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1. INLEDNING 
Examensarbetet utfördes på Institutionen för systemteknik, ISY, på 
avdelningen för elektroniksystem, ES. Vår uppgift var att 
konstruera ett digitalt filter baserat på arkitekturen beskriven i 
artikeln ”A Low power architecture for implementation of digital 
signal processing algortihms” av Henrik Ohlsson m. fl. [1]. 

Rapporten inleds med en teoridel som skall ge bakgrund till de 
metoder vi använt oss av i arbetet. Efter detta kommer en 
beskrivning av det implementerade filtret. Slutligen går vi igenom 
resultat och möjliga förbättringar av implementationen.  

BAKGRUND 
Vid implementering av synkrona filter med en global klocka så 
förbrukas en ansenlig mängd energi i klocknätet. Därför är det 
intressant att minska storleken på klocknätet och på så sätt minska 
den totala energiförbrukningen. Ett sätt är att konstruera en SIC 
(Structured Interfacing of Computational elements), eftersom en 
sådan arkitektur kan konstrueras utan ett globalt klocknät. 

SPECIFIKATION 
I detta examensarbete har ett femte 
ordningens digitalt vågfilter 
implementerats på den SIC-arkitektur 
som föreslås i [1].  

• För det implementerade filtret 
ska hastigheten och energi-
förbrukningen undersökas.  

• En matlabmodell ska tas fram för 
att verifiera det implementerade 
filtret. 

 

 

Fig 1. Femte ordningens digitalt vågfilter 
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Filtrets specifikaton: 
ωc = 0.05π, ωs = 0.07π 
Amax = 0.5 dB, Amin = 40 dB 
Filtrets ordning = 5 
Koefficienter:  α0= 117/128  
  α1= -229/256  
  α2= 1015/1024  
  α3= -995/1024 
  α4= 505/512
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2. TEORI 
I detta kapitel går vi igenom den teori som är relevant för vår 
konstruktion. Filterimplementationen är skriven i VHDL och baseras 
på en Richards-struktur, som i det här fallet är implementerad med 
symmetriska tvåportsadaptorer. I adaptorerna utförs bland annat en 
multiplikation. Då kretsen skall vara energisnål behöver denna 
operation närmare undersökas för att implementeras effektivt. 

VHDL, VHSIC HARDWARE DESCRIPTION LANGUAGE  
Idag går utvecklingen av digitala system mot färre IC-kapslar med 
ökad integration, det vill säga antalet transistorer per kapsel ökar. 
Det är sällan kostnadseffektivt att designa sådana kretsar på 
grindnivå, då det skulle ta lång tid att konstruera och få ut 
produkten på marknaden. När man även ska ta hänsyn till storlek 
och effektförbrukning kan det betyda många tidskrävande 
revisioner av konstruktionen. Om man istället använder VHDL så 
kan man snabbt beskriva och syntetisera tusentals grindar åt 
gången. Eftersom VHDL-kod går att återanvända ökar 
designeffektiviteten ytterligare. VHDL innehåller dessutom många 
funktioner för att man lätt skall kunna simulera sina 
konstruktioner. En VHDL-design är teknologioberoende, vilket 
innebär att man inte behöver bestämma vilken hårdvara man skall 
använda förrän det är dags att syntetisera. Med teknologier som 
t.ex. FPGA kan man dessutom programmera om kresten obegränsat 
antal gånger. Om produkten senare skall in i volymproduktion kan 
kretsen implementeras i en ASIC, vilket sänker kostnaderna per chip 
i stora volymer [5]. 

SYMMETRISK TVÅPORTSADAPTOR 
När man realiserar ett digitalt filter kan man utgå från ett analogt 
referensfilter. En typ av referensfilter för att realisering av digitala 
vågfilter är stegnät som består av resistorer, kondensatorer och 
spolar. 
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Om elementen på båda sidorna av kopplingspunkten, enligt fig 2, 
har olika in- respektive utresistans kommer delar av signalerna att 
reflekteras mellan elementen.  

 
Fig. 2. Stegnät 

Genom att beskriva signalflödet i kopplingspunkten, vilket visas i 
figur 3, bortser vi från komponenternas storheter och kan därför 
använda filtermodeller som för ett analogt filter har orimliga 
komponentvärden. Detta gör att vi kan konstruera digitala filter 
med bland annat mycket smalare övergångsband än ett analogt 
filter, eftersom det skulle vara praktiskt omöjligt att konstruera så 
stora elementvärden med hög precision. 

 
Fig. 3. Signalflödet i kopplingspunkten 

A1, A2 i figur 3 är ingående spänningsvågor i kopplingspunkten, 
B1, B2 är utgående spänningsvågor och R1, R2 är elementens ut- 
respektive inresistans. Vi får då sambanden i ekvation 1 [4]. 
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När vi beräknar förhållandet mellan de två sidorna måste vi tänka 
på att Kirchhoffs båda lagar måste vara uppfyllda enligt ekvation 2. 
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Genom att eliminera strömmar och spänningar kan vi få fram ett 
förhållande mellan de inkommande och utgående vågorna som 
visas i ekvation 3. 
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Ekvation 3 visar att båda ingående vågorna inverkar på de 
utgående. Ett specialfall är när R1 = R2. Detta ger att α = 0 och inga 
reflektioner uppstår. 

I figur 4 representeras ekvationerna av ett signalflödesschema, den 
symmetriska tvåportsadaptorn, figur 5 visar symbolen för denna. 

 
Fig. 4. Signalflödesschema för en symmetrisk tvåportsadaptor 

 

 
Fig. 5. Symmetrisk tvåportsadaptor 

Ekv. 2 

Ekv. 3 
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RICHARDS-STRUKTUR 
Richards-struktur består av två parallella allpassektioner, 
uppbyggda av symmetriska tvåportsadaptorer, vars utgångar 
summeras. En schematisk bild av en sådan struktur kan ses i figur 
1. 

Att man kan konstruera ett lågpassfilter av en sådan struktur beror 
på fasvridningen i allpassektionerna. De frekvensområden som har 
olika fasvridningar kommer att bli dämpade på utgången. För att 
kunna få denna skillnad måste filtret vara av udda ordning [3]. I det 
ideala fallet är fasskillnaden 0 grader i passbandet och 180 grader i 
spärrbandet mellan de två allpasgrenarna. 

Koefficienterna härleds ifrån filtrets överföringsfunktion och är 
direkt kopplade till filtrets poler. Om polernas ekvationer uppfylls 
så kommer nollställernas ekvationer automatiskt att uppfyllas. 
Detta gör det väldigt lätt att ta fram värden på koefficienterna om 
polerna för filtret är kända [3]. 

Överföringsfunktionen för en första ordningens allpasssektion ges 
av ekvation 4. 
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Detta ger att α0 = p0 . 

De övriga grenarnas överföringsfunktioner är: 
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Eftersom p1 och p2 är ett konjungerat polpar beror de av varandra 
på följande sätt: 
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Om vi sedan löser ut α1 och α2 får vi: 
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Övriga koefficienter härleds på samma sätt. 

DATATAKT OCH FÖRDRÖJNING 
Två termer som beskriver ett filters hastighet är datatakt och 
fördröjning. Fördröjning är tiden det tar för ett sampel av 
insignalen att passera genom filtret. Datatakten är ett mått på hur 
snabbt filtret kan arbeta, det vill säga i vilken takt som utsampel 
kan beräknas. 

Pipelining är en metod för att öka parallellismen för en 
implementering av en DSP-algoritm. Detta ger att filtret kan arbeta 
med en högre datatakt. Istället för att utföra filtrets beräkningar 
sekventiellt med ett beräkningselement kan flera 
beräkningselement användas som arbetar parallellt. 

Exempel 
Som exempel på pipelining studeras ett filter med tre 
multiplikationer i serie. Multiplikationerna är alltså beroende av 
den föregåendes resultat och måste därför utföras sekventiellt om 
endast ett beräkningselemt används, datatakten kommer då vara ett 
sampel per tre tidsperioder, vilket visas i figur 6. Istället för att 
använda ett beräkningselement för alla operationer kan tre 
beräkningselement användas som arbetar parallellt. Man kommer 
nu kunna starta en beräkning tre gånger så ofta vilket resulterar i att 
datatakten höjs till ett sampel per tidsperiod, enligt figur 7. 

 

Ekv. 7 
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Fig. 6. Ett beräkningselement. Ett sampel tar tre tidsperioder att 

beräkna och datatakten är ett sampel per tre tidsperioder 
(T1 + T2 + T3). 

 
Fig. 7. Tre beräkningselement. Ett sampel tar fortfarande tre 

tidsperioder att beräkna men datatakten är ett sampel per 
tidsperiod (T1). 

Det tar fortfarande lika lång tid att beräkna varje resultat 
(fördröjning), men man kan alltså processa mer data under samma 
tidsrymd. En nackdel med pipelining är att implementeringen 
kräver mer chipyta på kretsen eftersom man behöver fler 
beräkningselement. 

SIC-ARKITEKTUREN 
Grundtanken med den SIC-arkitektur som används här är att 
undvika ett globalt klocknät och istället låta en kontrollenhet styra 
ett antal beräkningselement (PE) med kontrollsignaler som har 
lägre omslagsfrekvens än klocksignalen [1]. Ett beräkningselement 
utför en specifik operation och kan därför optimeras för denna. 
Beräkningselementen behöver inte vara av samma slag, utan 
bestäms helt av kretsens uppgifter. Beroende på kretsens storlek 
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kan man ha ett globalt RAM för mellanlagring av data eller små 
RAM distribuerade över kretsen för att minimera längden på 
signalvägarna. Beräkningselementen görs oklockade för att minska 
antaler kontrollsignaler vilket kräver att kommunikationen måste 
skötas av in- och utregister, där data kan samlas upp, innan den 
vidarebefordras till ett annat beräkningselement eller RAM:et. 

 

 
Fig. 8. SIC -struktur 
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BINÄR MULTIPLIKATION 
Att multiplicera ett binärt tal med en ensam tvåpotens innebär i 
realiteten en högerskift av talet, så LSB kommer på tvåpotensens 
plats.  

Exempel: 1000*010010= 010010000 

Detta kan användas när man skall utföra en binärmultiplikation (A 
x B), genom att skifta en kopia av tal A per etta i tal B och sedan 
summera dessa partialprodukter.  

Exempel: tal A = 00110011 (=51), tal B = 010001001 (=137) 

Tre kopior (antalet ettor i tal B) av tal A skiftas. I detta fall 
kommer vi skifta in 0, 3 respektive 7 nollor. När detta är klart 
adderar vi talen. 

(51*27+51*23+51*20 = 6528+408+51 = 6987) 

    000000000110011b 

  +000000110011000b 

  +001100110000000b 

  =001101101001011b (= 6987d) 

Detta går att implementera i en krets med så kallad shift-and-add-
multiplikator. En schematisk bild av denna multiplikator visas i 
figur 9.  

 
Fig. 9. Schematisk bild över en shift-and-add-multiplikator 
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Vi måste även ha ett sätt att representera negativa tal. En variant är 
att låta den mest signifikanta biten vara teckenbit, dvs. 11b = -1d 
och 01b = 1d. Detta kallas teckenmagnitudrepresentation. Denna 
representation ger ett problem eftersom vi kommer att få två nollor, 
00b = +0d och 10b = -0d. Det kommer dessutom att behövas olika 
logik beroende på om vi skall addera ett positivt tal och ett negativt 
tal eller två tal med samma tecken. 

Tvåkomplementstal 
För att förenkla hanteringen av negativa tal används här 
tvåkomplementsrepresentation, då denna representation inte kräver 
någon speciell logik för addition av tal med olika tecken. 

Tvåkomplementet till talet X i ett B-bitars system är (2B-X). Om vi 
inverterar X kommer vi att få talet (2B-1)-X. För att få 
tvåkomplementet måste vi då addera ett. Detta gör det svårt att 
naturligt se representationen av ett negativt tal. För att visa detta tar 
vi ett åttabitarssystem som exempel. 

Ta talet 19d = 00010011b. Invertera alla bitarna, vilket 
ger 11101100. Addera 1 och 111011012c fås, vilket motsvarar 
tvåkomplementsrepresentationen av -19d. 

Om vi tar ett räkneexempel, en addition på vanligt sätt: 

   26d +000110102c 

 -14d +111100102c 

 -19d +111011012c 

 - 7d 1111110012c 

Eftersom talen skall vara representerade med endast åtta bitar tar vi 
bort bit nio och får 111110012c. För att undersöka att vi har gjort 
rätt så inverterar vi talet och adderar ett och får då 000000111b = 
7d. Att den mest signifikanta biten, MSB, är en etta betyder att 
svaret är negativt. Om talen skulle behöva förlängas till fler bitar 
förlängs positiva tal med noll och negativa tal med ett.  

Det finns två tal som har sig självt som tvåkomplement:  
1000000002c = -128d och 000000002c = 0d Detta betyder att 
+0d = -0d och +128d finns ej representerat. Det största positiva talet 
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är istället 011111112c = 127d. Detta betyder att tvåkomplements-
representation är assymetrisk. 

Canonic Signed Digit Code 
Varje etta i koefficienten till en multiplikation ger upphov till en ny 
delsumma i en shift-and-add-multiplikator. För att minimera 
antalet delsummor måste man minimera antalet ettor i 
koefficienten. För det kan man använda Canonic Signed Digit 
Code, CSDC. 

I CSDC används symbolerna 0,1 och -1. Om man till exempel vill 
representera 0.0111112 (=31/64) med CSDC kommer det att bli 
0.10000-1 (= 32/64 - 1/64 = 31/64). Man har på så sätt minskat 
antalet ettor från fem till två, och därmed behöver inte lika många 
additioner utföras i multiplikatorn. 

SPILL OCH PARASITISKA OSCILLATIONER 
Om man i ett system har en viss dataordlängd måste man se till att 
de resultat som beräknas håller sig inom talområdet. För de flesta 
talen kommer det att gå utmärkt, men om talen i en multiplikation 
eller addition är i närheten av talområdets maximum, till exempel -
128 eller +127 i en 8 bitars representation, så kommer det att leda 
till spill. Dessutom så kommer troligtvis informationen om talet 
skulle vara positivt eller negativt att ändras. 

För att detektera att talområdet överskridits kan man lägga in en så 
kallad guard-bit på indata till multiplikationen. Det man gör är att 
man förlänger talen med 1 bit till vänster. Denna bit är en kopia av 
talets original- MSB. De två MSB:erna i resultatet kan jämföras, 
vilket betyder att man lätt kan kolla om talområdet överskridits. 
Det finns fyra fall: 

• 00 - Positivt, inom ramen. Ta bort guardbiten. 
• 11 – Negativt, inom ramen. Ta bort guardbiten. 
• 10 – Spill. Talet borde blivit negativt. Lägg in maximalt 

negativt i svaret och ta bort guardbiten 
• 01 – Spill. Talet borde blivit positivt. Lägg in maximalt 

positivt i svaret och ta bort guardbiten 
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När multiplikationen är gjord kommer produkten att ha högre 
bitantal än insignalen. Utdatat måste vanligtvis ha samma ordlängd 
som indata och produkten måste därför förkortas. I ett återkopplat 
system kan detta ge upphov till parasitiska oscillationer. Det kan, 
till exempel, uppstå om talet som skall förkortas är ett negativt 
tvåkomplementstal där någon av de bitar som tas bort är en etta. 
Detta illustreras med följande exempel. Här ger trunkeringen av 
LSB att beloppet ökar med 3/128. 

1.1001111 ( = -49/128) förkortas till 6 bitar vilket ger 1.10011  
( = -52/128) 

I värsta fall kan resultatet driva mot det maximalt negativa värdet. 
För att förhindra detta måste magnitudtrunkering användas istället 
för att bara förkorta talet. Magnitudtrunkering innebär att talet 
avrundas mot noll. Detta motverkar den parasitiska oscillationen. 

I en tvåkomplementsrepresentation så utförs detta genom att addera 
teckenbiten till det förkortade talet.  

Exempel   
1.1001111 ( = -49/128) förkortas till 6 bitar och adderar MSB till 
LSB ?  1.10100 ( = -44/128). 

Undantag då addition av MSB ej är nödvändig: 1.1000000  
( = -16/32) förkortas till 6 bitar och adderar MSB till LSB ?  
1.10001 ( = -15/32). 
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3. VÅR KONSTRUKTION 
Här presenteras den konstruktion vi har designat och 
implementerat. Filtrets specifikation återfinns på sidan 1. 

PIPELINING OCH SKEDULERING 
Först av allt undersökte vi filtrets maximala datahastighet. Genom 
att utföra pipelining och skedulera filtret kan vi få det så effektivt 
som möjligt. 

Eftersom adaptorerna i vårt filter är beroende av varandra måste 
vissa adaptorer beräknas före andra. De adaptorer som saknar 
sparade värden (värden efter ett fördröjningselement) eller insignal 
är α2, α3, α4 och additionen. Genom att först beräkna α0 och α1 kan 
man sedan beräkna α3 och α2 därefter α4 och avslutningsvis 
additionen. 

Detta kräver 2 parallella beräkningselement enligt figur 10. 

 
Fig. 10. Före pipelining, två beräkningselement 

Fördröjningen med två beräkningselement är tre tidsperioder 
(T1+T2+T3). Datatakten är ett sampel per tre tidsperioder. 

Men genom att skedulera med tre beräkningselement kan vi få 
ytterligare högre datatakt eftersom α4 endast är beroende av α3 och 
additionen är endast beroende av α1 och α3 kan dessa läggas en 
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cykel framåt i tiden som visas i figur 11. Detta ger en fördröjning 
på fyra tidsperioder (T1+T2+T1+T2). Vi har däremot ökat 
datatakten till ett sampel per två tidsperioder. 

 
Fig. 11. Efter pipelining, tre beräkningselement 

Att använda fler än tre beräkningselement är inte effektivt då 
konstruktionens minimala icke-fördröjningsfria loop, Tmin, går från 
fördröjningselementet mellan α1 och α2 in i α1 ut till α2 och sedan 
tillbaka in i fördröjningselement igen. Vi måste alltså utföra 2 
beräkningar innan beräkningar med nya invärden kan ske. 

MATLABMODELL AV FILTRET 
Genom att skapa ett matlabfilter utifrån vår skedulering kunde vi 
se hur den planerade konstruktionen skulle fungera. Modellen är 
konstruerad på samma sätt som den tänkta VHDL-
implementationen. Med denna modell bestämdes sedan vilken 
intern bitordlängd som skulle användas. För att minimera 
energiåtgången i implementationen ville vi använda så kort intern 
ordlängd som möjligt. Om 12 bitar skulle användas, samma som 
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indata, kommer stora avrundningsfel att uppstå och utsignalen 
skulle bli mycket brusig. Genom att öka den interna ordlängden 
och förkorta till 12 bitar vid utgången kan avrundningsfelet 
minskas. Vi valde 16 bitars intern ordlängd då detta gav en mycket 
bättre utsignal än med 12 bitar. Fler bitar än 16 resulterar endast i 
marginell förbättring av utsignalen och man måste även ha i åtanke 
att mer bitar kräver mer logik och därmed mer effekt. 

Filtermodellens kod återfinns i Appendix B. 

VHDL-IMPLEMENTATION 
Med hjälp av den utförda pipeliningen och matlabmodellen började 
en VHDL- implementation att konstrueras. Detta gjordes i 
programsviten FPGA Advantage från Mentor Graphics.   

Kretsen är byggd för att kunna användas i ett i övrigt synkront 
system, och måste därför vara synkron utåt. På grund av detta 
måste det finnas ett kontrollblock som styrs av en extern klocka 
som sedan styr in- och utdataflödet till kretsen. 

Att data inte skickas in eller tas ut för tidigt ur de asynkrona 
delarna måste också kontrolleras. Detta görs med hjälp av register 
som placeras på vardera sida om de asynkrona 
beräkningselementen. 

På grund av att resurserna delas måste en kontrollsignal bestämma 
vilken multiplikation som skall utföras i adaptorerna. Av samma 
anledning måste vissa delresultat mellanlagras vilket kräver att ett 
RAM implementeras. Även detta styrs av kontrollblocket. I figur 12 
respektive 15 visas de delar som ingår i implementationen och hur 
dessa är sammankopplade.  

VHDL-koden till de olika blocken återfinns i Appendix A. 
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Fig. 12. Kontrollblock, Beräkningselement 1, 2 respektive 3 och 

RAM 
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Fig 13. Beräkningselementens delar, från vänster till höger: 

 inregister, adaptor och utregister. 

Kontrollblock 
Insignaler: Clk, Reset 
Utsignal: Control 

För att minimera klocknätet går den externa klockan endast till 
kontrollblocket. Här inne finns det två delar, en räknare och ett 
ROM med kontrollsignaler som styr de andra delarna i 
implementationen. Klockan styr räknaren som i sin tur styr ROM:et 
där kontrollsignalerna är lagrade. Detta är uppdelat i en tabell med 
14 rader numrerade 0 till 13, som hänvisar till räknarens värde. 
Kontrollsignalerna skickas ut till konstruktionens övriga delar och 
bestämmer när registerna, beräkningselementen och RAM:et skall 
hämta respektive skicka data och vilka in- och utgångar som skall 
användas. 

De fyra bitarna styr, mest signifikant bit först:  

Bit 3  Inläsning till inregister och inläsning till RAM. 
Bit 2  Val av multiplikator och vilka bussar som skall 
 användas. 
Bit 1 Skrivning till bussar. 
Bit 0 Inläsning i utregister. 
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Fig 14. Kontrollsignaler 

Kontrollsignalerna skickas ut enligt följande:  

1. Data läggs ut på bussarna. 
2. Data hämtas till inregister och RAM. 
3. Bussarna till inregistren stängs. 
4. Adaptorernas data hämtas till utregistren. 
5. Övergång till tidsintervall 2. 
6. Data läggs ut på bussarna. 
7. Data hämtas till inregister och RAM.  
8. Bussarna till inregistren stängs. 
9. Adaptorernas data hämtas till utregistren. 
 

Om en Reset görs sätts räknaren till noll och börjar sedan räkna 
som vanligt när reset går låg igen. 

RAM 
Insignaler: from_pe1, from_pe2, from_pe3 
Utsignaler: to_pe1, to_pe2_pe3, to_pe3 

I Ram:et mellanlagras de fem delresultaten som skall användas i 
nästa tidsperiod, vilket symboliseras med fördröjningselement i 
Richards strukturen. Varje delsumma från beräkningselementen 
har en unik minnesadress i RAM:et. 
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Fig 15. De sparade delresultatens livstid i minnet 

Minnesadresserna kan inte återanvändas förrän nästa sampelperiod 
eftersom levnadstiden på data är längre än en tidsperiod. Då vi 
aldrig skickar ut mer än tre utsignaler samtidigt delar två av 
beräkningselementen på en buss, detta för att minimera 
effektförbrukning och yta.  

Inregister 
Insignaler: reset 
 Inregister 1: Control_pe1, indata, from_ram, from_Pe2 
 Inregister 2: Control_pe2, from_ram, from_Pe1, from_pe3 
 Inregister 3: Control_pe3, from_ram1, from_ram2, from_Pe2 
Utsignaler: a1, a2 

Varje block har tre indatabussar, detta på grund av skeduleringen. 
Eftersom endast två av bussarna används åt gången behövs en 
kontrollsignal för att bestämma vilka av bussarna som skall 
användas. Det behövs även en signal för att styra när inregistret 
skall skicka in data till adaptorn. När datat är inläst så förlängs det 
med en guardbit. Detta är närmare förklarat i teorikapitlet under 
”Spill och parasitiska oscillationer”. 

Eftersom exakt samma indata behövs i båda tidsperioderna läses 
detta endast in i första tidsperioden och sparas sedan till den andra. 
Detta sker endast i Pe1 då den är ensam om att ta emot insignalen. 
Den förlänger även insignalen till den interna ordlängden. 
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Adaptorer 
Insignaler: a1,a2 
Utsignaler: b1,b2 

När inregistret skickar indata, kommer den att rippla igenom 
konstruktionen till en buffert vilken utregistret sedan läser av. 
Kontrollsignalen som skickas in är endast för att välja vilken av 
multiplikationerna som skall användas, eftersom två adaptorer ska 
dela på samma beräkningselement. 

I vår implementation delar de två multiplikationerna i varje adaptor 
samtliga resurser för att minska antalet inaktiva transistorer. Det 
betyder att vi egentligen väljer koefficient och inte multiplikation. 

Några delsummor inverteras på grund av användningen av CSDC. 
För att det skall bli tvåkomplementet måste även en etta adderas. I 
några fall ska flera tal byta tecken och då även flera ettor adderas. 
Antalet är kopplade till koefficienten och därför konstant. Denna 
addering bildar en egen gren i shift-and-add-multiplikatorn. 

Adaptorn i PE3 är annorlunda då endast en addition skall utföras i 
tidsperiod två. Summan skickas ut på b1 och b2 behåller sitt värde 
för att minska antalet onödiga omslag. 

På utgången förkortas talet till den externa ordlängden och talet 
avrundas mot noll. Detta är närmare förklarat i teorikapitlet under 
”Spill och parasitiska oscillationer”. 

Utregister 
Insignaler: b1, b2, control 
Utsignaler: to_ram 
 Utregister 1: to_pe2 
 Utregister 2: to_pe1, to_pe3 
 Utregister 3: to_pe2, outdata 

En kontrollsignal bestämmer när data skall hämtas från adaptorn. 
Vid detta tillfälle skall uträkningarna vara färdiga och resultatet 
ligga på bussarna. Därefter görs en spillkontroll, se kapitel ”Spill 
och parasitiska oscillationer”.  
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När detta är gjort väntar konstruktionen på kontrollsignalen för att 
data skall läggas ut på bussarna. Det finns två fall för detta, 
eftersom b1 och b2 skall kopplas till olika bussar beroende på 
tidsintervall. 
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4. RESULTAT 

Frekvenssvar 
Under konstruktionen av vårt filter har matlabmodellen varit 
referens för vår utsignal och har varit till stor hjälp när mindre fel 
har upstått. 

Vi har jämfört impulssvaren från modellen och VHDL-
konstruktionen och upptäckt att de stämmer överens så när som på 
fyra sampel, där det skiljer sig i den minst signifikanta biten, se 
figur 16. Detta beror på att avrundningen som görs i de två olika 
konstruktionerna är svårt att göra exakt lika. Inverkan av denna 
skillnad är nästintill obefintlig.  

 
Fig 16. Differensen mellan impulssvar från VHDL och Matlab: 

5*10-4 ˜  2-12 

Frekevensvarets passband, som visas i figur 17, har en dämpning 
på 6 dB. Detta på grund av att insignalen var skalad till ¼ för att 
minska risken för spill.  
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Fig. 17 Konstruktionens hela frekvenssvar. 

Vi har visat att det är möjligt att konstruera ett digitalt filter på 
detta sätt.  

Hastighet 
Vi har undersökt hastigheten på de olika delarna med hjälp av 
programmet Leonardo. Vid syntetisering har vi använt oss av CMOS 
0.35 µm standardceller. De uppmätta hastigheterna är: 

Inregister  5 ns 
Utregister  5 ns 
Adaptor  20 ns 
RAM  5 ns 
Kontrollblock  5 ns 

För att förenkla konstruktionen så utgick vi från en klockfrekvens 
på 40 MHz. Detta betyder att alla operationer förutom adaptorerna 
får mycket mer tid än de behöver. Eftersom det går 14 klockcykler 
mellan varje nytt utdata, så blir sampelfrekvensen ca. 2.8 
Msampel/s. 

Effekt 
Vi har försökta att minska effektförbrukningen genom att inte 
ändra bitvärden när det inte behövs, d.v.s. vi låter de delar som inte 
används i beräkningselementen behålla sin data tills nästa gång de 
ska användas, då det gamla innehållet skrivs över med ny data.  

För att ta fram kretsens effektförbrukning har vi simulerat i 
Nanosim med två olika slumptabeller som indata till 
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konstruktionen och en klockfrekvens på 40 Mhz. Medeleffekten 
blev ungefär 10 mW (3mA*3.3V) båda gångerna. Vi har tyvärr 
inte haft någon filterkonstruktion med distribuerat klocknät att 
jämföra med.  

FÖRBÄTTRINGAR 
På grund av att vår tid var begränsad så fanns det inte möjlighet att 
göra fler optimeringar av filtrets prestanda. Vi tar här upp de 
förbättringar vi hade planerat. 

Hastighet 
När vi testade hastigheten på vår konstruktion så körde vi med en 
klockfrekvens på 40 MHz. Dock betyder det dessutom att RAM, in- 
och utregister har fått mer än tillräckligt med tid. Det vi har mätt 
upp är att adaptorerna tar ungefär 20 ns på sig, medan de andra tar 
ca. 5 ns. Om man då klockar kontrollblocket med ca. 200 MHz, 
vilket ger en cykeltid på 5 ns, och ger adaptorerna 4 cykler borde 
man kunna komma upp i en sampelfrekvens på ungefär 
10 Msampel/sek 

Att minska ner adaptorerna med en klockcykel skulle inte hjälpa 
mycket, då vi endast minskar det från 20 till 18 klockcykler, vilket 
ger en förbättring på 10 ns. Om man däremot kunde minska 
adaptorerna med 4 ns och dessutom minska ner de andra delarna 
till denna hastighet skulle det vara möjligt att höja 
klockfrekvensen, få cykler på 4 ns och på så sätt tjäna 20 ns 

Vi har använt den generiska plusoperatorn i vår kod och det finns 
med största sannolikhet mera effektiva sätt att addera. Att ändra 
detta skulle kunna öka hastigheten. 
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APPENDIX A – VHDL-KOD 

Kontrollblock, räknare 
LIBRARY ieee; 
USE ieee.std_logic_1164.all; 
USE ieee.std_logic_arith.all; 
use ieee.std_logic_unsigned.all; 
 
ENTITY counter_block IS 
  PORT(  
    clk     : IN     std_logic; 
    reset   : IN     std_logic; 
    counter : INOUT  integer range 0 TO 13 
    ); 
 
END counter_block ; 
 
ARCHITECTURE untitled OF counter_block IS 
BEGIN 
 
  process(clk,reset) 
  begin 
    if reset='1' then         
      counter <= 0; 
    elsif rising_edge(clk) then  
      if counter = 13 then 
        counter <= 0; 
      elsif counter<13 then 
        counter <= counter + 1; 
      end if; 
    end if;   
  end process; 
   
END untitled; 

Kontrollblock, ROM 
LIBRARY ieee; 
USE ieee.std_logic_1164.all; 
USE ieee.std_logic_arith.all; 
 
 
ENTITY ROM IS 
   PORT(  
      counter : IN     integer range 0 TO 13; 
      reset   : IN     std_logic; 
      Control : OUT    std_logic_vector (3 DOWNTO 0); 
      clk     : IN     std_logic 
   ); 
 
END ROM ; 
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ARCHITECTURE untitled OF ROM IS 
  type table is array (13 downto 0) of std_logic_vector(3 
downto 0); 
  signal ROM : table; 
begin   
  ROM(0)  <= "0010"; 
  ROM(1)  <= "1010"; 
  ROM(2)  <= "0010"; 
  ROM(3)  <= "0000"; 
  ROM(4)  <= "0001"; 
  ROM(5)  <= "0000"; 
  ROM(6)  <= "0100"; 
  ROM(7)  <= "0110"; 
  ROM(8)  <= "1110"; 
  ROM(9)  <= "0110"; 
  ROM(10) <= "0100"; 
  ROM(11) <= "0101"; 
  ROM(12) <= "0100"; 
  ROM(13) <= "0000"; 
  process(counter,reset,ROM,clk) 
  begin 
    if(rising_edge(clk)) then 
    if(reset = '1') then 
      Control <= "0000"; 
    else    
      Control <= ROM(counter)(3 downto 0); 
    end if; 
  end if; 
  end process; 
 
END untitled; 

Inregister 1 
LIBRARY ieee; 
USE ieee.std_logic_1164.all; 
USE ieee.std_logic_arith.all; 
USE ieee.std_logic_signed.all; 
 
ENTITY In_reg1 IS 
  GENERIC(  
    internal_pe1 : integer := 15; 
    external_pe1 : integer := 11 
    ); 
  PORT(  
    control_pe1 : IN     std_logic_vector  

(3 DOWNTO 0); 
    from_pe2    : IN     std_logic_vector 

(internal_pe1 DOWNTO 0); 
    from_ram    : IN     std_logic_vector 

(internal_pe1 DOWNTO 0); 
    indata      : IN     std_logic_vector 

(external_pe1 DOWNTO 0); 
    reset       : IN     std_logic; 
    a1          : OUT    std_logic_vector 

(internal_pe1+1 DOWNTO 0); 
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    a2          : OUT    std_logic_vector 
(internal_pe1+1 DOWNTO 0) 

    ); 
 
 
END In_reg1 ; 
 
ARCHITECTURE inregister OF In_reg1 IS 
BEGIN 
  process(control_pe1(3 downto 0), reset, from_ram, 
from_pe2, indata) 
  begin 
    if(reset = '1') then      
      a1 <= conv_std_logic_vector(0,internal_pe1+2); 
      a2 <= conv_std_logic_vector(0,internal_pe1+2); 
    elsif(control_pe1(3)='1') then 
      case control_pe1(2) is 
        when '0'  =>  a1(internal_pe1+1 downto 0) 
                        <= indata(external_pe1) 
                          &indata 

(external_pe1 downto 0) 
                          &conv_std_logic_vector(0,4); 
                      a2(internal_pe1+1 downto 0) 
                        <= from_ram(internal_pe1) 
                          &from_ram 

(internal_pe1 downto 0); 
        when '1' =>   a2(internal_pe1+1 downto 0) 
                        <= from_pe2(internal_pe1) 
                          &from_pe2 

(internal_pe1 downto 0); 
        when others => null; 
      end case; 
    end if; 
  end process; 
END inregister; 

Inregister 2 
LIBRARY ieee; 
USE ieee.std_logic_1164.all; 
USE ieee.std_logic_arith.all; 
USE ieee.std_logic_signed.all; 
 
ENTITY In_reg2 IS 
   GENERIC(  
      internal_pe2 : integer := 15 
   ); 
   PORT(  
     control_pe2 : IN   std_logic_vector (3 DOWNTO 0); 
     from_pe1    : IN   std_logic_vector  

(internal_pe2 DOWNTO 0); 
     from_pe3    : IN   std_logic_vector  

(internal_pe2 DOWNTO 0); 
     from_ram    : IN   std_logic_vector  

(internal_pe2 DOWNTO 0); 
     reset       : IN   std_logic; 
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     a1          : OUT  std_logic_vector 
(internal_pe2+1 DOWNTO 0); 

     a2          : OUT  std_logic_vector 
(internal_pe2+1 DOWNTO 0) 

   ); 
 
END In_reg2 ; 
 
ARCHITECTURE inregister2 OF In_reg2 IS 
BEGIN 
  process(Control_pe2(3 downto 
2),reset,from_ram,from_pe3,from_pe1) 
  begin 
    if(reset = '1') then  
      a1 <= conv_std_logic_vector(0,internal_pe2+2); 
      a2 <= conv_std_logic_vector(0,internal_pe2+2); 
    else 
      case Control_pe2(3 downto 2) is    
        when "10" => a1(internal_pe2+1 downto 0) 
                       <= from_pe1(internal_pe2) 
                         &from_pe1 

(internal_pe2 downto 0); 
                     a2(internal_pe2+1 downto 0) 
                       <= from_ram(internal_pe2) 
                         &from_ram 

(internal_pe2 downto 0); 
        when "11" => a1(internal_pe2+1 downto 0) 
                       <= from_pe1(internal_pe2) 
                         &from_pe1 

(internal_pe2 downto 0); 
                     a2(internal_pe2+1 downto 0) 
                       <= from_pe3(internal_pe2) 
                         &from_pe3 

(internal_pe2 downto 0); 
        when others => null; 
      end case; 
    end if;   
  end process; 
END inregister2; 

Inregister 3 
LIBRARY ieee; 
USE ieee.std_logic_1164.all; 
USE ieee.std_logic_arith.all; 
USE ieee.std_logic_signed.all; 
 
ENTITY In_reg3 IS 
   GENERIC(  
      internal_pe3 : integer := 15 
   ); 
   PORT(  
     control_pe3 : IN   std_logic_vector (3 DOWNTO 0); 
     from_pe2    : IN   std_logic_vector  

(internal_pe3 DOWNTO 0); 
     from_ram1   : IN   std_logic_vector  
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(internal_pe3 DOWNTO 0); 
     from_ram2   : IN   std_logic_vector  

(internal_pe3 DOWNTO 0); 
     reset       : IN   std_logic; 
     a1          : OUT  std_logic_vector 

(internal_pe3+1 DOWNTO 0); 
     a2          : OUT  std_logic_vector 

(internal_pe3+1 DOWNTO 0) 
   ); 
 
END In_reg3 ; 
 
ARCHITECTURE inregister3 OF In_reg3 IS 
BEGIN 
  process(Control_pe3(3 downto 2),reset,from_ram2   
        ,from_ram1,from_pe2) 
  begin 
    if(reset = '1') then      
      a1 <= conv_std_logic_vector(0,internal_pe3+2); 
      a2 <= conv_std_logic_vector(0,internal_pe3+2); 
    else 
      case Control_pe3(3 downto 2) is   
        when "10" => a1(internal_pe3+1 downto 0) 
                       <= from_pe2(internal_pe3) 
                         &from_pe2 

(internal_pe3 downto 0); 
                     a2(internal_pe3+1 downto 0) 
                       <= from_ram2(internal_pe3) 
                         &from_ram2 

(internal_pe3 downto 0); 
        when "11" => a1(internal_pe3+1 downto 0) 
                       <= from_ram1(internal_pe3) 
                         &from_ram1 

(internal_pe3 downto 0); 
                     a2(internal_pe3+1 downto 0) 
                       <= from_ram2(internal_pe3) 
                         &from_ram2 

(internal_pe3 downto 0); 
        when others => null; 
      end case; 
    end if; 
  end process; 
END inregister3; 

Adaptor 1 
LIBRARY ieee; 
USE ieee.std_logic_1164.all; 
USE ieee.std_logic_arith.all; 
USE ieee.std_logic_signed.all; 
 
ENTITY Pe1 IS 
   GENERIC(  
      internal_pe1 : integer := 15 
   ); 
   PORT(  
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     a1          : IN   std_logic_vector 
(internal_pe1+1 DOWNTO 0); 

     a2          : IN   std_logic_vector 
(internal_pe1+1 DOWNTO 0); 

     control_pe1 : IN   std_logic_vector (3 DOWNTO 0); 
     b1          : OUT  std_logic_vector 

(internal_pe1+1 DOWNTO 0); 
     b2          : OUT  std_logic_vector 

(internal_pe1+1 DOWNTO 0) 
   ); 
 
END Pe1 ; 
 
ARCHITECTURE Pe1 OF Pe1 IS 
  signal to_mult : std_logic_vector 

(internal_pe1+1 downto 0); 
  signal m1    : std_logic_vector 

(internal_pe1+9 downto 0); 
  signal m2    : std_logic_vector 

(internal_pe1+9 downto 0); 
  signal m3    : std_logic_vector 

(internal_pe1+9 downto 0); 
  signal m4    : std_logic_vector 

(internal_pe1+9 downto 0); 
  signal m5    : std_logic_vector(1 downto 0); 
  signal selected : std_logic_vector 

(internal_pe1+9 downto 0); 
  signal middle1 : std_logic_vector 

(internal_pe1+1 downto 0); 
  signal middle2 : std_logic_vector 

(internal_pe1+1 downto 0); 
 
BEGIN 
  to_mult <= a2+NOT(a1)+'1';  
 
  -- alfa0 = 1.00-10101 
  -- alfa1 = -1.00100-10-1 
 
    with control_pe1(2) select 
    m1 <= 
       -- alfa 0 
       to_mult&"00000000" when '0',          
       -- alfa 1 
       NOT(to_mult&"00000000") when '1', 
       conv_std_logic_vector(0,internal_pe1+10) when 
others; 
 
  with control_pe1(2) select 
    m2 <= 
       -- alfa 0 

NOT(to_mult(internal_pe1+1) 
   &to_mult(internal_pe1+1) 
   &to_mult(internal_pe1+1) 
   &to_mult&"00000") when '0', 
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       -- alfa 1 
to_mult(internal_pe1+1) 
&to_mult(internal_pe1+1) 
&to_mult(internal_pe1+1) 
&to_mult&"00000" when '1', 

 
          conv_std_logic_vector(0,internal_pe1+10) 

    when others; 
 
  with control_pe1(2) select 
    m3 <= 
       -- alfa 0 

to_mult(internal_pe1+1) 
&to_mult(internal_pe1+1) 
&to_mult(internal_pe1+1) 
&to_mult(internal_pe1+1) 
&to_mult(internal_pe1+1) 
&to_mult&"000" when '0', 
 

       -- alfa 1 
NOT(to_mult(internal_pe1+1) 
   &to_mult(internal_pe1+1) 
   &to_mult(internal_pe1+1) 
   &to_mult(internal_pe1+1) 
   &to_mult(internal_pe1+1) 
   &to_mult(internal_pe1+1) 
   &to_mult&"00") when '1', 
 

          conv_std_logic_vector(0,internal_pe1+10) 
    when others; 

 
  with control_pe1(2) select 
    m4 <= 
       -- alfa 0 
       to_mult(internal_pe1+1) 

 &to_mult(internal_pe1+1) 
 &to_mult(internal_pe1+1) 
 &to_mult(internal_pe1+1) 
 &to_mult(internal_pe1+1) 
 &to_mult(internal_pe1+1) 
 &to_mult(internal_pe1+1) 
 &to_mult&'0' when '0', 

 
       -- alfa 1 

NOT(to_mult(internal_pe1+1) 
   &to_mult(internal_pe1+1) 
   &to_mult(internal_pe1+1) 
   &to_mult(internal_pe1+1) 
   &to_mult(internal_pe1+1) 
   &to_mult(internal_pe1+1) 
   &to_mult(internal_pe1+1) 
   &to_mult(internal_pe1+1) 
   &to_mult) when '1', 
 

    conv_std_logic_vector(0,internal_pe1+10) 
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    when others; 
   
  with control_pe1(2) select 
    m5 <= 
       -- alfa 0 
       "01" when '0', 
       -- alfa 1 
       "11" when '1', 
       "00" when others; 
 
  selected <=  m1+m2+m3+m4+m5;     
   
  middle1 <= selected(internal_pe1+9 downto 8)+a2; 
  middle2 <= selected(internal_pe1+9 downto 8)+a1; 
 
  with selected(7 downto 0) select 
    b1 <=  
    middle1 when "00000000", 
    middle1+middle1(internal_pe1+1) when others;  
 
    with selected(7 downto 0) select 
    b2 <=  
    middle2 when "00000000", 
    middle2+middle2(internal_pe1+1) when others; 
            
END Pe1; 

Adaptor 2 
LIBRARY ieee; 
USE ieee.std_logic_1164.all; 
USE ieee.std_logic_arith.all; 
USE ieee.std_logic_signed.all; 
 
ENTITY pe2 IS 
   GENERIC( 
      internal_pe2 : integer := 15 
      ); 
   PORT(  
     a1          : IN   std_logic_vector 

(internal_pe2+1 DOWNTO 0); 
     a2          : IN   std_logic_vector 

(internal_pe2+1 DOWNTO 0); 
     control_pe2 : IN   std_logic_vector (3 DOWNTO 0); 
     b1          : OUT  std_logic_vector 

(internal_pe2+1 DOWNTO 0); 
     b2          : OUT  std_logic_vector 

(internal_pe2+1 DOWNTO 0) 
   ); 
 
END pe2 ; 
 
architecture pe2 of pe2 is 
  signal to_mult : std_logic_vector 

(internal_pe2+1 downto 0); 
  signal m1 : std_logic_vector 
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(internal_pe2+11 downto 0); 
  signal m2 : std_logic_vector 

(internal_pe2+11 downto 0); 
  signal m3 : std_logic_vector 

(internal_pe2+11 downto 0); 
  signal m4 : std_logic_vector 

(internal_pe2+11 downto 0); 
  signal selected : std_logic_vector 

(internal_pe2+11 downto 0); 
  signal middle1 : std_logic_vector 

(internal_pe2+1 downto 0); 
  signal middle2 : std_logic_vector 

(internal_pe2+1 downto 0); 
   
begin 
  to_mult <= a2+NOT(a1)+'1'; 
   
  -- alfa2 = 1.000000-100-1 
  -- alfa3 = 0.-10000100-101 
 
with Control_pe2(2) select 
  m1 <= 
     --alfa2 
     to_mult&"0000000000" when '0', 
     --alfa3 
     not(to_mult&"0000000000") when '1', 
     conv_std_logic_vector(0,internal_pe2+12) when others; 
 
  with Control_pe2(2) select 
    m2 <= 
       -- alfa2 

not(to_mult(internal_pe2+1) 
   &to_mult(internal_pe2+1) 
   &to_mult(internal_pe2+1) 
   &to_mult(internal_pe2+1) 
   &to_mult(internal_pe2+1) 
   &to_mult(internal_pe2+1) 
   &to_mult(internal_pe2+1) 
   &to_mult&"000") when '0', 

 
       -- alfa3 

to_mult(internal_pe2+1) 
&to_mult(internal_pe2+1) 
&to_mult(internal_pe2+1) 
&to_mult(internal_pe2+1) 
&to_mult(internal_pe2+1) 
&to_mult&"00000" when '1',     

 
conv_std_logic_vector(0,internal_pe2+12) 
when others; 

   
 with Control_pe2(2) select 
   m3 <= 
      -- alfa2 

not(to_mult(internal_pe2+1) 
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   &to_mult(internal_pe2+1) 
   &to_mult(internal_pe2+1) 
   &to_mult(internal_pe2+1) 
   &to_mult(internal_pe2+1) 
   &to_mult(internal_pe2+1) 
   &to_mult(internal_pe2+1) 
   &to_mult(internal_pe2+1) 
   &to_mult(internal_pe2+1) 
   &to_mult(internal_pe2+1) 
   &to_mult) when '0', 

 
      --alfa3 

not(to_mult(internal_pe2+1) 
   &to_mult(internal_pe2+1) 
   &to_mult(internal_pe2+1) 
   &to_mult(internal_pe2+1) 
   &to_mult(internal_pe2+1) 
   &to_mult(internal_pe2+1) 
   &to_mult(internal_pe2+1) 
   &to_mult(internal_pe2+1) 
   &to_mult&"00") when '1', 

 
         conv_std_logic_vector(0,internal_pe2+12) 

   when others; 
 
  with Control_pe2(2) select 
   m4 <= 
      -- alfa 2 
      conv_std_logic_vector(0,internal_pe2+12) 

when '0', 
 

      -- alfa 3 
      to_mult(internal_pe2+1)&to_mult(internal_pe2+1)& 
      to_mult(internal_pe2+1)&to_mult(internal_pe2+1)& 
      to_mult(internal_pe2+1)&to_mult(internal_pe2+1)& 
      to_mult(internal_pe2+1)&to_mult(internal_pe2+1)& 
      to_mult(internal_pe2+1)&to_mult(internal_pe2+1)& 
      to_mult when '1', 
 
      conv_std_logic_vector(0,internal_pe2+12)  

when others; 
   
  selected <=  m1+m2+m3+m4+"10";  
 
  middle1 <= selected(internal_pe2+11 downto 10)+a2;  
  middle2 <= selected(internal_pe2+11 downto 10)+a1; 
   
  with selected(9 downto 0) select 
    b1 <= 
       middle1 when "0000000000", 
       middle1+middle1(internal_pe2+1) when others;    
                                        
  with selected(9 downto 0) select 
    b2 <= 
       middle2 when "0000000000", 
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       middle2+middle2(internal_pe2+1) when others; 
end pe2; 

Adaptor 3 
LIBRARY ieee; 
USE ieee.std_logic_1164.all; 
USE ieee.std_logic_arith.all; 
USE ieee.std_logic_signed.all; 
 
ENTITY pe3 IS 
   GENERIC(  
           internal_pe3 : integer := 15 
   ); 
   PORT(  
     a1          : IN   std_logic_vector 

(internal_pe3+1 DOWNTO 0); 
     a2          : IN   std_logic_vector 

(internal_pe3+1 DOWNTO 0); 
     control_pe3 : IN   std_logic_vector (3 DOWNTO 0); 
     b1          : OUT  std_logic_vector 

(internal_pe3+1 DOWNTO 0); 
     b2          : OUT  std_logic_vector 

(internal_pe3+1 DOWNTO 0) 
   ); 
 
END pe3 ; 
 
ARCHITECTURE pe3 OF pe3 IS 
  signal to_mult : std_logic_vector(internal_pe3+1 downto 
0); 
  signal m1 : std_logic_vector 

(internal_pe3+10 downto 0); 
  signal m2 : std_logic_vector 

(internal_pe3+10 downto 0); 
  signal m3 : std_logic_vector 

(internal_pe3+10 downto 0); 
  signal mult_b1 : std_logic_vector 

(internal_pe3+1 downto 0); 
  signal alfa4_result : std_logic_vector 

(internal_pe3+10 downto 0); 
  signal addition : std_logic_vector 

(internal_pe3+1 downto 0); 
  signal alfa4_and_a2 : std_logic_vector 

(internal_pe3+1 downto 0); 
  signal alfa4_and_a1 : std_logic_vector 

(internal_pe3+1 downto 0); 
begin 
  to_mult <= a2+NOT(a1)+'1'; 
   
  -- alfa4 = 1.00000-1001 
  m1 <= to_mult&"000000000"; 
  m2 <= NOT(to_mult(internal_pe3+1) 

     &to_mult(internal_pe3+1) 
     &to_mult(internal_pe3+1) 
     &to_mult(internal_pe3+1) 
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     &to_mult(internal_pe3+1) 
     &to_mult(internal_pe3+1) 
     &to_mult&"000"); 

 
  m3 <= to_mult(internal_pe3+1) 

  &to_mult(internal_pe3+1) 
  &to_mult(internal_pe3+1) 
  &to_mult(internal_pe3+1) 
  &to_mult(internal_pe3+1) 
  &to_mult(internal_pe3+1) 
  &to_mult(internal_pe3+1) 
  &to_mult(internal_pe3+1) 
  &to_mult(internal_pe3+1) 
  &to_mult; 

 
  with control_pe3(2) select 
    alfa4_result <= 
                 m1+m2+m3+'1' when '0', 
                 alfa4_result when '1', 
                 alfa4_result when others; 
 
  with control_pe3(2) select 
    addition <= 
             a1+a2 when '1', 
             addition when '0', 
             addition when others; 
 
  alfa4_and_a2 <= alfa4_result 

(internal_pe3+10 downto 9)+a2;   
 
  with alfa4_result(8 downto 0) select 
    mult_b1 <= 
            alfa4_and_a2 when "000000000", 
            alfa4_and_a2+alfa4_and_a2(internal_pe3+1) 

when others;        
 
  with alfa4_result(8 downto 0) select 
    b2 <= 
       alfa4_and_a1 when "000000000", 
       alfa4_and_a1+alfa4_and_a1(internal_pe3+1) 

 when others;              
 
   with control_pe3(2) select             
    b1 <=                               
       mult_b1         when '0', 
       addition        when '1', 
       conv_std_logic_vector(0,internal_pe3+2) 

 when others; 
   
  alfa4_and_a1 <= alfa4_result 

(internal_pe3+10 downto 9)+a1;    
 
END pe3; 
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Utregister 1 
LIBRARY ieee; 
USE ieee.std_logic_1164.all; 
USE ieee.std_logic_arith.all; 
USE ieee.std_logic_signed.all; 
 
ENTITY Out_reg1 IS 
  GENERIC(internal_pe1 : integer := 15); 
  PORT(  
    b1          : IN   std_logic_vector 

(internal_pe1+1 DOWNTO 0); 
    b2          : IN   std_logic_vector 

(internal_pe1+1 DOWNTO 0); 
    control_pe1 : IN   std_logic_vector (3 DOWNTO 0); 
    reset       : IN   std_logic; 
    to_pe2      : OUT  std_logic_vector  

(internal_pe1 DOWNTO 0); 
    to_ram      : OUT  std_logic_vector  

(internal_pe1 DOWNTO 0) 
    ); 
 
END Out_reg1 ; 
 
ARCHITECTURE Out_reg1 OF Out_reg1 IS 
signal overflowchecked_b1 : std_logic_vector(internal_pe1 
downto 0); 
signal overflowchecked_b2 : std_logic_vector(internal_pe1 
downto 0); 
  signal checkbits_b1 : std_logic_vector(1 downto 0); 
  signal checkbits_b2 : std_logic_vector(1 downto 0); 
BEGIN 
 
  Process (control_pe1(0),b1,b2,reset,checkbits_b1 

,checkbits_b2,overflowchecked_b2, 
overflowchecked_b1) 

  begin 
    if (reset='1') then 
      overflowchecked_b1 <= conv_std_logic_vector 

(0,internal_pe1+1); 
      overflowchecked_b2 <= conv_std_logic_vector 

(0,internal_pe1+1); 
      checkbits_b2 <= "00"; 
      checkbits_b1 <= "00"; 
    elsif(control_pe1(0) = '1') then  
      checkbits_b1 <= b1 

(internal_pe1+1 downto internal_pe1); 
      checkbits_b2 <= b2 

(internal_pe1+1 downto internal_pe1); 
       
      case checkbits_b1 is 
        when "10"   => overflowchecked_b1 

(internal_pe1 downto 0) 
                       <='1'&conv_std_logic_vector 

(0,internal_pe1); 
        when "01"   => overflowchecked_b1 
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(internal_pe1 downto 0) 
                       <= '0'&conv_std_logic_vector 

(1,internal_pe1); 
        when others => overflowchecked_b1 

(internal_pe1 downto 0) 
                       <= b1(internal_pe1 downto 0); 
      end case; 
 
      case checkbits_b2 is 
        when "10"   => overflowchecked_b2 

(internal_pe1 downto 0) 
                       <= '1'&conv_std_logic_vector 

(0,internal_pe1); 
        when "01"   => overflowchecked_b2 

(internal_pe1 downto 0) 
                       <= '0'&conv_std_logic_vector 

(1,internal_pe1); 
        when others => overflowchecked_b2 

(internal_pe1 downto 0) 
                       <= b2(internal_pe1 downto 0); 
      end case; 
    else 
      null; 
    end if; 
  end process; 
   
  process(Control_pe1(2 downto 1)       
   ,overflowchecked_b1,overflowchecked_b2,reset) 
  begin 
    if reset = '1' then 
      to_pe2 <= conv_std_logic_vector 

(0,internal_pe1+1); 
      to_ram <= conv_std_logic_vector 

(0,internal_pe1+1); 
    else 
      case Control_pe1(2 downto 1) is               
        when "01" => to_ram(internal_pe1 downto 0) 
                     <=overflowchecked_b1 

(internal_pe1 downto 0); 
                     to_pe2(internal_pe1 downto 0) 
                     <=overflowchecked_b2 

(internal_pe1 downto 0);  
        when "11" => to_pe2(internal_pe1 downto 0) 
                     <=overflowchecked_b1 

(internal_pe1 downto 0); 
                     to_ram(internal_pe1 downto 0) 
                     <=overflowchecked_b2 

(internal_pe1 downto 0); 
        when others => null; 
      end case; 
    end if; 
  end process; 
END Out_reg1; 
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Utregister 2 
LIBRARY ieee; 
USE ieee.std_logic_1164.all; 
USE ieee.std_logic_arith.all; 
USE ieee.std_logic_signed.all; 
 
ENTITY Out_reg2 IS 
  GENERIC(internal_pe2 : integer := 15); 
  PORT(  
    b1          : IN   std_logic_vector 

(internal_pe2+1 DOWNTO 0); 
    b2          : IN   std_logic_vector 

(internal_pe2+1 DOWNTO 0); 
    control_pe2 : IN   std_logic_vector (3 DOWNTO 0); 
    reset       : IN   std_logic; 
    to_pe1      : OUT  std_logic_vector  

(internal_pe2 DOWNTO 0); 
    to_pe3      : OUT  std_logic_vector  

(internal_pe2 DOWNTO 0); 
    to_ram      : OUT  std_logic_vector  

(internal_pe2 DOWNTO 0) 
    ); 
 
END Out_reg2 ; 
 
ARCHITECTURE outregister OF Out_reg2 IS 
signal overflowchecked_b1 : std_logic_vector(internal_pe2 
downto 0); 
signal overflowchecked_b2 : std_logic_vector(internal_pe2 
downto 0); 
  signal checkbits_b1 : std_logic_vector(1 downto 0); 
  signal checkbits_b2 : std_logic_vector(1 downto 0); 
BEGIN 
    process(Control_pe2(0),b1,b2,reset,checkbits_b2 

,checkbits_b1,overflowchecked_b1, 
overflowchecked_b2) 

  begin 
    if reset ='1' then   
      overflowchecked_b1<=conv_std_logic_vector 

(0,internal_pe2+1); 
      overflowchecked_b2<=conv_std_logic_vector 

(0,internal_pe2+1); 
      checkbits_b1 <= "00"; 
      checkbits_b2 <= "00"; 
    elsif(Control_pe2(0)='1') then     
      checkbits_b1 <= b1 

(internal_pe2+1 downto internal_pe2); 
      checkbits_b2 <= b2 

(internal_pe2+1 downto internal_pe2); 
       
      case checkbits_b1 is 
        when "10"   => overflowchecked_b1 

(internal_pe2 downto 0) 
                       <='1'&conv_std_logic_vector 

(0,internal_pe2); 
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        when "01"   => overflowchecked_b1 
(internal_pe2 downto 0) 

                       <='0'&conv_std_logic_vector 
(1,internal_pe2); 

        when others => overflowchecked_b1 
(internal_pe2 downto 0) 

                       <= b1(internal_pe2 downto 0); 
      end case; 
 
      case checkbits_b2 is 
        when "10"   => overflowchecked_b2 

(internal_pe2 downto 0) 
                       <= '1'&conv_std_logic_vector 

(0,internal_pe2); 
        when "01"   => overflowchecked_b2 

(internal_pe2 downto 0) 
                       <= '0'&conv_std_logic_vector 

(1,internal_pe2); 
        when others => overflowchecked_b2 

(internal_pe2 downto 0) 
                       <= b2(internal_pe2 downto 0); 
      end case; 
    else 
      null; 
    end if; 
  end process; 
   
  process(Control_pe2(2 downto 1),overflowchecked_b1, 

overflowchecked_b2,reset) 
  begin 
    if reset = '1' then 
      to_pe1 <= conv_std_logic_vector 

(0,internal_pe2+1); 
      to_pe3 <= conv_std_logic_vector 

(0,internal_pe2+1); 
      to_ram <= conv_std_logic_vector 

(0,internal_pe2+1); 
    else 
      case Control_pe2(2 downto 1) is 
        when "01" => to_ram(internal_pe2 downto 0) 
                     <=overflowchecked_b1 

(internal_pe2 downto 0); 
                     to_pe3(internal_pe2 downto 0) 
                     <=overflowchecked_b2 

(internal_pe2 downto 0); 
        when "11" => to_ram(internal_pe2 downto 0) 
                     <=overflowchecked_b2 

(internal_pe2 downto 0); 
                     to_pe1(internal_pe2 downto 0) 
                     <=overflowchecked_b1 

(internal_pe2 downto 0); 
        when others => null; 
      end case; 
    end if; 
  end process; 
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END outregister; 

Utregister 3 
LIBRARY ieee; 
USE ieee.std_logic_1164.all; 
USE ieee.std_logic_arith.all; 
USE ieee.std_logic_signed.all; 
 
ENTITY Out_reg3 IS 
  GENERIC(  
    internal_pe3 : integer := 15; 
    external_pe3 : integer := 11 
    ); 
  PORT(  
    b1          : IN   std_logic_vector 

(internal_pe3+1 DOWNTO 0); 
    b2          : IN   std_logic_vector 

(internal_pe3+1 DOWNTO 0); 
    control_pe3 : IN   std_logic_vector (3 DOWNTO 0); 
    reset       : IN   std_logic; 
    outdata     : OUT  std_logic_vector  

(external_pe3 DOWNTO 0); 
    to_pe2      : OUT  std_logic_vector  

(internal_pe3 DOWNTO 0); 
    to_ram      : OUT  std_logic_vector  

(internal_pe3 DOWNTO 0) 
    ); 
 
END Out_reg3 ; 
 
ARCHITECTURE outregister3 OF Out_reg3 IS 
signal overflowchecked_b1 : std_logic_vector(internal_pe3 
downto 0); 
signal overflowchecked_b2 : std_logic_vector(internal_pe3 
downto 0); 
  signal checkbits_b1 : std_logic_vector(1 downto 0); 
  signal checkbits_b2 : std_logic_vector(1 downto 0); 
BEGIN 
  process(Control_pe3(0),b1,b2,reset,checkbits_b1 

,checkbits_b2,overflowchecked_b1, 
overflowchecked_b2) 

  begin 
    if reset = '1' then       
      overflowchecked_b1<=conv_std_logic_vector 

(0,internal_pe3+1); 
      overflowchecked_b2<=conv_std_logic_vector 

(0,internal_pe3+1); 
      checkbits_b1 <= "00"; 
      checkbits_b2 <= "00"; 
    elsif(Control_pe3(0)='1') then 
       
      checkbits_b1 <= b1 

(internal_pe3+1 downto internal_pe3); 
      checkbits_b2 <= b2 

(internal_pe3+1 downto internal_pe3); 
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      case checkbits_b1 is 
        when "10"   => overflowchecked_b1 

(internal_pe3 downto 0) 
                       <='1'&conv_std_logic_vector 

(0,internal_pe3); 
        when "01"   => overflowchecked_b1 

(internal_pe3 downto 0) 
                       <='0'&conv_std_logic_vector 

(1,internal_pe3); 
        when others => overflowchecked_b1 

(internal_pe3 downto 0) 
                       <= b1(internal_pe3 downto 0); 
      end case; 
 
      case checkbits_b2 is 
        when "10"   => overflowchecked_b2 

(internal_pe3 downto 0) 
                       <='1'&conv_std_logic_vector 

(0,internal_pe3); 
        when "01"   => overflowchecked_b2 

(internal_pe3 downto 0) 
                       <= '0'&conv_std_logic_vector 

(1,internal_pe3); 
        when others => overflowchecked_b2 

(internal_pe3 downto 0) 
                       <= b2(internal_pe3 downto 0); 
      end case; 
    else 
      null; 
    end if; 
  end process; 
 
    process(Control_pe3(2 downto 1),overflowchecked_b1 
          ,overflowchecked_b2,reset)              
  begin 
    if reset = '1' then                  
      to_pe2 <= conv_std_logic_vector(0,internal_pe3+1); 
      to_ram <= conv_std_logic_vector(0,internal_pe3+1); 
      outdata <= conv_std_logic_vector(0,external_pe3+1); 
    else 
      case Control_pe3(2 downto 1) is 
        when "01" => outdata(external_pe3 downto 0) 
                     <= overflowchecked_b1 

(internal_pe3 downto  
internal_pe3-external_pe3) 
+overflowchecked_b1 

(internal_pe3); 
        when "11" => to_pe2(internal_pe3 downto 0) 
                     <=overflowchecked_b1 

(internal_pe3 downto 0); 
                     to_ram(internal_pe3 downto 0) 
                     <=overflowchecked_b2 

(internal_pe3 downto 0); 
        when others => null; 
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      end case; 
    end if; 
  end process; 
END outregister3; 

Ram 
LIBRARY ieee; 
USE ieee.std_logic_1164.all; 
USE ieee.std_logic_arith.all; 
 
ENTITY Ram IS 
   GENERIC(  
      internal_ram : integer := 15 
   ); 
   PORT(  
      control_ram : IN   std_logic_vector(3 DOWNTO 0); 
      from_pe1    : IN   std_logic_vector 

(internal_ram DOWNTO 0); 
      from_pe2    : IN   std_logic_vector 

(internal_ram DOWNTO 0); 
      from_pe3    : IN   std_logic_vector 

(internal_ram DOWNTO 0); 
      reset       : IN   std_logic; 
      to_pe1      : OUT  std_logic_vector 

(internal_ram DOWNTO 0); 
      to_pe2_pe3  : OUT  std_logic_vector 

(internal_ram DOWNTO 0); 
      to_pe3      : OUT  std_logic_vector 

(internal_ram DOWNTO 0) 
   ); 
 
END Ram ; 
 
ARCHITECTURE untitled OF Ram IS 
 signal adress1 : std_logic_vector  

(internal_ram downto 0); 
 signal adress2 : std_logic_vector  

(internal_ram downto 0); 
 signal adress3 : std_logic_vector  

(internal_ram downto 0); 
 signal adress4 : std_logic_vector  

(internal_ram downto 0); 
 signal adress5 : std_logic_vector  

(internal_ram downto 0); 
BEGIN 
process(control_ram,reset,from_pe1,from_pe2,from_pe3,adress
1     ,adress2,adress3,adress4,adress5) 
  begin 
    if(reset = '1') then 
      adress1 <= conv_std_logic_vector 

(0,internal_ram+1); 
      adress2 <= conv_std_logic_vector 

(0,internal_ram+1); 
      adress3 <= conv_std_logic_vector 

(0,internal_ram+1); 
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      adress4 <= conv_std_logic_vector 
(0,internal_ram+1); 

      adress5 <= conv_std_logic_vector 
(0,internal_ram+1); 

    else 
 
case control_ram(3 downto 2) is 
  when "10" => adress4(internal_ram downto 0) 
               <= from_pe1(internal_ram downto 0); 
               adress5(internal_ram downto 0) 
               <= from_pe2(internal_ram downto 0); 
  when "11" => adress1(internal_ram downto 0) 
               <= from_pe1(internal_ram downto 0); 
               adress2(internal_ram downto 0) 
               <= from_pe2(internal_ram downto 0); 
               adress3(internal_ram downto 0) 
               <= from_pe3(internal_ram downto 0); 
  when others => null; 
end case; 
 
case control_ram(2 downto 1) is 
  when "01" =>   to_pe1(internal_ram downto 0) 
                 <= adress1(internal_ram downto 0); 
                 to_pe2_pe3(internal_ram downto 0) 
                 <= adress2(internal_ram downto 0); 
                 to_pe3(internal_ram downto 0) 
                 <= adress3(internal_ram downto 0); 
  when "11" =>   to_pe2_pe3(internal_ram downto 0) 
                 <= adress4(internal_ram downto 0); 
                 to_pe3(internal_ram downto 0) 
                 <= adress5(internal_ram downto 0); 
  when others => null;             
end case; 
    end if; 
  end process; 
END untitled; 



 
APPENDIX B  MATLAB-KOD 

 51 

APPENDIX B - MATLAB-KOD 

Filtermodell 
function out = filtermodell(in) 
% koefficienter 
 alfa0 = 117/128; 
 alfa1 = -229/256; 
 alfa2 = 1015/1024; 
 alfa3 = -995/1024; 
 alfa4 = 505/512; 
  
 ram = zeros(7,1); 
 tempram = zeros(7,1); 
% det temporära ramet är till för att utsignalen ska 
% komma på samma sätt som det gör i VHDL-filtret 
  
 for I=1:length(in) 
    % Tidsintervall 1 
    [pe1_b1,tempram(1)] = pe(in(I),ram(1),alfa0); 
    [pe2_b1,tempram(4)] = pe(ram(3),ram(4),alfa2); 
    [pe3_b1,tempram(7)] = pe(ram(6),ram(7),alfa4); 
 
    % Tidsintervall 2 
    [tempram(2),tempram(3)] = pe(in(I),pe2_b1,alfa1); 
    [tempram(5),tempram(6)] = pe(pe1_b1,pe3_b1,alfa3); 
    out(I) =fix((ram(2)+ram(5))*2^11)/2^11; 
    
    %kopiering till minnet för n+1  
    ram = tempram; 
  end 

Processorelement 
function [b1,b2] = pe(a1,a2,koeff) 
  pe_mult = (a2-a1)*koeff; 
  %avrundar ner till vad som får plats i 16 bitars 
representation 
  b1 =fix((pe_mult+a2)*2^15)/2^15; 
  b2 =fix((pe_mult+a1)*2^15)/2^15; 
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