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Förord 
 
Användning av komplexa algoritmer ökar ständigt, tyvärr är dessa även väldigt 
krävande när det gäller effektförbrukningen. Även det traditionella sättet att öka 
beräkningsprestanda som är att helt enkelt öka processorns klockfrekvens bidrar 
till hög effektförbrukning. Tyvärr är en mycket stor andel av apparaterna som 
kräver de här komplexa algoritmerna batteridrivna. Det höga kravet på 
effektförbrukningen gör att såna algoritmer är lämpligast att realisera i hårdvara. 
IDCT (Invers Diskret Cosinus Transform) är en av de komplexa algoritmerna 
som förekommer i olika portabla apparater som handdatorer, mobiltelefoner och 
mediaspelare. Endimensionell, tvådimensionell och tredimensionell är bara 
några typer av IDCT algoritmen. 
Målet med det här examensarbetet var att skapa en snabb version av en 
tvådimensionell IDCT algoritm, där tekniken som multipelkonstant 
multiplikation och del-utryck delning samt aritmetiken som bit-seriell och bit-
parallell används.  
Referens- och testmodellen konstruerades och implementerades i Matlab medan 
den färdiga modellen utformades i syntetiserbar VHDL. 
 
Stort tack till handledaren Oscar Gustafsson för hjälpen med genomförandet av 
detta examensarbete. 
 
Förkortningar som användes i rapporten finns att hitta på sidan 25. 
 
 



 



 ix

Innehållsförteckning 
 

1 Inledning ________________________________________________1 

2 Modellering i Matlab ______________________________________3 

2.1 Testbänk_________________________________________________ 3 

2.2 Testmodell _______________________________________________ 4 

3 Steget mellan Matlab och VHDL _____________________________7 

3.1 Multipelkonstant multiplikation och del-uttryck delning _________ 8 

3.2 MatrixSCSE______________________________________________ 9 
3.2.1 Förenklingar med MatrixSCSE__________________________________10 

4 Modellering i VHDL______________________________________13 

4.1 Realisering av tvådimensionell IDCT ________________________ 13 
4.1.1 Endimensionell IDCT _________________________________________13 
4.1.2 Inregister ___________________________________________________14 
4.1.3 Minne _____________________________________________________15 
4.1.4 Utregister __________________________________________________16 

4.2 Färdig modell____________________________________________ 16 

5 Alternativa modeller ______________________________________17 

5.1 Modell A________________________________________________ 17 

5.2 Modell B________________________________________________ 18 

6 Resultat ________________________________________________19 

6.1 Väsentliga resultat________________________________________ 19 

6.2 Hänvisade resultat________________________________________ 20 

7 Sammanfattning _________________________________________21 

7.1 Målet med examensarbetet_________________________________ 21 

7.2 Resultat ________________________________________________ 21 

7.3 Vidareutveckling _________________________________________ 21 

Referenser _______________________________________________23 

Förkortningar ____________________________________________25 



 x

Bilagor __________________________________________________27 



 xi

Figurförteckning 
 
Figur 1: Testbänkens struktur. ...................................................................3 
Figur 2: Illustrerad beräkning av 2D-IDCT...............................................8 
Figur 3: Multipelkonstant multiplikation...................................................8 
Figur 4: Förenklad multiplikation..............................................................8 
Figur 5: Exempel på möjlig beräkning. .....................................................9 
Figur 6: Matris V i omskriven form. .......................................................10 
Figur 7: MatrixSCSE utskrift med ekvationerna. ....................................11 
Figur 8: Endimensionell IDCT. ...............................................................13 
Figur 9: Inregistrets och 1D-IDCT-s utdata.............................................14 
Figur 10: Inregistrets och 1D-IDCT-s utdata efter förenkling.................15 
Figur 11: Struktur av minnet....................................................................15 
Figur 12: Tvådimensionell IDCT. ...........................................................16 
Figur 13: IDCT block i modellen A. .......................................................17 
Figur 14: IDCT block i modellen B.........................................................18 
 
 





 1 

1 Inledning 
 
IDCT (Invers Diskret Cosinus Transform) är en vanlig algoritm vilken används 
främst vid video, bild och ljud dekomprimering. Portabla apparater som 
handdatorer, mobiltelefoner och mediaspelare använder sig av den när MPEG, 
JPEG och mp3 filer skall öppnas. Algoritmen är raka motsatsen till Diskret 
Cosinus Transformen (DCT) som är lik Diskret Fourier Transform (DFT). 
Fördelen med DCT framför DFT är att vid signalkomprimering har den sitt 
energispektrum koncentrerat till ett mindre frekvensintervall. Diskret 
cosinustransformen av en signal är alltid reell jämfört med DFT som är ett 
komplext tal. 
Målet med detta examensarbete är att konstruera en digital video avkodare i 
MPEG-2 format. Detta format använder sig av tvådimensionell IDCT algoritm. 
Algoritmen konstrueras i hårdvara för att få bättre prestanda när det gäller både 
hastighet och effektförbrukning. 
Tekniker som används är multipelkonstant multiplikation och del-utryck 
delning. Tillämpning av dem teknikerna kräver uppdelning av den 
tvådimensionella algoritmen i två endimensionella. 
Konstrueringen av den färdiga modellen underlättas med hjälp av en referens 
modell som skapas i Matlab. 
 
Notera att utskiftet i avsnitt 3.2 antas vara skapad av funktionen MatrixSCSE. 
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2 Modellering i Matlab 
 
Matlab är främst ett interpreterande* programspråk som används för 
matematiska och tekniska beräkningar. 
Eftersom det är lönsamt att utföra beräkningar med så få decimaler som möjligt 
konstrueras en testbänk i Matlab för att bestämma i hur stor utsträckning 
avrundningen av element i matriser som används av algoritmen IDCT får ske. 

2.1 Testbänk 
 
Testbänken illustrerad i Figur 1 skapas enligt IEEE standard [2]. 
Implementeringen görs i matlab. 

 
Figur 1: Testbänkens struktur. 

Generatorn producerar 2D-DCT-ns indata som en uppsättning av 10 000 8x8-
matriser med slumpmässigt innehåll. 
Under testning används det tre olika uppsättningar av matriser. Första 
uppsättningen av 10 000 matriser innehåller värden mellan -5 och 5. Andra 
innehåller värdena mellan -256 och 255. Tredje och sista uppsättningen 
innehåller värdena mellan -300 och 300. 
Alla matriser i uppsättningarna kodas med 2D-DCT algoritmen som är 
definierad enligt ekvation 1. 
 

 
 

_______________________________ 
*koden översätts inte till maskinkod för att tolkningen av den kan ske. 
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Kodade 8x8-matriserna avrundas till heltal, samt klipps av till ett område från -
2048 till 2047, vilket motsvarar 12 bitar binärt. Därefter avkodas alla avrundade 
matriser med både referens- och testmodellen. 
Referensmodellen är definierad enligt ekvation 2. 
 

 
 
Avkodade matriserna avrundas och klipps av till ett område från -256 till 255 
(motsvarar 9 bitar). Till slut granskas utdata av de två modellerna av en 
jämförare som har uppgift att kontrollera om testmodellen uppfyller följande 
standardkrav. 

– relativa fel i varje pixel skall inte överstiga 1. 
– medelvärdet av de relativa felen i kvadrat i varje pixel skall inte 

överstiga 0,06. 
– medelvärdet av summan av de relativa felen i kvadrat skall inte 

överstiga 0,02. 
– medelfelen i varje pixel får inte överstiga 0,015. 
– medelvärdet av summan av medelfelen skall inte överstiga 0,0015. 
– om indatamatris innehåller bara nollor skall utdatamatris göra det också. 

2.2 Testmodell 
 
En fungerade testbänk kräver självklart en testmodell. Konstrueringen av 
tesmodellen underlättar också framställningen av den färdiga modellen. 
Till en början skapas testmodellen som en 1D-IDCT och därefter successivt 
byggs upp till en 2D-IDCT avkodare utifrån två 1D-IDCT som har definition 
enligt ekvation 3. 
 

 
 
Eftersom testmodellens indata är kodade 8x8 matriser, skrivs ekvationen om till 
matrisform. Illustreras med ekvationerna 4 och 5 [1]. 
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För att konstruera 2D-IDCT krävs det två matriser, M och MT (se ekvationerna 7 
och 8), där matris MT är transponat* av matrisen M. 
Båda matriserna beräknas fram med hjälp av Matlab (se bilagor 1 och 2). 
 

 

 

 
 
Slutligen när 2D-IDCT avkodaren är uppbyggd testas den mot referensmodellen 
för att få fram en adekvat avrundning av matriserna. 
En lyckad testning gav fram att avrundning av matriselement A, B, C, D, E, F 
och G till 10 decimaler binärt är tillräckligt bra för att uppfylla IEEE 
standardkrav. 
 

_______________________________ 
*rader och kolumner byter plats i en matris. 
**ekvationerna 4 och 6 bildar ekvation 7. 
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Tabell 1 visar IEEE standardkrav samt testresultat av de tre olika uppsättningar 
av 10 000 matriser (se avsnitt 2.1). 
 
 Krav Upps. 1 Upps. 2 Upps. 3 
Relativa fel 1 0,0046404 0,2339 0,30739 

Medelvärdet av relativa fel 0,06 5,6855·10
-6 0,01463 0,017191 

Medelvärdet av summan … 0,02 5,527·10
-6

 0,014288 0,016559 

Medelfel 0,015 5,2572·10
-5

 0,0030143 0,0048248 

Medel av medelfelssumman 0,0015 4,1389·10
-7

 0,00011124 0,00011837 

Tabell 1: IEEE standardkrav med testresultat. 
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3 Steget mellan Matlab och VHDL 
 
Nu när en lämplig avrundning av matriserna är framtagen, så skrivs 
ekvationerna 4 och 6 från avsnitt 2.2 om ytterligare en gång för att förenkla 
beräkningarna ännu mer. 
Ekvation 4 skrivs om med ekvationerna 9 och 10 (lättast att jämföra med 
ekvation 5) samt ekvation 6 skrivs om med ekvationerna 11 och 12. Således 
reduceras stort antal multiplikationer medan kostnaden blir bara en addition och 
en subtraktion. 
 

 
 

 
 
Eftersom tvådimensionell avkodare konstrueras i hårdvaran är det möjligt att 
multiplikation med matriser O och P, från ekvationerna 9 och 10, förenklas 
ytterligare en gång. Orsaken varför ekvationerna 11 och 12 inte förenklas är att 
beräkningar med ekvationerna 9 och 10 görs två gånger. 
Beräkningar utförs i vågrätt och lodrätt riktning, så som det är illustrerat i Figur 
2. 
Förenklingsteknikerna som används heter multipelkonstant multiplikation och 
del-uttryck delning (eng. multiple-constant multiplications and subexpressions 
sharing). Teknikerna beskrivs i avsnitt 3.1. 
I hårdvaran, utöver de förenklingar, delas 8x8 indatamatriserna upp i åtta 
vektorer. 
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Figur 2: Illustrerad beräkning av 2D-IDCT. 

3.1 Multipelkonstant multiplikation och del-uttryck 
delning 
 
I de flesta DSP algoritmer likaså i IDCT inblandas multiplikation av en variabel 
med flera konstanter. Detta visas i Figur 3. 
 

 
Figur 3: Multipelkonstant multiplikation. 

Såna sammansatta operationer kan förenklas märkbart med eliminering av 
gemensamma del-uttryck som illustrationen i Figur 4 visar. 
 

 
Figur 4: Förenklad multiplikation. 

Målet är att minska antalet av grundoperationer (dvs. adderare/subtraherare och 
skift operationer), genom att hitta gemensamma faktorer i koefficienterna i 
Figur 3. Genom att först generera ett set av gemensamma del-uttryck som i 
nästa steg multipliceras med enkla koefficienter eller adderas/subtraheras för att 
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generera nya del-uttryck. Den totala komplexiteten av implementeringen kan på 
så vis reduceras. 
För multipelkonstant multiplikation med många koefficienter leder till det 
faktum att de flesta del-uttryck redan är genererade och bara en enda 
addition/subtraktion behövs för att generera en annan koefficient. 
Problemet som kan uppstå är att kopplingar mellan grundoperationerna kan bli 
väldigt komplexa och oregelbundna. I praktiken kan det vara betydligt 
motarbetande att spara på adderare/subtraherare eftersom layoutkonstruktionen 
kan vara tidskrävande [4]. 
 
Exempel 3.1: 
Figur 5 visar en möjlig beräkning av y1 = 9x, y2 = 23x och 
y3 = 81x. 
 

 
Figur 5: Exempel på möjlig beräkning. 

Funktionen MatrisSCSE som beskrivs lite närmare i nästa avsnitt använder sig 
av multipelkonstant multiplikation och del-uttryck delning. 

3.2 MatrixSCSE 
 
MatrixSCSE [3] är en funktion som är implementerad i Matlab, som används 
vid förenkling av matrismultiplikationer. Tekniker som ligger bakom 
MatrixSCSE är multipelkonstant multiplikationer och del-uttryck delning (se 
avsnitt 3.1). Funktionen spelar stor roll för reduktion av effektförbrukning vid 
beräkningar. 
Effekten sänks genom att kostsamma* multiplikationer undviks (se Exempel 
3.1) och genom att antal additioner/subtraktioner och skiftoperationer reduceras. 
 
 
__________________________ 
* med kostsamma menas multiplikationer som inte har faktorer 2ⁿ där n = 0, ±1, ±2, ±3 …. 
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3.2.1 Förenklingar med MatrixSCSE 
 
I det här exjobbet används MatrixSCSE vid förenkling av multiplikationer med 
matriserna O och P (se kapitel 3), men för att det ska vara lättare att förstå hur 
funktionen fungerar antar vi att en matris V är lika med [45  -76; 45 -60] och att 
multiplikation som visas i ekvation 13 skall utföras. 
 

 
 

 
Figur 6: Matris V i omskriven form. 

Matrisen V skrivs först om enligt Figur 6 där alla rader i utskriften kan 
betecknas med faktorer u(0) och u(1) samt produkter w(0) och w(1). Därefter 
förenklas matrisen med hjälp av förflyttningar. MatrixSCSE utför två sökningar 
för att veta vilka förflyttningar som skall genomföras och i vilken ordning. 
Första sökningen avser termer i samma kolumn och andra sökningen avser 
termer i andra kolumner. De termerna som är intressanta är de som förekommer 
oftast. När alla de intressanta termerna är bestämda verkställs förflyttningar. 
På platserna där termerna flyttas ifrån skrivs en nolla och på platserna som 
termerna flyttas till skrivs en bokstav*, visas i Figur 7 [3]. 
När alla lönsamma förflyttningar (minst två åt gången) är utförda framställs ett 
resultat som visar hur många av grundoperationerna är sparade. I detta exempel 
sparades 7 grundoperationer. Motsvarande resultat för matriserna O och P är 22 
respektive 36. 
Figur 7 visar också alla utförda förflyttningar i flera steg. 
 
 
_______________________________ 
* för att utskriften ska vara överskådlig och lätt att förklaras används bokstäver istället för siffror. I 
verkligheten är a, b och c skrivna som 2, 3 respektive 4. 
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Figur 7: MatrixSCSE utskrift med ekvationerna. 

Ekvationerna a, b och c framställs ifrån förflyttningarna. 
Ekvation a blir en differens för att de inringade ettorna, från raderna betecknade 
med u(1) har flyttats upp till raderna som är betecknade med u(0) på ettor med 
motsatt tecken. 
Ekvationerna b och c framställs på samma sätt fast med en faktor 22 respektive 
24 eftersom det har skett en förflyttning med två respektive fyra steg åt höger. 
Sista steget ger ytterligare två ekvationer, w(0) och w(1), som ger resultatet av 
ekvation 13. Faktorerna i de två ekvationerna bestäms av MSB och LSB 
representationen.
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4 Modellering i VHDL 
 
VHDL är ett hårdvarubeskrivande språk som används för att beskriva digitala 
kretsar som sedan kan realiseras och hamna på ett chip. Den stora skillnaden 
mellan hårdvarubeskrivande språk och konventionella programmeringsspråk är 
att exekvering av programblock kan ske parallellt eller sekventiellt. 

4.1 Realisering av tvådimensionell IDCT 
 
Den tvådimensionell IDCT uppdelas i fyra olika huvudblock för att 
realiseringen av färdiga modellen ska underlättas. De blocken är: 1D-IDCT, 
inregister, minne och utregister. 
 

4.1.1 Endimensionell IDCT 
 
Efter att multiplikationerna med matriserna O och P hade förenklats med 
MatrixSCSE erhölls 22 respektive 11 ekvationer. Dessa ekvationer skrivs ner i 
VHDL i samma ordning som de skapades (se bilagor 3 och 4). Båda 
matrismultiplikationerna konstrueras i form av två block med fyra utgångar (se 
Figur 8). 
 

 
Figur 8: Endimensionell IDCT. 

Realiseringen av 1D-IDCT enligt ekvationerna 9 och 10 i kapitel 3 åstadkoms 
genom att ett block som heter add_sub skapas. Blocket utför summering och 
differens av matrisprodukter. Det har olika längder beroende på i vilken 1D-
IDCT block de sitter i den färdiga modellen. Det första blocket har längden 23 
bitar, medans det andra har 37 bitar. 
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4.1.2 Inregister 
 
Båda de endimensionella IDCT blocken som används i den färdiga modellen tar 
emot data från ett varsitt inregister. Dessa har två uppgifter, först att registrera 
alla inkommande binära tal. I varje klockcykel kommer det in ett nytt tal genom 
en parallell buss. Andra uppgiften är att sända en vektor med åtta registrerade 
tal åt gången. Denna uppgift är väldigt viktig för effektförbrukningen (se 
Figurer 9 och 10). 
 

 
Figur 9: Inregistrets och 1D-IDCT-s utdata. 

Figuren 9 illustrerar inregistrets och 1D-IDCT blockets utgångar. Eftersom 
IDCT-ns uträkningar påverkas av inregistren är utdata olika under varje 
klockcykel men bara under en klockcykel, då räknaren är lika med 7, är den 
korrekt. 
Minskningen av effektförbrukningen och eliminering av inkorrekta och onödiga 
beräkningar realiseras genom att inregistren behåller och sänder korrekt data 
under åtta klockcyklar tills de erhåller ny korrekt data (visas i Figur 10). 
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Figur 10: Inregistrets och 1D-IDCT-s utdata efter förenkling. 

Detaljerade effektförbrukningsresultat kan hittas i avsnitt 6.2. 
 

4.1.3 Minne 
 
Läsning och skrivning av data till minnet sker samtidigt för att undvika 
fördröjningar. Dessutom sker läsning av data inte i samma ordning som den 
skrivs, vilket gör det nödvändigt att använda två minnesblock för en snabb 
datahantering. 
 

 
Figur 11: Struktur av minnet. 

All data som sänds till minnet skrivs alltid kolumnvis oavsett i vilken 
minnesblock den sparas. Varannan matris (grupp om åtta vektorer) skrivs till 
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block 1 och varannan skrivs till block 2. Medan skrivningen till block 2 sker, 
läses data från block 1 och tvärtom. Läsningen av data sker alltid radvis. 
Alla sparade tal i ett block har en egen sex bitars adress för att de ska kunna 
skiljas åt. 
Synkroniseringen av skriv och läs adresser åstadkoms med hjälp av två räknare, 
en vanlig och en långsam tre bitars räknare (se Figur 11). Den vanliga räknaren 
räknas upp på varje klockcykel medan den långsamma var åttonde klockcykel. 
Skrivadresser har långsam räknare som MSB och läsadresser som LSB. 
Multiplexerns uppgift är att sända rätt/läst data till nästa huvudblock.  
 

4.1.4 Utregister 
 
Utregistrets uppgift är precis det motsatta jämfört med inregistrets. Det tar emot 
åtta binära tal åt gången men sänder bara en i taget i varje klockcykel. Varje 
sådant tal representerar en pixel som är avkodad med tvådimensionell IDCT. 

4.2 Färdig modell 
 
Modellen sätts ihop enligt Figur 12 (se även bilaga 5). Inregistret till vänster 
registrerar alla nio-bitars tal från bussen i varje klockcykel. Efter åtta 
klockcyklar sänds en vektor med åtta registrerade tal till den första 
endimensionella avkodaren. IDCT-n sänder avkodade vektorer till minnet. 
 

 
Figur 12: Tvådimensionell IDCT. 

Först när åtta vektorer, som bildar en 8x8 matris, är sparade i minnet utförs 
ytterligare en avkodning men denna gång i lodrätt riktning, visad i Figur 2. 
Slutligen skriver utregistret färdigt avkodat data på en 37-bitars buss. 
Simuleringsresultat i våg-form kan hittas i bilaga 6 (9 insignaler och 37 
utsignaler).  
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5 Alternativa modeller 
 
För att den färdiga modellen skall kunnas jämföras, skapas två alternativa 
modeller av tvådimensionell IDCT, modell A och modell B. Enda 
konstruktionsskillnaden mellan de olika modellerna är uppbyggnaden av IDCT 
blocken. 

5.1 Modell A 
 
Modellen A använder sig av åtta generella multiplikatorer som påverkas direkt 
av en tre bitars räknare, illustreras i Figur 13. Så fort räknaren ändras, får 
samtliga multiplikatorer en respektive faktor. T.ex. multiplikator m1 har faktor 
G då räknaren är 0, A då räknaren är 1, E då räknare är 2 och så vidare. 
 

 
Figur 13: IDCT block i modellen A. 

Alla minneselement i figuren är också påverkade av räknaren eftersom 
innehållet i dem raderas efter åtta utförda summeringar för att en korrekt 
matrismultiplikation kan erhållas. 
Alla multiplikationer och additioner sker parallellt. 
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5.2 Modell B 
 
Skillnad mellan modellerna A och B är att modellen B använder sig av 
konstanta multiplikatorer men med en dynamisk metod. Dynamiken i denna 
modell realiseras med hjälp av en multiplex och en demultiplex som 
synkroniseras med tre bitars räknare, vissas i Figur 14. 
 

 
Figur 14: IDCT block i modellen B. 
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6 Resultat 
 
Alla resultat simulerades fram i Nanosim* efter att VHDL koden syntetiserats 
med Leonardo**. Syntetiseringar och simuleringar gjordes med samma 
inställningar för att få fram rättvis jämförelse. En indata-fil med närmare 40 000 
pixlar användes under simuleringarna. Spänningsnivå var 3,3V och 
klockfrekvensen låg på 10MHz. 

6.1 Väsentliga resultat 
 
Tabell 2 visar slutresultat av de tre fullständiga modellerna. Notera att alla 
modellerna inkluderar minnet. Den färdiga modellen, med effektförbrukning på 
knappt 20mW, visar sig vara mer än tre gånger bättre än modell A och nästan 
fem gånger bättre än modell B. Förutom att den har lägst effektförbrukning så 
använder den färdiga modellen drygt en fjärdedel av transistorerna än vad 
modell B gör och nästan en sjundedel än modell A. 
 
 Modell A Modell B Den färdiga modellen 
Antal transistorer 1 430 506 949 844 217 448 

Effektåtgång [mW] 65,50 94,51 19,56 

Tabell 2: Simuleringsresultat. 

I tabell 3 visas simuleringsresultat av första inregistret och första 
endimensionella IDCT (alltså konstruktionen av den färdiga modellen före 
minnet). 
 
 Inregister och 1D-IDCT 

Antal transistorer 30 048 

Effektåtgång [mW] 3,7 

Tabell 3: Simuleringsresultat. 

Utförliga simuleringsresultat är bifogade som bilagor 7, 8, 9 och 10. 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
* program som simulerar strömförbrukningen på kretsnivå. 
** syntesverktyg från Mentor Graphics. 
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6.2 Hänvisade resultat 
 
Resultat, hänvisade från avsnitt 4.1.2, i tabell 4 visar hur stor påverkan 
inregistret har på effektförbrukningen. Inregistret som kräver lite mer än 2 000 
transistorer minskar 1D-IDCT beräkningen med drygt 42%. 
Utförliga simuleringsresultat är bifogade som bilagor 11 och 12. 
 
 1D-IDCT utan InReg 1D-IDCT med InReg 

Antal transistorer 36 969 39 048 

Effektåtgång [mW] 4,01 2,31 

Tabell 4: Simuleringsresultat 
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7 Sammanfattning 

 
IDCT (Invers Diskret Cosinus Transform) är en vanlig algoritm vilken används 
främst vid bild och ljud dekomprimering. Portabla apparater som handdatorer, 
mobiltelefoner och mediaspelare använder sig av den när MPEG, JPEG och 
mp3 filer skall öppnas. Algoritmen är en Fourier relaterad transform som kan 
förekomma i många olika former som t.ex. endimensionell, tvådimensionell, 
tredimensionell m.fl.  

7.1 Målet med examensarbetet 
 
Målet med det här examensarbetet är att skapa en snabb och effektsnål version 
av tvådimensionell IDCT algoritm, där tekniken som multipelkonstant 
multiplikation och del-utryck delning samt aritmetiken som bit-seriell och bit-
parallell används.  
Lösningen är en konstruktion i hårdvara med hjälp av två endimensionella 
IDCT beräkningar. 

7.2 Resultat 
 
Resultatet inklusive minnet blev en effektsnål konstruktion som förbrukar 19,56 
mW. Realiseringen av konstruktionen på ett chip kräver lite mer än 200 000 
transistorer. 

7.3 Vidareutveckling 
 
Som i alla och även i det här projektet finns det alltid plats för förbättringar. 
En förbättring kan vara en IDCT blockkonstruktion med hjälp av distribuerad 
aritmetik (DA). Denna aritmetik kan framställas som ROM-baserad eller som 
addition-baserad. Detaljerad information kan hittas i artikeln ”New distributed 
arithmetic algorithm and its application to IDCT”, se referens [5]. 
En annan tänkbar förbättring är att kvantisera data efter första IDCT-blocket. 
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Förkortningar 
 
1D-IDCT – endimensionell IDCT 
2D-IDCT – tvådimensionell IDCT 
DA – Distribuerad Aritmetik 
DCT – Diskret Cosinus Transform 
DSP – Digital Signal Processing 
IDCT – Invers Diskret Cosinus Transform 
JPEG – Joint Photographic Experts Group 
LSB – Least Significant Bit 
MatLab – Matrix Laboratory 
MatrixSCSE – Matrix Signed Common SubExpression 
MP3 – MPEG-1 Audio Layer 3 
MPEG – Moving Picture Experts Group 
MSB – Most Significant Bit 
VHDL – VHSIC Hardware Description Language 
VHSIC – Very High Speed Integrated Circuit 
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Matris_M.m 
 
function X = matris_M() 

 

C1 = 1/(sqrt(2)); 

 

X=[0 0 0 0 0 0 0 0; 

   0 0 0 0 0 0 0 0; 

   0 0 0 0 0 0 0 0; 

   0 0 0 0 0 0 0 0; 

   0 0 0 0 0 0 0 0; 

   0 0 0 0 0 0 0 0; 

   0 0 0 0 0 0 0 0; 

   0 0 0 0 0 0 0 0]; 

 

j = 1; 

 

for v = 1:8 

   for i = 1:8 

      X(i,j) = cos(((2*(i-1)+1)*(v-1)*pi)/16); 

   end  

   j=j+1; 

end 

 

X(:,:) = X(:,:).*(1/2); 

X(:,1) = X(:,1).* C1; 
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Bilaga 2: Matris_N.m 
 
function X = matris_N() 

 

C1 = 1/(sqrt(2)); 

 

X=[0 0 0 0 0 0 0 0; 

   0 0 0 0 0 0 0 0; 

   0 0 0 0 0 0 0 0; 

   0 0 0 0 0 0 0 0; 

   0 0 0 0 0 0 0 0; 

   0 0 0 0 0 0 0 0; 

   0 0 0 0 0 0 0 0; 

   0 0 0 0 0 0 0 0]; 

 

i = 1; 

 

for u = 1:8 

   for j = 1:8 

      X(i,j) = cos(((2*(j-1)+1)*(u-1)*pi)/16); 

   end 

   i=i+1; 

end 

 

X(:,:) = X(:,:).*(1/2); 

X(1,:) = X(1,:).* C1; 
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Bilaga 3: MatrisO i VHDL. 
 
library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all; 

use ieee.std_logic_arith.all; 

use ieee.std_logic_signed.all; 

 

entity matrixB is  

  port ( 

      -- inputs: 

       signal X0 : IN STD_LOGIC_VECTOR (8 DOWNTO 0); 

       signal X2 : IN STD_LOGIC_VECTOR (8 DOWNTO 0); 

       signal X4 : IN STD_LOGIC_VECTOR (8 DOWNTO 0); 

       signal X6 : IN STD_LOGIC_VECTOR (8 DOWNTO 0); 

 

      -- outputs: 

       signal ut1B : OUT STD_LOGIC_VECTOR (22 DOWNTO 0); 

       signal ut2B : OUT STD_LOGIC_VECTOR (22 DOWNTO 0); 

       signal ut3B : OUT STD_LOGIC_VECTOR (22 DOWNTO 0); 

       signal ut4B : OUT STD_LOGIC_VECTOR (22 DOWNTO 0) 

              ); 

end entity matrixB; 

 

architecture Behavioral of matrixB is 

       signal e2 : STD_LOGIC_VECTOR (9 DOWNTO 0); 

       signal e3 : STD_LOGIC_VECTOR (9 DOWNTO 0); 

       signal e4 : STD_LOGIC_VECTOR (12 DOWNTO 0); 

       signal e5 : STD_LOGIC_VECTOR (12 DOWNTO 0); 

       signal e6 : STD_LOGIC_VECTOR (12 DOWNTO 0); 

       signal e7 : STD_LOGIC_VECTOR (17 DOWNTO 0); 

       signal e8 : STD_LOGIC_VECTOR (17 DOWNTO 0); 

       signal e9 : STD_LOGIC_VECTOR (20 DOWNTO 0); 

       signal e10 : STD_LOGIC_VECTOR (20 DOWNTO 0); 

       signal e11 : STD_LOGIC_VECTOR (13 DOWNTO 0); 

       signal e12 : STD_LOGIC_VECTOR (13 DOWNTO 0); 

       signal e13 : STD_LOGIC_VECTOR (15 DOWNTO 0); 

       signal e14 : STD_LOGIC_VECTOR (18 DOWNTO 0); 

       signal e15 : STD_LOGIC_VECTOR (19 DOWNTO 0); 

       signal e16 : STD_LOGIC_VECTOR (12 DOWNTO 0); 

       signal e17 : STD_LOGIC_VECTOR (15 DOWNTO 0); 

       signal e18 : STD_LOGIC_VECTOR (20 DOWNTO 0); 

       signal e19 : STD_LOGIC_VECTOR (21 DOWNTO 0); 

begin 

       e2 <= "0000000000"+X0-X4; 

       e3 <= "0000000000"+X0+X4; 

       e4 <= "0000000000000"+X2+(X6 & "000"); 

       e5 <= "0000000000000"+e2-(e2 & "00"); 

       e6 <= "0000000000000"+e3-(e3 & "00"); 

       e7 <= "000000000000000000"+e5-(e5 & "0000"); 

       e8 <= "000000000000000000"+e6-(e6 & "0000"); 
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       e9 <= "000000000000000000000"+e2+(e7 & "00"); 

       e10<= "000000000000000000000"+e3+(e8 & "00"); 

       e11<= "00000000000000"+e4-(X2 & "00"); 

       e12<= "00000000000000"+e4+(X2 & "00"); 

       e13<= "0000000000000000"+e12-(X2 & "000000"); 

       e14<= "0000000000000000000"+e4-(e11 & "0000"); 

       e15<= "00000000000000000000"+X2-(e13 & "000"); 

       e16<= "0000000000000"+X6-(X6 & "000"); 

       e17<= "0000000000000000"+X6+(X6 & "000000"); 

       e18<= "000000000000000000000"+e15+(e17 & "00"); 

       e19<= "0000000000000000000000"+e16-(e14 & "00"); 

 

    ut1B <= "00000000000000000000000"+(e10 & "0") + e18; 

    ut2B <= "00000000000000000000000"+(e9 & "0") - e19; 

    ut3B <= "00000000000000000000000"+(e9 & "0") + e19; 

    ut4B <= "00000000000000000000000"+(e10 & "0") - e18; 

end Behavioral; 
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Bilaga 4: MatrisP i VHDL. 
 
library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all; 

use ieee.std_logic_arith.all; 

use ieee.std_logic_signed.all; 

 

entity matrixC is  

   port ( 

      -- inputs: 

       signal X1 : IN STD_LOGIC_VECTOR (8 DOWNTO 0); 

       signal X3 : IN STD_LOGIC_VECTOR (8 DOWNTO 0); 

       signal X5 : IN STD_LOGIC_VECTOR (8 DOWNTO 0); 

       signal X7 : IN STD_LOGIC_VECTOR (8 DOWNTO 0); 

 

      -- outputs: 

       signal ut1C : OUT STD_LOGIC_VECTOR (20 DOWNTO 0); 

       signal ut2C : OUT STD_LOGIC_VECTOR (19 DOWNTO 0); 

       signal ut3C : OUT STD_LOGIC_VECTOR (19 DOWNTO 0); 

       signal ut4C : OUT STD_LOGIC_VECTOR (19 DOWNTO 0) 

       ); 

end entity matrixC; 

 

architecture Behavioral of matrixC is 

 

       signal e2 : STD_LOGIC_VECTOR (9 DOWNTO 0); 

       signal e3 : STD_LOGIC_VECTOR (11 DOWNTO 0); 

       signal e4 : STD_LOGIC_VECTOR (10 DOWNTO 0); 

       signal e5 : STD_LOGIC_VECTOR (10 DOWNTO 0); 

       signal e6 : STD_LOGIC_VECTOR (11 DOWNTO 0); 

       signal e7 : STD_LOGIC_VECTOR (14 DOWNTO 0); 

       signal e8 : STD_LOGIC_VECTOR (10 DOWNTO 0); 

begin 

       e2 <= "0000000000"+X1+X3; 

       e3 <= "000000000000"+X5+(X7 & "00"); 

       e4 <= "00000000000"+X1-(X3 & "0"); 

       e5 <= "00000000000"+X7+(X5 & "0"); 

       e6 <= "000000000000"+X1-(X3 & "00"); 

       e7 <= "000000000000000"+X7-(e2 & "0000"); 

       e8 <= "00000000000"+X3-(X5 & "0"); 

 

    ut1C <=  "000000000000000000000" - (e6 & "000") 

           - (e6 & "0") - (e8 & "0000000") + (e8 & "0") 

           + (e3 & "00000") - (e7 & "00000") + (X7 & "00"); 

   

    ut2C <=  "00000000000000000000"+(X1 & "000000000") 

           - (e2 & "0000000") + (e2 & "00000") + (X1 & "000") 

           + (e4 & "0") + (X5 & "0") - (e5 & "00000000") 

           - (X7 & "00000") + (e5 & "00"); 
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    ut3C <=  "00000000000000000000"+(e4 & "00000000") 

           + (X1 & "00000") - (e4 & "00") + (X3 & "0") 

           + (e3 & "0000000") - (e3 & "00000") 

           + (X7 & "00000") + (X7 & "000") + (e5 & "0"); 

 

    ut4C <=  "00000000000000000000"+(e4 & "0000000") 

           + (e2 & "00") + (X5 & "000000000") 

           - (e3 & "0000000") + (X5 & "00000") 

           + (X5 & "000") + (e3 & "0") + (e7 & "0"); 

end Behavioral; 
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Bilaga 5: Schemat av den färdiga modellen. 
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Bilaga 6: Simuleringsresultat av den färdiga modellen. 
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Bilaga 7: Simuleringsresultat Modell A (Nanosim). 
 
Block: Total 

    Number of nodes in block            :  702224 

    Number of elements in block         :  1430506 

    Number of block supply nodes        :  1 

    Number of block ground nodes        :  1 

    Number of block biput nodes         :  9 

    Number of block input nodes         :  1 

    Number of block output nodes        :  0 

    Number of block stages              :  279509 

    Number of block partial stages      :  0 

 

    Average supply current              : -18956.258951 uA 

    RMS supply current                  :  94786.716553 uA 

 

    Average biput current               : -11.778361 uA 

    RMS biput current                   :  930.569632 uA 

 

    Average capacitive current          : -15711.880311 uA 

    RMS capacitive current              :  72450.807367 uA 

 

    Average wasted current              : -4139.765109 uA 

    RMS wasted current                  :  27595.479826 uA 

 

    Wasted current percentage           :  20.853511% 

 

    Average block power                 :  65504.968442 uW 

    RMS block power                     :  313397.910662 uW 

 

Simulation time resolution                      : 1.000e-02 ns 

Number of PWL matrix solutions                  : 389550238 

Number of PWL MOS model lookups                 : 1139085538 

Number of time steps                            : 389550238 

Number of iterations                            : 0 

Number of rejected time steps                   : 318957 

 

Global simulation parameters used: 

 

SPD             0.5V     ASPD            0.1V 

SIM_DESV       0.33V     SIM_AESV      0.165V 

VDS_MIN  9.60739e-05V     AVDS_MIN      1e-08V 

SSC (steady state current)         0.1uA 

SUBI (subthreshold current)          1uA 

DC CURRENT                           1uA 

 

          240468.0 real    32474.0 user     2648.0 sys 

 

 

No errors reported in the .err file (d8_clk4.err) 
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Bilaga 8: Simuleringsresultat Modell B (Nanosim). 
 
Block: Total 

    Number of nodes in block            :  459110 

    Number of elements in block         :  949844 

    Number of block supply nodes        :  1 

    Number of block ground nodes        :  1 

    Number of block biput nodes         :  9 

    Number of block input nodes         :  1 

    Number of block output nodes        :  0 

    Number of block stages              :  190669 

    Number of block partial stages      :  0 

 

    Average supply current              : -27752.374497 uA 

    RMS supply current                  :  120542.437719 uA 

 

    Average biput current               : -15.242467 uA 

    RMS biput current                   :  924.864986 uA 

 

    Average capacitive current          : -22300.707207 uA 

    RMS capacitive current              :  90866.661090 uA 

 

    Average wasted current              : -6340.410662 uA 

    RMS wasted current                  :  35787.081247 uA 

 

    Wasted current percentage           :  22.137441% 

 

    Average block power                 :  94510.031474 uW 

    RMS block power                     :  398460.845836 uW 

 

Simulation time resolution                      : 1.000e-02 ns 

Number of PWL matrix solutions                  : 494947417 

Number of PWL MOS model lookups                 : 1516552139 

Number of time steps                            : 494947417 

Number of iterations                            : 0 

Number of rejected time steps                   : 434339 

 

Global simulation parameters used: 

 

SPD             0.5V     ASPD            0.1V 

SIM_DESV        0.5V     SIM_AESV       0.25V 

VDS_MIN  7.66347e-05V     AVDS_MIN      1e-08V 

SSC (steady state current)         0.1uA 

SUBI (subthreshold current)          1uA 

DC CURRENT                           1uA 

 

           33990.0 real    31913.0 user       47.0 sys 

 

 

No errors reported in the .err file (d8_clk4.err) 
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Bilaga 9: Simuleringsresultat Färdig modell (Nanosim). 
 
Block: Total 

    Number of nodes in block            :  102914 

    Number of elements in block         :  217448 

    Number of block supply nodes        :  1 

    Number of block ground nodes        :  1 

    Number of block biput nodes         :  9 

    Number of block input nodes         :  1 

    Number of block output nodes        :  0 

    Number of block stages              :  43930 

    Number of block partial stages      :  0 

 

    Average supply current              : -4964.102042 uA 

    RMS supply current                  :  30059.839466 uA 

 

    Average biput current               : -123.373804 uA 

    RMS biput current                   :  818.372175 uA 

 

    Average capacitive current          : -5252.395624 uA 

    RMS capacitive current              :  26166.210588 uA 

 

    Average wasted current              : -676.804696 uA 

    RMS wasted current                  :  5273.098652 uA 

 

    Wasted current percentage           :  11.414772% 

 

    Average block power                 :  19560.693879 uW 

    RMS block power                     :  99769.450396 uW 

 

Simulation time resolution                      : 1.000e-02 ns 

Number of PWL matrix solutions                  : 119409590 

Number of PWL MOS model lookups                 : 317237426 

Number of time steps                            : 119409590 

Number of iterations                            : 0 

Number of rejected time steps                   : 37495 

 

Global simulation parameters used: 

 

SPD             0.5V     ASPD            0.1V 

SIM_DESV        0.5V     SIM_AESV       0.25V 

VDS_MIN  0.000144578V     AVDS_MIN      1e-08V 

SSC (steady state current)         0.1uA 

SUBI (subthreshold current)          1uA 

DC CURRENT                           1uA 

 

            9323.0 real     8729.0 user        3.0 sys 

 

 

No errors reported in the .err file (d8_clk4.err)
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Bilaga 10: Simuleringsresultat inregister och 1D- IDCT (Nanosim). 
 
Block: Total 

    Number of nodes in block            :  15300 

    Number of elements in block         :  30048 

    Number of block supply nodes        :  1 

    Number of block ground nodes        :  1 

    Number of block biput nodes         :  0 

    Number of block input nodes         :  10 

    Number of block output nodes        :  0 

    Number of block stages              :  5865 

    Number of block partial stages      :  0 

 

    Average supply current              : -1125.722108 uA 

    RMS supply current                  :  5285.814382 uA 

 

    Average biput current               :  0.000000 uA 

    RMS biput current                   :  0.000000 uA 

 

    Average capacitive current          : -909.624013 uA 

    RMS capacitive current              :  4290.033275 uA 

 

    Average wasted current              : -216.098095 uA 

    RMS wasted current                  :  1019.392931 uA 

 

    Wasted current percentage           :  19.196398% 

 

    Average block power                 :  3714.882957 uW 

    RMS block power                     :  17443.187461 uW 

 

Simulation time resolution                      : 1.000e-02 ns 

Number of PWL matrix solutions                  : 19118041 

Number of PWL MOS model lookups                 : 59805993 

Number of time steps                            : 19118041 

Number of iterations                            : 0 

Number of rejected time steps                   : 31628 

 

Global simulation parameters used: 

 

SPD             0.5V     ASPD            0.1V 

SIM_DESV        0.5V     SIM_AESV       0.25V 

VDS_MIN  0.000245071V     AVDS_MIN      1e-08V 

SSC (steady state current)         0.1uA 

SUBI (subthreshold current)          1uA 

DC CURRENT                           1uA 

 

            1730.0 real     1441.0 user        1.0 sys 

 

 

No errors reported in the .err file (d8_clk3.err)
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Bilaga 11: Simuleringsresultat 1D- IDCT utan inregister (Nanosim). 
 
Block: Total 

    Number of nodes in block            :  18298 

    Number of elements in block         :  36696 

    Number of block supply nodes        :  1 

    Number of block ground nodes        :  1 

    Number of block biput nodes         :  0 

    Number of block input nodes         :  10 

    Number of block output nodes        :  0 

    Number of block stages              :  6643 

    Number of block partial stages      :  0 

 

    Average supply current              : -1215.379969 uA 

    RMS supply current                  :  5817.890860 uA 

 

    Average biput current               :  0.000000 uA 

    RMS biput current                   :  0.000000 uA 

 

    Average capacitive current          : -985.613766 uA 

    RMS capacitive current              :  26166.210588 uA 

 

    Average wasted current              : -676.804696 uA 

    RMS wasted current                  :  4737.216038 uA 

 

    Wasted current percentage           :  18.904886% 

 

    Average block power                 :  4010.753898 uW 

    RMS block power                     :  19199.039838 uW 

 

Simulation time resolution                      : 1.000e-02 ns 

Number of PWL matrix solutions                  : 20225029 

Number of PWL MOS model lookups                 : 66929928 

Number of time steps                            : 20225029 

Number of iterations                            : 0 

Number of rejected time steps                   : 40434 

 

Global simulation parameters used: 

 

SPD             0.5V     ASPD            0.1V 

SIM_DESV        0.5V     SIM_AESV       0.25V 

VDS_MIN  0.000245071V     AVDS_MIN      1e-08V 

SSC (steady state current)         0.1uA 

SUBI (subthreshold current)          1uA 

DC CURRENT                           1uA 

 

            1656.0 real     1607.0 user        1.0 sys 

 

 

No errors reported in the .err file (d8_clk3.err)
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Bilaga 12: Simuleringsresultat 1D- IDCT med inregister (Nanosim). 
 
Block: Total 

    Number of nodes in block            :  19330 

    Number of elements in block         :  39048 

    Number of block supply nodes        :  1 

    Number of block ground nodes        :  1 

    Number of block biput nodes         :  0 

    Number of block input nodes         :  10 

    Number of block output nodes        :  0 

    Number of block stages              :  7155 

    Number of block partial stages      :  0 

 

    Average supply current              : -701.478912 uA 

    RMS supply current                  :  7581.176774 uA 

 

    Average biput current               :  0.000000 uA 

    RMS biput current                   :  0.000000 uA 

 

    Average capacitive current          : -566.394742 uA 

    RMS capacitive current              :  6092.268138 uA 

 

    Average wasted current              : -135.084170 uA 

    RMS wasted current                  :  1521.502049 uA 

 

    Wasted current percentage           :  19.257054% 

 

    Average block power                 :  2314.880411 uW 

    RMS block power                     :  25017.883353 uW 

 

Simulation time resolution                      : 1.000e-02 ns 

Number of PWL matrix solutions                  : 14255577 

Number of PWL MOS model lookups                 : 45898326 

Number of time steps                            : 14255577 

Number of iterations                            : 0 

Number of rejected time steps                   : 40434 

 

Global simulation parameters used: 

 

SPD             0.5V     ASPD            0.1V 

SIM_DESV        0.5V     SIM_AESV       0.25V 

VDS_MIN  0.000245071V     AVDS_MIN      1e-08V 

SSC (steady state current)         0.1uA 

SUBI (subthreshold current)          1uA 

DC CURRENT                           1uA 

 

            1656.0 real     1607.0 user        1.0 sys 

 

 

No errors reported in the .err file (d8_clk3.err)
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På svenska 
 
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – 
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, 
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för 
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten 
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av 
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, 
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ 
art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman 
i den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan 
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan 
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära 
eller konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se 
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/ 
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