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TIIVISTELMÄ 

Tässä työssä esitellään ZYBO Zynq™-7000 kehityskortin ominaisuuksia, 

komponentteja sekä käyttömahdollisuuksia. Käyttöönotto-ohje on tehty 

minimivaatimuksilla. Ohjauksessa esitellään monipuolisin tapa käynnistää lauta 

ja ohjelmoida siinä oleva FPGA. Tähän sisältyy Verilog-mallin, yksinkertaisen 

C-ohjelman, sekä bittisekvenssitiedoston luominen ja niiden syöttäminen 

ZYBO:lle. Tämän työn avulla luodaan pohja ZYBO:n käyttöönottoon selkeästi 

ja helposti.  

 

Avainsanat: FPGA, C, Verilog, Bittisekvenssitiedosto 
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Paakkolanvaara J. (2017) ZYBO Zynq™-7000 Development Board Starting 

Guide. University of Oulu, Degree Programme in Electrical Engineering. Bachelor’s 

Thesis, 20p. Director: Jukka Lahti. 

 

ABSTRACT 

This work presents the ZYBO Zynq™-7000 development board, what it includes, 

its components, and possible uses. The start guide is made with the minimum 

requirements. The guide will cover the most flexible way of powering up and 

programming the FPGA included. This includes a Verilog-design, a simple C-

program, and the creation of a bitfile that is used to boot up the device. This work 

allows for a quick and simple way of starting with a ZYBO board.  

 

Keywords: FPGA, C, Verilog, bitfile 
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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET 

FPGA Kenttäohjelmoitava mikropiiri, jonka logiikka voidaan ohjelmoida 

uudelleen. 

 

Bitfile Tiedosto, jonka avulla FPGA ohjelmoidaan toteuttamaan haluttua 

 logiikkaa. Suomalaiselta nimeltään bittisekvenssitiedosto. 

 

RTL     Rekisteritason kuvaus. 

FSBL     Ensimmäisen asteen alkulatausohjelma. 

U-Boot     Yleinen alkulatausohjelma. 

IP Immateriaalioikeudet omaava tuote.   

 

Syntax Muotosäännöt, koodikielessä kyseenomaisen kielen säännöt.  

 

Synteesi Rekisteritason kuvauksen muuntaminen logiikkaporteiksi.  

 

CPU Keskussuoritin 

 

I/O Tiedon siirräntä tietokoneen komponenttien välillä.  

 

GPIO Yleispätevä I/O 

 

DMA Oikosiirto, tiedon kopiointia suoritin ohittaen.  

 

PMOD Oheismoduuli, esim. LCD-näyttö. 

 

I2C Yksinkertainen kaksisuuntainen ohjaus- ja tiedonsiirtoväylä. 

 

SPI Synkronisen sarjakommunikaatiorajapinnan spesifikaatio.  

 

UART Mikropiiri, joka toimii rajapintana sarja-, ja rinnakkaismuotoisen 

tiedon välillä. 

 

JTAG Standardin IEEE 1149.1 yleinen nimi, toimii kehitys- ja 

testausvälineenä. 

 

VGA Näytönohjainpiiri, jonka suurin resoluutio on 640x480. 

 

A/D-muunnin Laite, joka muuntaa analogisen signaalin digitaalisiksi arvoiksi.   

 

GPIO Yleissiirräntälaite. 

 

EEPROM Sähköisesti pyyhittävä ROM-muisti. 

  

ASIC Sovelluskohtainen mikropiiri. 
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1. JOHDANTO 
 

 

Tässä työssä perehdytään ZYBO kehityslevyn perusominaisuuksiin ja käyttöön. Työn 

tavoitteena on perehtyä ZYBO:n mahdollisuuksiin systeemitason ohjelmiston 

kehitysalustana ja mitä vaiheita sen ensimmäinen käyttöönotto vaatii.  Työn toisena 

tavoitteena on laatia ohje käyttäjälle, jolla ei ole aiempaa kokemusta FPGA piirien 

kanssa. Ymmärrys ja osaaminen ohjelmoinnin kannalta on kuitenkin suositeltavaa. 

Tavoitteena on, että lukija pystyy tämän työn perusteella ottamaan ZYBO laudan 

laatikosta ja asentamaan siihen yksinkertaisen ohjelman ilman aiempaa kokemusta. 

Kokeneemmalle käyttäjälle ohje tarjoaa nopean tavan rakentaa riisuttu 

kehitysympäristö, jonka päälle voidaan tehdä helposti syvempää kehitystyötä.  

 

Tässä työssä käydään läpi asioita mitä RTL ohjelmoinnista ja/tai sulautetuista 

järjestelmistä kiinnostuneen henkilön on tarpeellista tietää. Ohjeisiin on myös koottu 

kaikki tärkeimmät kehitysmahdollisuudet mitä piirillä on.  

 

 

 

Kuva 1. ZYBO kehityslevy 

 

 

 

Kuva 2. yliopiston logo. 

http://www.oulu.fi/yliopisto/
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2. ZYBO OMINAISUUDET 
 

Zynq-7000 Training Board sisältää perustason välineet logiikkasuunnitteluun ja 

sulautettujen järjestelmien kehitykseen. Se soveltuu pieniin systeemitason 

ratkaisuihin. 

 

 

Kuva 3. Hyvä-tietää portit. 

2.1. Prosessointiresurssit 

Käytössä on kiinteä ASIC prosessori sekä ohjelmoitavissa oleva FPGA piiri, joka 

soveltuu monenlaiseen signaalinkäsittelyyn.  

2.1.1. CPU 

Kehityslaudassa on ARM:in kaksiytiminen Cortex A9 prosessori. Suoritin on 32 

bittinen ja sen kellolla on 650MHz maksiminopeus. ZYBO:n tulokello on 50MHz, 

josta tuotetaan kellosignaaleja vaihelukituissa silmukoissa. Suunnittelijan itse 

määräämiä kellotaajuuksia voidaan yhtäaikaisesti tuottaa neljä. Kellojen 

maksimitaajuus on 525MHz johtuen silmukoiden rajoituksista.  
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2.1.2. FPGA 

Zynq-7000 kehityslaudan ohjelmoitava logiikka on ekvivalentti Artix-7 FPGA:n 

kanssa. Se sisältää 4400 logiikkasiivua, joissa jokaisessa on neljä 6-tuloista 

hakutaulukkoa ja 8 kiikkua. Siinä on kaksi kellohallintalaitetta, joissa molemmissa on 

vaihelukittu silmukka ja sekakellojen hallinta.  

 

Signaalinkäsittelyyn on piirillä varattu 80 kappaletta digitaaliseen 

signaalinprosessointiin varattua siivua. Näitä voidaan käyttää esimerkiksi nopeina 

dataputkina, summaimina, akkumulaattoreina ja kertojina. Nämä ovat siis tarkoitettu 

suorittamaan ohjelmoidut matemaattiset funktiot.  

 

Aiemmin mainittu A/D-muunnin nimeltään XADC on FPGA:n sisällä, joten sen voi 

ottaa käyttöön Vivadon sisällä luodessasi HDL käärettä.  

2.2. Muisti 

Muisti on tärkeä osa sulautettujen järjestelmien suunnitteluosa, ja ZYBO sisältää 

tärkeimpiä nykyaikana käytettyjä muistin muotoja. Laitteessa on kahdenlaista muistia, 

haihtuvaa muistia: RAM ja DPRAM, sekä ei-haihtuvaa muistia: Flash, EEPROM ja 

SD.  

2.2.1. RAM ja DPRAM 

Laudassa on 240 kilotavua palikka RAM:ia, johon FPGA:n tallennetaan ajon ajaksi. 

Mukana on 32 bittinen 512 Megatavun kokoinen DDR3 muisti, joka kykenee 

vastaanottamaan 1050 Megabittiä sekunnissa.  DDR3 muistilla on sisäänrakennettuna 

8 DMA kanavaa, joilla dataa voidaan siirtää muistipaikasta toiseen ilman, että se 

lähetetään suorittimen kautta.  

2.2.2. Flash ja SD 

Käytössä on 128 Megatavun kokoinen flash-muisti, joka käyttää QSPI rajapintaa. SD 

muisti on lisälaite, joka liitetään MicroSD porttiin. Portti tukee hitaita ja nopeita 

kortteja, kellotaajuuteen 50MHz asti. Molempia tallennusmuotoja voidaan käyttää 

laudan ohjelmointitiedostojen säilyttämiseen, josta suoritin voi lukea ne käynnistyksen 

yhteydessä RAM-muistiin.  

2.2.3. EEPROM 

ZYBOssa on sisäänrakennettu EEPROM-muisti, jossa on vain-luku osio, johon on 

kirjattu laitteen tunniste, tätä tunnistetta voidaan käyttää MAC-osoitteena. MAC-

osoite on tarpeellinen, jos tarkoituksena on käyttää ethernet-yhteyttä. Kyseisessä 

muistissa on myös kirjoitus/luku osio, johon saadaan yhteyttä I2C väylän kautta.  
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2.3. Oheislaitteet 

Käytössä on laaja valikoiva yhteensopivia laitteita, joiden avulla ohjelmointiin pystyy 

käyttämään erilaisia laitteita.  

2.3.1. I2C, SPI, UART ja JTAG 

Väyläohjainstandardeina käytetään I2C sekä SPI standardeja. Niitä tukemassa on 

Sarjaliikenneportti UART, jota on täydennetty UART-USB muuntimella. Laudassa on 

myös ominaisuutena JTAG-ohjelmointi.  

2.3.2. Ethernet ja USB 

Laudan ethernet-porttia voidaan käyttää kolmessa tilassa: 1Gbs, 100Mbs ja 10Mbs. 

Käytössä on myös kaksi USB2.0 porttia, USB ja MicroUSB. Nämä portit toimivat 

OTG ’On-the-go’ standardilla, jossa USB-MicroUSB kaapelin USB päässä oleva laite 

on host/master ja MicroUSB:ssa oleva on oheislaite/slave.   

2.3.3. VGA ja HDMI 

Video-ominaisuuksina on VGA lähtö, jonka tarkkuus on 16 bittiä per pikseli. 

ZYBO:ssa oleva HDMI portti toimii tulona sekä lähtönä.  

2.3.4. Audio ja A/D-muunnin  

Mukana on Audio Codec ohjelmisto, jonka käytettävissä on kuuloke, mikki sekä 

sisääntulo audiolle. Audio sisääntulo menee suoraan A/D-muuntimelle, jonka avulla 

äänidataa voi käsitellä piirin sisällä. Line-in portin käyttämä A/D-muunnin tuottaa 

piirin sisälle miljoona 12 bittistä näytettä sekunnissa.  

2.3.5. GPIO and PMOD 

ZYBOssa on saatavilla yhteensä 15 yleistä siirräntää. Niihin kuuluu kuusi 

painonappia, viisi lediä ja neljä vaihdinta. Käytössä on myös kuusi pmodia, joihin voi 

lisätä omia lisämoduuleita. Pmod-portteja on yhteensä kuusi, jotka on jaettu 

seuraavasti: XADC-merkittyyn porttiin, joka on yhdistetty A/D-muuntimeen, kolmeen 

korkean nopeuden, yhteen prosessoriin yhdistettyyn, sekä yhteen standardimallin 

pmod-porttiin.  
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3. KÄYTTÖÖNOTTO 
 

Tässä kohdassa esitellään, miten ZYBO:n suunnitteluvuo toimii ja miten 

kehityslaudalla ohjataan RTL- sekä Ohjelmistotasoa. Esimerkkisuunnitelmana toimii 

yksinkertainen Verilog-rakenne, jota ohjataan käyttämällä ohjelmointikielenä C:tä.  

3.1. Minimivaatimukset 

ZYBO:lle on saatavilla laaja valikoima erilaisia lisäosia, muun muassa kaiuttimia ja 

kameroita. Tässä työssä ei niitä kuitenkaan käytetä. 

3.1.1. Laitteisto 

1. ZYBO kehityslauta.  

2. MicroSD kortti FAT32 partitioinnilla. 

3. 5V, 2.5A max.12,5W AC virtalähde 

4. Adapteri tai portti MicroSD kortille kirjoittamiseen tietokoneelta.  

3.1.2. Ohjelmisto 

Laudan ohjelmoiminen vaatii Vivado 2016.x tai uudempi ja sen lisenssin.  

3.2. Projektin luominen 

Vivadon käynnistyttyä napilla 'Create Project' avataan projektinluomistyökalu, nimeä 

projektisi. Käyttöön vaaditaan myös 'create project subdirectory'. Projektin tyypiksi 

valitaan 'RTL project' ilman, että määritellään lähteitä. Tässä vaiheessa ei ole tarvetta 

lisätä lähdetiedostoja tai rajoituksia, joten ne jätetään välistä. 

 

Määritellään lauta, joka on käytössä. Jos Vivado versio on 2016.x tai uudempi, löytyy 

ZYBO:n tuki valikosta. Projekti on luotu.  

 

 

Kuva 4. Osan asetukset. 
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3.3. Verilog-mallin luominen 

Kun projekti on luotu, täytyy luoda FPGA:lle verilog-malli, jolla ajetaan laudalla 

olevia nappeja, vaihtimia ja led-valoja. Valikon vasemmalla puolella on painike 

'Create Block Design' jolla luodaan uusi malli.   

 

Diagram ikkunan ylälaidasta olevasta plus-merkistä lisätään malliin tarvittavat Xilinx 

IP:t. Nämä ovat:  

 

’ZYNQ7 processing system’. Tämä prosessorisysteemi toimii siltana ohjelmoitavan 

logiikan ja muun laudan välillä. Konfiguroi tämä IP käyttämällesi laudalle painamalla 

'Run block automation'.  

 

’AXI GPIO’ on tarkoitettu rajapinnaksi AXI väylän ja I/O laitteiden välille. 

Ensimmäinen instanssi osoitetaan kaksikanavaiseksi 'Customize block' valikosta 

arvolla 'Dual channel mode', sillä se toimii kahden syötön; vaihtimien ja nappien 

rajapintana.  

   

Toinen instanssi on lähtö ja siihen yhdistetään ledit. Molempien GPIO instanssin 

ollessa mallissa suoritetaan 'Run connection automation'. Uusi ikkuna avautuu jossa 

on useampi laatikko. Kohta 'All automation' ruksataan ja siirrytään alaspäin. Valitaan 

ikkunassa ensimmäisenä olevaa tekstiä GPIO. 

 

Ensimmäiselle komponentille kohtaan 'Board Part Interface' tulee arvoksi btns_4bits. 

Tämä yhdistää ensimmäisen GPIO instanssin ensimmäiseen kanavaan laudan vapaana 

olevat 4 nappia. Seuraavaksi yhdistetään toinen kanava neljään vaihtimeen eli arvoksi 

tulee sws_4bits.  

 

Toiseen GPIO instanssiin yhdistetään neljä lediä, joka tapahtuu vaihtamalla 'board part 

interface' arvon leds_4bits:ksi. 

 

 

Kuva 5. Pinnejen osoittaminen. 
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Tässä on yhdistetty ohjelmoitava logiikka prosessoriin ja liitetty se laudan vapaisiin 

vaihtajiin, nappeihin ja ledeihin. Laatikkomallia saa selkeämmäksi käyttämällä 

'Regenerate Layout' työkalua. 

 

 

Kuva 6. Valmis RTL kuvaus.  

 

Mallin oikeellisuus tulee tarkistaa käyttämällä työkalua ’Validate Design’, joka löytyy 

myös diagram ikkunasta. Tämä tarkistaa onko mallissasi syntaksi virheitä tai 

varoitettavaa.  

 

HDL kääre luodaan menemällä 'Sources' ikkunaan ja painamalla oikealla hiiren 

näppäimellä mallin nimeä. Tästä valikosta löytyy kohta 'Create HDL wrapper'. Tämä 

on verilog-mallin ylin moduuli, ns. Toppitaso.  

 

 

Kuva 7. HDL kääreen luominen.  

 

Verilog malli on valmis ja se täytyy muuntaa binäärisekvenssiksi. Tämä tapahtuu 

painamalla nappia 'Create Bitstream'. Tässä menee hetki, sillä Vivado ajaa mallin 

synteesiin.  
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Synteesin valmistuttua rauta viedään ohjelmistotyökaluille polusta File > Export > 

Export Hardware. Seuraava askel vaatii, että vientiin sisällytetään luotu 

binäärisekvenssi, joten 'Include Bitstream' laatikon täytyy olla rastitettuna.  

 

3.4. Zynq FSBL luominen 

Painamalla 'File' valikosta 'Launch SDK' valintaa käynnistyy Vivadon 

ohjelmistokehitysympäristö. Sen avulla luodaan FSBL, ohjelma, sekä lopulta 

käynnistystiedosto.  

 

FSBL vastaa prosessorisysteemin konfiguroinnista ja luodun bittisekvenssin 

lataamisesta levylle. Jos käytössä on jokin käyttöjärjestelmä, niin tehtävänsä tehtyään 

FSBL luovuttaa hallinnan eteenpäin käynnistyksen seuraavalle osalle, esimerkiksi U-

Bootille, jonka tehtävä on käynnistää isompi käyttöjärjestelmä.  

 

Ohjelmistokehitystyökalussa seuraamalla polkua file>new>application project avaa 

projektivalikon. Kuvassa 7. esimerkki FSBL projektin luomisesta.  

 

 

Kuva 8. FSBL projektin luominen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

3.5. Hello World! Ohjelman luominen 

 

Viimeinen lähdetiedosto, mikä tarvitaan käynnistystiedostoon, on itse ohjelma. 

Projekti luodaan samalla tavalla kuin kohdassa 3.4, mutta projektin tyypiksi valitaan 

'Hello world!' 

 

 

Kuva 9. Hello World! 

 

Tämä luo C kielellä kirjoitetun pohjan. Esimerkissä on pohjalle luotu yksinkertainen 

ohjelma, jossa kytkimet toimivat aktivaattoreina painikkeille. Kun painike ja kytkin 

ovat molemmat johtavassa tilassa syttyy niitä vastaava led valo. 
 

3.6. Käynnistystiedoston kokoaminen 

 

Molemmista FSBL ja Hello World! Projekteista on hyvä luoda julkaisuversiot, joka 

tehdään välttämään odottamattomia koodin muutoksia. Tämä tehdään painamalle 

projekteista build configurations > set active > release. Tämä helpottaa myös 

käynnistystiedoston kokoamista.  

 

Käynnistystiedoston luominen tapahtuu valitsemalla xilinx tools > create boot image.  

 

Ensimmäiseksi valitaan mihin polkuun kaksi ulostulevaa tiedostoa tallennetaan, tässä 

on valittu ZYBO_example projektin SDK kansio. 
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Sopivan polun löydyttyä lisätään käynnistystiedoston ensimmäiseksi osaksi luotu 

FSBL:n. elf tiedosto. Tämä tiedosto asetetaan käynnistyslataajaksi kuvan 10. 

mukaisesti.  

 

 

Kuva 10. Käynnistyslataajan ositus. 

 

Toinen ja kolmas osa ovat verilog-malli sekä Hello World! ohjelma.  

 

 

Kuva 11. Osat koossa.  

 

Valitussa kansiossa on nyt tiedosto nimeltään BOOT.bin. Seuraavana tehtävänä on 

formatoida microSD kortti FAT32 tiedostojärjestelmään. Formatoinnin valmistuttua 

siirretään luotu BOOT.bin tiedosto muistikortille.  
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Lopuksi microSD asetetaan ZYBO:n 'SD MICRO' paikkaan ja vaihtetaan virtakytkin 

päälle asentoon. LD10:n syttyessä on levy käynnistynyt ja ohjelmoitu.  

 

 

Kuva 12. Esimerkki toiminnasta. 
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4. POHDINTA 
 

Työn suoritus tapahtui alun käyttöönottotyylin valinnan jälkeen sujuvasti, eikä 

odotettuja vaikeuksia käynnistystiedostojen luomisessa ollut. Tämä johtui pääosin 

uusimpien Xilinxin työkalujen helppokäyttöisyyden huomattavasta paranemisessa 

viimeisen kolmen vuoden aikana. Tavoitteet täyttyivät hyvin, sillä valittu 

suorituspolku sisältää kaiken oleellisen, mitä FPGA ohjelmointia aloittelevan henkilö 

tarvitsee tietää ZYBO-levyä käyttäessä.  

 

Työn tekoa helpotti myös valtaisa määrä dokumentaatiota ja ohjeita, mitä levyn 

maahantuoja sekä yksittäisten komponenttien valmistajat tarjoavat vapaasti. 

Erityismainintana se, että dokumentaatioon oli usein eritelty teoreettiset ja käytännön 

rajoitukset resursseissa. Tämä on erittäin tärkeää, sillä normaalisti käytännön 

rajoituksien löytäminen tapahtuu joko kovan ja puurtavan työn tuloksena tai 

vahingossa. Levyn tarkoitus harjoittelualustana on myös luonut verkkoon suuren ja 

avoimen yhteisön, josta saa ratkaisuja kysymyksiin, joita ohjelmoidessa tulee vastaan.  

  

Levy tarjoaa kokoonsa nähden laajasti erilaisia portteja ja oheislaitteita. Suuresta 

määrästä huolimatta ei suunnitelman perustuksen luomiseen vaadita paljon. Ohjeita 

seuraamalla on mahdollista hieman ohjelmointiin tutustuneelta henkilöltä ottaa ZYBO 

käyttöön muutamassa tunnissa, jonka jälkeen varsinainen opettelu alkaa.  

 

Ohjeitta käyttöönotto vaatii tietoa mitä FPGA piirit ovat, miten ne toimivat ja millä 

niitä ohjataan. Kokeneet käyttäjät, jotka ovat ohjelmoineet FPGA-piirin osaavat 

ohjelmoida myös ZYBO-levyn, sillä se on rakennettu helpoksi. Levyn käytön kevyestä 

aloituksesta huolimatta Zynq-7000™ Development Board tarjoaa mahdollisuudet 

haastavaan suunnitteluun myös kokeneille käyttäjille.  
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5. YHTEENVETO 
 

Työn tavoitteena oli tarkastella ZYBO-levyn resurssitarjontaa, ominaisuuksia ja 

käyttöönottoa. Kohteena oli kerätä tiedot levystä, jotka ovat olennaisia 

kehitysympäristön perustusten rakentamisessa. Työssä esiteltiin myös paljon termejä, 

jotka ovat hyödyllisiä tietää FPGA-piirien kanssa työskennellessä. Näillä tiedoilla 

luotiin pohja, jonka avulla on helppoa seurata käyttöönoton ohjeita. 

 

Työssä valikoitiin ja tarkennettiin kaikki tieto, mitä FPGA-piireistä tietämätön 

tarvitsee saadakseen käsityksen käytetyn levyn komponenttien toiminnasta. 

Seuraavaksi suoritettiin levyn käyttöönotto valiten metodi, joka sisälsi 

mahdollisimman paljon piirin ohjelmoinnin peruspalikoita yksinkertaisuus 

maksimoiden.  

 

Valmiista projektista tehtiin kaikesta ylimääräisestä riisuttu ohjeistus oletuksena, että 

lukija saa levyn toimintaan ilman, että lukee dokumentaatiota tai pohjatietoja piiristä.  

Käyttöönotto-ohje testattiin lopulta aloittelevalla FPGA-ohjelmoijalla, joka sai laitteen 

toimintaan alle tunnissa.  

 

Tuloksena saatiin alkupään tietoisku-tyylinen ominaisuuksien tarkastelu, jonka 

lukemalla saa käsityksen levyn antamista mahdollisuuksista. Loppupäässä on helpot 

ja nopeat ohjeet, joilla saadaan kehitysympäristö pohjustettua. 
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