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Examensarbetets syfte var att skapa ett frekvensspektrum för ljud. För att representera detta frekvensspektrum 
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Förord
Denna rapport handlar om digital signalbehandling och riktar sig mot personer med ingenjörs 

utbildning. Rapporten är därför riktad mot dessa personer och förklarar bara saker som är speciella 
för vår inriktning.

Vi vill passa på att tacka Kent Palmkvist, Oscar Gustafsson och Jonny Lindgren för deras hjälp 
under examensarbetet. Vi vill också tacka ISY institutionen för utrustningen vi fick använda under 
projektets gång.



Sammanfattning
Examensarbetets  syfte  var  att  skapa  ett  frekvensspektrum för  ljud.  För  att  representera  detta 

frekvensspektrum  används  staplar  av  lysdioder.  Systemet  implementeras  på  ett  Altera  DE2 
utvecklingskort. Olika sätt för att skapa dessa frekvensuppdelningar har testats och olika metoder 
för att lösa dessa har också testats.

Den  slutliga  implementeringen  består  av  en  filterbank  som  utnyttjar  nersampling  för  att 
återanvända filter och sänka ordningen på dessa. Det största problemet var att få plats med allt på 
den FPGA som användes. Det redogörs i rapporten hur genom att byta till en lite mer komplicerad, 
men  effektivare  filterstruktur,  detta  problem  kunde  lösas  och  det  blev  utrymme  över  för 
förbättringar.

Förutom manualer och datablad har supportforum och handledare använts för att finna metoder 
och tips. Det finns vissa förbättringar att göra och vissa saker skulle kunnat göras annorlunda för att 
spara resurser med ett lite sämre resultat. När projektet var klart hade alla krav som ställts uppfyllts.
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1. Inledning 

1.1 Syfte och bakgrund
Projektarbetet  bygger  på en  idé,  som egentligen  var  menad  som hobbyprojekt  att  göra  efter 

examen.  Denna  idé  går  ut  på  att  tillverka  en  LED-skärm  som  visar  frekvensspektrum  av  en 
ljudsignal i form av lysande staplar i representativa färger. Från början var ljudsignalen menad att 
bara komma från en mikrofon placerad i ett rum, men utökades med en ingång för exempelvis mp3-
spelare för att bli lite mer omfattande och mer produktlikt. 

Efter  lite  anpassningar  blev det  dock ett  passande examensarbete  för  tio  veckors arbete,  och 
projektet skulle kräva många av de kunskaper från kurserna som Högskoleingenjör i Elektroteknik 
på Linköping Tekniska Högskola. Vid rådfrågning hos fakulteten bestämdes det att ISY vore den 
lämpligaste institutionen att  utföra projektet  hos. De kunde bidra med en lämplig plattform och 
resurser att genomföra projektet med. 

Kent Palmkvist, som blev examinator och handledare av projektet, bidrog med sina kunskaper 
om bland  annat  FPGA (Field-programmable  gate  array)  och  plattformen  som användes.  Oscar 
Gustafsson,  den andra handledaren,  kunde å andra sidan väldigt  mycket  om linjära system och 
filter. Förutom dessa två har även andra tidigare examinatorer hjälpt till med specifika frågor i deras 
områden.

1.2 Begränsningar
Då skolan endast kunde ställa upp med utrustning, och egna tillgångar var begränsade bestämdes 

att  projektet  skulle  skalas ned till  att  endast  konstruera systemet  som styr  signaler och gör alla 
beräkningar.  För att  minska kostnaden för att  tillverka vår display så begränsades också antalet 
staplar och antalet nivåer i varje stapel så att antalet lysdioder lysdioder inte skulle bli för stort. 
Övriga delar av projektet lämnas endast planerade, dock kontrollerade via datablad och vissa enkla 
tester för att se om de är kompatibla med systemet.

Då valet var gjort att använda en Cyclone II FPGA som ingick i testkortet, så försöktes också 
antalet komponeter hållas till ett minimum. Det vill säga för det första att hela programmet med 
signalbehandling skulle få plats inne i FPGA:n utan extra minne eller dylikt. Det skulle inte heller 
vara beroende av några andra yttre komponenter förutom programminnet från vilket programmet 
laddas in då kretsen startas. Då detta examensarbete är en del av ett annat projekt så kommer fler 
komponenter behövas. Så med inga extra komponenter menas inte att bara Cyclone II ska användas 
utan att projektet skulle inte bindas till någon specifik komponent.

1.3 Problemställning
Ett krav som ställdes för frekvensspektrumet var att det ska kunna uppdateras minst 6 gånger i 

sekunden.  Flera  olika  frekvenser  testades  men  6  gånger  i  sekunden  fastslogs  som  en  lämplig 
hastighet.

Från  allra  första  början  planerades  det  för  8  staplar,  men  efter  diskussion  med  en  tidigare 
examinator utökades det till 24. Samtidigt bestämdes att 24 nivåer skulle användas då det skulle bli 
lätt att hantera om det var samma bredd som höjd. 

Det finns även andra krav på den färdiga prototypen. Dessa krav på prototypen kommer dock 
bara tas upp lite detaljer om i slutet av rapporten då denna utgick från examensarbetet i ett tidigt 
skede.
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2. Teknisk bakgrund

Den utrustning som till  större del använts i projektet är ett utvecklingskort  med FPGA, Field 
Programmable Gate Array, från Altera vid namn DE2, se figur 1. Det är ett kort som bland annat 
används för utbildning på högskolor och universitet men även för personer som vill verifiera och 
utvärdera funktioner innan man bygger färdiga produkter. Kortet innehåller en mängd användbara 
komponenter för testning av programvara förutom FPGA:n, från audio och tv-portar till lysdioder, 
knappar och sjusegmentsdisplayer. Cyclone II, se figur 2, är specificerad att klara upp till en 260 
MHz klockfrekvens.

Två av programmen som ingår i utvecklingspaketet har använts mest. Quartus II, ett program för 
editering,  simulering och kompilering av VHDL-kod., VHSIC Hardware Description Language. 

3

Figur 1: Altera DE2 utvecklingskort

Figur 2: Cyclone II FPGA



För editering finns för det första en textredigerare och ett  fönster för kopplingsscheman. Andra 
funktioner  inkluderar  bland andra Pin Planner,  där  var  och en av de omkring  500 pinnarna  på 
FPGA:n har en kod som tilldelas de olika in- och utsignalerna. Simulatorn i Quartus II är enkel att 
använda, och ger möjligheterna att tilldela värden och klockor med ett grafiskt gränssnitt. 

Till programmet Quartus II följer det med ett tillägg vid namn MegaWizard som används för att 
implementera funktioner som logiska funktioner istället för att skriva kod för att räkna ut resultatet. 
Det finns tex MUX, FIR-filter, FFT. Dessa funktioner skapas då direkt av logiska grindar och är 
optimerade för användning med exempelvis en Cyclone II FPGA och är mycket snabbare än om 
man skulle göra samma sak som en VHDL-process. Vissa funktioner kan utföras på en klockpuls. 

Till Quartus följer det även med ett verktyg som heter SOPC builder. Det är i SOPC man skapar 
processorkärnan NIOS II och alla I/O enheter som ska finnas med i FPGA:n. Tre olika versioner av 
kärnan  finns  att  välja  bland  beroende  på  vilka  prestandakrav  man  har  och  hur  många  logiska 
element  som får  användas.  Det  är  också  där  man  väljer  hur  mycket  minne  som ska  tilldelas 
processorn, adresser för register, vilka ingångar och utgångar det ska finnas, hur alla delar ska sitta 
ihop och så vidare.  VHDL-kod genereras härifrån till  en processor som är redo att  byggas ut i 
Quartus. 

Nios2-ide är en utvecklingsmiljö, där en processorkärna som laddats in kan programmeras med 
exempelvis C-kod. Vid test och felsökning av de kodade funktionerna kan programmet var aktivt 
inkopplat i utvecklingskortet och ta in information och värden. Detta går att avaktivera vid en färdig 
produkt  eller  vid  hastighetstester,  då  exekveringstider  går  snabbare  med  den  här  funktionen 
avslagen.
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2.1 Field Programmable Gate Array

2

, eller översatt ”fältprogrammerbar grindmatris”, är en krets som innehåller flera logiska grindar 
som kan konfigureras för att fylla olika funktioner. Funktionerna varierar från AND, NAND och 
XOR  till mer avancerade funktioner. VHDL beskriver hur grindarna ska användas tillsammans, 
och  bygger  upp  de  kodade  funktionerna  med  hjälp  av  dessa.
Man kan skapa hela processorkärnor i dessa grindmatriser. Dessa kärnor kan dock inte klockas i 
samma hastigheter som moderna processorer, men då många funktioner kan byggas om till hårdvara 
så kan man ändå göra väldigt effektiva kretsar. 

De kan också innehålla olika former av minne som kan vara endera logiska grindar, som agerar 
minne, eller inbyggda minneskretsar. Cyclone II, som används i projektet, kan både använda ett så 
kallat M4K minne som är inbyggt eller skapa minne av logiska kretsar beroende på behov.

En stor fördel med FPGA kretsar är att de kan programmeras på plats genom att bara ansluta en 
kabel och ladda upp ny hårdvarukonfiguration och/eller mjukvara. Därför kan man programmera 
om kretsen, och därmed applikationen den sitter i, på plats. Därav namnet fältprogrammerbar. Hade 
det istället varit en mikroprocessor som behövde ny hårdvara skulle man vara tvungen att bygga om 
hela anordningen.

2.2 VHSIC Hardware Description Language
Större  delen  av  projektet  konstruerades  med  hjälp  av  VHDL,  ett  hårdvarubeskrivande 

programspråk. VHDL är ett relativt ungt språk som växt kraftigt sedan 80-talet, har blivit standard 
för specifikation, verifiering och konstruktion inom elektronik och tros vara framtiden inom detta 
område. VHDL är en förkortning av VHSIC Hardware Description Language, där VHSIC i sin tur 
är en förkortning för Very High Speed Intergrated Circuit.

Uppbyggnaden  av  språket  är  till  stor  del  lånad  av  ett  annat  språk  som heter  ADA. VHDL-
syntaxen   kan  liknas  vid  den  man  hittar  i  andra  språk  som C eller  Pascal,  men  det  beter  sig 
annorlunda. C till exempel är gjort för att användas på en processor som utför en instruktion i taget 
medan VHDL är anpassat mot generella strukturer i hårdvara. 

Då hårdvaran är till större del parallellt uppbyggd så medför det att VHDL generellt blir snabbare 
än med vanliga  programmeringsspråk  kompilerad  till  samma plattform.  Det är  också lättare  att 
ändra på specifika bitar än i de flesta andra språk vilket är positivt då man arbetar med hårdvara.

VHDL har ett flertal så kallade abstraktionsnivåer, från funktionell nivå ner till grindnivå. Detta 
ger programmeraren utökad kontroll över hur specifik och noggrann beskrivningen av en viss del av 
kretsen ska vara. En enkel multiplikation kan exempelvis beskrivas på i stort sett lika många sätt 
som det finns nivåer. Från att enkelt skriva a = b*c, till att själv bygga multiplikatorn med hjälp av 
grindar. Syftet med dessa abstraktionsnivåer är att en hög nivå ger överskådlighet, medan en lägre 
kan öka prestandan. 

VDHL-kod synteseras vanligen till en FPGA.
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3. Övriga verktyg

3.1 Simulink
Simulink är ett verktyg i Matlab som används för simulering, konstruktion och analysering av 

olika  system.  Man  kan  grafiskt  bygga  upp  system  med  olika  block  som  representerar  olika 
funktioner man antingen beskriver själv i Matlab eller som finns färdiga i det tillhörande bibliotek. 
Programmet används till  större del för simulering av system för behandling av digitala signaler. 
Möjligheten  att  exportera  sitt  system  genom att  generera  C  kod  finns,  men  har  en  begränsad 
funktionalitet. Vill man hellre skapa VHDL kod finns ett liknande tillägg för det.

Testet i Figur 3 är från ett tidigt test i Simulink. I testet sveper det en frekvens från 0 till 24000 
Hz över en viss tid. Varje enskilt filter har en kanal i bilden. I bilden ser det ut som vissa filter 
släpper genom med högre amplitud än vissa. Detta är dock för frekvenssvepningen är linjär medan 
systemets frekvensuppdelning inte är det. Detta gör att simulatorn inte fick plats att rita upp hela 
amplituden på de filter med smalast passband. 

Försök gjordes med att generera C-kod direkt till projektet. Detta skapade dock enorma mängder 
kod. Det krävdes många olika filer och även då alla filer i projektet inkluderats så visade det sig 
vara fel i vissa av de genererade filerna. På grund av mängden filer antogs även att programmet 
skulle vara för stort och krävande för att kunna köras på Cyclone II FPGA:n utan extra tillbehör så 
därefter användes bara Simulink för simulering. 

Tillägget för att generar VHDL kod fanns inte tillgängligt.
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Figur 3: Tidig simulering av filterbank i Simulink där varje rad 
representerar amplituden hos respektive utsignal som en funktion av 
tiden.



3.2 FDATool
FDAtool  är  ett  tillägg  i  Matlab  som  används  för  att  skapa  filter  av  olika  former.  Med 

baskunskaper i filterdesign är programmet enkelt att använda. Efter att ha valt typ av filter, bestämt 
brytfrekvenser och valt vilken dämpning de olika banden ska konstrueras för så exekveras ”Design 
Filter” och ett filter enligt specifikationerna visas upp i det grafiska diagrammet. När ett filter är 
skapat  går  det  att  exportera  filtret  till  olika  format,  bland  annat  till  en  textfil  med  alla 
filterkofficienter. Denna textfil kan med modifikation öppnas direkt i MegaWizard till Quartus II så 
man kan överföra filtren. Det går även skapa ett funktionsblock till  Simulink för simulering,  då 
både det och FDATool är Matlab-baserade. 

Det var i detta tillägg filtren i projektet skapades.

I figur 4 visas en skärmdump från FDAtool med ett bandpass från projektet. Det är det bandpass-
filter som släpper genom lägst frekvenser.
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Figur 4: Bandpass design i FDAtool



4. Frekvensuppdelning
Projektets idé bygger på den vanligaste kommersiella tillämpningen av frekvensspektrum, musik. 

Vanligt  är  att  en  grafisk  implementation  av  dessa  förekommer  i  olika  sorters  moderna 
ljudanläggningar och mediaspelare, se figur 5. De används bland annat för att analysera ljudet och 
på så sätt hjälpa till att konfigurera equalizern efter eget tycke.

På grund av det mänskliga örats uppbyggnad så uppfattas inte ljud linjärt, det vill säga människor 
hör inte lika stor skillnad på 10000 och 10050 Hz, som människor hör mellan 100 och 150Hz. Detta 
gäller  även  volym.  Ljudvolym  mäts  i  decibel,  vilket  är  en  logaritmisk  skala.  Av  dessa  två 
anledningar  är  frekvensspektrumet  ofta  representerat  logaritmiskt,  se  figur  6,  i  ett  försök  att 
efterlikna örats egenskaper. Det mänskliga örat kan generellt sett inte uppfatta frekvenser upp till 
20kHz1. I ljudsammanband brukar man ändå nämna gränserna 20Hz till 20kHz även om många inte 
kan höra signaler med högre frekvens än omkring 15kHz. 

Många  frekvensspektrum  slutar  visa  frekvenser  omkring  16kHz,  av  anledningen  att  dessa 
frekvenser  ytterst  sällan  förekommer  eller  är  väldigt  låga  i  en  typisk  ljudsignal.  Trådbunden 
telefoni, som i första hand ska kunna överföra en vanlig människas röst, överför frekvenser mellan 
300Hz till 3400Hz.

9

Figur 5: Frekvensspektrum från Windwos Media 
Player

Figur 6: Bodedigram som visar logaritmisk skala från 10 till  
20 000 Hz



4.1 Sampelhastighet
Sampelhastigheten är helt  enkelt  i  vilken hastighet man tar  sampel från referenssignalen.  Till 

exempel är samplingsfrekvensen på vanliga CD skivor 44100 sampel per sekund2 . 
Gemensamt för både FIR filter och FFT är att sampelhastigheten måste vara 2*X, där X är högsta 

frekvensen.  Om  man  till  exempel  vill  undersöka  frekvensen  24000  Hz  måste  man  ha  en 
sampelhastighet på 48000 gånger per sekund3 . 

Om man inte uppfyller detta krav kan man få vikningsdistorsion. I detta projekt är därför Fmax = 
24000  kHz,  även  kallad  Nyquist  frekvensen,  döpt  efter  svensk-amerikanske  fysikern  och 
teleteknikern Harry Nyquist. Alltså har CD skivor en Nyquist frekvens på 22050 Hz.

I projekt finns vikningsdistorsion, se figur 7, på  utsignalen från bandpassfiltren. Filtren släpper 
bara genom ljud som kommer in med en viss frekvens. Dock är ljudet, som kommer ut efter filtret, 
förvrängt. Eftersom projektet bara går ut på att titta på amplituden på de olika frekvenserna är detta 
dock  inte  ett  problem.  Hade  man  däremot  lyssnat  på  signalen  hade  ljudet  troligen  låtit  rätt 
förskräckligt. Under projektets gång har aldrig DE2 kortet konfigurerats för att lyssna på signalen.
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Figur 7: Vikningsdistorsion på grund av undersampling



5. Filtrering
Projektuppgiften  består  bland  annat  i  att  beräkna  frekvensspektrat  för  en  ljudsignal.  Det 

fastställdes tidigt att det frekvensområde som skulle användas var 20 till 20 000 Hz. Då bestämdes 
först  vilka  olika  frekvenser  som skulle  användas.  Först  planerades  det  att  använda  en  helt  10 
logaritmisk skala och 24 frekvenser mellan 20 och 20000hz valdes för detta. 

Sen testades det att dela upp frekvensområdet i jämna halvor av varandra istället för att göra en 
riktigt logaritmisk skala. Området 0 till 20 000 Hz skulle då delas upp i två områden där det ena är 0 
till 10 000 Hz och det andra är 10 000 Hz till 20 000 Hz där den övre av dessa skulle delas in i tre 
mindre frekvensområden. Då den andra metoden användes blev det inte exakt 10 logaritmiskt skala 
utan det valdes istället ut frekvenser, som efterliknar en sådan skala. 

För att sedan kunna filtrera ut dessa frekvenser testades två metoder, FFT och FIR filterbank. 
Handledare tipsade om andra mer avancerade metoder, men dessa bedömdes för komplicerade att 
genomföra på den tillgängliga tiden och projektet ansågs lösbart med redan nämnda metoder. Om 
det  inte  gick  att  lösa  problemet  med  FFT  eller  FIR  filterbank  så  skulle  de  mer  avancerade 
metoderna testas.

5.1 Fast Fourier Transform
FFT är en algoritm som används för att beräkna tidsbegränsade diskreta fourier transformen och 

dess invers. Det var J. W. Cooley och J.W. Turkey som gjorde metoden känd i deras uppsats ”An 
Algorithm for the machine  calculation  of  complex  Fourier  Series”4.  Det  var dock inte  de som 
upptäckte metoden utan andra har använt den många år tidigare. 

För att beräkna en N punkters FFT behöver man N sampel5. Så om man vill ha en 512 punkters 
FFT behövs det 512 sampel. Man får då 512 värden för amplituden på olika frekvenser i en linjär 
skala från 0 upp till Fmax. För att beräkna hur många multiplikationer det tar för en FFT att räkna ut 
värden använder man formeln

M=N log2N

Där M blir  antalet  multiplikationer  och N är  antalet  punkter  i  FFT:n.  Denna formel  kan sen 
kompletteras med en proportionalitetskonstant för att räkna ut hur lång tid det tar för att räkna ut en 
FFT.

FFT:n är baserad på den komplexa Fouriertransformen. Denna rapport kommer inte att ta upp i 
detalj hur algoritmen fungerar.

Först testades om det gick att göra en egen FFT i C-kod och implementera den i NIOS II. På 
grund av att  programmet  skulle  konstrueras  för att  använda en processor  med 50 MHz klocka 
bedömdes  det  vara  för  krävande  för  att  det  skulle  lösas  med  de  krav  som  ställdes  på 
uppdateringshastigheten. Denna metod fick vänta medan andra metoder undersöktes.
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Istället  söktes andra sätt att implementera FFT. Simulink kan simulera FFT:s, se figur 8, och 
Simulink kan generera C-kod så denna metod testades, men koden gick inte att kompilera. Ingen 
person på Universitet hade någon erfarenhet av det tillägget så då igen lösning på det problemet 
kunde finnas så gavs den metoden upp.

Sen gjordes försök att använda MegaWizard. Det går i detta tillägg att tillverka en FFT av logiska 
element. Denna FFT har dock ett krångligt gränssnitt enligt specifikationerna. Om man till exempel 
vill ha en 512 punkters FFT så vill den ha 512 efterföljande sampel, sen räknar den ut värden ett 
tag, sen vill den ha 512 sampel till, som ska vara sitta ihop med de första 512. Sen räknar den ut 
värden ett tag och sen vill den ha 512 nya som inte behöver sitta ihop med tidigare sampel. Enligt 
specifikationen kan den ge värden redan efter de 512 första samplen, vilket dock verkade konstigt 
om man då kunde ge den 512 sampel, trycka reset och börja om med 512 nya värden. Varför det är 
så står inte i  specifikationerna.  Efter  en hel del nedlagd tid på att  få det att  fungera kasserades 
metoden då det skulle krävas att 512 stycken 16 bitars sampel sparades undan.

5.2 Finite Impulse Response
Finite Impulse Response, eller på svenska Ändligt Impulssvar, är en beskrivning av en typ av 

digitalt filter. Det kallas ändligt för att impulssvaret har en ändlig utsträckning3. Det finns en annan 
typ  av  filter  som  heter  IIR  eller  Infinite  Impulse  Response.  Sådana  filter  har  istället  oändlig 
utsträckning på impulssvaret. För att beräkna impulssvaret i ett FIR filter behövs N+1 sampel för ett 
filter av ordningen N. 

Ett FIR filter använder olika filterkoefficienter för att beräkna impulssvaret. Det fungerar så att 
filtret tar in sampel, multiplicerar de med koefficienterna för att sedan summera resultatet från alla 
dessa multiplikationer. 
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Figur 8: FFT representation i Simulink



Mer utförligt fungerar det så att ett sampel tas in, multipliceras med första koefficienten  C0. När 
nästa sampel kommer multipliceras då det första samplet med C1 och det nya med C0. På detta sätt 
förskjuts alla sampel tills att de multiplicerats med alla koefficienterna och sedan kastas de bort, se 
figur 9. Varje gång filtret tar in ett nytt sampel summeras resultatet från alla multiplikationer och 
skapar då utsignalen från filtret.

Dessa koefficienter räknas ut efter filtrets förväntade överföringsfunktion. Om impulssvaret är 
y(n), x(n) är nuvarande sampel, ci är filter koefficienterna, N är filterordningen så blir formeln som 
beskriver filtret som följande 

y(n) = c0*x(n) + c1*x(n-1) + ...... +cN*x(n-N)

    Först skapades ett FIR filter i C-kod men lyckades inte. Det gick att se tendenser att filtret gjorde 
någon filtrering men inte som det var tänkt. Detta kan bero på att filtret inte fick sampel i rätt 
hastighet, att det kanske kom ett sampel två gånger eller att något sampel missades. Detta ger då en 
förvrängd signal.    Efter att en modell skapats i Simulink testades det att generera C-kod av detta 
vilket inte heller fungerade. Se avsnittet om Simulink för mer information.
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Figur 9: FIR filtrets funktion



Sist användes tillägget MegaWizard, se figur 10. Med det kan man skapa filter av Logiska element i 
FPGA:n. Då skapades ett VHDL blockschema, som var en kopia av Simulink varianten. När man 
gör filter i MegaWizard står det hur många logiska element som används. 

Detta är dock bara för själva filtret.  Det verkar tillkomma extra logiska element för att skapa 
register för att spara värden mellan olika filter och mellan filter och andra block. Då detta räknades 
in så gick systemet över gränsen för hur många logiska element som fanns tillgängliga och andra 
metoder behövde därför undersökas.

Senare efter att ha sökt andra metoder och börjat jobba parallellt med FFT och FIR så testades det 
att sänka olika parametrar på filtren, som gjorde att konstruktionen kom under gränsen för antal 
logiska element. Den använde då ungefär 20 000 av 33 216 tillgängliga logiska element. Filtren 
hade dock en låg ordning, strax över 20 för bandpass och 14 för lågpassfiltret. 
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Figur 10: Design av bandpass filter i FIR compiler i MegaWizard



Därefter höjdes ordningen på alla filter tills konstruktionen låg precis under gränsen, den använde 
då ungefär 32 000 av 33 216 logiska element,  och resultatet  var tillräckligt  bra för att systemet 
skulle fylla sin funktion. Då hade lågpassfiltret ordning 20 och bandpassfiltren omkring 28. Det fick 
duga om det inte gick att lösa bättre på något annat sätt.

Hittills  hade  bara  parallella  filter  använts  och  seriella  filter  undvikits  på  grund  av  att  dess 
gränssnitt verkade vara väldigt tidskrävande att förstå och lära sig använda.

Med hjälp från handledare fungerade det till  slut  att  använda seriella  filter  för bandpass men 
parallella för lågpass. Alla bandpass blev då utbytta mot seriella bandpass av högre ordning och 
lågpassen  fick  även  de  högre  ordning  men  förblev  parallella.  Detta  blev  vårt  slutresultat.  Det 
använder 17 457 logiska element, men ger avsevärt bättre resultat än tidigare.
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5.3 Filterbank
Både FFT och Filterbank har för- och nackdelar. FFT är snabb i jämförelse med att använda 

processorkraft till FIR filter och tar liten plats, men ger inte samma noggrannhet som ett filter av 
hög ordning utan högt antal punkter och den har en linjär uppdelning av frekvenser. Konstrueras en 
liten FFT kommer den inte ha många punkter att medelvärdesbilda med vid låga frekvenser och 
noggrannheten kommer skilja sig mellan höga och låga frekvenser.

En filterbank, som består av flera filter som är sammankopplade, tar å andra sidan stor plats och 
kan  vara mycket  långsammare  beroende på hur  de konstrueras.  Med Quartus  II:s  MegaWizard 
funktion  ökar  hastigheten  enormt  jämfört  med  att  implementera  filtret  som  ett  program  som 
använder processorkraft för att räkna ut filtrets amplitudsvar, till kostnaden av utrymme. 

Då nersampling sker för att kunna sänka ordningen på filtren kommer lägre frekvenser ha en 
långsammare uppdateringshastighet än höga frekvenser. Det positiva är att även i detta fall kan en 
tillräckligt hög uppdateringsfrekvens nås för systemet med en lägre ordning på filtren, och systemet 
får dessutom ett logaritmiskt uppdelning av frekvenserna med jämnt fördelade frekvensband.

I projektet valdes därför en filterbank för att dela upp frekvensspektrat, se figur nedan.
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Figur 11: Förenklad version av filterbanken i Simulink



6. Systemets uppbyggnad
Förutom de olika filtren finns också fyra andra VHDL block i systemet. Tre av dessa används till 

konfiguration och lite enklare operationer. De är sammanfogade av ett större block där den mesta 
kommunikation  mellan  blocken,  och  en  stor  del  av  de  implementerade  funktionerna  utförs  för 
förenklad översikt se figur 12 nedan.
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Figur 12: Förenklat VHDL blockschema översikt



6.1 I²C  blocket
I²C är ett standardgränssnitt för att skicka information mellan olika elektroniska komponenter. 

Gränssnittet behöver bara två ledningar för att konfigureras, vilket betyder att timing, hastigheter 
och data är väldigt viktiga att få rätt. 

Det var i början problem med att få I²C konfigurationen att fungera då det är svårt att förstå första 
gången man använder det,  men när den väl fungerade så var det lätt  ändra konfigurationen vid 
behov. 

Blocket skickar information till ljudcodecen och konfigurerar denna för att ta in ljud från ”Line-
in” ingången, som är en vanlig 3.5mm ingång, och göra det till ett 16 bitars tal. Den konfigurerades 
aldrig för att skicka ut ljud då codecen inte ska användas för detta. 

6.2 Huvudblocket
Detta är det stora blocket där det görs i stort sett allt utom att konfigurera I2C:n. Först skiftar det 

in ljudet från codecen, som kommer seriellt,  och lägger det i  en 16 bitars vektor. Denna vektor 
skickas sen till  skalningsblocket. Dessutom har det 24 ingångar på 8 bitar som kommer från alla 
bandpass i filterbanken.

Dessa värden är de filtrerade värdena och de skickas till NIOS II kärnan så att den kan använda 
C-kod för att göra om värdet till en stapel. Innan de skickas tas absolutbeloppet på värdet och därför 
tar det bort tvåkomplementet  då systemet  bara vill ha positiva värden. Först gjorde i detta i C-
koden, men det är mycket effektivare att göra i VHDL.

I detta block delar systemet också ner klockan för de olika lågpassfiltren då dessa vill ha en 
klocka som överensstämmer med dess samplingshastighet. Det första lågpassfiltret vill till exempel 
ha sampel 48 000 gånger per sekund och ska därför klockas i 48 000 Hz. Nästa filter vill ha 24 000 
Hz och så vidare ner till 750 Hz.

Klockan på 50 MHz går inte att lätt dela ner till de exakta siffrorna utan klockan, som ska vara 48 
000Hz, blir istället 48828,125 Hz. Detta är dock inte ett problem då sampelhastigheten i codecen 
också blir denna hastighet då blocket skickar samma klocka till den. 

I det här block allokeras också signalerna mellan VHDL konstruktionen och NIOS II kärnan. 
Blocket allokerar också alla knappar och lysdioder som används i NIOS II kärnan. Även om dessa 
inte används i något av VHDL blocken måste de vara med för att man ska kunna binda de till in och 
ut pinnar.

6.3 Skalningsblocket 
Systemet använder inte 16 bitar i filtren utan har först ett block som gör om 16 bitars vektorn till 

8 bitar. Detta för att det inte behövs högre precision då det aldrig lyssnas på ljudet och desto fler 
bitar som används desto fler logiska kretsar behöver filtren. 

Anledningen till att just 8 bitar används är för att vissa metoder som testades krävde ett bit antal 
som var lätt delbart med olika 2-potenser. 

För att testa så 8 bitar var tillräckligt gjordes flera tester. Ett av dessa test bestod i att en frekvens 
med lämplig amplitud skickades in till det filter som hade den frekvensen i sitt passband. Genom att 
sen skicka in andra frekvenser för att försöka störa ut denna frekvens eller få andra filter att börja 
släppa genom fast de inte skulle. Det lyckades aldrig att få något sådant resultat utan allt fungerade 
som det skulle.
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Detta block ingick först i huvudblocket, men fick bli sitt eget allt eftersom funktionerna växte 
och blev fler.  Framförallt  med justeringarna  som gjordes i  slutet  av projektet,  angående vilken 
ljudnivå som skulle behövas för att  en stapel skulle vara i max nivå. I början utgjorde de mest 
signifikanta 8 bitarna stapeln, vilket gjorde att det krävdes högt ljud för att staplarna ens skulle vara 
halvfulla. 

Efter lite tester så minskades antalet använda bitar så att endast bit 3 till 10 av de 16 ursprungliga 
bitarna används. På den testspelare som användes betydde det att den gick från att ha maxvolym, 
som på spelaren var 50, till att använda en ganska låg nivå, som på spelaren var 20, för att ljudnivån 
skulle ligga ungefär i mitten där den helst skulle vara. Då alla olika spelare är annorlunda så går det 
inte veta vart exakt man bör lägga nivån. Det får man justera med volymkontrollen eller dylikt på 
den utrustning man ansluter till senare. Det är också lätt att justera i FPGA:n om det krävs, men då 
måste det kodas om.

Då filtren oavsett om de bara får in 8 bitar kan skicka ut tal med fler bitar var det tvunget att 
bestämma även här vilka bitar  som skulle kastas bort.  Först testades att  ta de mest signifikanta 
bitarna vilket gjorde att allt eftersom signalen gick genom filtren så förstärktes signalen så det sista 
lågpasset hade en högre nivå än det första. Då testades det att ignorera den mest signifikanta biten. 
Det gjorde istället att signalen sänktes och blev istället lägre i det sista lågpasset än i det första. 

Då skapades ett till lågpass med exakt samma konfiguration som det första förutom vilka bitar 
som skulle skickas. Det gjorde då så att vartannat filter tog de mest signifikanta bitarna och de andra 
tog bort den mest signifikanta biten. Detta gjorde att skillnaden mellan signalerna blev som mest en 
minst  signifikant  bit.  Detta  blev  sen  knappt  märkbart  i  staplarna  som bara  har  24  nivåer  som 
framställs ur ett 8 bitars tvåkomplement tal som har 127 olika nivåer. 
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6.4 Filterkonfigureringsblocket
Bandpassfiltren, som är seriella, kräver lite annan konfiguration än de parallella lågpassfiltren. In 

och utsignalerna till och från filtren är fortfarande vektorer. Istället för att klockas med en klocka 
som motsvarar sampelhastighet ska de klockas så fort som möjligt.  I vårt fall används 50 MHz 
klockan. De ska istället ha en signal som kallas ast_sink_valid, som indikerar då värde ska läsas. 
Denna signal ska vara i samma hastighet som sampelhastigheten. Den ska dock inte vara en vanlig 
klocka. Signalen ska vara hög under en klockperiod, baserat på 50 MHz klockan, i den hastighet 
som sampel kommer. Om man tittar på de första bandpassfiltren, som använder signalen direkt från 
huvudblocket  och  inte  signal  från  ett  lågpassfilter,  så  ska  den  48000  gånger  i  sekunden  i  20 
nanosekunder vara hög och sen vara låg resten av tiden.

I figur 13  ovan är det inte en 50 MHz klocka och 48000 Hz sampelhastighet som visas utan 
bilden är för att visa principen. Man ser att ast_sink_valid hög under en hel period hos 50 MHz 
klockan sen låg resten.

Det finns även två andra signaler. En för att indikera fel från föregående filter och en för att visa 
när efterkommande filter eller annat block är redo att läsa värde. Då felindikatorn bara har använts 
för att felsöka filter har den sedan satts till jord vilket betyder att inge fel uppstått i tidigare filter.

Signalen ast_source_ready, som indikerar då nästa block är redo för värde, är alltid satt hög för 
både lågpass och bandpass. Systemet är byggt så att blocken aldrig ska behöva vänta på att få skicka 
värden.

Detta block skickar också en reset-signal till  bandpassfiltren då de ska stängas av i början av 
systemstarten för att vara säker på att de ska fungera. Utan detta så startade inte filtren i början.
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Figur 13: Timing av signaler till single rate FIR filter



7. Genomförande
Att bygga en filterbank med 24 band placerade logaritmiskt över frekvensspektrat kräver lite mer 

än att enkelt bygga ett filter för varje frekvensområde. Ett filter i området 0-50Hz får exempelvis 
enormt  hög ordning  då  kravet  på  flankerna  blir  väldigt  branta.  För  att  lösa  detta  problem har 
nersampling använts. Nersamplas signalen kommer frekvensspektrat för denna att fördubblas.

7.1 Nersampling
Nersampling kallas även ibland decimering. Att nersampla en signal betyder att man kastar bort 

ett visst antal sampel för att sänka sampelhastigheten på signalen. Detta leder till att man sänker 
Nyquistfrekvensen, se figur 14.

Nersampling sker i  två steg.  Först  filtreras  signalen för att  undvika vikningsdistorsion,  sedan 
nersamplas den. På detta sätt är samplena man kastar bort enligt ovan sådana som är onödiga att 
räkna ut. En av de praktiska anledningarna till  att man gör detta är att ett filter designat för att 
släppa genom en viss frekvens, som matas med en nersamplad signal, kommer istället släppa genom 
en lägre frekvens. Om man till exempel har ett lågpassfilter som är gjort för att behandla en signal 
med sampelhastigheten 48000 sampel/sekund och släppa genom alla under 20000Hz, men istället 
matas med en signal med 24000 sampel/sekund. Då kommer filtret släppa genom frekvenser från 
10000Hz och lägre. 
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Figur 14: Frekvensspektra före och efter nersampling där M är 
nedsamplingsfaktorn.
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7.2 Konstruktion
Med nersampling och FIR filter i åtanke togs konstruktionen i figur 15 nedan fram.

Här ser man att signalen först går in i tre bandpassfilter. Här är samplingsfrekvensen 48kHz och 
bandpassen släpper igenom signaler  med frekvenserna 10-20kHz uppdelat  i  varsitt  band. Sedan 
filtrerars signalen så bara de nedersta 10kHz-frekvenskomponenterna följer med till nersamplingen. 
Här  dras  spektrat  ut  till  20kHz  och  halverar  samplingshastigheten  för  att  sedan  filtreras  av 
bandpassen. Finessen med detta är att  samma bandpass som tidigare kan användas, men släppa 
igenom tre nya frekvenser. Det vill säga 10-20kHz i den nya signalen med samplingshastigheten 
24kHz, vilka egentligen är 5-10kHz. 

Under projektets gång har digitala filter av typen FIR skapats. För att skapa dessa har Matlabs 
FDAtool och Simulink använts för att testa olika filterbanks-konstruktioner med olika filter tills en 
lämplig kombination av dessa har hittats. Härifrån kan filterkoefficienter exporteras i ett format som 
är  mottagligt  för  Quartus  II:s  MegaWizard  FIR  Compiler.  Här  genereras  filtret  efter  en  rad 
funktionella inställningar till ett block man kan styra med VHDL-kod.
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Figur 15: Förenklad bild av filterbank



8. Användning av systemet
Detta examensarbete går ut på signalbehandlingen och basen som ska ingå i en skärm för att visa 

frekvenspektrum för en ljudsignal samt kunna förstärka och analogt signalbehandla ljudet. Denna 
del utgick ur projektet, men här följer en beskrivning av vad som var tänkt. För översikt se figur 16.

Andra delar som kommer ingå i det kompletta systemet är en klass D förstärkare, IR mottagning 
för fjärrkontroll, manuella kontroller, en ljudcodec, en skärm av lysdioder, en analog equalizer och 
strömförsörjning. Dessa delar ingår då inte i detta projekt utan är bara med för att förtydliga hur 
projektet var tänkt att användas. 

Ljudingången är en vanlig 3.5mm stereo port som används av de flesta MP3 spelar, CD spelare 
TV apparater, datorer och dylikt för att skicka ljud. Några olika typer av de olika delarna har under 
arbetets gång varit med i planeringen, men projektet är inte låst till någon av dessa utan projektet 
fungerar med olika sorter av Klass D förstärkare, olika ljudcodec osv. Att använda en ljudcodec 
från samma företag som tillverkat ljudcodecen som sitter på DE2 koret är dock en fördel då dessa 
oftast konfigureras på samma sätt eller snarlikt varandra om man går efter deras datablad. 

Det är också rikligt allokerat med minne för processorn för att skriva ganska stora program om 
man vill  ändra något i systemet.  I  projektet  används också ungefär bara hälften av alla  logiska 
element i FPGA:n så det finns utrymme för att lägga till ganska mycket.

Upplösningen i projektet är 24 staplar och varje stapel har 24 nivåer. Dock för att det ska likna 
staplar mer så är det tänkt att varje stapel ska vara två lysdioder bred vilket gör att skärmen blir 24 
lysdioder hög och 48 lysdioder bred. Lysdioderna som testades är 10mm i diameter vilket ger en 
absolut minimal skärm på 24cm hög och 48 cm bred. Beroende på hur man sen sätter dioderna och 
hur mycket kant man vill ha så kommer skärmen bli lite större.
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Figur 16: Översikt av hela konstruktionen



Lysdioderna som testats är högintensiva och har väldigt låg spridningsvinkel. För att sprida ut 
ljuset så är det tänkt att sitta en dimmad glasskiva eller nån form av halvgenomskinlig plast framför 
alla dioder för att ge mjukare ljus och lite spridning.

Innan kodandet av själva systemet började så gjordes några lätta testprogram för att testa bland 
annat dioderna så att de skulle fungera tillräckligt bra. I början var det tänkt att uppdatera skärmen 
en ”pixel” i taget. Alltså två dioder i en stapel. Oavsett vilken uppdateringsfrekvens som användes 
så gjorde detta att dioderna lyste väldigt svagt på grund av att de var släckta större delen av tiden. 

Därför gjordes designen av lysdioderna om så att en hel stapel lyste samtidigt.  Det gjorde att 
dioderna fick lysa mycket längre tid och därför lyste starkare. Efter lite tester bestämdes det också 
att istället för att belasta pinnarna på Cyclone II så ska transistorer användas för att leda all ström. 
Pinnarna ska bara användas för att aktivera transistorerna, se figur 17. 

Det fungerar så att det sitter 24 transistorer i höjdled som leder från en strömförsörjning så att en 
aktiverad transistor leder ström till  alla lysdioder i en rad, till  exempel leder översta transistorn 
ström till alla lysdioderna som är högst upp i alla staplar. I sidled finns 24 transistorer som leder 
jord. Dessa transistorer väljer alltså vilken stapel man för tillfället kollar på. Så för att en hel stapel 
ska lysa måste transistorerna i höjdled alla vara öppna och leda och den stapelns transistor till jord 
måste vara öppen.

Då projektet, som sagt, inte skulle låsas vid specifika komponenter så har det letats efter olika 
standardvärden i datablad och det finns gott om transistorer och dioder som mer än väl fyller de 
krav på effekttålighet, ljusstyrka, stigtid och så vidare som krävs för att detta ska fungera. Om man 
ser till vad komponenterna kan användas till är projektet långt ifrån några gränser. 

Bland de olika komponenter som undersökts så har ett av kraven varit att de ska kunna drivas av 
någon standardspänning. De som eftersökts är 3.3, 5 eller 12 volt så att man ska lätt kunna använda 
en strömförsörjning av typ ATX, som används för vanliga persondatorer.  Det har inte varit några 
problem.
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Figur 17: Enkel bild av LED skärmen



9. Resultat
Det slutgiltiga programmet innehåller förutom systemet även programkod för redovisning av de 

funktioner som implementerats. Rent funktionellt tillfredsställer de kraven som sattes upp i början 
av projektet, även om rum för förbättring och optimering återfinns på vissa ställen. Noggrannheten 
exempelvis, som initialt har 16 bitar, är nerskalat till 8. Detta är egentligen inte någon förlust då en 
upplösning i displaymatrisen på 24st vertikala lysdioder representeras av 5 bitar, vilket gör att ingen 
större noggrannhet behövs.

På grund av  brist  på logiska element  i  Cyclone  II  FPGA:n har  bandpassfiltren  skalats  ner  i 
ordning och lågpassfiltren bytts ut till seriella filter. På grund av tidsbristen mot slutet har projektet 
lagts någon nivå lägre än vad som egentligen behövts när det gäller filterordning. Detta är ingenting 
man med ögat kan se direkt, men exaktheten på processen lämnar plats till förbättring.

För att sänka ordningen i filtren så överlappar de olika banden varandra lite vid brytfrekvenserna. 
Detta gör att bandpassen känner svagt av frekvenser utanför deras egentliga område. Detta tilläts då 
det vid en normal ljudsignal inte kommer synas nämnvärt,  endast då en sinus signal skickas till 
systemet kan man ana att närliggande filter släpper förbi signalen. 

I projektets  skulle det också helst  funnits  en långsammare nivå på varje stapel.  Denna punkt 
skulle fungera så att om stapeln blir högre än punktens nuvarande värde, kommer punkten sättas i 
toppen av stapeln och ligga still någon enstaka uppdatering sen börja falla tills att den möter den 
nivå stapeln har. Projektet hade i början en tidig version av detta, som inte fungerade särskilt bra 
eller på samma sätt hela tiden, men efter byte av metod för att konstruera själva LED skärmen så 
skulle det inte gå och koden för detta raderades. I slutet av projektet efter ännu ett byte av metod så 
skulle det gå att implementera. 
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