
DIVS 2020/21 

5. in 6. vaja: konvolucija (miniprojekt) 

Na predhodnih vajah smo razvili digitalni sistem za izračun tekočega povprečja, ki izvaja konvolucijo med 

vhodnimi podatki in vektorjem [1, 1, 1] * 1/3. 

Naredi digitalni sistem z vezjem za izračun konvolucije z izbranim konvolucijskim jedrom. Preizkusi 

delovanje sistema s simulacijo, na koncu pa še na Red Pitayi in pripravi kratko (enostransko) poročilo. 

Izbira algoritma in simulacija računske enote 

Izberi majhno konvolucijsko jedro s tremi ali petimi koeficienti in naredi računsko enoto, ki bo v sistem 

povezana po pretočnem vmesniku. Npr. za konvolucijo s tremi koeficienti in Gaussovim jedrom lahko 

uporabimo vektor: [1, 2, 1] * 1/4. 

Dodaj v projekt izvorne datoteke vmesnika axi_pretok_v3_0.zip, ki vsebujejo tudi simulacijsko testno 

strukturo. Preizkusi delovanje vmesnika in testne strukturo s simulacijo, kjer sta podatkovni izhod in vhod 

vezana skupaj. Dodaj v testno strukturo svoj opis računskega jedra in preveri delovanje s simulacijo. Testna 

struktura ima sintakso VHDL 2008 (nastavi Source File Properties, VHDL 2008). Računsko jedro je lahko 

opisano v jeziku VHDL ali Verilog. 

Vezje naj ustrezno izračuna rezultat na robu podatkov, npr. tako da upošteva manjkajoče podatke kot 0 

ali pa kot ponovitev mejnega podatka. Primer izračun konvolucije za štiri pretočne podatke ob pred-

postavki, da so manjkajoči podatki 0: 

data_i - - 10 30 20 40 - - 

tag_i 00 01 10 10 11 00 

data_o  12 22 27 25  

Če predpostavimo, da so manjkajoči podatki enaki prvemu oz. zadnjemu podatku: 

data_i - - 10 30 20 40 - - 

tag_i 00 01 10 10 11 00 

data_o  15 22 27 35  

*tabele prikazujejo računski izhod, ki je poravnan z vhodom. V vezju bo izhod zamaknjen in označen s tag_o. 

Izdelava digitalnega sistema in preizkus na vezju 

Naredi projekt za razvojno ploščo Red Pitaya, ki vsebuje opis konvolucijske računske enote. Naredi 

blokovni diagram s procesorjem, pretočnim vmesnikom in računsko enoto. Dodaj HDL Wrapper 

(Hierarchy, Design Sources, desni klik na diagram), izvedi sintezo in tehnološko preslikavo. 

Napiši ustrezen program za preizkus na razvojni plošči, ki naj pošlje v vezje enake testne vektorje, kot so 

bili uporabljeni pri simulaciji. Preveri delovanje na razvojni plošči in napiši kratko poročilo o načrtovanju 

sistema za izračun konvolucije. 

 

https://lniv.fe.uni-lj.si/courses/div/axi_pretok_v3_0.zip

