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Abstract
Ett digitalt vågfilter av Richardstyp har implementerats i en FPGA på ett utvecklingskort. Sampel
kan skickas till filtret och mottas från filtret via serieporten på en dator. Metoden som användes
är att en modell av filtret konstruerades i Simulink. Filtret har modifierats med avseende på
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
En ny typ av digital filterbanksstruktur har utvecklats på avdelningen
Elektroniksystem (ES) vid Linköpings tekniska högskola. En av
filterbankarna innehåller en delkomponent som är ett digitalt IIR filter av
allpoltyp.

1.2 Uppgift
Implementera en delkomponent i filterbanksstrukturen i form av ett
digitalt vågfilter av Richardstyp i en FPGA (Field Programmable Gate
Array).

1.3 Syfte
Rapporten beskriver en metod från modellering och simulering i
Simulink till att filtret är implementerat i en FPGA.
Rapporten innehåller också lite grundläggande filterteori.

1.4 Rapportens struktur
Först behandlas lite teori om skalning, brus och stabilitet. Sedan visas hur
filtret byggs upp och simuleras i Simulink som ingår i Matlab. Filtret
modifieras och som grund för detta ligger teorin och mätdata från
simuleringar. I nästa fas implementeras filtret i en FPGA och de olika
konstruktionsstegen förklaras. Slutligen kontrolleras filtrets funktion.

1.5 Tack
Ett mycket stort tack till Håkan Johansson och Per Löwenborg på ES,
som förklarat teorin och svarat på frågor samt instruerat mig vid
simuleringar i Simulink. Jag vill också tacka Peter Johansson på ES som
ordnade arbetsplats och dator och bidrog med tips vid implementeringen.
Dessutom vill jag tacka min klasskamrat Tomas Karlsson vars
examensarbete jag fick använda och Jonas Carlsson på ES som kom på
idén.
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2 Teori
Den teori som tas upp här finns att läsa om mera utförligt i boken Digital
Filters (Wanhammar och Johansson 2001).

2.1 Skalning
Syftet med skalning är att säkerställa att sannolikheten för overflow i
filtret ligger på en lämplig nivå. Med overflow menas att signalen har
antagit ett värde utanför sitt signalområde. Skalning innebär att
skalkonstanter införs i filtret, se exempel i figur 1. Genom att
multiplicera alla ingångar till nätet N2 med skalkonstanten c, samt att
multiplicera alla utgångar med 1/c, kan en nod i N2 skalas. Det som har
hänt är att signalnivån i nätet N2 har justerats utan att ändra
överföringsfunktionen från x(n) till y(n).

För att c(1/c) = 1 ska gälla måste dessutom c = 2n eller c = (1/2n) vara
uppfyllt där n är ett heltal. Detta eftersom binär representation används.
Speciellt viktigt är detta om skalkonstanterna ingår i rekursiva loopar då
poler och nollställen kan ändras. Annars ändras bara förstärkningen med
en faktor.

Figur 1. Skalning av nod.

För att inte behöva skala samtliga noder brukar 2-komplementaritmetik
användas. Hur 2-komplementaritmetik fungerar visas i figur 2. Det
minsta värdet som den kvantiserade signalen kan anta är –1 och det
största värdet är 1-Q, där Q är kvantiseringssteget, och beror på hur

    N2    N1x(n) y(n)

c

c

1/c

1/c

Nod som ska skalas
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många bitar signalen representeras med. Figur 2 visar alltså att ett tal x
något större än 1-Q kommer att tolkas som x-2 och ett annat tal något
mindre än –1 kommer att tolkas som x+2.

Figur 2. Illustration av 2-komplementaritmetik.

Om 2-komplementaritmetik används behöver endast ingångar till
multiplikatorer utan heltalsoperander samt utgången till filtret skalas. Det
gör inget om det blir overflow efter additioner inuti filtret vilket visas i
figur 3. Slutresultaten kommer ändå att vara lika. Den översta delen av
figur 3 visar hur talen tolkas om signalområdet är tillräckligt stort så att
inte overflow inträffar. I nedre delen visas hur samma tal tolkas med 2-
komplementrepresentation enligt figur 2. Att slutresultaten blir lika beror
på att talet på utgången ligger inom signalområdet dvs utgången är
skalad.

Figur 3. Addition av två tal med utökat talområde (överst) och med 2-
komplementaritmetik (underst).
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Att inte ingångar till multiplikatorer bestående av heltal behöver skalas
beror på att de kan ses som upprepade additioner av lämpligt skiftade
versioner av signalen. Ingångar till multiplikatorer utan heltalsoperander
måste alltid skalas, annars blir resultatet fel. I figur 4 nedan visas detta. I
nedre delen av figur 4 utförs multiplikationen med overflow på ingången.
Eftersom 2-komplementrepresentation används kommer 1.25 att tolkas
som –0.75 och det blir ett felaktigt resultat på utgången. Det hjälper inte
att utgången är skalad dvs ligger inom signalområdet.

Figur 4. Multiplikation med decimaltal.

Skalkonstanterna kan bestämmas på flera olika sätt beroende på om säker
skalning eller skalning med en viss sannolikhet för overflow ska
användas. Säker skalning betyder som namnet antyder att det aldrig blir
overflow. I detta examensarbete ska skalning med L2-norm användas.
Den typen av skalning används för bredbandiga signaler och kommer att
ge en viss sannolikhet för overflow. I gengäld kommer signal till
brusförhållandet (SNR) att bli högre jämfört med säker skalning,
eftersom signalnivåerna är högre vid L2-norm. Skalkonstanten c bestäms
vid L2-norm enligt nedan där f(n) är impulssvaret från ingången på filtret
till noden som ska skalas.

0.5
1.25 0.625

0.5
-0.75 -0.375

rätt resultat

felaktigt resultat

∑
∞

=

==

0

22 )(

11

n

nf
F

c

∑
∞

=

=
0

2

2
)(

n

nfF ( L2-norm )



6

Detta innebär att L2-normen ska vara lika med 1 i noderna efter skalning.
Observera att c oftast behöver justeras så att c = 2n eller c = (1/2n) vilket
gör att L2-normen i praktiken inte kommer att vara lika med 1 i noderna.

2.2 Avrundningsbrus
Med avrundningsbrus menas det fel som uppkommer efter
multiplikationer till följd av att datavärdet, dvs produkten, måste
kvantiseras pga ändlig dataordlängd. Med kvantisering menas trunkering
eller avrundning av signalvärdet. I figur 5 visas en enkel brusmodell som
illustrerar hur bruset e(n) adderas till utgången på en multiplikator.
Bruset tillkommer alltså pga kvantiseringen av datavärdet efter
multiplikationen. Observera att detta inte ska blandas ihop med
multiplikatorer som har kvantiserade koefficienter, vilket ger upphov till
ett statiskt fel i överföringsfunktionen.

Figur 5. Brusmodell för kvantiserings- eller trunkeringsbrus.

Brusets effekt dvs effekten av e(n) på utgången av multiplikatorn är lika
med variansen av e(n) som är

där k = 1/12 och Q är kvantiseringssteget på utgången av multiplikatorn.
Hur många bitar B som finns efter binärpunkten i dataordet på utgången
av multiplikatorn bestämmer i sin tur Q enligt

Detta ger då att brusets varians kan skrivas som

+

e(n)

XQ(n) YQ(n)

22 kQe =σ

BQ −= 2

B
e k 22 2−=σ
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Om B+1 bitar används fås att

vilket betyder att om antalet bitar efter binärpunkten utökas med 1 bit
kommer brusets varians dvs effekten att minska med 1/4 på utgången av
multiplikatorn. Utökas antalet bitar med 2 minskar variansen med 1/16
osv. Storleken på bruset beror alltså på hur många bitar som används i
det kvantiserade ordet. Fler bitar ger mindre brus, men vid en
implementering går det åt mera hårdvara.

Antag att en bruskälla med variansen     ansluts på ingången till ett
system enligt figur 6.

Figur 6. Brusvarianser på in- och utgång till ett system.

Variansen hos bruskällan kommer att fortplantas (propageras) till
utgången enligt

där g(n) motsvarar impulssvaret hos G(z). Om ett filter innehåller flera
bruskällor, fås totala variansen av bruset på utgången genom att summera
alla bidragen från bruskällorna dvs

där       är bidraget från bruskälla nr i.
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2.3 Stabilitet

För att undertrycka parasitiska (oönskade) oscillationer i ett digitalt
vågfilter kan följande schema användas.

1. Inför 2-komplementtrunkering efter multiplikationer.
2. Addera 1 till minst signifikant position för negativa tal i de

reflekterade vågorna.
3. Inför mättnadsaritmetik i reflekterade vågor.
4. Skala filtret.

Vad schemat egentligen innebär är att det tillför förluster i filtret så att
parasitiska oscillationer avger energi dvs amplituden minskar. Positiva
tal minskar pga punkt 1 men negativa tal ökar vilket kompenseras i punkt
2.
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3 Utförande
Uppgiften var att bygga upp en modell av filtret i Simulink. Simulera
dess egenskaper och utgående från detta skala filtret och välja
dataordlängd. Dessutom finns krav på stabilitet vilket gör att nya
funktioner adderas till filtret. Eftersom filtret ska implementeras i en
FPGA från Xilinx kan VHDL-koden genereras automatiskt direkt från
Simulink.

För att kunna skicka data dvs sampelvärden till och från filtret måste
ytterligare VHDL-kod genereras. Denna VHDL-kod får skrivas manuellt
och sammanfogas med den automatiskt genererade koden. För att minska
arbetet har här examensarbete LiTH-ISY-EX-ET-0240-2002 utnyttjats.
Med detta kan data som ligger i en textfil på datorn skickas till ett minne
på ett utvecklingskort, som även innehåller en FPGA från Xilinx. Det går
också bra att läsa data från minnet till en textfil på datorn. Den nya
VHDL-koden som ska skrivas, behöver då bara kunna transportera data
mellan filtret och minnet, för att det ska gå att kommunicera med filtret
från en dator. För att detta ska fungera måste även VHDL-koden från
examensarbetet LiTH-ISY-EX-ET-0240-2002 sammanfogas med de
övriga delarna.

Slutligen programmeras FPGA:n på utvecklingskortet. För att testa att
filtrets funktion överensstämmer med simuleringar från Simulink,
används programmet Kommunikationsprogram för sram som ingår i
examensarbete LiTH-ISY-EX-ET-0240-2002.

3.1 Uppbyggnad i Simulink
Simulink är ett verktyg som kan användas till modellering och
simulering av system. Det fungerar så att systemen byggs upp av
färdigkonstruerade byggblock. Exempel på byggblock är adderare och
multiplikatorer. Dessutom finns det källor respektive sänkor. Med källor
menas olika typer av insignaler som kan anslutas till systemen. Sänkor
betyder olika typer av mätinstrument. Simulink kan dessutom spara
mätresultat i Matlab för vidare analys. Genom att dubbelklicka på de
olika byggblocken kan dess egenskaper ändras. Signaler representeras av
flyttal med dubbel precision om inget annat anges i byggblocken. Byggs
modellen av Xilinx-block i stället för standardblock, finns möjlighet att
automatiskt generera VHDL-koden för modellen. Första steget blir att
bygga upp en modell av filtret med Simulink standardblock och utföra
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simuleringar. När skalkonstanter och ordlängder är bestämda byggs
filtret upp utgående från tidigare modell, denna gång med Xilinx-block.
Målet är alltså att automatiskt generera VHDL-koden för filtret.

3.1.1 Modell med standard-block
Filtret är av Richardstyp och består av 3 symmetriska 2-portsadaptorer
som är kaskadkopplade enligt figur 9. Mellan adaptorerna finns
fördröjningselement både i övre och undre grenen.
Adaptorkoefficienterna ska ha följande värden

där      tillhör adaptor 1 längst till vänster och      adaptor 2 i mitten och
adaptor 3 längst till höger. En adaptor byggs ihop enligt figur 7 nedan.
Adaptorkoefficienten, dvs värdet på multiplikatorn, kan ändras till önskat
värde.

Figur 7. Adaptorns beståndsdelar.

Genom att placera adaptorn i ett block som heter SubSystem kan
adaptorns uppbyggnad döljas med symbolen för en symmetrisk 2-
portsadaptor enligt figur 8 nedan.

Figur 8. Symbol för adaptor.
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Adaptorn kan sedan användas som byggblock och filtret får utseendet
enligt figur 9. Adaptor 3 har förenklats eftersom ingången A2 = 0 till
adaptor 3.

Figur 9. Filtret uppbyggt av adaptor-block.

Filtrets impulssvar fås genom att ansluta en enhetsimpuls på ingången.
På utgången ansluts blocket Out1 som sparar alla sampelvärden i en
kolumnvektor i variabeln yout i Matlab. Ansluts flera block av typen
Out1 får dessa block nya namn som Out2 osv och variabeln yout
kommer då att innehålla flera kolumnvektorer. Beloppsfunktionen kan
plottas om ett FFT-instrument ansluts enligt figur 10 nedan. Impulssvar
och beloppsfunktion kan studeras i bilaga 6.1. Observera att FFT-
instrumentet fick modifieras eftersom det visade beloppsfunktionen i
kvadrat.

Figur 10. Simulering av impulssvar och
beloppsfunktion.
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För att kunna skala filtret behövs information om L2-normen i noder före
multiplikationer och på utgången. Dessutom behövs också information
om L2-normen före fördröjningselement. Detta pga att eventuella
skalkonstanter vid fördröjningselementen inte ska ge upphov till nya
noder som behöver skalas. I stället för L2-normen kommer L2-normen i
kvadrat att anges.

Endast sampel mellan n = 0 och n =255 behöver tas med i beräkningarna
eftersom impulssvaren är små vid stora n att de inte kommer att påverka
resultatet. L2-normen i kvadrat beräknas i Matlab genom att ge
kommandot sum(yout(:,1).^2) där 1 i detta fall anger 1:a kolumnen som
innehåller sampelvärden från mätpunkt Out1. Simuleringsresultat i figur
11, där L2-normen i kvadrat finns angiven bredvid respektive mätpunkt.

Figur 11. Mätpunkter med värden på L2-normen i kvadrat.
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Resultaten visar att ingången till multiplikatorn i adaptor 1 märkt mult_1
dvs mätpunkt Out1 inte behöver skalas pga värdet ligger nära 1. Däremot
ska ingångarna till multiplikatorerna i adaptor 2 och adaptor 3 skalas
samt utgången. Detta kan enklast genomföras om skalkonstanter införs
enligt figur 12 nedan. Värdet på skalkonstanterna sätts till 2 respektive
1/2. L2-normen i kvadrat ökar med en faktor 4 till höger om
skalkonstanterna jämfört med föregående simulering utan skalkonstanter,
vilket figur 12 visar. Detta kan inses genom att adaptor 2 och 3 ses som
ett system och insignalen multipliceras med 2, vilket innebär att
signalnivån i adaptor 2 och 3 fördubblas. Kvadraten på L2-normen ökar
då med en faktor 4.

Figur 12. L2-normen i kvadrat efter skalning.

Skalkonstanterna inför inte heller några nya skalnoder och filtret behöver
inte skalas mer. Beloppsfunktion och impulssvar till det skalade filtret
kan studeras i bilaga 6.2.

Nästa steg är att simulera det skalade filtrets brusegenskaper för att
kunna bestämma ordlängden efter multiplikationerna i filtret. Ingången
till filtret nollställs genom att applicera en konstant med värdet 0. I
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0.93163071764974
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adaptorerna införs en adderare på utgången av multiplikatorn. På
adderarens andra ingång ansluts en bruskälla i form av en enhetsimpuls
enligt figur 12.

Figur 12. Adaptor med extra adderare och enhetsimpuls.

Nu utförs 3 olika simuleringar där endast 1 bruskälla är aktiv i varje
simulering. De 2 andra bruskällorna dvs enhetsimpulserna är då
nollställda i respektive adaptor. Impulssvaren g(n) från respektive
bruskälla till utgången mäts och efter beräkningar i Matlab fås följande
resultat.

Vid tidigare simulering med skalat filter uppmättes L2-normen i kvadrat
för impulssvaret h(n) från filtrets ingång till utgång (figur 12, mätpunkt
Out8).
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För att kunna bestämma ordlängden efter varje multiplikator i respektive
adaptor behövs ett krav som bestämmer hur mycket brus som får
genereras i filtret. Till detta används följande uppskattning.

Varianserna                      kommer från bruskälla 1 i adaptor1 respektive
bruskälla 2 i adaptor 2 respektive bruskälla 3 i adaptor 3. Variansen
kommer från en tänkt bruskälla på ingången till filtret svarande mot det
antal bitar som indatat är representerat med. Kravet betyder att det extra
brus som genereras på utgången pga bruskällorna i filtret, ska vara
ungefär 1/10 av bruset på utgången som härrör från ingången.
Ordlängden på ingången till filtret antas vara 10 bitar efter binärpunkten.
Ordlängden efter multiplikatorerna bestäms genom följande räkningar.

Insatta värden ger B1 ≈ 15.2
Dataordlängden efter multiplikationen i adaptor 1 väljs till 15 bitar efter
binärpunkten.

Insatta värden ger B2 ≈ 14.1
Dataordlängden efter multiplikationen i adaptor 2 väljs till 14 bitar efter
binärpunkten.
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Insatta värden ger B3 ≈ 13.2
Dataordlängden efter multiplikationen i adaptor 3 väljs till 13 bitar efter
binärpunkten.

Observera att om inte filtret skalats så hade ordlängderna efter
multiplikationerna i adaptor 2 och 3 behövt vara 1 bit längre vid samma
krav. Bilaga 6.3 visar mätresultat och räkningar.

3.1.2 Modell med Xilinx-block
Xilinx-blocken använder fixtal för att representera signaler, till skillnad
mot standardblocken som använder flyttalsrepresentation med dubbel
precision. För att Xilinx-blocken ska kunna användas i Simulink finns
byggblocken Gateway In respektive Gateway Out. Dessa 2 byggblock
omvandlar flyttal med dubbel precision till fixtal respektive fixtal till
flyttal med dubbel precision. Vanliga parametrar som kan anges i
byggblocken är datatyp (ex 2-komplement), ordlängd, typ av
kvantisering (ex avrundning och trunkering) och overflow (ex
mättnadsaritmetik och aritmetik enligt figur 2).

Adaptor 1, 2 och 3 med ordlängder visas i figur 13, 14, och 15 samt
filtret med ordlängder i figur 16. Aritmetik enligt figur 2 och trunkering
efter multiplikationer till bestämd ordlängd. Adaptor 1 har förenklats pga
utgången B1 inte används och adaptor 3 har förenklats pga A2 = 0.
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Figur 13. Adaptor 1 med dataordlängder.

Figur 14. Adaptor 2 med dataordlängder.

Figur 15. Adaptor 3 med dataordlängder.
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Figur 16. Filtret med dataordlängder.

Fix_14_13 betyder att ordlängden är 13 bitar efter binärpunkten.
Ordlängder efter multiplikationer är bestämda sedan tidigare. Resterande
ordlängder bestäms så att inga ytterligare trunkeringar införs i filtret.
Ordlängden minskas med 1 bit efter multiplikation med 2 respektive ökas
med 1 bit efter multiplikation med 0.5. Som fördröjningselement används
register med möjlighet till nollställning.

Impulssvaret har nu fått ett fel, se bilaga 6.4, jämfört med tidigare
simuleringar då impulssvaret gick mot 0. Dessutom om en sinussignal
appliceras på ingången som sedan hastigt upphör fås små parasitiska
oscillationer i filtret. Parasitiska oscillationer kan undertryckas genom att
införa följande i filterstrukturen:

Addera 1 till minst signifikant position för negativa tal i de reflekterade
vågorna.

Fix_16_15

Fix_16_15

Fix_15_14

Fix_16_15

Fix_16_15

Fix_15_14

Fix_15_14

Fix_15_14

Fix_15_14

Fix_11_10

Fix_14_13

Fix_14_13
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Ett nytt byggblock skapas mha blocket Subsystem och innehållet visas i
figur 17. Beroende på var det placeras måste ordlängden och antal bitar
som ska skiftas ändras i blocket. Först kontrolleras om talet är positivt
eller negativt. Är talet negativt kommer signalen sgn att få värdet –1
vilket i sin tur innebär att signalen a=b får värdet 1. Om ordlängden är 15
bitar efter binärpunkten som i figur 17 skiftas signalen a=b som
innehåller värdet 1 15 ggr åt höger. Detta resulterar i att 1 adderas till
minst signifikant position för negativa tal. Om talet i stället skulle vara
positivt kommer signalen sgn att innehålla värdet 1 och signalen a=b får
då värdet 0 och positiva tal påverkas inte.

Figur 17. Addera 1 till minst signifikant position för negativa tal.

Dessutom införs mättnadsaritmetik i reflekterade vågor dvs i adderare
närmast utgångar i adaptor 1 och 2. I adaptor 3 infördes
mättnadsaritmetik i multiplikatorn, eftersom A2 = 0 i adaptor 3. Enligt
figur 12 är noderna skalade där mättnadsaritmetik införs, vilket är ett
krav för att inte få stora fel oftare än nödvändigt. Den slutliga
filterstrukturen som ska implementeras i en FPGA visas i figur 18.
Figuren innehåller även blocket ”System Generator”.
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Figur 18. Filterstruktur som ska implementeras i en FPGA.

Mättnadsaritmetiken inför stora fel vid overflow. Om en enhetsimpuls
dvs talet 1 appliceras på ingången kommer impulssvaret endast innehålla
nollor. Detta inses vid närmare analys av adaptor 1. Talet 1 kommer på
ingången att tolkas som –1 och fördröjningselementen innehåller värdet 0
vid första samplet. Resultatet efter subtraktionen blir 1 som tolkas som –
1 och på utgången av multiplikatorn fås värdet på adaptorkoefficienten
med negativt tecken. Talet –1 adderas till adaptorkoefficienten med
negativt tecken vilket innebär overflow. Eftersom mättnadsaritmetik
införts fås värdet –1 på utgången av adderaren. Vid nästa sampel
multipliceras –1 med 2 vilket tolkas som 0 och samtliga ingångar till
adaptorerna har då värdet 0 vilket leder till att utsignalen alltid blir 0. För
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att mäta impulssvaret appliceras istället en impuls med värdet 0.5 på
ingången till filtret. Bilaga 6.5 visar detta impulssvar som alltså är skalat
med en faktor 0.5. Impulssvaret går mot noll och simuleringar visar att
de små parasitiska oscillationer som förut existerade är borta.

VHDL-koden kan genereras automatiskt via Xilinx-blocket System
Generator som placerades bredvid filtret. I inställningarna för System
Generator väljs följande:

Xilinx Produkt Family Virtex-II
Generate Cores Everywhere available
Create Testbench x

Knappen Generate genererar VHDL-koden för filtret.

3.2 Implementering i FPGA
Figur 19 visar flödesschema för implementering i FPGA.

Figur 19. Flödesschema för implementering i FPGA.

Konstruktion av VHDL-kod

Simulering av VHDL-kod

Syntes

Place and route

Programmering av FPGA

Ihopkoppling

Test

Simulering av filter
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Följande program (verktyg) har använts.

HDL Designer VHDL-konstruktion
Modelsim Simulering
Leonardo Syntes
Alliance Place and route
Impact Programmering av FPGA
Vid ihopkopplingen användes en texteditor.

HDL-Designer, Modelsim och Leonardo ingår i FPGA Advantage 5.2
från Mentor Graphics. Alliance och Impact är båda verktyg från Xilinx.
Utvecklingskortet ingår i Insight Virtex-II MicroBlaze Development Kit
från Memec.

3.2.1 Simulering av filter
För att kunna simulera filtret i Modelsim måste först VHDL-filerna som
skapades av System Generator kompileras. System Generator skapade en
fil som heter vcom.do. Kompileringen utförs genom att köra detta skript
(textfil) i Modelsim. Impulssvaret var samma som i Simulink, vilket det
borde vara eftersom koden genererades automatiskt. Observera att
simuleringen var nödvändig för att se vilka ytterligare signaler utöver
insignalen och utsignalen som filtret använde sig av. Insignalen och
utsignalen visade sig ha parallellt gränssnitt. Dessutom fanns signalen
gateway_in_valid som alltid sattes till 1 och gateway_out_valid som
ignorerades. Övriga signaler var ce, clr  och clk. Signalen ce måste vara 1
om filtret ska fungera. Med clr  gick det att nollställa registren som
användes som fördröjningselement och clk bestämde sampelhastigheten.

3.2.2 Konstruktion av VHDL kod
Konstruktionen skapades i HDL-Designer och består av 2 delar. En läs
och skriv enhet som transporterar data mellan filtret och minnet samt en
mux. Toppnivån för läs och skriv enheten visas i figur 20 och tillhörande
VHDL-kod finns i bilaga 6.6.
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Figur 20. Toppnivå för läs och skriv enhet.

Klocksignalen clk är ansluten till 24-Mhz klockan på utvecklingskortet.
Resetsignalerna rst och reset kommer från knapparna sw5 respektive
sw6 på utvecklingskortet. Signalerna sample_2_wdf och
sample_from_wdf skickar sampel till filtret respektive tar emot sampel
från filtret. För att kunna läsa från minnet och skriva till minnet används
address, data, write_enable och read_enable. Sampelhastigheten hos
filtret bestäms av sample_clk. Signalen clr används till att nollställa
fördröjningselementen (registren) hos filtret vid uppstart. Aktivering av
filtret sker genom ce. Signalen start är styrsignal till muxen och
led_display är ansluten till ett segment på displayen DD2 på
utvecklingskortet.

När knappen sw5 trycks ner måste kontrollsignalerna write_enable och
read_enable kopplas bort från minnet, för att inte påverka
nedladdningen av data till minnet från datorn. VHDL-koden tillhörande
examensarbete LiTH-ISY-EX-ET-0240-2002 får i stället sina
kontrollsignaler motsvarande read_enable och write_enable inkopplade
till minnet. När minnet är laddat trycks knappen sw6 ner och kontrollen
av minnet tas tillbaka. När filtret har processat datat och resultatet
skrivits till minnet, lämnas kontrollen av minnet över igen, vilket
indikeras genom att ett segment på DD2 tänds. Detta för att inte påverka
uppladdningen av data från minnet till datorn. Vilka kontrollsignaler som
ska vara anslutna till minnet styrs via en mux som i sin tur styrs av
signalen start från läs och skriv enheten. Kontrollsignalerna

address(15:0)

data(7:0)

write_enable

read_enable

sample_2_wdf(10:0)
sample_from_wdf
(14:0)

clk

reset

rst

sample_clk

clr

ce

start
led_display

läs och
skriv
enhet
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read_enable och write_enable från läs och skriv enheten, samt
motsvarande kontrollsignaler från VHDL koden i examensarbete LiTH-
ISY-EX-ET-0240-2002, ansluts till ingångarna på muxen. Muxens
utgångar är i sin tur anslutna till minnet. Toppnivån för muxen visas i
figur 21 och tillhörande VHDL-kod finns i bilaga 6.7.

Figur 21. Toppnivå för mux.

Signalerna address och data måste också sättas till högohmigt tillstånd
när nedladdning eller uppladdning av data från minnet till datorn pågår.

På varje adress i minnet kan 8 bitar lagras. Eftersom insignalen till filtret
består av 11 bitar och utsignalen av 15 bitar behövs det 2 adresser i
minnet för varje sampel. Första samplet ska ligga på adress 0 och 1 och
sista samplet på adress 126 och 127 vilket innebär 64 sampel totalt. De
63 första samplen från filtret skrivs med start på adress 130 och 131. På
adress 128 och 129 kommer nollor att skrivas och de tillhör inte
resultatet dvs svaret från filtret. Sampel som ska utgöra insignal till filtret
ska sparas så att den lägre adressen innehåller teckenbiten och
nästkommande 7 bitar efter binärpunkten. Nästa adress ska då innehålla
de resterande 3 bitarna enligt exemplet nedan.

För att skicka ett sampel till filtret med värdet 0.5 enligt exempel ovan
ska textfilen på adressen "adress" innehålla hexadecimalt 40 och "adress
+1" 00. Sampel från filtret sparas på liknande sätt. Den lägre adressen
innehåller teckenbiten och nästkommande 7 bitar efter binärpunkten.
Nästa adress innehåller de resterande 7 bitarna och en nolla.
Eftersom filtret tar emot sampel på ingången och samtidigt levererar
sampel på utgången måste det både läsas och skrivas till minnet under en

adress
01000000

adress+1
00000000

sampel till filter

sel
write_enable_2

write_enable_1

read_enable_2

read_enable_1

write_enable

read_enable
mux
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sampelperiod. Problemet löstes genom att dela upp sampelperioden i
tidsluckor.

3.2.3 Simulering av VHDL-kod
VHDL-koden måste kompileras och det görs i HDL-designer. Ett
problem som upptäcktes var att vid skrivning tilldelades data ett
sampelvärde från filtret. Några klockpulser senare lästes ett sampelvärde
från data till filtret. Detta innebär att minnet lägger ut ett sampel på data
samtidigt som tilldelningen från skrivningen ligger kvar på data.
Problemet löstes genom att tilldela data "Z" dvs högohmigt tillstånd efter
skrivning. En bra funktion i Modelsim är kommandot drivers som
används för att se vad som påverkar en signal vid en specifik tidpunkt.

3.2.4 Ihopkoppling
Ett nytt bibliotek skapades dit alla filer från filtret kopierades dvs de filer
som genererades av System Generator. Vidare kopierades även VHDL-
filerna från läs och skriv enheten, muxen och examensarbete LiTH-ISY-
EX-ET-0240-2002. Filerna från läs och skriv enheten samt muxen finns
normalt i bibilioteket hdl som HDL-designer skapar vid generering.
Sökvägen till biblioteket hdl för respektive del är det som man själv
angivit i HDL-designer. VHDL-filerna som användes vid
ihopkopplingen är alltså inte de som finns med i bilagor, vilka är
kopierade från fönstret där koden skrivits.

Nästa steg var att skapa en ny toppnivå (VHDL-fil) som kopplade ihop
underliggande VHDL-filer med varandra. Metoden som användes var att
lägga till komponenter som ska ha samma namn som de "entitys" som
finns i VHDL-filerna. Komponenterna kopplades ihop med varandra via
interna signaler. Om komponenten ska kopplas direkt till en port i
"entityn" till toppnivån behöver inte någon intern signal användas.

3.2.5 Syntes
Filen run.tcl (skript) skapades enligt Introduction to simulation and
synthesis, förutom kommandot place_and_route som togs bort.
Anledningen till att syntesen måste utföras via ett skript är att System
Generator skapade optimerade nätlistor som ingår i filtret. Dessa kan
bara läsas in via ett skript. Dessutom infördes VHDL-filerna inklusive
den nya toppnivån i skriptet. Underliggande VHDL-filer ska komma före
överliggande och sist den nya toppnivån. I Leonardo ändrades
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arbetsbiblioteket till samma som skapades vid ihopkopplingen. Sedan
kördes run.tcl och nätlistan genererades, dvs edf-filen.

3.2.6 Place and route
För att Alliance ska veta vilka ben på FPGA:n som portarna på toppnivån
ska kopplas till modifierades ucf-filen tillhörande examensarbete LiTH-
ISY-EX-ET-0240-2002. Signalerna reset och led_display infördes. I
Alliance måste JTAG clock vara markerat för att kunna ladda ner bit-
filen i FPGA:n. Alliance genererade sedan bit-filen från edf-filen och
ucf-filen.

3.2.7 Programmering av FPGA
Programmeringen av FPGA:n med bit-filen utfördes med Impact. När
implementeringen skulle testas fungerade inte läs och skriv delen. Detta
yttrade sig i form av att segmentet på displayen DD2 inte tändes efter att
knappen sw6 tryckts ner. Implementeringen fungerade emellertid om
FPGA:n programmerades 2 gånger och felmeddelandet Programming
Failed visades vid andra programmeringen. Ingen tid lades ner för att
reda ut varför, utan FPGA:n programmerades 2 ggr.

3.2.8 Test
Filtret testades genom att kontrollera impulssvaret. En textfil
innehållande hexadecimalt 40 på adress 0 skapades. De övriga adresserna
ska innehålla nollor. Formatet på textfilen beskrivs i examensarbete
LiTH-ISY-EX-ET-0240-2002. Före nedladdning av textfilen till minnet
ska knappen sw5 tryckas ner. Nedladdning och uppladdning utförs med
programmet Kommunikationsprogram för sram. Efter nedladdning ska
knappen sw6 tryckas ner, och när datat är färdigbehandlat av filtret tänds
ett segment på displayen DD2. Innehållet i minnet laddades upp till en ny
textfil och kontrollerades. Impulssvaret var samma som i Simulink.
Observera att i varje sampel ingår bara de 15 mest signifikanta bitarna i 2
på varandra följande adresser, med start på adress 130.
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4 Resultat
Filtrets impulssvar i Simulink överensstämde med implementeringens
impulssvar i FPGA:n. Mer tester utfördes inte men eftersom helt
godtyckliga sampelvärden kan skickas till filtret, går även andra
beteenden att studera.

VHDL-programmet för läsning och skrivning till minnet kan förbättras.
Det som används är den första fungerande versionen.

Konstruktionens resursåtgång motsvarade 665 slices (byggblock i
FPGA:n) varav filtret förbrukade 210 slices. Totalt finns 5120 slices i
FPGA:n.

Bygga modeller i Simulink och automatiskt generera VHDL-kod är en
snabb metod att komma fram till en fungerande implementering.
Dessutom minskar risken för fel jämfört med att skriva VHDL-kod för
hand. En nackdel kan vara att kontrollen över hur implementeringen sker
minskar.

Hur Xilinx-block implementeras i FPGA:n har inte studerats men kan
vara intressant för fortsatt arbete.
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6 Bilagor

6.1 Beloppsfunktion med impulssvar (filter ej skalat)

0
0
0.21695125102997
0
0.20876459875035
0
0.16173792108632
0
0.11796307941658
0
0.08432606540651
0
0.05985753304367
0
0.04238213435113
0
0.02998152698991
0
0.02120229973951
0
0.01499205154861
0
0.01060036239762
0
0.00749503558758
0
0.00529937047646
0
0.00374691634366
0
0.00264925277902
0

Tabellen visar 32 första samplen i impulssvaret. Sampel nr 1 högst upp. Impulssvaret
går mot 0.
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6.2 Beloppsfunktion med impulssvar (filter skalat)

0
0
0.43390250205994
0
0.41752919750070
0
0.32347584217263
0
0.23592615883315
0
0.16865213081301
0
0.11971506608734
0
0.08476426870226
0
0.05996305397983
0
0.04240459947902
0
0.02998410309723
0
0.02120072479525
0
0.01499007117516
0
0.01059874095292
0
0.00749383268732
0
0.00529850555803
0

Tabellen visar 32 första samplen i impulssvaret. Sampel nr 1 högst upp. Impulssvaret
går mot 0.
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6.3 Bestämning av ordlängder (filter ej skalat)

Insatta värden ger ordlängderna 15 bitar efter multiplikationen i adaptor
1, 15 bitar efter multiplikationen i adaptor 2 och 14 bitar efter
multiplikationen i adaptor 3.
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6.4 Impulssvar (Xilinx-block)

0 0.00335693359375
0 0
0.43377685546875 0.00219726562500
0 0
0.41741943359375 0.00140380859375
0 0
0.32330322265625 0.00085449218750
0 0
0.23565673828125 0.00042724609375
0 0
0.16839599609375 0.00006103515625
0 0
0.11926269531250 -0.00006103515625
0 0
0.08441162109375 -0.00006103515625
0 0
0.05950927734375 -0.00024414062500
0 0
0.04193115234375 -0.00024414062500
0 0
0.02966308593750 -0.00024414062500
0 0
0.02069091796875 -0.00024414062500
0 0
0.01458740234375 -0.00024414062500
0 0
0.01007080078125 -0.00024414062500
0 0
0.00708007812500 -0.00024414062500
0 0
0.00494384765625 -0.00024414062500
0 0

Tabellen visar de 64 första samplen i impulssvaret utan att åtgärder för stabilitet införts i
filtret. Sampel nr 1 högst upp till vänster. Sampel nr 33 högst upp till höger.
Impulssvaret går ej mot 0.
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6.5 Impulssvar slutligt filter (Xilinx-block)

0 0.00140380859375
0 0
0.21679687500000 0.00085449218750
0 0
0.20861816406250 0.00042724609375
0 0
0.16143798828125 0.00006103515625
0 0
0.11767578125000 0
0 0
0.08392333984375 0
0 0
0.05950927734375 0
0 0
0.04193115234375 0
0 0
0.02954101562500 0
0 0
0.02056884765625 0
0 0
0.01446533203125 0
0 0
0.01000976562500 0
0 0
0.00708007812500 0
0 0
0.00494384765625 0
0 0
0.00335693359375 0
0 0
0.00219726562500 0
0 0

Tabellen visar de 64 första samplen i impulssvaret efter att åtgärder för stabilitet införts
i filtret. Sampel nr 1 högst upp till vänster. Sampel nr 33 högst upp till höger.
Impulssvaret blir 0 vid sampel nr 40.
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6.6 VHDL-kod för läs och skriv enhet

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

ENTITY read_write IS
PORT(

clk : IN     std_logic;
reset : IN    std_logic;
rst : IN     std_logic;
sample_from_wdf : IN     std_logic_vector (14 DOWNTO 0);
address : OUT    std_logic_vector (15 DOWNTO 0);
ce : OUT    std_logic;
clr : OUT    std_logic;
read_enable : OUT    std_logic;
sample_2_wdf : OUT    std_logic_vector (10 DOWNTO 0);
write_enable : OUT    std_logic;
data : INOUT  std_logic_vector (7 DOWNTO 0);
sample_clk : BUFFER std_logic;
start : BUFFER std_logic;
led_display : OUT    std_logic

);
END read_write;

ARCHITECTURE untitled OF read_write IS

signal tmp : std_logic_vector(7 downto 0);
signal sample_counter : std_logic_vector(6 downto 0);
signal counter : std_logic_vector(3 downto 0);
signal counter_clk : std_logic_vector(4 downto 0);
signal read_write_clk : std_logic;

BEGIN

process(read_write_clk, rst)
begin

if (rst = '0') then
address <= "ZZZZZZZZZZZZZZZZ";
data <= "ZZZZZZZZ";

elsif (read_write_clk'event and read_write_clk = '1') then
if (reset = '0') then

read_enable <= '1';
write_enable <= '1';
sample_2_wdf <= "00000000000";
address <= "1111111111111111";
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data <= "00000000";
elsif (reset = '1' and start = '1') then

if (counter = "0000") then
write_enable <= '1';
address <= "000000001" & (sample_counter + sample_counter -
"0000010");
data <= sample_from_wdf(14 downto 7);

elsif (counter = "0001") then
write_enable <= '0';

elsif (counter = "0010") then
write_enable <= '1';

elsif (counter = "0011") then
write_enable <= '1';
address <= "000000001" & (sample_counter + sample_counter - 
"0000001");
data <= sample_from_wdf(6 downto 0) & '0';

elsif (counter = "0100") then
write_enable <= '0';

elsif (counter = "0101") then
write_enable <= '1';

elsif (counter = "1010") then
read_enable <= '1';
address <= "000000000" & (sample_counter + sample_counter - 
"0000010");
data <= "ZZZZZZZZ";

elsif (counter = "1011") then
read_enable <= '0';

elsif (counter = "1100") then
read_enable <= '1';
tmp <= data;

elsif (counter = "1101") then
read_enable <= '1';
address <= "000000000" & (sample_counter + sample_counter - 
"0000001");

elsif (counter = "1110") then
read_enable <= '0';

elsif (counter = "1111") then
read_enable <= '1';
sample_2_wdf <= tmp & data(7 downto 5);

end if;
else

address <= "ZZZZZZZZZZZZZZZZ";
data <= "ZZZZZZZZ";

end if;
end if;

end process;



38

process(read_write_clk, rst)
begin

if (rst = '0') then
start <= '0';
ce <= '0';
led_display <= '0';

elsif (read_write_clk'event and read_write_clk = '1') then
if (reset = '0') then

start <= '1';
ce <= '1';
counter <= "0000";

elsif (reset = '1' and start = '1') then
if (sample_counter >= "0000001") then

counter <= counter + '1';
end if;
if (sample_counter = "1000001") then

start <= '0';
led_display <= '1';

end if;
end if;

end if;
end process;

process(clk)
begin

if (clk'event and clk = '1') then
if (rst = '0') then

counter_clk <= "00000";
else

counter_clk <= counter_clk + '1';
read_write_clk <= not(counter_clk(0));
sample_clk <= counter_clk(4);

end if;
end if;

end process;

process(sample_clk)
begin

if (sample_clk'event and sample_clk = '1') then
if (reset = '0') then

sample_counter <= "0000000";
clr <= '1';

elsif (reset = '1' and start = '1') then
sample_counter <= sample_counter + '1';
clr <= '0';

end if;
end if;

end process;
END untitled;
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6.7 VHDL-kod för mux

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_arith.all;

ENTITY read_write_enable IS
PORT(

read_enable_1 : IN std_logic;
read_enable_2 : IN std_logic;
sel : IN std_logic;
write_enable_1 : IN std_logic;
write_enable_2 : IN std_logic;
read_enable : OUT std_logic;
write_enable : OUT std_logic

);
END read_write_enable;

ARCHITECTURE untitled OF read_write_enable IS
BEGIN

process(sel)
begin

if (sel = '0') then
read_enable <= read_enable_1;
write_enable <= write_enable_1;

else
read_enable <= read_enable_2;
write_enable <= write_enable_2;

end if;
end process;

END untitled;
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