařízení zabývající se standardizací 

rozhraní a video protokolů. 

VFP Vertical Front Porch, vertikální přední prodleva. 

VGA Video Graphics Array, analogový počítačový standart pro počítačovou 

zobrazovací techniku.  

VHDL     VHSIC Hardware Description Language, kde VHSIC je Very Hight Speed 

Integrated Circuits, programovací jazyk pro návrh číslicových systémů. 

VSPT Vertical Synchronization Pulse Time, čas vertikálního synchronizačního 

pulsu. 

VSPW Vertical Synchronization Pulse Width, šířka vertikálního synchronizačního 

pulsu. 

video_on Signál indikující, že se paprsek vykreslující jednotlivé pixely nachází 

v aktivní oblasti obrazovky, tj. v oblasti zobrazování pixelů. 

v_sync Signál pro vertikální synchronizaci. 

Windows Grafický víceúlohový operační systém od firmy Microsoft. 

Windows-1250 Rozšířená znaková sada používaná ve Windows a obsahující 256 znaků. 

Prvních 128 znaků je ASCII znaková sada a zbylé znaky jsou určeny pro 

středoevropské jazyky (např. čeština). 

Xilinx Firma zabývající se vývojem a výrobou PLD prvků. 

Xilinx ISE Vývojové prostředí pro návrh rozsáhlých číslicových systémů 

realizovaných pomocí PLD prvků. Výrobcem je firma Xilinx. 
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1  Úvod 

 

Se zobrazovacím adaptérem se v dnešní době můžeme setkat téměř na každém kroku. Jedná se 

o video rozhraní, které slouží k zobrazování informací, přenášených ze zdroje signálu, na 

zobrazovacím zařízení. Mezi nejznámější video rozhraní, používané nejen v počítačové 

technice, patří analogové VGA rozhraní. Tento typ rozhraní byl standardizován již v roce 1987 

a v dnešní době, i přes spoustu novějších standardů, se stále jedná o nejrozšířenější typ video 

rozhraní, s kterým se můžeme setkat v počítačové technice. Jako nejznámější zdroj video 

signálu, který využívá zmiňované video rozhraní, si lze představit např. osobní počítač, ať už 

stolní nebo přenosný. Mezi další zdroje signálu, kde je VGA rozhraní dominantním video 

rozhraním, patří různé měřící zařízení, vývojové moduly, atd. Mezi zobrazovací zařízení 

v oblasti počítačové techniky, které mají zobrazit informaci přenášenou ze zdroje signálu, patří 

např. CRT nebo LCD displeje. Jejich hlavním úkolem je poskytnout vizuální rozhraní mezi 

uživatelem a zdrojem signálu. Ve zdroji signálu dochází k rozložení dvojrozměrného obrazu na 

sekvenci elektrických signálů, které se pak pomocí video rozhraní přenášejí do zobrazovacího 

zařízení, jehož úkolem je tyto informace správně interpretovat (dekódovat) a zobrazit. 

Cílem diplomové práce je realizovat oživení a otestování zobrazovacího adaptéru, 

představovaného VGA rozhraním, na vývojovém modulu SPARTAN-3E, který je osazen 

stejnojmenným FPGA prvkem. FPGA prvky jsou nejvyšším vývojovým stupněm PLP prvků, 

neboli programovatelných logických prvků, což jsou moderní součástky sloužící k realizaci 

logických sítí. Dnes je možné pomocí jednoho takovéhoto prvku realizovat rozsáhlé číslicové 

systémy. Použitý vývojový modul SPARTAN-3E se stejnojmenným FPGA prvkem pochází od 

firmy Xilinx, od které pochází i použité vývojové prostředí Xilinx ISE. 

Práce je rozdělena do tří základních částí. První část diplomové práce se zabývá teoretickým 

rozborem informací souvisejících s oživením a otestováním zobrazovacího adaptéru. Druhá část 

se věnuje návrhu oživení a otestování VGA adaptéru. V této části je nejprve zvoleno vhodné 

rozlišení VGA adaptéru a poté je popsán způsob časování a synchronizace video signálů 

posílaných přes VGA rozhraní. Dále je uveden návrh zprovoznění grafického a textového 

režimu zobrazení dat na monitoru, pomocí kterých bude VGA adaptér otestován. V třetí části 

jsou uvedeny požadavky pro realizaci návrhu v FPGA prvku. Dále je v této části provedeno ve 

vývojovém prostředí Xilinx ISE samotné naprogramování FPGA prvku pomocí jazyka VHDL 
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dle vytvořeného návrhu. Závěrem jsou uvedeny možnosti dalšího využití vytvořeného návrhu 

pro oživení a otestování VGA adaptéru. 
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2  Teoretický rozbor 

 

Následujících kapitoly se zabývají stručnou charakteristikou prostředků, které budou využity 

k oživení a otestování VGA adaptéru. Dále je zde podrobně popsáno VGA rozhraní, typy a 

funkce monitorů využívající tohle rozhraní a v poslední části jsou uvedeny režimy funkce 

monitoru a znakové sady. 

 

2.1  Popis PLP prvků 

Jedná se o programovatelné logické prvky (PLP), což jsou moderní součástky k realizaci 

logických sítí. Hlavní jejich předností je úspora místa na desce plošných spojů, která je 

dosažena realizací zapojení, které se skládá až z miliónu ekvivalentních hradel, na ploše 

několika čtverečních milimetrů. Funkce zařízení v době výroby není definována a teprve 

uživatel sám určuje funkci, kterou bude prvek plnit. PLP podporují technologii ISP (ISC), díky 

které je možné programovat prvek přímo na desce plošných spojů pomocí vyhrazeného rozhraní 

(např. JTAG). Tyto prvky jsou „reprogramovatelné“, tj. lze do nich opakovaně nahrát novou 

verzi programu nebo zcela jiný typ programu. Ve své struktuře jsou tvořeny hradly AND a OR, 

které jsou uspořádány do matic, a dále LUT buňkami, které umožňují realizovat libovolnou 

logickou kombinační funkci s anebo bez paměťového elementu. Jejich propojení se provádí 

pomocí programovatelných propojek. Více informací o PLP prvcích lze najít v literatuře [1] a 

[2]. 

 

PLP prvky se dělí do tří základních skupin a to podle hustoty integrace: 

- SPLD – Jednoduché programovatelné logické obvody. Mají nejnižší stupeň integrace. 

Programují se v patici pomocí speciálního zařízení (programátoru). 

- CPLD – Komplexní programovatelné logické obvody. Jedná se o střední stupeň 

integrace s počtem ekvivalentních hradel od 3 000 až do 100 000. Většinou se 

programují přímo na desce plošných spojů (ISP) pomocí speciálního rozhraní JTAG. 

- FPGA – Programovatelná logická pole. Jsou to obvody s nejvyšším stupněm integrace, 

u kterých jde počet ekvivalentních hradel až do miliónů. V takto velkých hradlových 

polích lze v dnešní době realizovat i funkce procesoru. Stejně jako CPLD se FPGA 
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programují přímo na desce plošných spojů (ISP). Rozdíl oproti CPLD  je v tom, že po 

zapnutí napájení je nutno jejich konfiguraci vždy znovu nahrát a to bud´ z připojené 

externí paměti (EEPROM, FLASH, …) anebo přímo přes rozhraní JTAG.  

 

 

2.2  Popis jazyka VHDL 

Jazyk VHDL je speciální programovací jazyk pro popis hardwaru. Tento jazyk byl 

standardizován v roce 1987 a umožňuje popis a simulaci rozsáhlých číslicových systémů. 

V roce 1997 byl revidován a rozšířen o možnost návrhu analogových obvodů.  

 

Základní vlastnosti jazyka VHDL: 

- Má bohaté vyjadřovací schopnosti. 

- Je zde značná nezávislost číslicového systému popsaného tímto jazykem na cílovém 

prvku, v kterém bude tento systém použit. 

- Je možné provádět simulaci chování číslicového systému. 

- Jedná se o standard IEEE. 

 

Základním stavebním prvkem jazyka VHDL je tzv. entita, která popisuje vstupní a výstupní 

signály číslicového systému. Vlastní chování a funkci entity definuje tzv. architektura, která 

popisuje, jakým způsobem se zpracovávají vstupní signály a generují výstupní signály entity. 

Architektura je součástí entity a každá entita musí mít alespoň jednu architekturu. Více 

informací o jazyku VHDL lze získat v literatuře [1] a [3]. 

 

 

2.3  Rozhraní video signálů 

Pro zobrazování video signálu na zobrazovacích zařízeních se v dnešní době využívají různá 

video rozhraní, která můžou pracovat buď na analogovém principu, kam patří například VGA 
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rozhraní, anebo na digitálním principu, kam patří například rozhraní DVI. V následujících 

kapitolách se budu zabývat popisem těchto rozhraní. 

 

2.3.1  VGA rozhraní 

Za vznikem VGA standardu a tudíž VGA rozhraní stojí firma IBM, která si ho v roce 1987 

nechala standardizovat. Od doby vzniku tohoto standardu již došlo k několika jeho rozšířením, 

kterými se po IBM začalo zabývat seskupení VESA (Video Electronic Standards Association). 

Jedná se o analogové rozhraní, které se i přes jeho stáří stále používá, a lze ho nalézt i u 

nejnovějších video adaptérů. 

Toto rozhraní se využívá pro propojení zobrazovacího zařízení (např. CRT monitor) se zdrojem 

signálu obrazu (v mém případě FPGA obvod). Konektor tohoto rozhraní se nazývá D-SUB 

(nebo také DB15) a jedná se o 15pinový konektor, který je ukázán na obrázku 2.1. V dnešní 

době se tento konektor převážně označuje jako VGA konektor.  

 

 

Obrázek 2.1 – D-SUB VGA konektor, [4] 

 

V nejjednodušším případě je na piny VGA konektoru vyvedeno pět signálů, a to tři analogové 

signály nesoucí informaci o dané barvě zobrazeného bodu a dva synchronizační signály pro 

určení jeho pozice. Přesnou pozici právě zobrazovaného bodu nám určují signály horizontální 

synchronizace (h_sync) a vertikální synchronizace (v_sync). Informace o barvě je nesena 

pomocí tří analogových signálů základních barev: červená (RED), zelená (GREEN) a modrá 

(BLUE), které pracují v rozsahu napětí 0 – 0,7 V. Signály, nesoucí informaci o barvě, vysílané 

z FPGA obvodu s výstupním napětím 3,3 V jsou přizpůsobeny do rozsahu napětí 0 – 0,7V 

pomocí předřadných odporů 270 Ω (obrázek 2.2), které spolu s charakteristickým odporem 

VGA kabelu 75 Ω tvoří odporový dělič. Signály horizontální a vertikální synchronizace pracují 

s úrovněmi 5V TTL logiky anebo s úrovněmi 3,3V LVTTL logiky. Na obrázku 2.2 je 

Pin 1 
 

Pin 6 
 
Pin 11 

 

Pin 5 
 
Pin 10 

 
Pin 15 
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znázorněno zapojení jednotlivých signálů na piny konektoru. V obrázku jsou poznačeny i čísla 

pinů (FPGA pin number), přes které se provede připojení rozhraní na FPGA obvod    

SPARTAN-3E. 

 

 

 

 

Obrázek 2.2 - Znázornění zapojení jednotlivých signálů na piny konektoru VGA, [4] 

 

Jak jsem se již zmínil, informace o barvě je nesená pomocí tří barevných signálů. 

V nejjednodušším případě je lze nastavovat do logické jedničky a logické nuly, čímž lze 

vygenerovat 23 = 8 různých kombinací těchto signálů, a tím pádem 8 různých barev. V tabulce 

2.1 je ukázáno, pro jakou kombinaci těchto tří signálů lze vytvořit jako barvu.  

Klasická funkce VGA rozhraní generuje barvy pomocí analogových úrovní v rozsahu 0 – 0,7 V 

a tudíž lze dosáhnout mnohem více barevných kombinací. V mém případě budu uvažovat pouze 

nastavování hodnot do logické nuly a jedničky. 

Informace o VGA rozhraní byly čerpány z uživatelské příručky k vývojové desce     

SPARTAN-3E  [4]. 

 

 

 

 

D-SUB 
konektor  

červená 

zelená 

modrá 

horizontální synchr. 

vertikální synchr. 

 

(xx) = FPGA pin number 
 

(H14) RED 
 
 
(H15) GREEN 
 
 
(G15) BLUE 
 
(F15) h_sync 
 
 
(F14) v_sync 

  GND 

270 Ω 

270 Ω 

270 Ω 

82.5 Ω 

82.5 Ω 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
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RED GREEN BLUE výsledná barva 

    

0 0 0 černá 

0 0 1 modrá 

0 1 0 zelená 

0 1 1 azurová 

1 0 0 červená 

1 0 1 purpurová 

1 1 0 žlutá 

1 1 1 bílá 

Tabulka 2.1 – Výsledná barva pro jednotlivé kombinace tří barevných signálů 

 

 

2.3.2  DVI rozhraní 

Kromě VGA rozhraní, které využívá pro přenos obrazu analogové signály, se začali vyvíjet 

metody, které by přenos obrazových informací prováděli v digitální podobě. Mezi takové patří 

standardizované rozhraní DVI (Digital Visual Interface), s kterým přišla v roce 1999 skupina 

DDWG (Digital Display Working Group). 

Přenos obrazových signálů v digitální podobě začal být nutností v době nástupu LCD monitorů, 

jelikož pracují na digitálním systému zobrazení a původně analogové signály, přenášené pomocí 

VGA rozhraní, musely být převedeny uvnitř LCD monitoru na digitální signály. Tím vlastně 

docházelo k situaci, kdy ve zdroji obrazového signálu dojde k převodu digitálních informací na 

analogové informace, které jsou pomocí VGA rozhraní přeneseny k LCD monitoru, kde dojde 

k jejich zpětnému převodu do digitální oblasti. V prvních LCD monitorech se tento princip 

používal a i v dnešních je stále využíván, ale je jasné, že tímto dvojím převodem obrazové 

informace dochází ke ztrátě obrazové informace a ke vzniku šumů. Proto došlo ke vzniku 

digitálního rozhraní DVI, kde digitální informace ze zdroje obrazového signálu se přenáší 

rovnou v nekomprimované digitální podobě k digitálnímu zobrazovacímu zařízení (např. LCD 

monitor). Více informací o DVI rozhraní lze najít v literatuře [6] a [7]. 
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Typy DVI konektorů: 

- DVI-D  – přenáší pouze digitální 

zařízení (např. LCD monitor),

- DVI-A  – přenáší pouze analogový signál a zajiš

monitory.  

- DVI-I  – jedná se o rozší

umožňují přenášet 

 

Na obrázku 2.3 jsou znázorn

konektory DVI-D a DVI

dvojnásobnou šířku pásma

přenos obrazu s vyšším rozlišením.

 

Obrázek 2.

 

 

2.4  Zobrazovací za

V této kapitole se budu zabývat r

zobrazovací zařízení v oblast

Jejich hlavním úkolem je poskytnout vizuální rozhraní mezi uživatelem a PC. V

k rozložení dvojrozměrného obrazu na sekvenci elektrických signál

vodičů (kabelu) přenesou do zobrazovacího za

interpretovat (dekódovat) a zobrazit je na monitoru. 

DVI-D (Single Link) 

DVI-D (Dual Link) 

Teoretický rozbor 

enáší pouze digitální signál a lze připojit pouze digitální zobrazovací 

. LCD monitor), není možné připojit analogový monitor (CRT)

enáší pouze analogový signál a zajišťuje kompatibilitu s

jedná se o rozšířený konektor DVI-D, který obsahuje navíc p

enášet analogové informace o obraze. Přenáší analogový i digitální signál.

jsou znázorněny jednotlivé typy DVI konektorů. Na tomto obrázku je vid

D a DVI-I mají dva režimy: Single Link a Dual Link. Dual link má 

ku pásma pro přenos obrazových informací oproti Single Link

vyšším rozlišením. 

 

Obrázek 2.3 – Jednotlivé typy DVI konektorů, [7] 

Zobrazovací zařízení 

této kapitole se budu zabývat různými typy zobrazovacích zařízení. 

oblasti počítačové techniky patří CRT monitory a

Jejich hlavním úkolem je poskytnout vizuální rozhraní mezi uživatelem a PC. V

ěrného obrazu na sekvenci elektrických signálů, které se pak pomocí 

enesou do zobrazovacího zařízení, jehož úkolem je tyto informace správn

interpretovat (dekódovat) a zobrazit je na monitoru.  

DVI-A 

DVI

DVI

8

ipojit pouze digitální zobrazovací 

ipojit analogový monitor (CRT). 

uje kompatibilitu s analogovými 

navíc pět pinů, které 

enáší analogový i digitální signál. 

Na tomto obrázku je vidět, že 

imy: Single Link a Dual Link. Dual link má 

oproti Single Link a umožňuje 

 

řízení. Mezi nejznámější 

í CRT monitory anebo LCD displeje. 

Jejich hlavním úkolem je poskytnout vizuální rozhraní mezi uživatelem a PC. V počítači dojde 

ů, které se pak pomocí 

ž úkolem je tyto informace správně 

DVI-I (Single Link) 

DVI-I (Dual Link) 
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V dnešní době existuje několik typů zobrazovacích zařízení, které lze rozdělit dle způsobu 

vytváření obrazu: 

- analogové CRT monitory (vakuové obrazovky) - Jedná se v dnešní době o nejstarší typ 

zobrazovacího zařízení. Základním stavebním prvkem je katodová trubice (CRT – 

Cathode Ray Tube), která je uzavřena do vakuové baňky s fosforeskujícím stínítkem. 

V příloze I je uveden podrobný popis funkce, konstrukce a vlastností CRT monitoru. 

- digitální LCD monitory - LCD (Liquid Crystal Display) displej je založen na 

technologii natáčení tekutých krystalů, podrobnější vysvětlení funkce, konstrukce a 

vlastností je uveden v příloze II. 

- plazmové obrazovky - S tímto typem obrazovek jsme se začali setkávat v posledních 

letech, kdy se začali rozmáhat velkoplošné televize založené na této technologii. Popis 

technologie plazmových obrazovek a jejich vlastností je uveden v příloze III. 

- OLED monitory - OLED (Organic light-emiting diode) displeje využívají technologii 

organických elektroluminiscenčních diod, což jsou LED diody, které se vyrábějí 

z organického materiálu, čímž lze dosáhnout miniaturních rozměrů. Bližší informace 

jsou uvedeny v příloze IV. 

 

Z hlediska zobrazování barev se mohou vyskytovat obrazovky v provedení monochromatickém 

a barevném. V dnešní době se většinou setkáváme s obrazovkami barevnými a v případě 

potřeby monochromatického režimu je možné na tuto obrazovku vysílat data 

v monochromatickém provedení. Monochromatické obrazovky se vyskytují převážně ještě 

v měřicí technice, ale i zde je postupně začínají vytlačovat obrazovky barevné.  

 

 

2.5  Režimy zobrazení na monitorech 

V počítačové technice se můžeme setkat s dvěma základními režimy zobrazení informací na 

monitorech, mezi které patří grafický a textový režim. Dnešní grafické karty umožňují 

zobrazení pomocí obou těchto režimů a jejich vzájemné prolínání. V grafickém režimu jsou data 

vysílaná ze zdroje signálu ve tvaru grafické předlohy (bit-mapy), což může být například nějaký 
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obrázek. V textovém režimu zobrazovaná data tvoří znaky z předem definované množiny znaků 

(znakové sady). 

 

2.5.1  Grafický režim 

Tento režim zobrazuje informace ze zdroje signálu, které nejsou předem specifikované. 

Nemáme zde žádnou předem známou množinu znaků (symbolů), s kterou bychom mohli 

pracovat.  

V tomto režimu chceme na monitoru zobrazit obecnou grafickou předlohu (bit-mapu), která je 

vložena v paměti. Takovouto grafickou předlohu, což může být například obrázek, zobrazujeme 

na monitoru po jednotlivých pixelech, tzn., že každý pixel obrazovky je přímo mapován do 

paměti zdroje signálu, kde jsou uloženy jednotlivé hodnoty pixelů (aktivní/neaktivní, popřípadě 

informace o barvě a jasu) a jejich pozice na monitoru. Hodnoty pixelů jsou postupně vysílány 

(např. přes rozhraní VGA) a vykreslovány na monitoru. Vysílání je neustále cyklicky 

opakováno a každá změna předlohy v paměti je téměř okamžitě zobrazena na monitoru. 

Tento režim vykreslování je základem grafických karet a je docela náročný na velikost paměti, 

jelikož musí být adresován každý pixel obrazovky (čím vyšší rozlišení a barevná hloubka, tím 

jsou vyšší nároky na velikost paměti). 

 

 

2.5.2  Textový režim 

Tento režim zobrazuje informace ze zdroje signálu, které jsou tvořeny znaky (symboly) 

z předem definované množiny znaků neboli znakové sady. 

Základem je tzv. matice pixelů, kde každý znak z dané množiny znaků (například znaková sada 

ASCII) je tvořen skupinou pixelů, s kterými pak pracujeme jako s maticí pixelů. Matice může 

být např. ve formátu 8x16 pixelů, což je 128 pixelů na každý znak (viz obrázek 2.4). Tyto 

matice jsou pak uloženy v paměti a pro vyslání daného znaku na monitor se pouze adresuje 

hodnota znaku, pod kterým je daná matice pixelů uložena, a hodnota řádku v matici. Pixel, který 

má na monitoru zářit, je v matici označen logickou 1. Počet matic v paměti je dán pouze 

velikostí množiny znaků (např. ASCII má 128 znaků). Tento režim oproti grafickému režimu 

redukuje požadavky na velikost paměti. 
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0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 1 1 1 1 0 0 

0 1 1 0 0 1 1 0 

0 1 1 0 0 1 1 0 

0 1 1 0 0 1 1 0 

0 1 1 1 1 1 0 0 

0 1 1 0 0 1 1 0 

0 1 1 0 0 1 1 0 

0 1 1 0 0 1 1 0 

1 1 1 1 1 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Obrázek 2.4 – Formát matice pixelů 8x16 

 

 

2.6  Znakové sady 

Z výše popsané funkce textového režimu, který je založen na množině znaků neboli na znakové 

sadě, je jasné, že v dnešní době existuje spousta znakových sad, které se používají v různých 

oblastech a v různých zemích. Různé znakové sady pro jednotlivé země jsou dány místní 

užívanou abecedou, jelikož v různých abecedách se vyskytují různé znaky, které v ostatních 

například nejsou obsaženy. 

Za základní znakovou sadu lze považovat ASCII, která je tvořena 128 znaky. Ostatní tzv. 

rozšířené znakové sady obsahují 128 znaků této základní sady ASCII a dalších 128 rozšiřujících 

znaků. Mezi rozšířené středoevropské národní znakové sady patří např. CP852, Windows-1250, 

kód Kamenických, atd. Některé ze zmíněných znakových sad budou popsány dále. 
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2.6.1  ASCII 

Jedná se o základní znakovou sadu skládající se ze 128 znaků, která je znázorněna v tabulce 2.2. 

Prvních 32 znaků (00H až 1FH) jsou řídící znaky a další znaky (20H až 7FH) jsou znaky anglické 

abecedy.  

 

HEX 
kód x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF 

0x NUL SOH STX ETX EOT ENQ ACK BEL BS HT LF VT FF CR SO SI 

1x DLE DC1 DC2 DC3 DC4 NAK SYN ETB CAN EM SUB ESC FS GS RS US 

2x SPC ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 

3x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? 

4x @ A B C D E F G H I J K L M N O 

5x P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ 

6x ` a b c d e f g h i j k l m n o 

7x p q r s t u v w x y z { | } ~ DEL 

Tabulka 2.2 – Základní znaková sada ASCII 

 

Jak jsem již zmínil, tak prvních 32 znaků, tj. první dva řádky v tabulce 2.2, tvoří řídící znaky. 

V tabulce 2.3 jsou uvedeny anglické ekvivalenty, které určují význam těchto znaků. 
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HEX 
kód znak popis znaku   

HEX 
kód znak popis znaku 

00 NUL Null   10 DLE Data Link Escape 

01 SOH Start of Header   11 DC1 Device Controls 1 

02 STX Start of Text   12 DC2 Device Controls 2 

03 ETX End of Text   13 DC3 Device Controls 3 

04 EOT End of Transmission   14 DC4 Device Controls 4 

05 ENQ Enquiry   15 NAK Negative Acknowledge 

06 ACK Acknowledge   16 SYN Synchronous Idle 

07 BEL Bell   17 ETB End of Transmission Block 

08 BS Backspace   18 CAN Cancel 

09 HT Horizontal Tab   19 EM End of Medium 

0A LF Line Feed   1A SUB Substitute 

0B VT Vertical Tab   1B ESC Escape 

0C FF Form Feed   1C FS File Separator 

0D CR Carriage Return   1D GS Group Separator 

0E SO Shift Out   1E RS Record Separator 

0F SI Shift In   1F US Unit Separator 

20 SPC Space   7F DEL Delete 

Tabulka 2.3 – Řídící znaky ASCII znakové sady 

 

 

2.6.2  CP852 

Jedná se o rozšířenou znakovou sadu, která se používala v operačním systému MS-DOS. Tato 

sada je určena pro středoevropské jazyky využívající latinku (například slovenština, čeština, 

polština atd.) a dodnes se používá i v systému Windows pro zadávání speciálních znaků (např. 

znaků pro vytváření tabulek). 
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V tabulce 2.4 je zobrazena znaková sada CP852, která se skládá ze základní znakové sady 

ASCII (00H až 7FH) a z rozšiřující národní znakové sady (80H až FFH).  

 

 HEX 
kód x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF 

0x NUL SOH STX ETX EOT ENQ ACK BEL BS HT LF VT FF CR SO SI 

1x DLE DC1 DC2 DC3 DC4 NAK SYN ETB CAN EM SUB ESC FS GS RS US 

2x SPC ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 

3x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? 

4x @ A B C D E F G H I J K L M N O 

5x P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ 

6x ` a b c d e f g h i j k l m n o 

7x p q r s t u v w x y z { | } ~ DEL 

8x Ç ü é â ä ů ć ç ł ë İ ı î Ź Ä Ć 

9x É Ĺ ĺ ô ö Ľ ľ Ś ś Ö Ü Ť ť Ł × č 

Ax á í ó ú Ą ą Ž ž Ę ę ¬ ź Č ş « » 

Bx ░ ▒ ▒ │ ┤ Á Â Ě Ş ╣ ║ ╗ ╝ ś Ŝ ┐ 

Cx └ ┴ ┬ ├ ─ ┼ Ă ă ╚ ╔ ╩ ╦ ╠ ═ ╬ ¤ 

Dx ñ ð Ď Ë ď Ň Í Î ě ┘ ┌ █ ▄ ł Ů ▀ 

Ex Ó ß Ô Ń ń ň Š š Ŕ Ú ŕ Ő ý Ý Ń ´ 

Fx   ˝ ˛ ˇ ˘ § ÷ ¸ ° ¨ ˙ ő Ř ř ■   

Tabulka 2.4 – Znaková sada CP 852 

 

 

2.6.3  Windows-1250 

Jedná se o rozšířenou znakovou sadu, která se používá v operačním systému Windows pro 

středoevropské jazyky využívající latinku (například slovenština, čeština, polština atd.). 
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V tabulce 2.5 je zobrazena znaková sada Windows-1250, která se skládá ze základní znakové 

sady ASCII (00H až 7FH) a z rozšiřující národní znakové sady (80H až FFH).  

 

 HEX 
kód x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF 

0x NUL SOH STX ETX EOT ENQ ACK BEL BS HT LF VT FF CR SO SI 

1x DLE DC1 DC2 DC3 DC4 NAK SYN ETB CAN EM SUB ESC FS GS RS US 

2x SPC ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 

3x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? 

4x @ A B C D E F G H I J K L M N O 

5x P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ 

6x ` a b c d e f g h i j k l m n o 

7x p q r s t u v w x y z { | } ~ DEL 

8x € NZ  ‚ NZ  „  …  †  ‡  NZ  ‰  Š  ‹  Ś  Ť  Ž  Ź  

9x NZ  ‘  ’ “  ”  •  –  —  NZ  ™  š  ›  ś  ť  ž  ź  

Ax NBSP  ˇ  ˘  Ł  ¤  Ą  ¦  §  ¨  ©  Ş  «  ¬  SHY  ®  ś  

Bx °  ±  ˛  ł  ´  µ  ¶  ·  ¸  ą  ş  »  Ľ  ˝  ľ  Ŝ  

Cx Ŕ  Á  Â  Ă  Ä  Ĺ  Ć  Ç  Č  É  Ę  Ë  Ě  Í  Î  Ď  

Dx ð  Ń  Ň  Ó  Ô  İ  Ö  ×  Ř  Ů  Ú  Ő  Ü  Ý  ł  ß  

Ex ŕ  á  â  ă  ä  ĺ  ć  ç  č  é  ę  ë  ě  í  î  ď  

Fx ñ  ń  ň  ó  ô  ı  ö  ÷  ř  ů  ú  ő  ü  ý  Ń  ˙ 

Tabulka 2.5 – Znaková sada Windows-1250 

 

V tabulce 2.5 pozice NZ označují nedefinovaný znak, NBSP je tvrdá mezera a SHY je měkký 

rozdělovník. 
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3  Návrh řešení 

 

Cílem následujících kapitol je nastínit návrh a způsob oživení a otestování grafického adaptéru 

na vývojovém modulu SPRARTAN-3E. Budu se zde zabývat základními bloky (entitami), které 

bude nutné vytvořit pro oživení a otestování VGA adaptéru. Popíšu funkci synchronizační 

entity, která bude koordinovat vysílání jednotlivých signálů na rozhraní VGA. V dalších 

kapitolách popíši způsob oživení grafického a textového režimu VGA adaptéru. Tyto režimy 

budou sloužit pro vykreslování informací na monitoru v grafické a textové podobě a současně 

budou využity k ověření funkčnosti (k otestování) VGA adaptéru. Poslední částí této kapitoly 

bude komplexní popis funkce číslicového systému pro oživení a otestování zobrazovacího 

adaptéru na vývojovém modulu. 

 

3.1  Časování a synchronizace VGA signálů 

Základní a nejdůležitější částí pro oživení zobrazovacího adaptéru na vývojovém modulu 

SPARTAN-3E je určení a zajištění správného časování a synchronizace jednotlivých signálů, 

které jsou ze zdroje signálu (FPGA prvek na vývojovém modulu SPARTAN-3E) vysílány přes 

video rozhraní VGA na zobrazovací zařízení (monitor). Časování a standardizování VGA 

signálů má na starosti skupina výrobců a vývojářů grafických karet a monitorů, která nese 

označení VESA (Video Electronics Standards Association). Signály, které jsou posílány přes 

video rozhraní VGA, jsou již popsány v kapitole 2.3.1. Mezi signály, kterými se budu zabývat 

v následujících kapitolách, patří především signály pro horizontální (h_sync) a vertikální 

synchronizaci (v_sync), které slouží k synchronizaci běhu paprsku pro vykreslování 

jednotlivých pixelů na obrazovce. 

 

3.1.1  Rozlišení obrazovky 

Samotnému časování a synchronizaci signálů posílaných přes video rozhraní VGA předchází 

volba rozlišení obrazovky, tj. určení kolik pixelů bude vykreslováno v horizontálním (neboli na 

řádek) a kolik ve vertikálním směru (neboli do sloupce).  
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V tabulce 3.1 jsou uvedené některé standardizované rozlišení. Lze si všimnout, že ke každému 

rozlišení existuje několik variant časování. Více informací o rozlišeních a časování VGA 

signálů lze najít v literatuře [12] a [13]. 

 

Grafický 
standard 

 

 

Rozlišení 

   

           

Horizontální 
frekvence 

fhor  

(kHz) 

Vertikální frekvence 

fver 

(Hz) 

Frekvence  
pixelů 

fpixel_clock  

(MHz) 

VGA 
 

640x480 31,5 60 25,175 
640x480 37,7 72 31,5 
640x480 37,5 75 31,5 
640x480 43,3 85 36 

SVGA 

 

800x600 35,1 56 36 
800x600 37,9 60 40 
800x600 48,1 72 50 
800x600 46,9 75 49,5 
800x600 53,7 85 56,25 

XGA 

 

1024x768 48,4 60 65 
1024x768 56,5 70 75 
1024x768 60 75 78,75 
1024x768 64 80 85,5 
1024x768 68,3 85 94,5 

SXGA 
 

1280x1024 64 60 108 
1280x1024 80 75 135 
1280x1024 91,1 85 157 

UXGA 

 

1600x1200 75 60 162 
1600x1200 81,3 65 175,5 
1600x1200 87,5 70 189 
1600x1200 93,8 75 202,5 
1600x1200 106,3 85 229,5 

Tabulka 3.1 – Rozlišení grafických standardů 

 

Pro oživení zobrazovacího adaptéru na vývojovém modulu jsem vybral z tabulky 3.1 základní 

rozlišení 640x480 pixelů s frekvencí vykreslování jednotlivých pixelů fpixel_clock = 25,175 MHz. 

Zvolenému rozlišení odpovídá frekvence horizontální (řádková) fhor = 31,5 kHz, tj. frekvence 

s jakou dochází k vykreslování jednotlivých řádků, a frekvence vertikální (snímková)               

fver = 60Hz, tj. frekvence s jakou jsou vykreslované jednotlivé celé snímky. 

Při samotné realizaci synchronizace pro zvolené rozlišení 640x480 pixelů nelze na vývojovém 

modulu, při použití interního oscilátoru 50MHz, přesně nastavit požadovanou hodnotu   

fpixel_clock = 25,175 MHz. Hodnota fpixel_clock bude nastavena na 25MHz, což je odchylka, s kterou 



3  Návrh řešení 
 

 18

by monitor neměl mít problémy a měl by informace zobrazovat standardním způsobem. 

Odchylka fpixel_clock se projeví i na frekvenci horizontální (řádkové) fhor = 31,25 kHz, tj. frekvenci 

s jakou dochází k vykreslování jednotlivých řádků, a na frekvenci vertikální (snímková)          

fver ≈ 60Hz, tj. frekvenci s jakou jsou vykreslované jednotlivé celé snímky. Při návrhu 

synchronizace se bude již předpokládat užití takto upraveného časování. 

 

 

3.1.2  Synchronizace VGA signálů 

Pro zvolené rozlišení je potřeba zajistit vzájemnou synchronizaci jednotlivých signálů 

posílaných přes VGA rozhraní na zobrazovací zařízení. Nejprve vysvětlím způsob vykreslování 

jednotlivých pixelů na obrazovce a průběh signálů odpovídající vykreslování. 

Na obrázku 3.1 je naznačen způsob vykreslování jednotlivých pixelů na CRT obrazovce, na 

jehož základě jsou vykreslovány pixely i na novějších typech monitorů. Je zde ukázáno, že 

jednotlivé pixely jsou vykreslovány zleva doprava a shora dolů. Pod a vedle obrazovky jsou 

červeně naznačeny průběhy pilovitých signálů procházejících cívkami uvnitř CRT monitoru, 

které slouží k řízení vychylování elektronového paprsku v horizontálním a vertikálním směru. 

Podrobný popis funkce CRT monitoru lze najít v příloze I. S každým hodinovým impulsem, 

jehož frekvence odpovídá frekvenci fpixel_clock, dochází k vykreslení dalšího pixelu v řádku, což 

je zajištěno zvýšením hodnoty signálu v horizontální vychylovací cívce, jak je vidět na 

červeném průběhu pro horizontální směr. Jakmile je vykreslen celý řádek, tak zdroj signálu 

pošle na monitor horizontální synchronizační puls přes h_sync vodič. Během trvání tohoto pulsu 

dochází ke snižování signálu na horizontální vychylovací cívce do výchozího stavu a dále ke 

zvýšení hodnoty signálu na vertikální vychylovací cívce (červené průběhy na obrázku 3.1), 

čímž je docíleno horizontálního zpětného běhu paprsku na začátek dalšího řádku, během 

kterého nedochází k vykreslování pixelů na monitoru. Po vykreslení všech řádků, neboli když se 

při vykreslování pixelů dostane paprsek do pravého dolního rohu, dojde k vygenerování 

horizontálního synchronizačního pulsu posílaného přes h_sync vodič a k vygenerování 

vertikálního synchronizačního pulsu posílaného přes v_sync vodič VGA rozhraní. V průběhu 

trvání těchto synchronizačních pulsů dochází k vertikálnímu zpětnému běhu paprsku na začátek 

monitoru, během kterého nedochází k vykreslování pixelů na monitoru. Tento vertikální zpětný 

běh paprsku je zajištěn snížením signálů do výchozího stavu ve vychylovacích cívkách pro 

horizontální a vertikální směr (červené průběhy na obrázku 3.1). 
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Na obrázku 3.1 si lze dále všimnout, že celý displej je rozdělen na aktivní a zatemněnou oblast. 

V aktivní oblasti dochází k vykreslování definovaných pixelů. Počet zobrazovaných pixelů v 

aktivní oblasti odpovídá velikosti rozlišení (640x480). Zatemněná oblast slouží jako tmavý 

rámeček kolem aktivní oblasti a v této oblasti nedochází k vykreslování pixelů na obrazovce. 

Tmavý rámeček kolem aktivní oblasti je pro zvolené rozlišení tvořen 8 pixely z každé strany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.1 – Vykreslování pixelů na CRT obrazovce 
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Jak je z obrázku 3.1 patrné, tak průběhy synchronizačních signálů h_sync a v_sync se skládají 

z několika částí. Mezi tyto části patří velikost aktivní oblasti v horizontálním směru (HDT) a ve 

vertikálním směru (VDT), další částí je šířka synchronizačního pulsu pro horizontální směr 

(HSPW) a pro vertikální směr (VSPW), která indikuje monitoru zpětný běh paprsku. 

Posledními částmi jsou přední a zadní prodleva pro horizontální směr (HFP, HBP) a pro 

vertikální směr (VFP, VBP). Tyto prodlevy z části vytvářejí tmavý rámeček kolem aktivní 

oblasti, přesněji 8 pixelů z levého a pravého okraje (v literatuře [13]: left border a right border) 

a 8 řádků (pixelů) z horního a spodního okraje (v literatuře [13]: top border a bottom border) a 

zbylá část tvoří časový interval kolem synchronizačního pulsu (ze zadní a přední strany pulsu). 

Během trvání synchronizačních pulsů (HSPW a VSPW) a předních a zadních prodlev (HFP, 

HBP a VFP, VBP) není na monitoru vykreslována žádná informace. Doba, po které dochází 

k opakování vyslání horizontálního a vertikálního synchronizačního pulsu, je určena součtem 

jednotlivých částí zmíněných výše a je popsána jako HSPT a VSPT. Přesné hodnoty 

jednotlivých částí h_sync a v_sync signálů jsou uvedeny v tabulce 3.2, která odpovídá 

zvolenému rozlišení 640x480 a fpixel_clock = 25 MHz. Tyto hodnoty budou dále využity při 

vytváření synchronizační entity v rámci navrhovaného číslicového systému. Informace a 

hodnoty potřebné k časování a synchronizaci VGA signálů lze najít v literatuře [4] a [13]. 

 

symbol 
 

popis parametru 
 

čas 
 

počet 
taktů 

H
or

iz
on

tá
ln

í 
sy

nc
hr

on
iz

ac
e HSPT hor. synchr. pulse time - čas hor. synchr. pulsu 32 µs 800 

HDT h. display time - h. čas zobrazení na displeji 25,6 µs 640 

HSPW h. synchr. pulse width - šířka h. synchr. pulsu 3,84 µs 96 

HFP h. front porch - h. přední prodleva 640 ns 16 

HBP h. back porch - h. zadní prodleva 1,92 µs 48 

V
er

tik
ál

ní
 

sy
nc

hr
on

iz
ac

e VSPT ver. synchr. pulse time - čas ver. synchr. pulsu 16,8 ms 525 

VDT v. display time - v. čas zobrazení na displeji 15,36 ms 480 

VSPW v. synchr. pulse width - šířka v. synchr. pulsu 64 µs 2 

VFP v. front porch - v. přední prodleva 320 µs 10 

VBP v. back porch - v. zadní prodleva 1,056 ms 33 

Tabulka 3.2 – Parametry časování a jejich popis 

 

Na obrázku 3.2 je znázorněn podrobnější popis souvislosti signálů h_sync a v_sync s 

pomocnými signály, které budou využity při tvorbě synchronizační entity a při vytváření entit 

pro jednotlivé režimy zobrazení informací na monitoru, pomocí kterých bude VGA adaptér 
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otestován. Tento obrázek znázorňuje průběhy signálů pro horizontální synchronizaci. Pro 

vertikální synchronizaci jsou průběhy obdobné s pouhým rozdílem v hodinovém signálu, který 

bude tvořen periodou horizontálního synchronizačního signálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.2 – Podrobnější popis signálů souvisejících s horizontálním vykreslováním 

 

Z obrázku 3.2 je vidět průběh pomocného signálu video_on, který indikuje, že se paprsek 

vykreslující jednotlivé pixely nachází v aktivní oblasti. Aby byla výsledná hodnota video_on 

v logické 1, musí se paprsek nacházet v aktivní oblasti horizontálního směru tak i vertikálního 

směru. Druhým pomocným signálem je pixel_x, který slouží k čítání jednotlivých posunů 

paprsku (pixelů) při horizontálním chodu. Pro vertikální chod slouží signál pixel_y. 

 

Na obrázku 3.3 je naznačené navržené blokové schéma synchronizační entity pro vzájemnou 

synchronizaci signálů h_sync a v_sync posílaných přes VGA rozhraní. Návrh blokového 

schématu vychází z popisu funkce uvedeného výše. Signály pro barvu budou vysílány až 

samotnými entitami pro jednotlivé režimy zobrazení informací na monitoru na základě 

pomocných signálů, mezi které patří již zmiňované video_on, pixel_x, pixel_y a posledním je 

nezmiňovaný pixel_clock signál, který informuje další entity navrhovaného číslicového systému 

o použitém hodinovém signálu 25MHz. Na základě těchto pomocných signálů, které jsou 
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generovány v rámci synchronizační entity, jak je vidět na obrázku 3.3, bude možné posílat na 

VGA rozhraní informaci o barvě daného vykreslovaného pixelu.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Obrázek 3.3 – Blokové schéma principu funkce synchronizační entity 
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Z blokového schématu principu funkce synchronizační entity uvedeného na obrázku 3.3 je 

vidět, že celá entita bude složena ze dvou čítačů, které budou čítat pixely v horizontálním směru 

(pixel_x) a vertikálním směru (pixel_y). Dále bude návrh obsahovat bloky pro porovnávání, 

které budou vyhodnocovat stavy čítání a generovat příslušné signály, jako je h_sync, v_sync, 

video_on a signál indikující vertikálnímu čítači, že došlo k načítání celé periody 

v horizontálním směru a že se má zvýšit hodnota čítače ve vertikálním směru. Hodnoty pro 

porovnání vycházejí z popisu funkce vykreslování jednotlivých pixelů na monitoru uvedeného 

výše a z hodnot uvedených v tabulce 3.2. 

 

 

3.2  Režimy zobrazení VGA adaptéru 

Jelikož úkolem této práce není vytvářet složité funkce využívající VGA adaptér, ale pouze ho 

oživit a základním způsobem otestovat, tak jsem se dle toho rozhodl pro zprovoznění dvou 

základních zobrazovacích režimů na monitorech, kterými jsou grafický a textový režim, které 

byly popsány v kapitole 2.5. Tyto režimy budou realizovány jako monochromatické 

(dvoubarevné) a celoobrazovkové v rozlišení 640x480 pixelů. 

Zprovoznění grafického a textového režimu bylo vybráno s ohledem na složitost a pro možné 

další využití při řešení složitějších funkcí využívajících vývojový modul SPARTAN-3E a jeho 

VGA adaptér. 

 

3.2.1  Návrh grafického režimu 

Základní funkce grafického režimu je již popsána v kapitole 2.5.1. Tento režim je založen na 

vykreslování předlohy (obrázku) z paměti pixel po pixelu. V této kapitole se budu zabývat 

jednotlivými kroky, které vedou k uvedení tohoto režimu do provozu. Zobrazování informací na 

monitoru bude navrženo jako monochromatické (dvoubarevné) a celoobrazovkové v rozlišení 

640x480 pixelů. 
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Obrázek 3.4 – Blokové schéma principu funkce grafického režimu 

 

Na obrázku 3.4 je ukázáno navržené blokové schéma principu funkce grafického režimu. 

Základem je atypická paměť obrázku (picture_rom) o rozměrech 640x480 bitů, v které je uložen 

obrázek, který se má zobrazovat na monitoru. Vykreslování jednotlivých pixelů obrázku 

z paměti obrázku bude realizováno pomocí adresace jednotlivých řádků obrázku (480 řádků => 

adresa 9 bitů). Informace o aktuálně vykreslovaném řádku budou získány na základě hodnoty 

pomocného signálu pixel_y ze synchronizační entity. Po určení příslušného řádku v paměti 

obrázku dojde k vyslání 640 bitů příslušného řádku obrázku, které určují jednotlivé hodnoty 

pixelů, které se mají zobrazit na monitoru. Jednotlivé hodnoty pixelů musí být vysílány na 

monitor jeden po druhém, z toho plyne použití multiplexu, který na základě aktuální polohy 

vykreslování v řádku (pixel_x) pošle hodnotu příslušného pixelu na monitor. Vykreslování 

jednotlivých pixelů jeden po druhém vychází ze samotného principu funkce CRT monitoru 

popsané v kapitole 3.1, kde jednotlivé pixely jsou vykreslovány zleva doprava a řádek po řádku. 

Informace o barvě daného pixelu, která je dána hodnotou vykreslovaného pixelu na obrázku 3.4, 

bude vysílána na monitor pomocí vodičů RGB. V případě monochromatického režimu, bude 

pro aktivní pixel, který bude představován log 1, vyslána jedna z osmi dostupných barev 

z tabulky 2.1 v kapitole 2.3.1 a pro neaktivní pixel, který bude představován log 0, bude vyslána 

druhá zvolená barva. Barvy budou vysílány ve formátu uvedeném v tabulce 2.1 v kapitole 2.3.1. 

K vysílání barvy vykreslovaného pixelu pomocí vodičů RGB dochází pouze, pokud se 

vykreslování nachází v aktivní oblasti monitoru. Tato skutečnost je indikována pomocným 

signálem video_on ze synchronizační entity. 
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K otestování grafického režimu jsem použil obrázek v rozlišení 640x480 pixelů. Tento obrázek 

bylo, před samotným vložením do paměti obrázku (picture_rom), nutno upravit do vhodného 

formátu. Nejprve byl obrázek v případě barevného provedení převeden na černobílý a poté byly 

jednotlivé tmavé a světlé pixely převedeny do binární podoby, tj. na logické 1 a 0. Příklad 

převodu tmavých a světlých pixelů obrázku do binární podoby je znázorněna na obrázku 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.5 – Ukázka převodu obrázku do binární podoby 

 

Po provedení jednotlivých kroků uvedených výše, kdy zvolený obrázek odpovídá rozlišení 

640x480 pixelů a je převeden do binární podoby, je možné obrázek v binární podobě uložit do 

paměti obrázku (picture_rom) a poté zajistit vykreslování jednotlivých pixelů z této paměti na 

monitoru. 

 

 

3.2.2  Návrh textového režimu 

Jak jsem již popisoval v kapitole 2.5.2, tak textový režim je založen na vykreslování znaků 

z předem definované množiny znaků neboli znakové sady. Každý znak je v paměti definován 

jako matice pixelů o určitém formátu. V mém případě budou jednotlivé znaky tvořeny maticemi 

o rozměrech 8x16 pixelů. V takto formátovaných znacích lze tudíž na monitoru v rozlišení 

640x480 pixelů zobrazit 80 znaků na řádek a 30 řádků. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 
1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 
1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 
1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Jako znakovou sadu jsem si zvolil CP852 s 256 znaky, jelikož podporuje české znaky, ale 

hlavně tabulkové znaky, pomocí kterých lze vytvářet na monitoru tabulky. Této vlastnosti 

využiji při realizaci. Bližší popis je uveden v kapitole 2.6.2, kde se nachází i tabulka znaků 

obsažených v této znakové sadě. 

 

 

 

0100 0001 1010 1 1 0 0 0 1 1 0 
0100 0001 1011 1 1 0 0 0 1 1 0 
0100 0001 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 
0100 0001 1101 0 0 0 0 0 0 0 0 
0100 0001 1110 0 0 0 0 0 0 0 0 
0100 0001 1111 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0100 0010 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 
0100 0010 0001 0 0 0 0 0 0 0 0 
0100 0010 0010 0 0 0 0 0 0 0 0 
0100 0010 0011 1 1 1 1 1 1 0 0 
0100 0010 0100 0 1 1 0 0 1 1 0 
0100 0010 0101 0 1 1 0 0 1 1 0 
0100 0010 0110 0 1 1 0 0 1 1 0 
0100 0010 0111 0 1 1 1 1 1 0 0 
0100 0010 1000 0 1 1 0 0 1 1 0 
0100 0010 1001 0 1 1 0 0 1 1 0 
0100 0010 1010 0 1 1 0 0 1 1 0 
0100 0010 1011 1 1 1 1 1 1 0 0 
0100 0010 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 
0100 0010 1101 0 0 0 0 0 0 0 0 
0100 0010 1110 0 0 0 0 0 0 0 0 
0100 0010 1111 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0100 0011 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 
0100 0011 0001 0 0 0 0 0 0 0 0 
0100 0011 0010 0 0 0 0 0 0 0 0 
0100 0011 0011 0 0 1 1 1 1 0 0 
0100 0011 0100 0 1 1 0 0 1 1 0 
0100 0011 0101 1 1 0 0 0 0 0 0 

 

 Obrázek 3.6 – Příklad uložení znaků v paměti znakové sady a jejich adresace 

 

Na obrázku 3.6 je naznačen způsob formátování znaků do matic 8x16 a jejich uložení v paměti 

znakové sady (font_rom). Je vidět, že jednotlivé znaky jsou tvořeny 8 bity v řádku a 16 řádky. 

Znaky v paměti znakové sady jsou řazeny dle zvolené znakové sady CP852. Každý znak a jeho 

řádek v paměti znakové sady je určen adresou znaku, která je tvořena 8 bity, a dále adresou 

řádku, která je určena 4 bity. Tudíž celá adresa znaku a jeho řádku je tvořena 12 bity, jak je 

vidět na obrázku 3.6. 
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Obrázek 3.7 – Blokové schéma principu funkce textového režimu 

 

Na obrázku 3.7 je ukázán blokové schéma principu funkce textového režimu. Základem je 

paměť znakové sady (font_rom) o rozměrech 256x16x8 bitů a paměť textu (text_rom) o 

rozměrech 80x30x8 bitů. V paměti znakové sady jsou uloženy jednotlivé znaky ze zvolené 

znakové sady CP852 ve formátu matic 8x16 pixelů. Způsob uložení jednotlivých znaků 

v paměti je popsán výše a je ukázán na obrázku 3.6. V paměti textu jsou pak uloženy adresy 

jednotlivých znaků (text), které se mají zobrazovat na monitoru z paměti znakové sady. Adresy 

jednotlivých znaků jsou tvořeny 8 bity, které odpovídají hexadecimálním hodnotám z tabulky 

2.4 (znaková sada CP852) v kapitole 2.6.2. 

Načítání znaků z paměti znakové sady (font_rom) je realizováno na základě předem 

definovaného textu (znaků) v paměti textu (text_rom). Adresy jednotlivých znaků uložených 

v paměti textu (text_rom) budou vysílány do paměti znakové sady (font_rom) na základě 

signálů pixel_x a pixel_y, které nám určují aktuální polohu vykreslovaných pixelů na monitoru 

a tím i vykreslovaných znaků a tudíž určují, který znak se má zobrazovat jako další. Celá adresa 

znaku nebude tvořena pouze 8 bity, které tvoří adresu z paměti textu konkrétního znaku 

v paměti znakové sady. Každý znak je tvořen 16 řádky, jak je vidět na obrázku 3.6, z toho plyne 

doplnění 8bitové adresy samotného znaku z paměti textu o 4 bity, které budou určovat aktuálně 

vykreslovaný řádek znaku. Informace o aktuálně vykreslovaném řádku bude získána z hodnoty 

signálu pixel_y. Obrázek 3.6 ukazuje způsob adresace znaku, kde je vidět, že celá adresa je 

složena z adresy znaku z paměti textu a adresy řádku. Celá adresa má délku 12 bitů. Po určení 
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příslušného znaku a řádku v paměti znakové sady dojde k vyslání 8 bitů příslušného řádku 

znaku, které určují jednotlivé hodnoty pixelů, které se mají zobrazit na monitoru. Znaky na 

jednom řádku jsou vykreslovány jeden po druhém, tj. 8 bitů z prvního řádku každého znaku, 

potom 8 bitů z druhého řádku každého znaku atd. Po vykreslení všech 16-ti řádků se začne 

vykreslovat dalších 16 řádků definovaných znaků v paměti textu. Jednotlivé hodnoty pixelů 

musí být vysílány na monitor jeden po druhém, z toho plyne použití multiplexu, který na 

základě aktuální polohy vykreslování v řádku (pixel_x) pošle hodnotu příslušného pixelu na 

monitor. Vykreslování jednotlivých pixelů jeden po druhém vychází ze samotného principu 

funkce CRT monitoru popsané v kapitole 3.1, kde jednotlivé pixely jsou vykreslovány zleva 

doprava a řádek po řádku. 

Informace o barvě daného pixelu, která je dána hodnotou vykreslovaného pixelu na obrázku 3.6, 

bude vysílána na monitor pomocí vodičů RGB. V případě monochromatického režimu, bude 

pro aktivní pixel, který bude představován log 1, vyslána jedna z osmi dostupných barev 

z tabulky 2.1 v kapitole 2.3.1 a pro neaktivní pixel, který bude představován log 0, bude vyslána 

druhá zvolená barva. Barvy budou vysílány ve formátu uvedeném v tabulce 2.1 v kapitole 2.3.1. 

K vysílání barvy vykreslovaného pixelu pomocí vodičů RGB dochází pouze, pokud se 

vykreslování nachází v aktivní oblasti monitoru. Tato skutečnost je indikována pomocným 

signálem video_on ze synchronizační entity. 

 

K otestování textového režimu jsem vložil text do paměti textu, který se má zobrazovat na 

monitoru. Jednotlivé znaky v paměti textu jsou definovány jako 8bitové slova, které určují 

adresu znaku v paměti znakové sady. Adresy odpovídají hexadecimálním hodnotám z tabulky 

2.4 (znaková sada CP852) v kapitole 2.6.2. Takže pro vykreslení určitého textu na monitoru 

stačí pouze vložit do paměti textu adresy jednotlivých znaků v paměti znakové sady a na 

základě těchto adres bude docházet k vykreslení jednotlivých pixelů znaků z paměti znakové 

sady na monitoru. Z toho plyne, že po zadání adresy znaku do paměti textu dojde na monitoru 

k vykreslení znaku z paměti znakové sady ve formátu matice 8x16 pixelů. 
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3.3  Komplexní popis funkce vytvořeného návrhu VGA adaptéru 

Po vytvoření jednotlivých častí pro synchronizaci signálů a pro zobrazovací režimy VGA 

adaptéru je nutné vytvořit komplexní číslicový systém složený z těchto jednotlivých částí. 

Výsledkem celého snažení bude číslicový systém, který po nahrání do FPGA prvku na vývojové 

desce bude na připojeném monitoru přes VGA rozhraní zobrazovat grafický režim, který bude 

představovat zobrazení znaku „Fakulty elektrotechniky a informatiky na VŠB“, a textový režim, 

který bude zobrazovat informace o diplomové práci. 

Přepínání mezi jednotlivými režimy bude zajištěno pomocí druhého přepínače z leva na 

vývojové desce. První přepínač z leva bude sloužit jako reset, který bude vypínat zobrazování 

informací na monitoru. 
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4  Realizace návrhu a odzkoušení VGA adaptéru 

 

Cílem diplomové práce je realizovat oživení a otestování zobrazovacího adaptérů na vývojovém 

modulu SPARTAN-3E.  

V následujícím textu se budu zabývat popisem zvoleného vývojového modulu SPARTAN-3E se 

stejnojmenným FPGA obvodem a popisem jeho parametrů. Dále uvedu požadavky na FPGA 

obvod a vývojový modul pro samotnou realizaci provedeného návrhu pro oživení a otestování 

VGA adaptéru.  

Dále se zde budu zabývat zápisem návrhu pro oživení a otestování VGA adaptéru, provedeného 

v kapitole 3, do jazyka VHDL, strukturou navrženého číslicového systému, nahráním do FPGA 

obvodu na vývojové desce a odzkoušením funkce. 

Posledním bodem této kapitoly bude vyhodnocení funkčnosti celého navrženého číslicového 

systému a možnosti dalšího rozšíření a použití při tvorbě dalších prací, které by využívali 

zobrazovací adaptér na vývojovém modulu. 

 

 

4.1  Vývojový modul SPARTAN-3E 

V dnešní době existuje mnoho FPGA obvodů od různých výrobců, lišící se svými parametry. 

Návrh pro oživení a otestování VGA adaptéru byl prováděn s cílem realizace na vývojovém 

modulu SPARTAN-3E od firmy Xilinx, s kterými pracujeme na naší fakultě. Tento modul je 

osazen stejnojmenným FPGA obvodem s označením „xc3s500e“.  

V následujících kapitolách se budu zabývat popisem samotného vývojového modulu a jeho 

periférií, dále parametry osazeného FPGA obvodu a omezeními pro složitější funkce 

číslicového systému. 

 

4.1.1  Parametry vývojového modulu 

K realizaci diplomové práce využívám vývojový modul SPARTAN-3E, jehož výrobcem je 

firma Xilinx. Tento modul obsahuje FPGA obvod SPARTAN-3E - XC3S500E, který má 232 
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využitelných I/O pinů, 320 pinové FBGA pouzdro, 360 kbit blokovou paměť BRAM a více než 

10 000 logických buněk, dále modul obsahuje různé typy periferních rozhraní (VGA, PS/2, 

Ethernet, atd.), vnitřní oscilátor 50MHz, USB rozhraní, pomocí kterého je možné provést 

konfiguraci FPGA obvodu, a mnoho dalších částí. Více informací o parametrech tohoto modulu 

a osazeného FPGA obvodu lze najít v literatuře [4] a [5]. 

 

 

4.1.2  Popis jednotlivých částí modulu 

Vývojový modul SPARTAN-3E obsahuje spoustu periferních rozhraní, které jsou znázorněny 

na obrázku 4.1, kde je ukázán vývojový modul s popisem jednotlivých částí a rozhraní. 

 

 

 

                     

 

 

Obrázek 4.1 – Vývojový modul SPARTAN-3E, [4] 
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Na obrázku 4.1 jsou znázorněny jednotlivé části, které jsou na tomto modulu obsaženy. Je zde 

vidět, že tento modul nabízí spoustu konektorů, přepínačů a zobrazovacích prvků, z čehož plyne 

jeho široké použití pro různé aplikace. Je možno si povšimnout VGA konektoru, jehož oživení a 

otestování je cílem této diplomové práce.  Mezi další konektory, kterými je tahle deska 

vybavena, patří USB port, který je využit pro naprogramování FPGA prvku, dále 10/100 

Ethernet rozhraní, PS/2 rozhraní pro připojení myši nebo klávesnice, dva 9 pinové RS-232 

sériové porty a rozšiřující porty. Uprostřed se nachází srdce celého modulu a to 

programovatelný logický prvek FPGA SPARTAN-3E - XC3S500E. Dále deska nabízí čtyři 

posuvné přepínače, čtyři tlačítka a otočný přepínač. Další součástí desky jsou indikační a 

zobrazovací prvky, jako jsou LED diody (8x) a LCD displej, na kterém je možno zobrazit 16 

znaků na dvou řádcích. 

Druhá nejdůležitější část tohoto modulu (po FPGA prvku) jsou zdroje hodinového signálu. Na 

obrázku 4.2 je ukázán výřez s popisem jednotlivých zdrojů hodinového signálu, mezi které patří 

8-pinová DIP patice a SMA konektor pro připojení externího oscilátoru a dále integrovaný 

oscilátor s kmitočtem 50MHz, který budu využívat při realizaci časování signálů VGA 

adaptéru. 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.2 – Zdroje hodinového signálu, [4] 

8-pinová DIP patice pro 
externí oscilátor  

SMA konektor pro připojení 
externího oscilátoru 

Integrovaný  50MHz 
oscilátor 
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4.1.3  Požadavky pro realizaci 

Základním parametrem, který nám ovlivňuje použití daného FPGA prvku, případně celé 

vývojové desky, je velikost vnitřní blokové paměti (BRAM). Dalším parametrem je hodnota 

interního hodinového signálu na vývojové desce. Tento parametr však není až tak omezující, 

jelikož jde připojit k desce externí hodinový signál přesně požadované hodnoty.  

Celý navržený číslicový systém pro oživení a otestování VGA adaptéru se skládá z několika 

částí. Nejméně náročná část na velikost paměti je synchronizace signálů vysílaných na monitor 

přes VGA rozhraní a jednotlivé příkazy sloužící k realizaci dané funkce. Paměťově 

nejnáročnější jsou až paměťové bloky uchovávající informace využívané pro grafický a textový 

režim. Pro grafický režim je potřeba k uchování informace o zobrazovaném monochromatickém 

obrázku paměť o velikosti 640x480 bitů, což je 307,2 kbit. Pro textový režim je potřeba do 

ROM paměti vložit celou znakovou sadu o 256 znacích, kde každý znak je tvořen maticí pixelů 

o rozměrech 8x16 pixelů. Takto formátovaná znaková sada potřebuje 768,32256168 =⋅⋅  kbit 

paměti. Dále v textovém režimu je potřeba paměť pro zadání zobrazovaného textu, který je 

tvořen 80x30 znaky po 8 bitech, což je 19,2 kbit. Z takto spočtených požadavků na paměť 

plyne, že grafický a textový režim potřebuje celkem paměť o velikosti necelých 360 kbit. 

V příloze V je uvedena tabulka s jednotlivými parametry FPGA prvků SPARTAN-3E, která 

byla získána z literatury [5], kde se lze dovědět více informací o parametrech použitého FPGA 

prvku. V tabulce je zvýrazněn konkrétně použitý typ FPGA prvku a to „xc3s500e“. Z tabulky 

lze vyčíst, že hodnota paměti BRAM je 360 kbit, což zaručuje, že jednotlivé paměťové bloky 

číslicového systému bude možné realizovat. Ověření této skutečnosti lze nalézt v příloze VII, 

kde je uveden výpis z programu Xilinx ISE, v kterém je provedeno naprogramování. Výpis 

ukazuje množství použitých buněk a obsazenost použitého FPGA prvku po naprogramování. 

Z výše spočtených hodnot plyne, že pro takto koncipovanou funkci číslicového systému, kdy 

dochází k realizaci grafického a textového režimu současně, by nebylo možné realizovat pro 

daný FPGA obvod barevný režim a vyšší rozlišení. 

Při realizaci vyššího rozlišení by na monitoru bylo vykresleno větší množství pixelů, čímž by 

došlo i k nárůstu informací uložených v paměti obrázku a textu při dodržení celoobrazovkového 

režimu a k překročení dostupné paměti v FPGA obvodu. K obdobné situaci by došlo i při snaze 

realizovat barevný režim, kde by vlivem nárůstu informací uložených v paměti obrázku a textu 

došlo k překročení dostupné paměti v FPGA obvodu vlivem dodatečných informací o barvě 
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pixelu nebo znaku. S rostoucí barevnou hloubkou nebo rostoucím rozlišením nároky na paměť 

FPGA obvodu rostou. 

Při realizaci složitějších funkcí náročnějších na paměť by bylo třeba volit FPGA obvody vyšších 

řad s větší vnitřní blokovou pamětí (BRAM) anebo použít externí paměť. Mezi FPGA obvody 

vyšších řad patří např. FPGA obvody z rodiny SPARTAN-6, Virtex-4 a Virtex-6, všechny od 

firmy Xilinx. 

 

 

4.2  Naprogramování a odzkoušení funkce 

Vytvoření navrženého číslicového systému pro oživení a otestování VGA adaptéru vychází 

z popisu návrhu řešení jednotlivých bloků (entit) celého systému, kterými jsem se zabýval 

v kapitole 3. Na základě tohoto návrhu vytvořím číslicový systém zapsaný pomocí jazyka 

VHDL. Program v jazyku VHDL bude vytvořen ve vývojovém prostředí XILINX ISE, které 

pochází od firmy Xilinx stejně jako vývojový modul. 

V následujících kapitolách se budu zabývat samotným naprogramováním FPGA prvku pro 

oživení a otestování VGA adaptéru a samotným praktickým odzkoušením funkce. Nebudu se 

zde zabývat podrobnějším popisem jazyka VHDL, vývojového prostředí XILINX ISE a jeho 

obsluhy, jelikož jsou nad rámec rozsahu této práce a jejich znalost se při realizaci 

předpokládala. Bližší popis jazyka VHDL a vývojového prostředí lze najít v literatuře [1], [3] a 

[14]. 

 

4.2.1  Naprogramování FPGA prvku 

K zápisu návrhu pro oživení a otestování VGA adaptéru vytvořeného v kapitole 3 jsem využil 

vývojové prostředí XILINX ISE. Realizace návrhu ve vývojovém prostředí spočívala v několika 

krocích. Prvním krokem bylo vytvořit zápis celého číslicového systému, složeného z několika 

dílčích entit, v jazyku VHDL. Struktura celého číslicového systému složeného z několika entit 

je naznačena na obrázku 4.3. V závislosti na této struktuře jsou v příloze VIII (přiložené CD) 

uvedeny zápisy jednotlivých entit číslicového systému v jazyku VHDL. Zápisy v jazyku VHDL 

jsou doplněny pro snadnější orientaci o komentáře, popisující jednotlivé funkce příkazů a 

signálů. Blokové schéma propojení jednotlivých entit je uvedeno v příloze VI. 
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Obrázek 4.3 ukazuje rozdělení celého číslicového systému na jednotlivé bloky (entity), kterými 

jsou:  

- vga_sync.vhd, který zajišťuje synchronizaci jednotlivých signálů posílaných přes VGA 

rozhraní na monitor,  

- font_rom.vhd a picture_rom.vhd, které slouží k uložení znakové sady a předlohy 

obrázku,  

- vga_test_gen.vhd, který zajišťuje generování textu (text_rom) zobrazovaného na 

monitoru a přepínání mezi textovým a grafickým režimem, 

- pins_conf.ucf, který slouží k přiřazení jednotlivých vstupně/výstupních signálů na piny 

FPGA obvodu, 

- vga_test_top.vhd, jedná se o entitu nejvyšší úrovně a slouží k propojení jednotlivých 

entit a k vyhodnocení vysílání barvy pixelu na monitor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.3 – Struktura navrženého číslicového systému složeného z několika bloků (entit) a 

konfiguračního souboru 

 

Dalším krokem bylo provést kontrolu správnosti (syntaxe), vytvořit konfigurační soubor pro 

přiřazení signálů k pinům FPGA prvku („UCF“ soubor), který je součástí struktury programu na 

obrázku 4.3 (pins_conf.ucf) a je ukázán na konci přílohy VIII (přiložené CD). Dále vygenerovat 

konfigurační soubor („JEDEC“ soubor) pro nahrání návrhu do samotného FPGA prvku. 

vga_test_top.vhd 
 

vga_sync.vhd  
 

vga_test_gen.vhd 
 

pins_conf.ucf 
 

picture_rom.vhd 
 

font_rom.vhd 
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Posledním krokem bylo nahrání vytvořeného konfiguračního souboru do FPGA obvodu přes 

USB rozhraní na vývojovém modulu. 

Celý návrh číslicového systému vytvořený ve vývojovém prostředí Xilinx ISE je uložen na 

přiloženém CD. 

 

 

4.2.2  Zapojení a odzkoušení funkce 

Posledním finálním krokem po nahrání návrhu do FPGA obvodu na vývojovém modulu 

SPARTAN-3E bylo připojení CRT monitoru k VGA konektoru na vývojové desce a otestování, 

zda se na monitoru zobrazují požadované informace uložené v obrazové a textové paměti. 

Na obrázku 4.4 vlevo je ukázáno praktické zapojení a zobrazení grafické předlohy uložené 

v paměti obrázku a na obrázku 4.4 vpravo je ukázáno zobrazení textu uloženého v paměti textu. 

Přepínání mezi jednotlivými režimy bylo zajištěno pomocí druhého přepínače zleva umístěného 

vpravo dole na vývojovém modulu. První přepínač zleva sloužil k vypnutí vykreslování (reset). 

 

 

Obrázek 4.4 – Praktická ukázka realizace grafického a textového režimu 
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4.3  Další využití oživeného VGA adaptéru 

Po úspěšném odzkoušení funkce navrženého číslicového systému pro oživení VGA adaptéru a 

zprovoznění textového a grafického režimu, lze takto vytvořenou komponentu využít 

v rozsáhlejších číslicových návrzích, které budou využívat VGA adaptéru pro zobrazování 

informací na zobrazovacím zařízení (monitoru). Příkladem rozsáhlejších návrhů pro složitější 

funkce může být např. zobrazování znaků z klávesnice, vypisování dat přijímaných přes 

rozhraní COM nebo Ethernet, atd. Možností dalšího využití je spousta ať už v rámci dalších 

bakalářských nebo diplomových prací anebo v rámci výuky předmětů zabývajících se 

problematikou FPGA obvodů. 

Číslicový systém vytvořený a odzkoušený na vývojové desce s FPGA obvodem SPARTAN-3E 

je hardwarově nezávislý, tudíž lze ho aplikovat na jakémkoliv FPGA obvodě, který se svými 

parametry podobá anebo převyšuje použitý SPARTAN-3E. Jedinou podmínkou při použití 

návrhu na jiném FPGA prvku, případně jiné vývojové desce, je dodržení frekvence časování 

vykreslování jednotlivých pixelů fpixel_clock = 25MHz. Při použití na jiném FPGA prvku je dále 

nutné upravit konfigurační soubor „UCF“ pro přiřazení jednotlivých signálů na příslušné piny 

FPGA prvku.  
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5  Závěr 

 

Cílem této diplomové práce bylo vytvořit návrh pro oživení a otestování zobrazovacího 

adaptéru na vývojovém modulu SPARTAN-3E a dále tento návrh prakticky realizovat pomocí 

stejnojmenného FPGA prvku, který je umístěn na použitém vývojovém modulu. Vývojový 

modul obsahuje VGA konektor, který byl využit při realizaci. 

VGA adaptér byl navržen pro rozlišení 640x480 pixelů s frekvencí vykreslování jednotlivých 

pixelů fpixel_clock = 25 MHz. Rozlišení bylo vybráno s ohledem na velikost frekvence interního 

oscilátoru (50 MHz) umístěného na vývojovém modulu a na velikost blokové paměti BRAM 

použitého FPGA prvku. Vyšší rozlišení by znamenalo vyšší požadavky na paměť. Dalším 

krokem bylo vytvoření návrhu synchronizační entity pro časování a synchronizaci signálů 

posílaných přes VGA rozhraní a signálů potřebných k synchronizaci samotného VGA adaptéru. 

Hodnoty signálů synchronizační entity odpovídají zvolenému rozlišení 640x480 pixelů, 

v případě jiného rozlišení by bylo třeba dané hodnoty potřebné k časování a synchronizaci VGA 

signálů přizpůsobit konkrétnímu rozlišení, viz literatura [13]. 

Po vytvoření synchronizační entity následovalo vytvoření entit pro oživení monochromatického 

grafického a textového režimu VGA adaptéru. V rámci těchto režimů bylo provedeno otestování 

funkce VGA adaptéru. Grafický režim je představován vykreslením grafické předlohy (obrázku) 

uložené v paměti obrázku (picture_rom) na celou plochu obrazovky, tj. v rozlišení 640x480 

pixelů. Textový režim je založen na vykreslování znaků ze znakové sady, v mém případě 

CP852, ve formě matic pixelů 8x16 z paměti znakové sady (font_rom) na základě textu 

uloženého v paměti textu (text_rom). Tento režim je realizován jako celoobrazovkový a 

umožňuje zobrazit 80 znaků na řádek a 30 řádků. 

Posledním krokem bylo na základě vytvořených návrhů entit pro oživení a otestování VGA 

adaptéru provést zápis daných entit do jazyka VHDL a takto vytvořený návrh nahrát do FPGA 

prvku SPARTAN-3E umístěného na vývojovém modulu. K tvorbě a k nahrání návrhu do FPGA 

prvku bylo využito vývojové prostředí Xilinx ISE. Otestování funkčnosti vytvořeného návrhu 

VGA adaptéru bylo provedeno vykreslením uloženého obrázku z paměti obrázku a textu 

z paměti textu na monitoru. Vytvořený návrh byl úspěšně odzkoušen a je uložen na přiloženém 

CD. 
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Hlavním přínosem této práce je možnost využití vytvořeného návrhu jako komponenty 

v rozsáhlejších číslicových návrzích využívajících VGA rozhraní pro zobrazení informací na 

zobrazovacím zařízení (monitoru). Využití se může najít např. v rámci řešení dalších 

bakalářských nebo diplomových prací anebo v rámci výuky předmětů zabývajících se 

problematikou programovatelných logických prvků. 

Současný návrh pro oživení a otestování zobrazovacího adaptéru podle výpisu z vývojového 

prostředí Xilinx ISE využil paměť (BRAM) FPGA obvodu SPARTAN-3E na 70%. 

Možnými rozšířeními návrhu je např. rozšíření o barevný režim anebo vyšší rozlišení, které by 

vedli k nárůstu požadavků na paměť. Takto koncipovaný návrh by již bylo potřebné umístit do 

vyšších typů FPGA prvků, jako jsou např. rodiny SPARTAN-6, Virtex-6, společnosti Xilinx.  
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