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Sammanfattning 

Detta är en rapport för ett 15hp examensarbete på Linköpings Tekniska Högskola. 

Projektet syftar till att implementera ett digitalt frekvensutjämningsfilter för 

audioapplikationer i ett Atmel DE2 FPGA utvecklingskort. Specifikt ska systemet 

användas till att korrigera ojämnheter i in-ear hörlurars frekvenssvar. Denna rapport 

är en beskrivning av systemets utformning och hur arbetet gick till väga. 

Resultatet blev ett väl fungerande system och ett antal förslag på förbättringar. 

Abstract 

This is a report for a 15hp thesis at the Institute of Technology at Linköping 

University. The project aims to implement a digital frequency-equalizing filter for 

audio applications in an Atmel DE2 FPGA development board. More specifically the 

system will be used to correct unevennesses in the frequency response of in-ear 

earphones. This report is a description of the design of the system and how the work 

on the project was executed. 

The result was a well functioning system with suggestions on possible improvements.



 
 

 

  



 
 

Innehåll  

Inledning ..................................................................................................................................... 1 

Syfte ......................................................................................................................................... 1 

Grundidé .................................................................................................................................. 1 

Bakgrund och grundbegrepp...................................................................................................... 2 

"Bra ljud" och påverkande faktorer ........................................................................................ 2 

Frekvensåtergivning och ljudkvalité ...................................................................................... 3 

Från elektriska vågor till ljudvågor ........................................................................................ 4 

Korrigering av frekvensåtergivningen .................................................................................... 5 

Analoga filter ....................................................................................................................... 5 

Digitala filter ....................................................................................................................... 5 

Metod ......................................................................................................................................... 7 

Automatiskt system ................................................................................................................ 7 

Semiautomatiskt system ......................................................................................................... 7 

Val av metod ........................................................................................................................... 8 

Genomförande ............................................................................................................................ 9 

Mätningar på hörlurar ............................................................................................................ 9 

"Ear and Cheek Simulator Type 43AG" ............................................................................ 10 

Signalkälla och analysenhet .................................................................................................. 11 

Påverkas frekvenspåverkan av ljudstyrkan? ......................................................................12 

DA/AD omvandlare (ljudkort) ........................................................................................... 13 

Konstruktion av filter ............................................................................................................14 

Implementering av filter i FPGA ........................................................................................... 15 

VHDL designen ..................................................................................................................16 

Resultat ..................................................................................................................................... 17 

Konstruktion av filter ........................................................................................................... 18 

Implementering av filter ........................................................................................................19 

Analys ................................................................................................................................... 20 

Felkällor och förbättringar ........................................................................................................21 

Felkällor .................................................................................................................................21 

Förbättringar ........................................................................................................................ 23 

Slutsats ..................................................................................................................................... 24 

Referenser ................................................................................................................................ 25 

Bilagor ...................................................................................................................................... 26 

M2F.M .................................................................................................................................. 26 

Exempel på resulterande VHDL-kod ................................................................................... 34 



 
 

 

  



 

1 
 

Inledning 
Flera undersökningar har visat på hur musik är en mycket viktigt del i många 

människor liv, inte minst bland ungdomar. Det är exempelvis inte ovanligt att unga 

lyssnar till musik flera timmar varje dag. Musik är för många en viktig del av ens 

identitet och ett stort samtalsämne mellan kompisar. [1] 

Trots att så många tycker att musik är något väldigt viktigt för dem och något som 

uppfyller en stor del av deras fritid, så är det väldigt få som ställer krav på kvalitén på 

musikåtergivningen i sina enheter, i synnerhet när det gäller hörlurar. Till de flesta 

MP3-spelare som finns att köpa idag medföljer det ett par så kallade in-ear hörlurar. 

Trots att dess ofta är av undermålig kvalitét används de inte sällan som 

primärhörlurar av användare. 

Syfte 

Syftet med detta projekt är att förbättra en del av ljudupplevelsen för in-ear hörlurar 

genom att korrigera frekvensåtergivning. Detta åstadkoms genom att implementera 

ett digitalt utjämningsfilter i en FPGA som placeras mellan mediaspelaren och 

hörlurarna.  

Grundidé 
För att kunna åtgärda frekvensåtergivningen i ett par hörlurar krävs att man först 

känner till dess brister. Tanken är undersöka dem genom att spela upp ett 

frekvenssvep eller brus i hörlurarna samtidigt som en välkarakteriserad mikrofon, 

placerad i en modell av ett öra, mäter ljudvågorna som alstras av hörluren. Baserat på 

en frekvensanalys av de samplade värdena konstrueras sedan ett digitalt filter som 

implementeras i en FPGA. FPGAn placeras slutligen mellan uppspelningsenheten och 

hörlurarna och kompenserar för hörlurens avvikelser i frekvensåtergivningen. 
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Bakgrund och grundbegrepp 
Då projektets syfte är att ta fram ett system som kan användas för att förbättra 

ljudåtergivningen för hörlurar är det viktigt att ha en förståelse för vad bra ljud 

innebär och specifikt vad man kan göra för att förbättra ljudåtergivning. 

"Bra ljud" och påverkande faktorer  

Att definiera "bra ljud" som en generell åsikt, på ett psykologiskt plan, är inte bara 

svårt utan omöjligt. Uppfattning ligger helt och hållet hos åhöraren, där det är den 

personliga smaken som avgör. Den personliga smaken är inte heller en konstant åsikt 

utan den påverkas till stor del av vana när det gäller musikkonsumtion. Ett exempel 

är en undersökning utförd i USA av Jonathan Berger, professor i musik vid Stanford 

University, som visade att studenter föredrog hårt komprimerade MP3 versioner av 

låtar framför de opåverkade originalversionerna, trots att defekter var hörbara, med 

den slutsatsen att människor föredrar den ljudåtergivningen man är van vid. [2]  

Därför kommer detta projekt inte att analysera vad bra ljud innebär för den enskilda 

användare, utan bra ljud i meningen korrekt återgivning.  

Att definiera bra ljud ur ett tekniskt perspektiv är mycket enklare eftersom det är helt 

oberoende av tycke och smak. När ett par hörlurar låter bra, eller optimalt, innebär 

det att de överför den tillförda elektriska ljudsignalen till ljudvågor utan att förändra 

dess utformning. Det handlar inte om att låta naturligt eller fylligt, utan om att 

transformera en elektrisk signal till ljudvågor utan att lägga till, ta bort, eller förändra 

de ingående vågorna på något sätt. 

När en signal oavsiktligt förändras från sin ursprungliga form kallas det för 

distorsion, och det finns flera olika sätt som ljud kan deformeras på. Exempel på 

detta är amplitudförändringar, frekvenssvar, brus, cross-talk, och fasförskjutning [3]. 

Dessa påverkar dock upplevelsen av ljudkvalité på olika sätt. Vi människor har 

exempelvis medfödda och upplärda metoder för att ignorera brus inom frekvensband 

som vi inte aktivt lyssnar på genom maskning [4]. Dessutom kan en människa inte 

upptäcka alla små förändringar på en signal som man med mätinstrument kan 

analysera. 

Anledningen till att detta projekt är fokuserat på frekvensåtergivningen är att den har 

en mycket stor inverkan på hur ljudkvalitén upplevs och att den är förhållandevis 

enkel att påverka. 
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Frekvensåtergivning och ljudkvalité 

När man vill beskriva ljudet av en ton i psykologiska termer används de 

grundläggande uttrycken hörnivå och tonhöjd, vilka representerar de tekniska 

termerna ljudstyrka respektive frekvens.  

Naturligt existerande ljud består dock aldrig av endast en ton utan är en 

sammansättning av flera toner. För mer komplext sammansatta ljud används 

klangfärg och dissonans som beskrivande ord. De är inte är direkt kopplade till 

frekvenssvar och frekvensomfång men är direkt påverkade av dem. [4] 

Klangfärgen beror på hur många och hur starka övertoner det finns från grundtonen. 

En överton är multipler av grundtonen och är mycket viktiga för hur vi upplever ljud. 

När man exempelvis slår an en A sträng på en gitarr kommer den vibrera med en 

frekvens av 440 Hz, men den kommer även att ge ifrån sig övertoner på 880, 1320Hz 

osv., se figur 1. [5] 

 

Figure 1. Illustration av en grundton på 400Hz med tillhörande övertoner 

 

Vad som händer när frekvenssvaret inte är rakt är att förhållandet mellan grundtoner 

och övertoner förändras och då även den psykologiska uppfattningen av ljudet. Ljud 

kan upplevas som kalla eller varma beroende på vilka frekvenser som är dämpade 

eller förstärkta. 

Instrument som har ett frekvensinnehåll i och kring de dämpade delarna kommer 

även vara svåra att uttyda. Större dalar eller kullar i frekvenssvaret kommer också 

medföra effekter på den totala ljudupplevelsen, som att ljudet låter mullrigt om basen 

är kraftig, burkigt om mellanregistret är framträdande eller vasst om diskanten är 

stark. Hur kraftiga dessa effekter upplevs beror på hur starka och breda 

frekvenssavvikelserna är [4]. 
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Från elektriska vågor till ljudvågor 

Varje del i en ljudanläggning kommer att påverka den ursprungliga signalens 

frekvensinnehåll, från cd-spelaren till hörlursförstärkaren, men den absolut största 

utmaningen ligger i att konvertera den elektriska signalen till luftburna ljudvågor, 

vilket görs av en elektroakustisk omvandlare.  

Det finns flera typer av elektroakustiska omvandlare, men den uteslutande vanligaste 

modellen är den elektromagnetiska högtalaren, se figur 2. En elektromagnetisk 

högtalare fungerar genom att en spole, vid vilken man har fäst ett membran, placeras 

hängandes i ett statiskt magnetfält. När sedan en ström leds genom spolen uppstår en 

elektromagnetisk kraft, proportionerlig mot strömmen, som får spolen och 

membranet att röra sig i det statiska magnetfältet, och ljudvågor alstras. Även in-ear 

hörlurar fungerar på detta sätt. 

 

Figure 2. Genomskärning av elektromagnetisk högtalare 

Detta är en mycket enkel och billig robust teknik som lämpar sig väl för hörlurar då 

de måste tåla både att hanteras oömt och en hel del smuts och svett. Däremot har den 

enkla konstruktionen även sina begränsningar. 

Både den inre upphängningen, vars uppgift är hålla spolen på plats i luftrummet 

innanför magneten och den yttre upphängningen, som hindrar att konen slår i 

bottenplattan, begränsar och formar hörlurens frekvensåtergivning. Dessutom 

inverkar även konens utformning, kvalitén på magneten och många fler faktorer 

återgivningen. [6]  

Optimering görs självklart vid tillverkning av billiga in-ear hörlurar för att försöka nå 

en bra återgivning över hela frekvensområdet, men med billiga komponenter och en 

kundkrets som inte ställer speciellt höga krav ges det utrymme för att inte vara så 

noga. Således har många billiga in-ear hörlurar mycket bristfälligt frekvensomfång.    
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Korrigering av frekvensåtergivningen 

För att påverka en signals frekvensinnehåll använder man filter. Filter är en av de 

mest vanligt förekommande komponenten i alla typer av elektronik. De används inte 

bara inom ljudbehandling utan för alla typer av signaler, så som i mobilsystem och 

nätverkskommunikation, ofta i frekvenser som vida överstiger det hörbara området. 

Filter kan antingen utformas med analoga komponenter eller i digital form. De har 

båda sina specifika användningsområden och sina för- och nackdelar. Grovt uttryckt 

kan man säga att analoga filter är enkla att implementera men är också svårare att 

modifiera, medans digitala filter kräver mer utrustning, t.ex. för att digialisera 

signalen, men i gengäld får man väldigt goda möjligheter att skapa exakta filter. 

Analoga filter 

Analoga filter finns i två varianter; passiva och aktiva. Här följer en enkel redogörelse 

för hur passiva filter fungerar och varför de, och aktiva filter, inte lämpar sig för detta 

projekt. 

Passiva analoga filter byggs med hjälp av kondensatorer, spolar och motstånd och 

bildar frekvensberoende spänningsdelare för växelströmmar. Det finns flera olika sätt 

att konstruera analoga filter men den enklaste typen är RC-filter och består endast 

utav ett motstånd och en kondensator, se figur 3. 

 

Figure 3. Exempel på analogt lågpassfilter 

Motståndet i kondensatorn är omvänt proportionell mot frekvensen av Vin. Resultatet 

för höga frekvenser på Vin blir att spänningen Vut kommer sjunka och spänningen 

över R (VR) kommer att öka. Om en högtalare eller hörlur är ansluten till Vut kommer 

det innebära att ljudnivån kommer att sjunka för höga frekvenser men vara mer eller 

mindra oförändrad för lägre frekvenser. Kretsen fungerar alltså som ett lågpassfilter. 

Flera enkla filter kan kombineras för att uppnå ökad branthet eller mer formbara 

frekvenssvar, men för att göra avancerade filter behöver man gå över till aktiva 

analoga filter.  Men då har man fortfarande problemet att varje filter har ett låst 

frekvenssvar, och för varje nytt par hörlurar behöver ett nytt filter tas fram och 

kopplas upp. Lösningen är digitala filter. 

Digitala filter 

Digitala filter bygger på att den analoga signalen överförs till digital form genom att 

kvantiseras i tidsdiskreta steg med hjälp av en AD-omvandlare. Sedan utförs 

matematiska beräkningar på de digitala värdena för att påverka frekvensinnehållet. 

Resultatet av de beräkningarna transformeras sedan av en DA-omvandlare tillbaka 
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till en analog signal. Den stora fördelen jämfört med analoga filter är att man enkelt 

kan implementera mycket avancerade filter, den enda begränsningen är 

beräkningskraften i hårdvaran som filtret implementeras i. Det är dessutom väldigt 

enkelt att forma om ett digitalt filter, allt som behövs är att byta ut koefficienterna. 

Det finns två huvudtyper av digitala filter, FIR- och IIR-filter. Skillnaden mellan dem 

är att IIR-filter har ett oändligt långt impulssvar medans FIR-filter har ett ändligt 

långt impulssvar. Anledningen att IIR har oändligt impulssvar är att utsignalen från 

filtret återkopplas. Det leder till att design och implementering av IIR-filter är mer 

komplext än för FIR-filter eftersom man måste ta hänsyn till stabilitetsproblem och 

det faktum att fel som införs återkopplas. Fördelen med IIR-filter är de kan utformas 

med en betydligt lägre ordning än FIR-filter och ändå producera samma branthet. En 

fördel med FIR-filter är att man lätt kan få ett linjärt fassvar [7]. 

Den enklaste typen av FIR-filter är moving average filter. De används inte i detta 

projekt men ger en bra förståelse för hur digitala filter är uppbyggda. Ett moving 

average filter bygger på att ett medelvärde tas av ett bestämt antal av de senaste 

samplade värdena och på så sätt reducerar snabba ändringar i signalen, dvs. ett 

lågpassfilter.  

        
 

 
          

       

Vad som sker är att det aktuella sampelet x(0) adderas ihop med de N-1 senaste 

samplade värdena vilket sedan divideras med det totala antalet sampel. Samma filter 

skulle även kunna implementeras genom att varje sampel innan summationen först 

multipliceras med 1/N, som i figur 4. Denna form kallas direkt form. [7] 

 

 

Figur 4. Strukturen för ett FIR filter i direkt form 

Genom att variera varje enskild koefficient är det möjligt att skapa väldigt komplexa 

frekvenssvar.  Att beräkna dessa för hand för godtyckliga frekvenssvar är i praktiken 

omöjligt och istället används program för detta. 

I detta projekt har fokus lagts på FIR-filter, även om experimentellt stöd för IIR-filter 

också har implementerats.  
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Metod     
För att kunna korrigera de frekvensberoende amplitudskillnader som uppstår i in-ear 

hörlurar behöver tre steg genomföras. Först behöver mätningar göras på hörluren för 

att analysera behovet av åtgärder. Sedan behöver ett filter baserat på den additiva 

inversen av den uppmätta frekvenskurvan beräknas, och slutligen behöver filtret 

implementeras i hård- eller mjukvara. För att kunna säkerställa korrekt funktionalitet 

behövs även en analys mellan det implementerade och det beräknade filtret göras. 

Till att börja med fanns det två skisser på alternativa lösningsgångar: antingen ett 

automatiskt system eller ett semiautomatiskt. Båda har sina för- och nackdelar när 

det kommer till utveckling och användning. Nedan följer en kort redogörelse för 

dessa. 

Automatiskt system 

Den första idén var att konstruera ett automatiskt system där allt som krävs för 

mätning och filterframtagning är en knapptryckning. FPGAn programmeras för att 

genomföra både mätningarna och analysen som sedan styr redan 

färdigimplementerade filter i FPGAn. Mätningarna genomförs genom att FPGAn 

spelar upp ett frekvenssvep i hörlurarna samtidigt som mätningar görs på en 

mikrofon som placerats framför hörluren. Alla avvikelser från den förväntade nivån 

registreras och dessa mätningar används sedan för att styra ett antal hårdkodade 

digitala filter i FPGAn. Detta förslag kan liknas vid en självjusterande equalizer. 

Den stora fördelen med denna metod är att den kräver väldigt lite extrautrustning. 

Allt som behövs är ett FPGA-kort och en mikrofon för att utföra samtliga delar. 

Dessutom går det snabbt att forma om systemet för ett nytt par hörlurar; totalt sett 

skulle det inte behöva ta mer än tio sekunder att göra mätningar och ställa in filtret 

för de aktuella hörlurarna.   

Nackdelarna är att varje enskild funktion måste implementeras för hand, vilket 

innebär mycket arbete i rent kodskrivande samt att träffsäkerheten kommer att 

begränsas av bredden på de hårdkodade digitala filtrena, vilket i sin tur begränsas av 

antalet logiska element i FPGAn. 

Semiautomatiskt system 

För att åtgärda problemen som finns med det automatiska systemet kan vissa delar 

göras manuellt. Mätningar görs med valfri teknik och resultaten överförs till ett 

beräkningsprogram där beräkningar av filter och producering av VHDL-kod 

genomförs. Den resulterande koden används sedan för att programmera FPGAn 

manuellt genom lämplig mjukvara. 

Den stora fördelen med detta tillvägagångssätt är att det går att utforma ett mycket 

exakt filter, tack vare den stora beräkningskapaciteten som en dator erbjuder, och 

dessutom är man fri att använda den mest lämpade mättekniken för ändamålet. 
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Nackdelarna med systemet är att det kräver mycket utrustning och en del manuellt 

arbete. 

Val av metod 

Ur en slutanvändares perspektiv är det automatiska systemet klart mer intressant än 

det semiautomatiska där visst tekniskt kunnande, men framförallt speciell 

utrustning, krävs. Men, som tidigare nämnt så är inte avsikten med detta projekt att 

ta fram en produkt riktad mot allmänheten utan snarare att genomföra ett ”proof of 

concept”. 

Valet blev därför det semiautomatiska systemet. Jämfört med det automatiska 

systemet så kommer det ge stora fördelar när det kommer till utvärderingsmetoder 

och felsökning. Eftersom varje del utvecklas separat kan också varje delfunktion 

verifieras innan systemets sätts ihop. Dessutom elimineras de ovan nämnda 

begränsningarna som finns för det automatiska systemet. 

Det första som ska göras är att ta fram en bra metod och hitta lämplig utrustning för 

att mäta upp hörlurars frekvenssvar. Steg två kommer bli att använda den insamlade 

datan för att beräkna filter i Matlab. Slutligen ska hårdvara utvecklas i VHDL för att 

implementeras i ett FPGA-kort. 
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Genomförande 

Mätningar på hörlurar 

För att frekvensmätningar på in-ear hörlurar ska ge korrekt resultat krävs att hänsyn 

tas till ett antal punkter.  Det krävs att alla delar av mätsystemet har mycket 

väldokumenterad karakteristik så att systemets frekvenspåverkan inte misstolkas att 

ha sitt ursprung i hörlurarna. Om man dessutom vill mäta upp frekvenssvaret som 

det är när det når örat, vid trumhinnan, så krävs en korrekt modell av örat och 

örongången vid uppmätning. Anledningen är nämligen att örongången inte leder 

ljudvågorna från ytterörat till trumhinnan helt transparent utan den påverkar även 

frekvensinnehållet. [4] 

Utrustningen som krävs för att mäta på hörlurarna består grovt av fyra delar. En 

uppspelningsenhet som producerar den kända signalen, en modell av ett öra, en 

välkalibrerad mikrofon som utför själva mätningen, och slutligen en analysenhet som 

jämför den utgående signalen med den återkopplade signalen och producerar 

frekvenskurvan. 

Inledningsvis var planen att använda en stormembransmikrofon och bygga en enkel 

modell av örongången med hjälp av ett gummirör och göra mätningar därigenom. 

Dessvärre visade det sig efter lite efterforskning att det inte var någon bra väg att gå. 

Bland annat uppstår problem med att sluta tätt mellan den simulerade örongången 

och mikrofonen. Alternativet blev då att försöka hitta en så liten mikrofon som 

möjligt, så att den skulle kunna placeras i själva röret. Att hitta en lämplig mikrofon 

av skaplig kvalité, till ett överkomligt pris visade sig dock vara en stor utmaning. 

Istället började jag leta efter redan existerande kommersiella produkter via internet 

och fann en produkt utvecklad av det danska företaget "G.R.A.S Sound & Vibration". 

Produkten heter "Ear and Cheek Simulator Type 43AG" och består av 

en öronsimulator med tillhörande förstärkare och en välkalibrerad mick, avsedd för 

ändamålet. 

Då detta examensarbete så gott som saknade budget gjorde jag en chansning och 

skickade en förfrågan per e-post till G.R.A.S. om de hade en modul tillgänglig för 

utlån. Tursamt nog visade det sig att de hade en ledig demoartikel som jag helt utan 

kostnad fick låna under en månads tid. 
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"Ear and Cheek Simulator Type 43AG" 

43AG består av tre delar; ett modellöra, en mikrofon och en ställning att montera 

delarna i. För att använda simulatorn krävs även en specialbyggd förstärkare till 

mikrofonen bl.a. för att mata den med korrekt referensspänning. 

Modellörat 

Eftersom denna utrustning är byggd för att 

kunna mäta på alla typer av hörlurar och 

högtalare så medföljer det flera olika 

öronmodeller för att kunna simulera alla typer 

av öron, oavsett om det handlar om kvinnor, 

barn, asiater eller västerlänningar. Eftersom 

detta projekt endast är inriktat på in-ear 

hörlurar, och mätningarna endast kommer att 

påverkas av örongångens utformning (och inte 

av ytterörat), räcker det med en modell, 

eftersom det huvudsakligen är ytterörat som 

skiljer mest mellan de olika modellerna. 

Mikrofon och förstärkare 

Den tillhörande mikrofonen placeras på 

ställningen genom att skruvas fast i foten och 

den kopplas då även in på kabeln som går till 

förstärkaren. Förstärkaren ansluts sedan till 

analysenheten via BNC kontakt.  

Den förstärkaren som jag fick låna utav 

G.R.A.S. var en tvåkanalig batteridriven modell. 

Detta gör att störningar på elnätet inte riskerar 

att föras vidare in i mätsystemet, i varje fall inte 

genom förstärkaren, som är en av de känsligaste 

delarna.  

Ett antagande som gjordes under mätningarna 

var att höger och vänster hörlur, samt 

ytterligare exemplar av samma modell, har ett 

identiskt frekvenssvar. Detta är självklart bara 

sant inom vissa begränsningar, men att utgå 

från något annat hade inneburit att för varje 

nytt par hörlurar av samma modell och märke 

skulle nya mätningar behöva utföras.  

Bild 2. Foten som örat och mikrofonen 

ansluts till. 

Bild 1. Silikonörat  

 

Bild 3. Tillhörande förstärkare 
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Signalkälla och analysenhet 

Från början var det bestämt att en PC skulle användas som analysenhet så jag 

började med att sondera terrängen för lämpliga program. Efter att ha testat en 

handfull föll mitt val på ”Acoustic Analyzing System 5E”, nedan kallat AAS5E, bland 

annat för dess enkla gränssnitt och möjligheten att enkelt exportera resultatet, både 

som en PNG-bild och exakt mätdata i form av en CVS-fil innehållandes alla 

mätvärden vid respektive frekvens. Figur 5 visar fönstret för frekvensmätningar i 

AAS5E. 

Med AAS5E går det att mäta frekvenssvar antingen med ett frekvenssvep eller rosa 

brus. Vid mätning med hjälp av ett frekvenssvep spelas en accelererande sinussignal 

upp och mätningar görs av amplituden på ljudet ut från hörluren. Metoden är alltså 

mycket enkel och kräver inga avancerade beräkningar. Rosa brus fungerar däremot 

genom att en frekvensanalys görs på det uppspelade bruset.  

Det går att argumentera för att användning av rosa brus motsvarar ett mer naturligt 

användningsscenario, eftersom man i vanliga fall aldrig lyssnar till endast en ton i 

taget i ett par hörlurar. Ett problem jag stötte på med rosa brus var dock att det 

krävde långa samplingstider för att ge bra medelvärden. När dessa sedan visade sig 

vara mycket lika de mätkurvor som var resultatet av sinusmätningarna så valde jag 

den mätmetoden istället. För att få tillräckligt med mätpunkter för en tydlig 

mätkurva valdes samplingstiden till 15 sekunder och omfånget till 10 Hz – 24 KHz. 

 

 

Figure 5. Huvudfönster för frekvensmätningar I AAS5e. 
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Påverkas frekvenspåverkan av ljudstyrkan? 

Ett orosmoment inför detta projekt var hur stor påverkan valet av signalstyrka till 

hörluren skulle ha på hörlurens frekvenssvar. Om påverkan hade varit stor hade det 

varit mycket viktigt att använda en så ”normal” uppspelningsvolym som möjligt 

under mätningar för att inte riskera att det beräknade filtret skulle baseras på felaktig 

data. 

För att testa detta genomfördes ett antal mätningar med varierande amplitud för att 

undersöka om frekvenskurvan förändrades, bortsett från den konstanta 

amplitudförändringen som uppstår. Nedan är en graf där den konstanta 

amplituddifferensen mellan de olika mätningarna har kompenserats. 

 

Figure 6. Frekvensmätning för olika signalstyrkor. 

Bortsett från ett par felmätningar kring 20KHz var den maximala differensen aldrig 

över 2dB, trots att skillnaden mellan de uppspelade signalerna var över 20dB, dvs. att 

de täcker in stora delar av det omfång man befinner sig inom vid ”normal” lyssning. 

Detta gjorde att jag inte behövde lägga ner arbete på att mäta upp en optimal 

signalstyrka utan kunde välja en volym nära den som jag personligen brukar använda 

när jag lyssnar på musik. 
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DA/AD omvandlare (ljudkort)   

Eftersom detta projekt saknade budget fick jag använda det bästa ljudkort som jag 

har tillgång till sedan innan, vilket är en ZOOM H4. ZOOM H4 är egentligen en 

avancerad digitalporta men kan även användas som ett USB-ljudkort med bra 

anslutningsmöjligheter för externa enheter. Dessutom kan man sampla med en 

upplösning på upp till 24 bitar/96KHz. 

Dessvärre uppstod vissa problem vid användningen av detta ljudkort för detta 

specifika ändamål. Grundproblemet var att ljudkortet är konstruerat så att 

medhörningen (koppling av aktiv ingång till hörlursutgången) ständigt är påslagen. 

Detta innebär att man måste vara uppmärksam på vilken kanal man spelar upp 

mätljudet i och vilken man samplar resultatet från, så att man inte använder samma 

kanal. Detta i sig hade inte varit något problem, men tillsammans med det faktum att 

det uppstod en hel del läckage mellan kanalerna internt i enheten ledde till att en del 

av den uppmätta signalen återkopplades till hörluren som mätningarna utfördes på 

och de uppmätta resultaten blev därför felaktiga.  

Istället hade jag turen att kunna få låna ett dedikerat studioljudkort, ett Lexicon 

Omega. Detta ljudkort har bl.a. reglerbar medhörning från in- till utgångar vilket 

gjorde att risken för återkoppling kunde elimineras. Samplingsfrekvensen valdes till 

den högsta tillgängliga, 96 KHz. 

Innan jag gick vidare i projektet utförde jag mätningar för att säkerställa att 

ljudkortets frekvenspåverkar var tillräckligt liten för att kunna ignoreras i senare 

beräkningar. Figur 7 visar att påverkan var väldigt liten och det var först vid full 

förstoring som man kunde avläsa den maximala differensen till 1/3dB vilket är långt 

under den minsta skillnaden på 1dB som ett tränat öra kan höra skillnad på [8].  

 

Figure 7. Uppmätning av Lexicon Omegas frekvenspåverkan  
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Konstruktion av filter 

Det finns flera olika verktyg för att beräkna filter, men bara ett som jag har haft 

erfarenhet av sedan tidigare. Därför valde jag Matlab som verktyg att utföra alla 

nödvändiga beräkningar med. För att utnyttja funktionerna i Matlab för 

filterberäkning måste dock indata först processas och anpassas till lämpligt format. 

För att underlätta arbetet i detta projekt valde jag därför att skriva ett Matlab-

program som utför de nödvändiga transformeringarna.  

I mitt program används Matlab-funktionen fir2 för beräkning av faslinjära FIR-filter 

baserat på den önskade frekvenskurvan och filterordning. Det finns även visst stöd 

för att implementera IIR-filter, och då används funktionen yulewalk. 

Programmet döptes till M2F (Measurements To Filter) och här följer en kort 

beskrivning av programmets funktion.  

M2F - Measurements To Filter 

Först och främst kräver programmet ett antal in-parametrar. Till att börja med 

fordras en CSV fil innehållandes det uppmätta frekvenssvaret för hörluren, den 

önskade frekvenskurvan samt filtrets typ och ordning. För analys av implementerade 

filter finns också möjligheten att bifoga en CSV fil innehållandes en uppmätning av 

filtret. 

Det första som görs är att den uppmäta kurvan importeras, och kompensation tillförs 

för DE2-kortets frekvenspåverkan. Eftersom filtret ska implementeras i ett DE2-kort 

så måste dess frekvenspåverkan också elimineras för att en korrekt 

frekvensåtergivning ska uppnås. DE2-kortets mätning ligger lagrat i filen 

FPGA_board.csv som ligger i samma mapp som M2F. Se avsnittet om felkällor och 

förbättringar för mer information. 

Mätdata ska vara lagrat i en vanlig textfil där varje rad representerar en mätning och 

där frekvens (Hz) och amplitud (dB) är separerade med kommatecken. Skulle 

frekvensen följas av två mätvärden, ett för höger och ett för vänster kanal, kommer 

M2F att välja den kanal med starkast medelsignal. Anledningen till detta är att 

AAS5E alltid mäter i stereo och således även sparar båda kanalernas mätvärden, men 

eftersom mätningar endast har utförts på en kanal så kan, och ska, den ”inaktiva” 

kanalen ignoreras. 

Man behöver också ange önskad ordning och typ av filter som ska beräknas. Om 

ordningen anges som en vektor på formen [x; y; z] kommer flera filter med olika grad 

att beräknas och plottas. X anger startvärdet för ordningen, y slutvärdet och z antalet 

steg som ska användas mellan x och y. [20;60;5] kommer således resultera i att fem 

filter kommer beräknas med grad mellan 20 och 60. Resultatet kommer sedan plottas 

med avvikelsen för varje filter från den önskade filterdesignen. Den funktionen kan 

användas för att avgöra hur låg ordning man kan välja utan att överstiga ett visst fel. 

Den resulterande VHDL-koden sparas automatiskt i en separat fil för att enkelt 

kunna laddas in i Quartus som används för att programmera FPGAn. 
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Alla koefficienter returneras även av M2F, om ytterligare beräkningar önskas göras 

av användaren. 

Det finns även ett antal statiska värden i programmet som kräver redigering av 

källkoden, såsom samplingsfrekvens och önskad bitbredd på multiplikationerna. Se 

den bifogade Matlab-koden för mer detaljerade kommentarer.  

Implementering av filter i FPGA 

För att programmera FPGAer finns det två större hårdvarubeskrivande språk att välja 

mellan: VHDL och Verilog.  Det som skiljer mest mellan språken är syntaxen; 

exempelvis lånar Verilog mycket av sin syntax från C medans VHDL bygger på ADA. 

Det finns även vissa tekniska skillnader mellan språken, men för att implementera en 

förhållandevis enkel krets som ett digitalt filter är det inget avgörande. 

Valet att implementera filtret i VHDL baserades på att jag haft viss erfarenhet av det 

sedan tidigare. Som FPGA-kort valdes DE2 från Altera, då det är hårdvara som finns 

tillgänglig på Linköping Universitet.  DE2 erbjuder, förutom en FPGA, flera olika 

typer av minnen och en rad interface för att kommunicera med omvärlden, så som 

Ethernet, USB, audio mm. För detta projekt används endast FPGAn, ljudinterfacet 

och ett par tryckknappar och lysdioder för debuggning. 

Ljudcodecen 

Ljudhanteringen på DE2 är byggd kring ett ”Wolfson WM8731”-chip. Codecen kan 

sampla med en upplösning på upp till 24bit/96KHz och har bl.a. en inbyggd 

hörlursförstärkare.  

Bitbredden och samplingshastigheten valdes i detta projekt till 16 bitar/48,8 KHz. 

Anledningen till detta var för att begränsa beräkningarnas komplexitet till förmån för 

att kunna implementera större filter. I efterhand visade sig detta vara en onödig 

begränsning, se delen om framtida förbättringar för mer information.  
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VHDL designen 

FPGAns uppgift är tredelad: läsa in samplade värden seriellt från codecen, processa 

dem genom det digitala filtret, och sända tillbaka resultatet från filtret seriellt till 

codecen. 

FPGAn klockas av en oscillator på DE2-kortet med en frekvens av 50MHz. Denna 

klocka delas sedan ner i VHDL-koden för att producera långsammare klockor som 

används som styrsignaler till processer i VHDL-koden och för att driva codecen. Det 

är även ursprunget till varför en icke standardiserad samplingsfrekvens används. 

 

Figure 8. Simuleringen av ett FIR filter av ordningen 4. Koefficienterna är 1000,100,10 och 1. 
Insignalen består av två sampel där det första har värdet 3 och det andra värdet 1. 

Codecen är har en seriell dataingång och en seriell datautgång som delas mellan 

höger och vänster kanal. Vilken kanal som ska användas styrs genom att ställa en 

tredje ingång hög eller låg. I figur 8 är det adclrc och daclrc som styr vilken kanal som 

ska användas i A/D-omvandlaren respektive D/A-omvandlaren. Utgången från 

codecen är adc_dat och ingången är dac_dat.  

VHDL koden är utformad på ett sådant sätt att den varierar mellan att hantera 

vänster och höger kanal i samma takt som codecen växlar mellan de båda kanalerna. 

För att uppnå en samplingsfrekvens av 48,8 KHz innebär det att växlingsfrekvensen 

mellan kanalerna är satt till det dubbla, vilket också är frekvensen på ingången till 

codecen som styr aktiv kanal. 

När en kanal är aktiv så sker både inläsning från AD-omvandlaren och utskiftningen 

till DA-omvandlaren i codecen simultant. Det sampel som bitvis skiftas ut till coedcen 

är utdatan från det digitala filtret, baserat på det senast samplade värdet. Efter att 16 

bitar har samplats från codecens AD-omvandlare aktiveras det digitala filtret och 

nästa sampel som ska skiftas ut till DA-omvandlaren beräknas. 

Utöver detta finns en bypass knapp för att tillfälligt inaktivera filtret för att kunna 

genomföra A/B lyssning. När bypass är aktiv visas också debugdata på 16 lysdiodrar. 

Önskas fördjupning i koden, se bifogad VHDL kod.  
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Resultat  
Eftersom jag bara hade möjlighet att låna mätutrusningen från G.R.A.S. under en 

begränsad tid vid projektets inledning så har de implementerade filtrena inte kunnat 

mätas genom några hörlurar. Istället har de mätts direkt genom FPGA-kortet. 

För att analysera resultatet av projektet användes det tidigare omnämnda programet 

AAS5E och mitt egenutvecklade Matlab-program M2F. Genom att köra M2F med 

samma parametrar som användes vid utformningen av filtret, tillsammans med ny 

mätdata på det implementerade filtret från AAS5E, utförs en analys mellan det 

beräknade filtret och den faktiska implementeringen.  

Hur väl det önskade frekvenssvaret kan uppnås beror på två faktorer: hur nära det 

beräknade filtret når den önskade specifikationen och hur väl implementeringen 

sedan blir. Det är summan av de två felen som anger filtrets maximala avvikelse. 

Under arbetets gång har jag testat ett stort antal olika in-ear hörlurar, men istället för 

att presentera data från dem alla så har jag valt ut ett par som på ett bra sätt 

sammanfattar de vanligaste återkommande begränsningarna i frekvensåtergivning 

för hörlurar. 

Sandisk SAMS in-ear headphones 

Hörlurarna som jag har valt att presentera i detalj är ett par som medföljer flera av 

Sandisks billigare MP3 spelare och de kan beskrivas ha ett ”tunt” ljud. En mätning på 

frekvenssvaret visar i figur 9 en tydlig övervikt i mellanregistret och dämpad 

återgivning i de högre och lägre frekvenserna, en karaktär som de flesta billiga 

hörlurar delar. 

 

Figur 9. Sandiskhörluerns uppmätta frekvenskurva.  
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Konstruktion av filter 

Följande data är resultatet av beräkning av ett antal olika filter för Sandisk hörluren 

med olika grader på FIR filtret. Den önskade frekvenskurvan är för enkelheten satt 

till rak. Den nedre kurvan för varje filter visar avvikelsen mellan det beräknade filtret 

och specifikationen. X axeln anger frekvensen där 1 motsvarar halva 

samplingsfrekvensen på FPGA kortet, dvs. 24,4Khz. Y axeln är angiven i dB.  Filtret 

överst till vänster i figur 10 är av ordningen 20, överst till höger är av ordningen 40, 

nederst till vänster är av ordningn 80 och nedest till höger är av ordningen 160. 

 

 

Figur 10. Reslutat av filterkonstruktion med M2F för FIR-filter av ordningen 20, 40, 80 och 160. 

Ordning Medelfel Maxavvikelse (vid frekvens) 

20 4.12 dB 17.5 dB (37.65 Hz) 
40 2.48 dB 15.4 dB (37.65 Hz) 
80 1.09 dB 12.3 dB (37.65 Hz) 
160 0.52 dB 8.88 dB (37.65 Hz) 

 
Tabell 1. Medelfel och maxavvikelse vid konstruktion av FIR-filter. 

Avvikelserna i tabell 1 är angivna för det hörbara frekvensområdet, dvs. 20-

20.000KHz. 
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Implementering av filter 

Nedan följer jämförelser mellan de beräknade filtrena och deras motsvarigheter 

implementerade i FPGAn. X axeln anger frekvensen i Hz och Y axeln amplituden i 

dB. Den nedre rutan i varje mätning visar avvikelsen mellan det beräknade filtret och 

den faktiska implementeringen. Filtret överst till vänster är av ordningen 20, överst 

till höger är av ordningen 40, nederst till vänster är av ordningn 80 och nedest till 

höger är av ordningen 160. 

 

Figur 11. Analys av implementerat FIR-filter av ordningen 20, 40, 80 och 160 med M2F. 

Ordning Medelfel Maxavvikelse (vid frekvens) 

20 0.91 dB 2.06 dB (4788.6 Hz) 
40 1.62 dB 4.04 dB (7589.5 Hz) 
80 0.88 dB 3.66 dB (20585 Hz) 
160 0.89 dB 5.05 dB (20585 Hz) 

 
Tabell 2. Medelfel och maxavvikelse vid implementering av FIR-filter. 

Avvikelserna i tabell 2 är angivna för det frekvensomfång som mätningen gjordes för, 

i detta fall 20–22000 KHz. 
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Analys 

Analysen för detta projekt kan delas in i två delar, hur väl hörlurarnas återgivning 

korrigerades och om ljudet i slutändan upplevdes som bättre. 

Hur väl filtrena fungerade i praktiken bygger som nämnt både på hur väl de 

uträknade filtrena matchar den efterfrågade frekvenskurvan och hur väl den faktiska 

implementeringen matchar det uträknade filtret. Summan av de två avvikelserna 

anger det största möjliga medelfelet.  

Ordning Medelfel design Medelfel impl. Max medelfel tot. 

20 4.12 dB 0.91 dB 5.11 dB 
40 2.48 dB 1.62 dB 4.10 dB 
80 1.09 dB 0.88 dB 1.97 dB 
160 0.52 dB 0.89 dB 1,41 dB 

 
Tabell 3. Exempel på maximala medelfelet för FIR-filter 

Det är väldigt tydligt att det är vid beräkningen av filtret som de största felen uppstår. 

För att utforma tillräckligt branta filter krävs att en hög ordning används, speciellt 

när det gäller att hålla maxfelet lågt. Det beräknade filtrets branthet är dessutom 

beroende av hörlurens ursprungliga frekvenssvar och den önskade frekvenskurvan, 

så ju närmare den önskade frekvenskurvan är hörlurarnas frekvenssvar, desto lägre 

filtergrad krävs för att nå ett bra resultat.  

När det däremot kommer till den faktiska implementeringen har medelfelet för de 

flesta filtrena legat ganska konstant runt 1 dB. Hur stor del av implementeringsfelet 

som beror på den begränsade upplösningen i VHDL-designen och hur stor del som 

kan hänföras till DE2 kortet är inte klargjort. 

Totalt sett är resultaten ändå bra. Maxavvikelserna är kraftigare än önskat, men 

samtidigt går det att åtgärda genom att öka filtergraden. Medelfelet är väldigt lågt och 

komma också fortsätta bli lägre för filter av högre grad. 

Frågan som kvarstår är om hörlurarna låter bättre tack vare filtret. Som nämnt i 

inledningen av rapporten så har jag inte jobbat med att hitta en optimal 

frekvenskurva, utan med att ta fram en metod för att fritt kunna välja önskad 

frekvenskurva. För de filter jag har tagit fram har jag för för enkelhetens skull satt 

den önskade frekvenskurvan till rak.   

Trots att ett rakt frekvenssvar nödvändigtvis inte är det mest optimala, så har 

upplevelsen av frekvensåtergivningen för hörlurarna förbättrats. Till vilken grad är 

väldigt svårt att säga då det är helt subjektivt för den som lyssnar. Sandiskhörlurarna 

upplevs framförallt kraftfullare när basljuden får en mer framträdande placering och 

det burkiga låga mellanregistret har dämpats.  Tyvärr förbättras inte den totala 

ljudupplevelsen i någon större utsträckning p.g.a att DE2 kortet tillför stora mängder 

brus och knaster (se nästa stycke).   
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Felkällor och förbättringar 

Felkällor 

Frekvenspåverkan av DE2 

Som nämnt tidigare så följer frekvenspåverkan med längs hela kedjan när den väl har 

införts. Tyvärr är DE2-kortet från Altera inte på långa vägar fri från påverkan. 

Följande graf visar DE2:s frekvenspåverkan när det endast fungerar som en AD och 

DA omvandlare, dvs. att ingen filtrering av signalen ska ske.  

 

Figur 12. DE2-kortets frekvenspåverkan 

Dessutom tillförs en hel del brus och knaster som inte tydligt framgår av denna 

mätning. Huruvida dessa defekter härrör från codecen, hörlursförstärkaren eller 

strömförsörjningen på DE2-kortet har inte klarlagts.  

Avsaknad av tyst rum att genomföra mätningar i 

Att mäta frekvensåtergivningen med hjälp av ett frekvenssvep har både sina fördelar 

och sina nackdelar, med avseende på störningskänsligheten. Det bästa alternativet 

hade varit att genomföra mätningarna i ett tyst och dämpat rum, men eftersom ingen 

sådan lokal fanns att tillgå fick en relativt tyst datorsal istället användas. 

Eftersom mättekniken endast är beroende av tiden som har gått sedan svepet startat 

för att avgöra vilken frekvens som just nu mäts är den väldigt okänslig för konstant 

bakgrundsbrus, då det påverkar varje sampel lika mycket. Brusets frekvensinnehåll 

kommer inte heller vara av betydelse eftersom det enda som mäts är signalens 

amplitud vid varje given mätningen. 

När det däremot kommer till icke konstanta störljud är denna mätteknik desto sämre. 

Om man exempelvis hostar eller råkar flytta en stol under en frekvenssvep-mätning 

kommer den ökade ljudamplituden tolkas bero på hörlurens frekvensåtergivning vid 

den aktuella frekvensen, och mätningen blir felaktig. 
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Hörlurens passform 

En faktor som är lätt att glömma bort när man mäter och analyserar hörlurar är 

vikten av hörlurens passform. En av hörlurarna som jag använde under detta projekt 

är den som medföljer första generationens iPhone. Ljudet i dessa hörlurar upplevs 

som väldigt tunt, med nästan total avsaknad av basåtergivning. En enkel mätning på 

hörluren visar också att återgivningen för låg- och mellanregistret är mycket dålig 

(röd kurva). Om man däremot använder lite mer kraft och ”klämmer in” hörluren i 

öronmodellen för att försöka sluta tätt kring snäckan får man ett helt annat resultat 

(blå kurva). Skillnaden mellan de två mätningarna blir väldigt tydlig när man plottar 

dem i samma graf, se figur 13. 

 
Figur 13. Skillnaden i frekvensåtergivning mellan en hörlur som sitter löst och en som sitter 

stadigt i örongånen. 

Så, för att systemet ska kunna användas för att modifiera frekvensåtergivningen för 

hörlurar på ett exakt sätt så måste hörlurarna placeras på samma sätt i modellen som 

de kommer att sitta i verkligheten, i ett människoöra. 

Ett problem är att det silikonöra som användes under mätningarna är mjukare och 

har högre friktion än ett vanligt öra vilket gör det enklare att placera hörluren så att 

inget, eller bara lite, läckage sker. Även om jag har försökt efterlikna verkligheten är 

det självklart omöjligt att göra detta perfekt. 
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Förbättringar  

Den enskilt största förbättringen som skulle kunna genomföras i detta projekt är 

själva implementeringen av det digitala filtret i FPGAn. Som filtret är implementerat 

nu sker multipliceringen av alla koefficienter parallellt, direkt när filtret aktiveras. 

Efter detta ligger filtrets process vilande tills dess att ett nytt sampel finns tillgängligt. 

Det leder till att det är antalet logiska element, antalet multiplikatorer som kan 

konstrueras, i FPGAn som avgör hur stora filter som kan implementeras, inte hur väl 

de utnyttjas över en tidsperiod. 

Om samma antal multiplikatorer istället arbetade sekventiellt skulle filter av mycket 

högre ordning kunna implementeras utan att en större krets skulle behövas. 

Anledningen är att man då skulle utnyttja den tid som de nuvarande 

multiplikatorerna är inaktiva och att resultatet från det digitala filtret inte behöver 

finnas tillgängligt förrän nästa sampel ska processa, eftersom det är först då det är 

dags att skifta ut resultatet till codecen. 

Dessutom skulle det vara önskvärt att åtgärda de ovan nämnda felkällorna, speciellt 

undersöka orsakerna till den stora mägden brus som DE2-kortet tillförde ljudet.  
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Slutsats 
Då jag inte haft mycket erfarenhet av att jobba med digitala filter sedan tidigare visste 

jag inte i förväg vilka reslutat jag kunde förvänta mig. Det var därför väldigt givande 

att se hur väl de implementerade filtrena matchade de beräknade, med avseende på 

valda filtergrader. Genom att införa de ovan nämnde förslagen på enkla förbättringar, 

huvudsakligen gällande VHDL koden, kan man förvänta sig att resultat kan förbättras 

ytterligare. Det var dock en viss besvikelse att FPGA-kortet från Altera tillförde så 

mycket egenbrus att den totala ljudkvalitén från några hörlurar inte kunde förbättras, 

även om frekvensåtergivningen gick att korrigera. 

I övrigt har jag fått en mycket bättre förståelse för lämpliga designmönster vid 

utveckling av hårdvara i VHDL och dessutom fått en rejäl dos Matlab-kunskaper på 

kuppen. 
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Bilagor 

M2F.M 
1 % 
1 % 
2 % M2F - Measurement To Filter 

3 % 2010 Jacob Tallberg 
4 % 

5 % Designtool for development of digital filters and 
6 % VHDL code generator for Altera DE2 board. Pin layout 
7 % avaiable in file "digital_audio_filter_pin_assignments.csv" 

8 % It's also a tool to confirm the correctnes of the filter 
9 % after implementation in the FPGA. 
10 % 

11 % ARGUMENTS IN 
12 % measured_headphone - File where measurements are stored  
13 % wanted_filter_f - Frequency list (in Hz) for the wanted filter 

14 % wanted_filter_h - Amplitude list (in dB) for the wanted filter 
15 % type - 'IIR' or 'FIR' 
16 % order - Wanted filter order 

17 % compare_to - The measurement of the implemented filter ** Optional 
18 % 
19 % RETURNED DATA 

20 % mean_filter_error - Mean error in dB 
21 % a_fpga - Integer coefficents for filter 
22 % b_fpga - Integer coefficents for filter 

23 
24 

25 function [mean_filter_error, b_fpga, a_fpga] = M2F(measured_headphone, wanted_filter_f, wanted_filter_h,filter_type,order,compare_to) 
26 
27 clf('reset'); % Clear all old stuff 

28 mean_filter_error = 0; % Init 
29 
30 compare_mode = 0; 

31 
32 if nargin < 4 
33 error('Incorrect number of arguments. Should be: M2F(measured_headphone, wanted_filter_f, wanted_filter_h, filter_type, order[,compare_to])'); 

34 elseif nargin == 6 
35 compare_mode = 1; % Compare wanted filter with implemented (measured) filter 
36 end 

37 
38 
39 coefficient_bits = 15; % The number of bits representing the coefficients 

40 max_multiply_value = (2^coefficient_bits)-1; 
41 

42 % Import file containing measurements (see import_data 
43 [freqList_raw, ampList_raw]= import_data(measured_headphone); 
44 

45 % Compensate for the frequency effects from the FPGA board 
46 if compare_mode==0 
47 [freqList_raw, ampList_raw]= compensate_for_FPGA_board(freqList_raw, ampList_raw); 

48 end 
49 
50 %%%% Form the filter according to the wanted filter specification 

51 
52 for i=1:size(freqList_raw,1) 
53 [diff, pos] = min(abs(wanted_filter_f - freqList_raw(i))); 

54 ampList_raw(i) = ampList_raw(i) - wanted_filter_h(pos); 
55 end 
56 

57 % Convert indata to proper format for filter design (see convert_data) 
58 [freqList, ampList] = convert_data(freqList_raw, ampList_raw); 
59 

60 % Make the gain higher so the difference between the filterd and 
61 % non-filterd audio is as small as possible (trial and error...) 

62 
63 gain = (1/mean(ampList))*2.4; 
64 ampList = ampList*gain; 

65 
66 
67 % Calculate the filter 

68 
69 if (filter_type == 'FIR') 
70 b = fir2(order, freqList,ampList); 

71 a = 0; % Just so it's defined 
72 
73 elseif (filter_type == 'IIR') 

74 [b,a] = yulewalk(order, freqList,ampList); 
75 
76 else error('Invalid filter type, must be either FIR or IIR'); 

77 end 
78 

79 
80 % Transform the coefficients for the FPGA implementation 
81 [b_fpga,a_fpga, divide] = float_to_int(b,a, max_multiply_value); 

82 
83 if filter_type == 'FIR' 
84 a_fpga = (2^divide)-1; % The constant to divide to output with 

85 end 
86 
87 

88 %%%%%%%%%%%%% Normal mode, create filter %%%%%%%%%%%%% 
89 
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90 if compare_mode == 0 

91 generate_VHDL_code(b_fpga,a_fpga, divide, '..\digital_audio_filter.vhd'); 
92 
93 [h,w] = freqz(b_fpga,a_fpga,pi*freqList/max(freqList)); 

94 ampList = 20*log10(abs(ampList)); 
95 ammpList_calc = 20*log10(abs(h)); 

96 
97 subplot(2,1,1); 
98 hold on; 

99 plot(freqList, ampList); % Wanted filter 
100 plot(freqList, ammpList_calc,'r'); % Calculated filter 
101 

9/14/10 11:13 AM H:\My Documents\Downloads\M2F.m 2 of 4 
102 filter_dB_error = ammpList_calc-ampList; 
103 subplot(2,1,2); 

104 hold on; 
105 plot(freqList, filter_dB_error); 
106 

107 
108 % Calculate the average diff. between the wanted and calculated filter 
109 mean_audible_error = 0; 

110 
111 for i=1:size(freqList,2) 

112 
113 if freqList(i)>20000/24448 && mean_audible_error == 0 
114 

115 % This value includes the all freq down to 0 hz 
116 mean_audible_error = mean_filter_error/freqList(i); 
117 sprintf('Audible mean error: %1.6g',mean_audible_error) 

118 
119 start_from = 1; 
120 while freqList(start_from) < 35/24448 % Starts from 20Hz 

121 start_from = start_from + 1; 
122 end 
123 

124 % This value includes the mean between 20Hz to 20Kz 
125 [max_value, max_place] = max(abs(filter_dB_error(start_from:i))); 
126 max_place = max_place + start_from-1; 

127 
128 sprintf('Max single point audible error: %3.3g (at %1.4g Hz)', filter_dB_error(max_place), freqList(max_place)*24448) 
129 

130 end 
131 

132 
133 % Muliply the error with the length of the measurement and add up 
134 

135 if(i~=1) 
136 mean_filter_error = mean_filter_error + abs(filter_dB_error(i))*(freqList(i)-freqList(i-1)); 
137 else 

138 mean_filter_error = mean_filter_error + abs(filter_dB_error(i)*freqList(i)); 
139 end 
140 end 

141 mean_filter_error = mean_filter_error/max(freqList); 
142 
143 sprintf('Total mean error: %1.6g',mean_filter_error) 

144 
145 [max_val, max_id] = max(abs(filter_dB_error)); 
146 sprintf('Max single point error: %3.3g (at %3.4g Hz)', filter_dB_error(max_id), freqList(max_id)*24448) 

147 
148 

149 % ax = findall(gcf, 'Type', 'axes'); 
150 % set(ax, 'XScale', 'log'); 
151 return; 

152 
153 
154 %%%%%%%%%%%%% Compare calculated filter with measured filter %%%%%%%%%%%%% 

155 
156 elseif compare_mode==1 % 
157 

158 % 1. Import the MEASURED filter 
159 [freqList, ampList] = import_data(compare_to); 
160 

161 % 2. Align the MEASURED top value to 0 dB 
162 ampList = ampList-max(ampList); 
163 

164 % 3. Convert the CALCULATED filter to dB scale 
165 [ampList_calc,w_got] = freqz(b_fpga,a_fpga,pi*freqList/max(freqList)); 
166 ampList_calc = 20*log10(abs(ampList_calc)); % Convert to dB 

167 ampList_calc = ampList_calc - max(ampList_calc); % Align top 0dB 
168 

169 % 4. Adjust the "gain" of the MEASURED filter to the computed filter. 
170 % This will not change the filter in any way, just show the 
171 % "real" error. 

172 
173 filter_dB_error = ampList-ampList_calc; % Find diff from calc 
174 

175 for i=1:(size(freqList,1)-1) %-1 to skip the highest error value 
176 if(i~=1) 
177 mean_filter_error = mean_filter_error + abs(filter_dB_error(i))*(freqList(i)-freqList(i-1)); 

178 else mean_filter_error = mean_filter_error + abs(filter_dB_error(i)*freqList(i)); 
179 end 
180 end 

181 
182 % Calculate the average error 
183 mean_filter_error = mean_filter_error/freqList(size(freqList,1)-1); 

184 
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185 %Compensate the filter 

186 if mean(ampList) > mean(ampList_calc) 
187 final_ampList = ampList - (mean_filter_error)/1; else 
188 final_ampList = ampList + (mean_filter_error)/1; end 

189 
190 % 4.b Calculate and plot the "real" error 

191 
192 final_filter_dB_error = final_ampList - ampList_calc; % Calculate the error 
193 

194 subplot(2,1,1); 
195 hold on; 
196 plot(freqList, ampList_calc); % Plot the calculate filter 

197 plot(freqList, final_ampList,'r'); % Plot the measured filter 
198 % plot(freqList, ampList,'g'); % 0 dB ampList 
199 

200 subplot(2,1,2); 
201 plot(freqList,final_filter_dB_error); % Plot the diff 
202 
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203 % 5. Calculate the mean diff between the calc and impl filter 
204 

205 mean_filter_error = 0; 
206 mean_audible_error = 0; 

207 
208 for i=1:size(freqList,1) 
209 

210 if (freqList(i)>20000) && mean_audible_error == 0 
211 
212 % This value includes the freq down to 0 hz 

213 mean_audible_error = mean_filter_error/freqList(i); 
214 sprintf( 'Audible mean error: %1.6g', mean_audible_error) 
215 

216 
217 start_from = 1; 
218 while freqList(start_from) < 20 % Starts from 20Hz 

219 start_from = start_from + 1; 
220 end 
221 

222 % This value includes the mean between 20Hz to 20Kz 
223 [max_value, max_place] = max(abs(filter_dB_error(start_from:i))); 
224 max_place = max_place + start_from-1; 

225 
226 sprintf( 'Max single point audible error: %3.3g (at %3.5g Hz)', final_filter_dB_error(max_place), freqList(max_place)) 

227 end 
228 
229 

230 if(i~=1) % Muliply the error with the length of the measurement and add up 
231 mean_filter_error = mean_filter_error + abs(final_filter_dB_error(i))*(freqList(i)-freqList(i-1)); 
232 else 

233 mean_filter_error = mean_filter_error + abs(final_filter_dB_error(i)*freqList(i)); 
234 end 
235 end 

236 
237 mean_filter_error = mean_filter_error/max(freqList); %avg 
238 sprintf('Total mean error: %1.6g',mean_filter_error) 

239 
240 [max_val, max_id] = max(final_filter_dB_error); 
241 sprintf('Max single point error: %3.3g (at %3.5g Hz)', final_filter_dB_error(max_id), freqList(max_id)) 

242 
243 ax = findall(gcf, 'Type', 'axes'); 

244 set(ax, 'XScale', 'log'); 
245 
246 return; 

247 
248 end 
249 

250 
251 return; 
252 

253 function [freqList_raw, ampList_raw] = import_data(filename) 
254 
255 stero_measurement = 0; % Will be changed later on if needed 

256 
257 file_data = importdata(filename, ',', 2); % Import data 
258 colheaders = genvarname(file_data.colheaders); % Break the data up into appropiate types 

259 for i = 1:length(colheaders) 
260 if (i==1); freqList_raw = file_data.data(:, i); 
261 elseif (i==2); amplist_right = file_data.data(:, i); 

262 elseif (i==3) 
263 amplist_left = file_data.data(:, i); 

264 stero_measurement = 1; 
265 end 
266 end 

267 
268 % Find out if the right or the left channel was measured and 
269 % return "active channel" data 

270 
271 if stero_measurement == 1 
272 if mean(amplist_right) > mean(amplist_left); 

273 ampList_raw = amplist_right; 
274 else ampList_raw = amplist_left; 
275 end 

276 else 
277 ampList_raw = amplist_right; 
278 end 

279 
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280 return; 

281 
282 function [freqList_raw, ampList_raw]= compensate_for_FPGA_board(freqList_raw, ampList_raw) 
283 

284 % Import measurement of the FPGA-board 
285 [freqList_board, ampList_board] = import_data('FPGA_board.csv'); 

286 
287 
288 % Align top to 0db 

289 board_max = max(ampList_board); 
290 ampList_board = board_max-ampList_board; 
291 

292 
293 % For every entery in freqList_raw, find the frequency closest in the 
294 % imported data and subtract the corresponding value from ampList_raw 

295 
296 for i=1:size(freqList_raw,1) 
297 [diff, pos] = min(abs(freqList_board - freqList_raw(i))); 

298 ampList_raw(i) = ampList_raw(i) - ampList_board(pos); 
299 end 
300 

301 
302 % Uncomment the following two lines ONLY if you want to design a filter 

303 % just to compensate for the bad frequency response of the FPGA board 
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304 

305 % ampList_raw = -ampList_board; 
306 % freqList_raw = freqList_board; 
307 

308 
309 return 
310 

311 function [newFreqList, newAmpList] = convert_data(freqList, ampList) 
312 
313 % 1. Overwrite lowest values since they are always a bit wacky 

314 
315 % 2a. Check if measure exist for frequency 0Hz, if not, add! 
316 % (Use amplitude for lowest measurement) 

317 % 2b. Check for largest measuremed frequency and make it 24414Hz 
318 % (since sampling freq is double that on FPGA card) 
319 

320 % 3. Change scale on freqList from Hz to "0 to 1". 
321 % 4. Invert ampList for comp filter 

322 % 5. Change scale on ampList from dB to "0 to 1". 
323 
324 

325 % Overwrite wacky values 
326 ampList(1) = ampList(3); 
327 ampList(2) = ampList(3); 

328 
329 % Add freq=0 if it does not exist 
330 if freqList(1) ~= 0 

331 freqList = [0 freqList']; 
332 ampList = [ampList(1) ampList']; 
333 end 

334 
335 
336 % Add measurement for half the sampling frequency 

337 if freqList(size(freqList,2)) < 24414.0625 
338 freqList = [freqList 24414.0625]; 

339 ampList = [ampList ampList(size(ampList,2))]; 
340 end 
341 

342 
343 % Convert freqList from Hz to "0 to 1" scale 
344 newFreqList = freqList/max(freqList); 

345 
346 % Find top value to align filter bottom to 
347 alignToList = max(ampList)-ampList; 

348 
349 % Recalculate amplist from dB to "0 to 1" scale 
350 

351 alignToList = alignToList-max(alignToList)-2; % To avoid division by 0 
352 one = max(alignToList); % Highest value => Will become 1 in new list 
353 

354 for i=1:size(ampList,2) 
355 newAmpList(i) = 0.5^(abs(alignToList(i)-one)/6); % Conversion -/6 because -6dB = 1/2 amplitude 
356 end 

357 
358 return; 

359 
360 function [b_fpga,a_fpga,divide] = float_to_int(b,a,max_multiply_value) 
361 

362 % Convert coefficients from floatingpoint to integer variables 
363 
364 % Calculate the largest possible number to multiply coefficients with 

365 % (the same value will be used for division after the addition) 
366 
367 if max(abs(b)) > max(abs(a)) 

368 max_value = max(abs(b)); 
369 else 
370 max_value = max(abs(a)); 

371 end 
372 
373 

374 % 16 is the maximum number of bits to represent the division value by 
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375 % so our coefficents cannot be represented by more den 16 bits 

376 
377 for i = 1:16 
378 tmp_multiply_value = 2^i; 

379 
380 if max_value*tmp_multiply_value < max_multiply_value 

381 divide = i; 
382 multiply_value = tmp_multiply_value; 
383 end 

384 end 
385 
386 % sprintf('Bit division: %d',divide) 

387 
388 
389 b_fpga = round(b*multiply_value); 

390 a_fpga = round(a*multiply_value); 
391 
392 return; 

393 

generate_VHDL_code.m 

1 
2 function generate_VHDL_code(b,a, bit_divide, filename) 
3 %% Generate VHDL code 

4 
5 b_size = size(b,2); % Number of constants 
6 a_size = size(a,2); % Numer of constants 

7 
8 
9 fid = fopen(filename, 'w'); % Open VHD file to write the code to 

10 
11 fprintf(fid, 'LIBRARY ieee;\n'); 
12 fprintf(fid, 'USE ieee.std_logic_1164.all;\n'); 

13 fprintf(fid, 'USE ieee.numeric_std.all;\n\n'); 
14 

15 print_entity(fid); 
16 
17 fprintf(fid, 'ARCHITECTURE main OF digital_audio_filter IS \n\n'); 

18 
19 print_architecture_signals(fid,b_size,a_size); 
20 

21 fprintf(fid, 'BEGIN \n\n'); 
22 
23 print_clock_process(fid); 

24 
25 print_bit_set(fid); 
26 

27 print_io_process(fid, bit_divide, 'left'); 
28 print_shift_process(fid, b_size,a_size,bit_divide, 'left'); 
29 

30 print_io_process(fid, bit_divide, 'right'); 
31 print_shift_process(fid, b_size,a_size,bit_divide, 'right'); 
32 

33 print_digital_filter(fid, b_size,a_size, b,a, bit_divide); 
34 

35 print_dac_output(fid, bit_divide); 
36 
37 print_led_output(fid, bit_divide); 

38 
39 fprintf(fid, 'END main; \n\n'); 
40 

41 fclose(fid); 
42 return; 
43 

44 function print_entity(fid) 
45 
46 

47 fprintf(fid, 'ENTITY digital_audio_filter IS\n'); 
48 fprintf(fid, 'PORT(\n'); 
49 fprintf(fid, '\n'); 

50 fprintf(fid, '---- CLOCKS\n'); 
51 fprintf(fid, 'clock_50:IN std_logic; -- 50 Mhz clock\n'); 

52 fprintf(fid, 'clock_12_5:OUT std_logic; -- 12.5Mhz clock to codec\n'); 
53 fprintf(fid, 'codec_clock:OUT std_logic; \n'); 
54 fprintf(fid, ' \n'); 

55 fprintf(fid, '---- CODEC I/O \n'); 
56 fprintf(fid, 'adc_dat:IN std_logic; -- A/D bit input from codec\n' ); 
57 fprintf(fid, 'dac_dat:OUT std_logic; -- D/A bit output to codec\n' ); 

58 fprintf(fid, '\n'); 
59 fprintf(fid, 'adclrc:OUT std_logic; -- Control signal to codec\n'); 
60 fprintf(fid, 'daclrc:OUT std_logic; -- Control signal to codec\n'); 

61 fprintf(fid, ' \n'); 
62 fprintf(fid, '\n'); 
63 fprintf(fid, '\n'); 

64 fprintf(fid, '---- BUTTONS \n'); 
65 fprintf(fid, 'reset:IN std_logic; -- Reset button\n' ); 
66 fprintf(fid, 'bypass:IN std_logic; -- Bypass filter button\n'); 

67 fprintf(fid, '\n'); 
68 fprintf(fid, '----- DEBUG\n'); 

69 fprintf(fid, 'led_out:OUT unsigned(15 DOWNTO 0) -- \n'); 
70 fprintf(fid, '); \n'); 
71 

72 
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73 fprintf(fid, 'END digital_audio_filter;\n'); 

74 
75 return; 
76 function print_architecture_signals(fid,b_size,a_size) 

77 
78 fprintf(fid, '---- DIGITAL FILTER - Internal and I/O\n\n'); 

79 
80 fprintf(fid, ' SIGNAL digital_filter_in_left: signed(15 downto 0);\n'); 
81 fprintf(fid, ' SIGNAL digital_filter_in_right: signed(15 downto 0);\n'); 

82 fprintf(fid, ' SIGNAL digital_filter_out: signed(31 downto 0);\n\n'); 
83 
84 

85 fprintf(fid, ' -- Input data to the filter \n'); 
86 
87 for id=0:b_size-1 

88 fprintf(fid, ' SIGNAL digital_filter_in_%d: signed(15 downto 0);\n',id); 
89 end 
90 

91 fprintf(fid, '\n'); 
92 
93 

94 if a_size>1 
95 fprintf(fid, ' -- Input data to the filter, recursive\n'); 

96 for id=1:a_size-1 
97 fprintf(fid, ' SIGNAL digital_filter_in_%dr: signed(15 downto 0);\n', id); 
98 end 

99 fprintf(fid, ' \n'); 
100 end 
101 
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102 
103 

104 fprintf(fid, ' -- Temporary filter calculation storage \n'); 
105 
106 for id=0:b_size-1 

107 fprintf(fid, ' SIGNAL tmp_result%d: signed(31 downto 0);\n', id); 
108 end 
109 fprintf(fid, '\n'); 

110 
111 
112 

113 if a_size>1 
114 fprintf(fid, ' -- Temporary filter calculation storage, recursive\n'); 

115 for id=1:a_size-1 
116 fprintf(fid, ' SIGNAL tmp_result%dr: signed(31 downto 0);\n',id); 
117 end 

118 end 
119 
120 fprintf(fid, '----// DIGITAL FILTER\n\n\n'); 

121 
122 
123 

124 fprintf(fid, '---- LEFT CHANNEL\n\n'); 
125 fprintf(fid, ' -- Codec registers\n'); 
126 fprintf(fid, ' SIGNAL adc_shiftreg_left: signed (15 DOWNTO 0);\n'); 

127 fprintf(fid, ' SIGNAL dac_shiftreg_left: signed (15 DOWNTO 0); \n\n'); 
128 
129 fprintf(fid, ' -- Storage of delay elements\n'); 

130 
131 for id=0:b_size-1 

132 fprintf(fid, ' SIGNAL left%d: signed(15 downto 0);\n', id); 
133 end 
134 

135 fprintf(fid, '\n'); 
136 
137 if a_size>1 

138 fprintf(fid, ' -- Storage of delay elements: The recursive part (for IIR filters)\n'); 
139 for id=1:a_size-1 
140 fprintf(fid, ' SIGNAL left%dr: signed(15 downto 0);\n',id); 

141 end 
142 fprintf(fid, '\n'); 
143 end 

144 
145 fprintf(fid, '----// END LEFT CHANNEL\n\n'); 
146 

147 
148 
149 fprintf(fid, '---- RIGHT CHANNEL\n\n'); 

150 fprintf(fid, ' -- Codec registers\n'); 
151 fprintf(fid, ' SIGNAL adc_shiftreg_right: signed (15 DOWNTO 0);\n'); 

152 fprintf(fid, ' SIGNAL dac_shiftreg_right: signed (15 DOWNTO 0); \n\n'); 
153 
154 fprintf(fid, ' -- Storage of delay elements\n'); 

155 
156 for id=0:b_size-1 
157 fprintf(fid, ' SIGNAL right%d: signed(15 downto 0);\n', id); 

158 end 
159 
160 fprintf(fid, '\n'); 

161 
162 if a_size>1 
163 fprintf(fid, ' -- Storage of delay elements: The recursive part (for IIR filters)\n'); 

164 for id=1:a_size-1 
165 fprintf(fid, ' SIGNAL right%dr: signed(15 downto 0);\n',id); 
166 end 

167 fprintf(fid, '\n'); 
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168 end 

169 
170 fprintf(fid, '----// END RIGHT CHANNEL\n\n'); 
171 

172 
173 

174 fprintf(fid, '---- CLOCKS AND TIMERS \n'); 
175 fprintf(fid, ' SIGNAL master_counter: unsigned (9 DOWNTO 0); -- Used to divide the 50MHz clock\n'); 
176 fprintf(fid, ' SIGNAL clock_12_5_in: std_logic; -- Internal copy of the 12.5Mhz clock\n' ); 

177 fprintf(fid, ' \n'); 
178 fprintf(fid, ' SIGNAL bit_counter: unsigned (3 DOWNTO 0); -- Count the number of sampled bits, 3.125 Mb/S\n' ); 
179 fprintf(fid, ' SIGNAL bit_subcycle_counter: unsigned (1 DOWNTO 0); -- Split each bit sample into subctcles, overflows 3.125 MHz\n'); 

180 fprintf(fid, '\n'); 
181 fprintf(fid, ' SIGNAL channel_on: std_logic; -- Only sample bits during the first half of right_on/right_on,\n'); 
182 fprintf(fid, ' -- is also clock to the shifting of the delay element\n' ); 

183 fprintf(fid, ' \n' ); 
184 fprintf(fid, ' SIGNAL left_on: std_logic; -- When high + channel_on high, sample right channel, 48.33 KHz \n'); 
185 fprintf(fid, ' SIGNAL right_on: std_logic; -- When high + channel_on high, sample right channel, 48.33 KHz \n'); 

186 fprintf(fid, '---// END CLOCKS AND TIMERS\n'); 
187 
188 return 

189 
190 function print_clock_process(fid) 

191 
192 fprintf(fid, 'generate_clock:PROCESS(clock_50,reset)\n'); 
193 fprintf(fid, 'BEGIN\n'); 

194 fprintf(fid, '\n'); 
195 fprintf(fid, ' IF reset=''0'' THEN \n'); 
196 fprintf(fid, ' master_counter <= "0000000000";\n'); 

197 fprintf(fid, '\n'); 
198 fprintf(fid, ' ELSIF RISING_EDGE(clock_50) THEN\n'); 
199 fprintf(fid, ' master_counter <= master_counter + 1; \n'); 

200 fprintf(fid, '\n'); 
201 fprintf(fid, ' clock_12_5 <= master_counter(1);\n'); 
202 fprintf(fid, ' clock_12_5_in <= master_counter(1);\n'); 
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203 fprintf(fid, ' channel_on <= NOT master_counter(8); \n'); 
204 fprintf(fid, ' \n'); 

205 fprintf(fid, ' END IF;\n'); 
206 fprintf(fid, 'END PROCESS generate_clock;\n\n'); 
207 

208 return 
209 function print_bit_set(fid) 

210 
211 fprintf(fid, 'left_on <= master_counter(9); \n'); 
212 fprintf(fid, 'right_on <= NOT master_counter(9); \n'); 

213 fprintf(fid, '\n'); 
214 fprintf(fid, 'bit_counter <= master_counter(7 DOWNTO 4); \n'); 
215 fprintf(fid, 'bit_subcycle_counter <= master_counter(3 DOWNTO 2); \n'); 

216 fprintf(fid, '\n'); 
217 fprintf(fid, 'codec_clock <= master_counter(3);\n'); 
218 fprintf(fid, 'adclrc <= master_counter(9); \n'); 

219 fprintf(fid, 'daclrc <= master_counter(9); \n\n\n' ); 
220 
221 return 

222 
223 function print_io_process(fid, bit_divide, channel) 
224 

225 fprintf(fid, '%s_io:PROCESS(clock_12_5_in,reset)\n', channel); 
226 fprintf(fid, 'BEGIN\n\n'); 

227 
228 fprintf(fid, ' IF reset=''0'' THEN\n'); 
229 fprintf(fid, ' adc_shiftreg_%s <= "0000000000000000";\n', channel); 

230 fprintf(fid, ' dac_shiftreg_%s <= "0000000000000000";\n', channel); 
231 fprintf(fid, ' digital_filter_in_%s <= "0000000000000000";\n\n', channel); 
232 

233 fprintf(fid, ' ELSIF RISING_EDGE(clock_12_5_in) THEN \n\n'); 
234 
235 fprintf(fid, ' IF %s_on=''1'' AND channel_on = ''1'' AND bit_subcycle_counter = "10" THEN\n' , channel); 

236 fprintf(fid, ' adc_shiftreg_%s <= adc_shiftreg_%s(14 DOWNTO 0) & adc_dat; -- Read (shift in) bit from ADC (from codec)\n' , channel, channel); 
237 fprintf(fid, ' dac_shiftreg_%s(15 DOWNTO 1) <= dac_shiftreg_%s(14 DOWNTO 0); -- Write (shift out) bit to DAC (to codec)\n\n', channel, channel); 
238 

239 fprintf(fid, ' ELSIF %s_on=''1'' AND channel_on=''1'' AND bit_counter = "1111" AND bit_subcycle_counter = "11" THEN \n' , channel); 
240 fprintf(fid, ' digital_filter_in_%s <= adc_shiftreg_%s; -- Copy sampled sample to filter \n\n' , channel, channel); 
241 

242 fprintf(fid, ' ELSIF %s_on=''1'' AND channel_on = ''0'' AND bit_counter = "1111" AND bit_subcycle_counter = "00" THEN\n', channel); 
243 fprintf(fid, ' dac_shiftreg_%s <= digital_filter_out(%d DOWNTO %d);\n\n', channel, bit_divide+15,bit_divide); 
244 

245 fprintf(fid, ' END IF; \n\n' ); 
246 

247 fprintf(fid, ' END IF;\n\n'); 
248 
249 fprintf(fid, 'END PROCESS %s_io;\n\n', channel); 

250 
251 
252 return 

253 function print_shift_process(fid, b_size,a_size,bit_divide, channel) 
254 
255 fprintf(fid, 'shift_%s_delay_elements:PROCESS(channel_on,reset,bypass, %s_on)\n',channel,channel); 

256 fprintf(fid, 'BEGIN\n'); 
257 fprintf(fid, '\n'); 
258 fprintf(fid, ' IF reset =''0'' THEN\n'); 

259 fprintf(fid, ' \n'); 
260 
261 for id=0:b_size-1 

262 fprintf(fid, ' %s%d <= TO_SIGNED(0,16);\n',channel,id); 
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263 end 

264 
265 fprintf(fid, ' \n' ); 
266 

267 if a_size>1 
268 for id=1:a_size-1 

269 fprintf(fid, ' %s%dr <= TO_SIGNED(0,16);\n',channel,id); 
270 end 
271 end 

272 
273 fprintf(fid, '\n'); 
274 fprintf(fid, ' ELSIF bypass=''0'' THEN\n' ); 

275 fprintf(fid, ' -- do nothing here, just keep the led_out unchanged\n' ); 
276 fprintf(fid, ' -- the bypass is done in the assignment of digital_filter_out\n'); 
277 fprintf(fid, ' \n' ); 

278 fprintf(fid, ' ELSIF FALLING_EDGE(channel_on) AND %s_on = ''1'' THEN\n',channel); 
279 fprintf(fid, '\n'); 
280 fprintf(fid, ' -- Shift delay elements\n' ); 

281 fprintf(fid, ' %s0 <= digital_filter_in_%s;\n',channel,channel); 
282 
283 for id=1:b_size-1 

284 fprintf(fid, ' %s%d <= %s%d;\n' ,channel,id, channel,id-1); 
285 end 

286 
287 fprintf(fid, '\n'); 
288 

289 if a_size>1 
290 fprintf(fid, ' -- Shift the recursive part of the filter\n' ); 
291 fprintf(fid, ' %s1r <= digital_filter_out(%d DOWNTO %d);\n',channel,bit_divide+15, bit_divide); 

292 
293 for id=2:a_size-1 
294 fprintf(fid, ' %s%dr <= %s%dr;\n' ,channel, id, channel, id-1); 

295 end 
296 fprintf(fid, '\n'); 
297 end 

298 
299 
300 fprintf(fid, ' END IF; \n'); 

301 fprintf(fid, 'END PROCESS shift_%s_delay_elements;\n\n\n',channel); 
302 
303 return 
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304 

305 function print_digital_filter(fid, b_size,a_size, b,a, bit_divide) 
306 
307 fprintf(fid, '-- Find the correct input for the filter\n'); 

308 
309 for id=0:b_size-1 
310 fprintf(fid, 'digital_filter_in_%d <= left%d WHEN left_on=''1'' ELSE right%d;\n', id,id,id); 

311 end 
312 
313 fprintf(fid, '\n'); 

314 
315 if a_size>1 
316 for id=1:a_size-1 

317 fprintf(fid, 'digital_filter_in_%dr <= left%dr WHEN left_on=''1'' ELSE right%dr;\n', id,id,id); 
318 end 
319 end 

320 
321 fprintf(fid, '\n'); 

322 
323 
324 fprintf(fid, '-- Calculate the digital filter\n'); 

325 
326 for id=0:b_size-1 
327 constant = b(id+1); 

328 fprintf(fid, 'tmp_result%d <= signed(digital_filter_in_%d*to_signed(%d,16))(31 DOWNTO 0);\n',id,id,constant); 
329 end 
330 

331 fprintf(fid, '\n'); 
332 
333 if a_size>1 

334 fprintf(fid, '-- The recursive part (a_fpga)\n'); 
335 
336 % The recursive part of the constants is always *-1 

337 for id=1:a_size-1 
338 constant = a(id+1)*-1; 
339 fprintf(fid, 'tmp_result%dr <= signed(digital_filter_in_%dr*to_signed(%d,16))(31 DOWNTO 0);\n',id, id, constant); 

340 end 
341 fprintf(fid, '\n'); 

342 end 
343 
344 

345 fprintf(fid, 'digital_filter_out <= '); 
346 
347 

348 for id=0:b_size-1 
349 if id ~= b_size-1 
350 fprintf(fid, 'tmp_result%d+\n\t\t\t\t\t\t\t',id); 

351 else 
352 fprintf(fid, 'tmp_result%d',id); % No + on the last one 
353 end 

354 end 
355 
356 

357 if a_size>1 
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358 for id=1:a_size-1 

359 fprintf(fid, '+ \n\t\t\t\t\t\t\ttmp_result%dr',id); 
360 end 
361 end 

362 
363 fprintf(fid, '\n\n'); 

364 
365 fprintf(fid, ' WHEN bypass=''1''\n' ); 
366 

367 
368 %% Addition for the left part 
369 

370 fprintf(fid, ' ELSE ' ); 
371 
372 if (16-bit_divide) > 0 

373 fprintf(fid, '"'); 
374 for i=1:(16-bit_divide) 
375 fprintf(fid, '0'); 

376 end 
377 fprintf(fid, '" & '); 
378 end 

379 
380 fprintf(fid, 'digital_filter_in_left & "'); 

381 
382 for i=1:bit_divide 
383 fprintf(fid, '0'); 

384 end 
385 fprintf(fid, '" WHEN left_on=''1''\n'); 
386 

387 %% Addition for the right part 
388 
389 

390 fprintf(fid, ' ELSE ' ); 
391 
392 if (16-bit_divide) > 0 

393 fprintf(fid, '"'); 
394 for i=1:(16-bit_divide) 
395 fprintf(fid, '0'); 

396 end 
397 fprintf(fid, '" & '); 
398 end 

399 
400 fprintf(fid, 'digital_filter_in_right & "'); 

401 
402 for i=1:bit_divide 
403 fprintf(fid, '0'); 

404 end 
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405 fprintf(fid, '" WHEN right_on=''1'';\n\n\n\n'); 

406 
407 return 
408 

409 function print_dac_output(fid, bit_divide) 
410 
411 fprintf(fid, '-- // Output bits to the codec (the D/A converter)\n'); 

412 fprintf(fid, 'dac_dat <= dac_shiftreg_left(15) WHEN left_on=''1'' AND channel_on=''1'' \n'); 
413 fprintf(fid, ' ELSE dac_shiftreg_right(15) WHEN right_on=''1'' AND channel_on=''1'' ELSE ''0''; -- ''0'' just to make sure no bad data get''s outputed to the codec while 
the channel is 

idle\n\n\n'); 
414 

415 return 
416 function print_led_output(fid, bit_divide) 
417 

418 fprintf(fid, 'led_out <= unsigned(digital_filter_out)(%d DOWNTO %d);\n\n\n', bit_divide+15, bit_divide); 
419 
420 return 

Exempel på resulterande VHDL-kod 
LIBRARY ieee; 

USE ieee.std_logic_1164.all; 

USE ieee.numeric_std.all; 

 

ENTITY digital_audio_filter IS 

PORT( 

 

---- CLOCKS 

clock_50:IN std_logic;   -- 50 Mhz clock 

clock_12_5:OUT std_logic;  -- 12.5Mhz clock to codec 

codec_clock:OUT std_logic;   

  

---- CODEC I/O  

adc_dat:IN std_logic;  -- A/D bit input from codec 

dac_dat:OUT std_logic;  -- D/A bit output to codec 

 

adclrc:OUT std_logic;  -- Control signal to codec 

daclrc:OUT std_logic;  -- Control signal to codec 

  

 

 

---- BUTTONS   

reset:IN std_logic;   -- Reset button 

bypass:IN std_logic;  -- Bypass filter button 

 

----- DEBUG 

led_out:OUT unsigned(15 DOWNTO 0)  --   

);    
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END digital_audio_filter; 

ARCHITECTURE main OF digital_audio_filter IS  

 

----  DIGITAL FILTER - Internal and I/O 

 

 SIGNAL digital_filter_in_left: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL digital_filter_in_right: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL digital_filter_out: signed(31 downto 0); 

 

 -- Input data to the filter  

 SIGNAL digital_filter_in_0: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL digital_filter_in_1: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL digital_filter_in_2: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL digital_filter_in_3: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL digital_filter_in_4: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL digital_filter_in_5: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL digital_filter_in_6: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL digital_filter_in_7: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL digital_filter_in_8: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL digital_filter_in_9: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL digital_filter_in_10: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL digital_filter_in_11: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL digital_filter_in_12: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL digital_filter_in_13: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL digital_filter_in_14: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL digital_filter_in_15: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL digital_filter_in_16: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL digital_filter_in_17: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL digital_filter_in_18: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL digital_filter_in_19: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL digital_filter_in_20: signed(15 downto 0); 

 

 -- Temporary filter calculation storage  

 SIGNAL tmp_result0: signed(31 downto 0); 

 SIGNAL tmp_result1: signed(31 downto 0); 

 SIGNAL tmp_result2: signed(31 downto 0); 

 SIGNAL tmp_result3: signed(31 downto 0); 

 SIGNAL tmp_result4: signed(31 downto 0); 

 SIGNAL tmp_result5: signed(31 downto 0); 

 SIGNAL tmp_result6: signed(31 downto 0); 

 SIGNAL tmp_result7: signed(31 downto 0); 

 SIGNAL tmp_result8: signed(31 downto 0); 

 SIGNAL tmp_result9: signed(31 downto 0); 

 SIGNAL tmp_result10: signed(31 downto 0); 

 SIGNAL tmp_result11: signed(31 downto 0); 

 SIGNAL tmp_result12: signed(31 downto 0); 

 SIGNAL tmp_result13: signed(31 downto 0); 

 SIGNAL tmp_result14: signed(31 downto 0); 

 SIGNAL tmp_result15: signed(31 downto 0); 

 SIGNAL tmp_result16: signed(31 downto 0); 

 SIGNAL tmp_result17: signed(31 downto 0); 

 SIGNAL tmp_result18: signed(31 downto 0); 

 SIGNAL tmp_result19: signed(31 downto 0); 

 SIGNAL tmp_result20: signed(31 downto 0); 

 

----// DIGITAL FILTER 

 

 

---- LEFT CHANNEL 

 

 -- Codec registers 

 SIGNAL adc_shiftreg_left: signed (15 DOWNTO 0); 

 SIGNAL dac_shiftreg_left: signed (15 DOWNTO 0);  

 

 -- Storage of delay elements 

 SIGNAL left0: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL left1: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL left2: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL left3: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL left4: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL left5: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL left6: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL left7: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL left8: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL left9: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL left10: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL left11: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL left12: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL left13: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL left14: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL left15: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL left16: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL left17: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL left18: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL left19: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL left20: signed(15 downto 0); 

 

----// END LEFT CHANNEL 

 

---- RIGHT CHANNEL 

 

 -- Codec registers 

 SIGNAL adc_shiftreg_right: signed (15 DOWNTO 0); 

 SIGNAL dac_shiftreg_right: signed (15 DOWNTO 0);  

 

 -- Storage of delay elements 

 SIGNAL right0: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL right1: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL right2: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL right3: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL right4: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL right5: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL right6: signed(15 downto 0); 
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 SIGNAL right7: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL right8: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL right9: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL right10: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL right11: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL right12: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL right13: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL right14: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL right15: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL right16: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL right17: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL right18: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL right19: signed(15 downto 0); 

 SIGNAL right20: signed(15 downto 0); 

 

----// END RIGHT CHANNEL 

 

----  CLOCKS AND TIMERS  

 SIGNAL master_counter: unsigned (9 DOWNTO 0);   -- Used to divide the 50MHz clock 

 SIGNAL clock_12_5_in: std_logic;  -- Internal copy of the 12.5Mhz clock 

   

 SIGNAL bit_counter: unsigned (3 DOWNTO 0);    -- Count the number of sampled bits, 3.125 Mb/S 

 SIGNAL bit_subcycle_counter: unsigned (1 DOWNTO 0); -- Split each bit sample into subctcles, overflows 3.125 MHz 

 

 SIGNAL channel_on: std_logic;  -- Only sample bits during the first half of right_on/right_on, 

    -- is also clock to the shifting of the delay element 

          

 SIGNAL left_on: std_logic; -- When high + channel_on high, sample right channel, 48.33 KHz  

 SIGNAL right_on: std_logic; -- When high + channel_on high, sample right channel, 48.33 KHz  

---// END CLOCKS AND TIMERS 

BEGIN  

 

generate_clock:PROCESS(clock_50,reset) 

BEGIN 

 

 IF reset='0' THEN  

  master_counter <= "0000000000"; 

 

 ELSIF RISING_EDGE(clock_50) THEN 

  master_counter <= master_counter + 1;  

 

  clock_12_5 <= master_counter(1); 

  clock_12_5_in <= master_counter(1); 

  channel_on <= NOT master_counter(8);   

   

 END IF; 

END PROCESS generate_clock; 

 

left_on <= master_counter(9);   

right_on <= NOT master_counter(9);  

 

bit_counter <= master_counter(7 DOWNTO 4);     

bit_subcycle_counter <= master_counter(3 DOWNTO 2);  

 

codec_clock <= master_counter(3); 

adclrc <= master_counter(9);  

daclrc <= master_counter(9);                     

 

 

left_io:PROCESS(clock_12_5_in,reset) 

BEGIN 

 

 IF reset='0' THEN 

  adc_shiftreg_left <= "0000000000000000"; 

  dac_shiftreg_left <= "0000000000000000"; 

  digital_filter_in_left <= "0000000000000000"; 

 

 ELSIF RISING_EDGE(clock_12_5_in) THEN   

 

  IF left_on='1' AND channel_on = '1' AND bit_subcycle_counter = "10"  THEN 

    adc_shiftreg_left <= adc_shiftreg_left(14 DOWNTO 0) & adc_dat;  -- Read 

(shift in) bit from ADC (from codec) 

   dac_shiftreg_left(15 DOWNTO 1) <= dac_shiftreg_left(14 DOWNTO 0); -- Write 

(shift out) bit to DAC (to codec) 

 

  ELSIF left_on='1' AND channel_on='1' AND bit_counter = "1111" AND bit_subcycle_counter = "11" THEN    

   digital_filter_in_left <= adc_shiftreg_left; -- Copy sampled sample to filter       

 

  ELSIF left_on='1' AND channel_on = '0' AND bit_counter = "1111" AND bit_subcycle_counter = "00" THEN 

   dac_shiftreg_left <= digital_filter_out(27 DOWNTO 12); 

 

  END IF;   

 

 END IF; 

 

END PROCESS left_io; 

 

shift_left_delay_elements:PROCESS(channel_on,reset,bypass, left_on) 

BEGIN 

 

  IF reset ='0' THEN 

    

   left0 <= TO_SIGNED(0,16); 

   left1 <= TO_SIGNED(0,16); 

   left2 <= TO_SIGNED(0,16); 

   left3 <= TO_SIGNED(0,16); 

   left4 <= TO_SIGNED(0,16); 

   left5 <= TO_SIGNED(0,16); 

   left6 <= TO_SIGNED(0,16); 

   left7 <= TO_SIGNED(0,16); 

   left8 <= TO_SIGNED(0,16); 

   left9 <= TO_SIGNED(0,16); 

   left10 <= TO_SIGNED(0,16); 
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   left11 <= TO_SIGNED(0,16); 

   left12 <= TO_SIGNED(0,16); 

   left13 <= TO_SIGNED(0,16); 

   left14 <= TO_SIGNED(0,16); 

   left15 <= TO_SIGNED(0,16); 

   left16 <= TO_SIGNED(0,16); 

   left17 <= TO_SIGNED(0,16); 

   left18 <= TO_SIGNED(0,16); 

   left19 <= TO_SIGNED(0,16); 

   left20 <= TO_SIGNED(0,16); 

    

 

  ELSIF bypass='0' THEN 

   -- do nothing here, just keep the led_out unchanged 

   -- the bypass is done in the assignment of digital_filter_out 

    

  ELSIF  FALLING_EDGE(channel_on) AND left_on = '1' THEN 

 

    -- Shift delay elements 

    left0 <= digital_filter_in_left; 

    left1 <= left0; 

    left2 <= left1; 

    left3 <= left2; 

    left4 <= left3; 

    left5 <= left4; 

    left6 <= left5; 

    left7 <= left6; 

    left8 <= left7; 

    left9 <= left8; 

    left10 <= left9; 

    left11 <= left10; 

    left12 <= left11; 

    left13 <= left12; 

    left14 <= left13; 

    left15 <= left14; 

    left16 <= left15; 

    left17 <= left16; 

    left18 <= left17; 

    left19 <= left18; 

    left20 <= left19; 

 

  END IF;  

END PROCESS shift_left_delay_elements; 

 

 

right_io:PROCESS(clock_12_5_in,reset) 

BEGIN 

 

 IF reset='0' THEN 

  adc_shiftreg_right <= "0000000000000000"; 

  dac_shiftreg_right <= "0000000000000000"; 

  digital_filter_in_right <= "0000000000000000"; 

 

 ELSIF RISING_EDGE(clock_12_5_in) THEN   

 

  IF right_on='1' AND channel_on = '1' AND bit_subcycle_counter = "10"  THEN 

    adc_shiftreg_right <= adc_shiftreg_right(14 DOWNTO 0) & adc_dat;  -- Read (shift in) bit from ADC (from codec) 

   dac_shiftreg_right(15 DOWNTO 1) <= dac_shiftreg_right(14 DOWNTO 0); -- Write 

(shift out) bit to DAC (to codec) 

 

  ELSIF right_on='1' AND channel_on='1' AND bit_counter = "1111" AND bit_subcycle_counter = "11" THEN    

   digital_filter_in_right <= adc_shiftreg_right; -- Copy sampled sample to filter       

 

  ELSIF right_on='1' AND channel_on = '0' AND bit_counter = "1111" AND bit_subcycle_counter = "00" 

THEN 

   dac_shiftreg_right <= digital_filter_out(27 DOWNTO 12); 

 

  END IF;   

 

 END IF; 

 

END PROCESS right_io; 

 

shift_right_delay_elements:PROCESS(channel_on,reset,bypass, right_on) 

BEGIN 

 

  IF reset ='0' THEN 

    

   right0 <= TO_SIGNED(0,16); 

   right1 <= TO_SIGNED(0,16); 

   right2 <= TO_SIGNED(0,16); 

   right3 <= TO_SIGNED(0,16); 

   right4 <= TO_SIGNED(0,16); 

   right5 <= TO_SIGNED(0,16); 

   right6 <= TO_SIGNED(0,16); 

   right7 <= TO_SIGNED(0,16); 

   right8 <= TO_SIGNED(0,16); 

   right9 <= TO_SIGNED(0,16); 

   right10 <= TO_SIGNED(0,16); 

   right11 <= TO_SIGNED(0,16); 

   right12 <= TO_SIGNED(0,16); 

   right13 <= TO_SIGNED(0,16); 

   right14 <= TO_SIGNED(0,16); 

   right15 <= TO_SIGNED(0,16); 

   right16 <= TO_SIGNED(0,16); 

   right17 <= TO_SIGNED(0,16); 

   right18 <= TO_SIGNED(0,16); 

   right19 <= TO_SIGNED(0,16); 

   right20 <= TO_SIGNED(0,16); 

    

 

  ELSIF bypass='0' THEN 

   -- do nothing here, just keep the led_out unchanged 
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   -- the bypass is done in the assignment of digital_filter_out 

    

  ELSIF  FALLING_EDGE(channel_on) AND right_on = '1' THEN 

 

    -- Shift delay elements 

    right0 <= digital_filter_in_right; 

    right1 <= right0; 

    right2 <= right1; 

    right3 <= right2; 

    right4 <= right3; 

    right5 <= right4; 

    right6 <= right5; 

    right7 <= right6; 

    right8 <= right7; 

    right9 <= right8; 

    right10 <= right9; 

    right11 <= right10; 

    right12 <= right11; 

    right13 <= right12; 

    right14 <= right13; 

    right15 <= right14; 

    right16 <= right15; 

    right17 <= right16; 

    right18 <= right17; 

    right19 <= right18; 

    right20 <= right19; 

 

  END IF;  

END PROCESS shift_right_delay_elements; 

 

 

-- Find the correct input for the filter 

digital_filter_in_0 <= left0 WHEN left_on='1' ELSE right0; 

digital_filter_in_1 <= left1 WHEN left_on='1' ELSE right1; 

digital_filter_in_2 <= left2 WHEN left_on='1' ELSE right2; 

digital_filter_in_3 <= left3 WHEN left_on='1' ELSE right3; 

digital_filter_in_4 <= left4 WHEN left_on='1' ELSE right4; 

digital_filter_in_5 <= left5 WHEN left_on='1' ELSE right5; 

digital_filter_in_6 <= left6 WHEN left_on='1' ELSE right6; 

digital_filter_in_7 <= left7 WHEN left_on='1' ELSE right7; 

digital_filter_in_8 <= left8 WHEN left_on='1' ELSE right8; 

digital_filter_in_9 <= left9 WHEN left_on='1' ELSE right9; 

digital_filter_in_10 <= left10 WHEN left_on='1' ELSE right10; 

digital_filter_in_11 <= left11 WHEN left_on='1' ELSE right11; 

digital_filter_in_12 <= left12 WHEN left_on='1' ELSE right12; 

digital_filter_in_13 <= left13 WHEN left_on='1' ELSE right13; 

digital_filter_in_14 <= left14 WHEN left_on='1' ELSE right14; 

digital_filter_in_15 <= left15 WHEN left_on='1' ELSE right15; 

digital_filter_in_16 <= left16 WHEN left_on='1' ELSE right16; 

digital_filter_in_17 <= left17 WHEN left_on='1' ELSE right17; 

digital_filter_in_18 <= left18 WHEN left_on='1' ELSE right18; 

digital_filter_in_19 <= left19 WHEN left_on='1' ELSE right19; 

digital_filter_in_20 <= left20 WHEN left_on='1' ELSE right20; 

 

 

-- Calculate the digital filter 

tmp_result0 <= signed(digital_filter_in_0*to_signed(527,16))(31 DOWNTO 0); 

tmp_result1 <= signed(digital_filter_in_1*to_signed(-503,16))(31 DOWNTO 0); 

tmp_result2 <= signed(digital_filter_in_2*to_signed(412,16))(31 DOWNTO 0); 

tmp_result3 <= signed(digital_filter_in_3*to_signed(393,16))(31 DOWNTO 0); 

tmp_result4 <= signed(digital_filter_in_4*to_signed(-2520,16))(31 DOWNTO 0); 

tmp_result5 <= signed(digital_filter_in_5*to_signed(4641,16))(31 DOWNTO 0); 

tmp_result6 <= signed(digital_filter_in_6*to_signed(-3104,16))(31 DOWNTO 0); 

tmp_result7 <= signed(digital_filter_in_7*to_signed(-772,16))(31 DOWNTO 0); 

tmp_result8 <= signed(digital_filter_in_8*to_signed(7833,16))(31 DOWNTO 0); 

tmp_result9 <= signed(digital_filter_in_9*to_signed(-19054,16))(31 DOWNTO 0); 

tmp_result10 <= signed(digital_filter_in_10*to_signed(26633,16))(31 DOWNTO 0); 

tmp_result11 <= signed(digital_filter_in_11*to_signed(-19054,16))(31 DOWNTO 0); 

tmp_result12 <= signed(digital_filter_in_12*to_signed(7833,16))(31 DOWNTO 0); 

tmp_result13 <= signed(digital_filter_in_13*to_signed(-772,16))(31 DOWNTO 0); 

tmp_result14 <= signed(digital_filter_in_14*to_signed(-3104,16))(31 DOWNTO 0); 

tmp_result15 <= signed(digital_filter_in_15*to_signed(4641,16))(31 DOWNTO 0); 

tmp_result16 <= signed(digital_filter_in_16*to_signed(-2520,16))(31 DOWNTO 0); 

tmp_result17 <= signed(digital_filter_in_17*to_signed(393,16))(31 DOWNTO 0); 

tmp_result18 <= signed(digital_filter_in_18*to_signed(412,16))(31 DOWNTO 0); 

tmp_result19 <= signed(digital_filter_in_19*to_signed(-503,16))(31 DOWNTO 0); 

tmp_result20 <= signed(digital_filter_in_20*to_signed(527,16))(31 DOWNTO 0); 

 

digital_filter_out  <=     tmp_result0+ 

       tmp_result1+ 

       tmp_result2+ 

       tmp_result3+ 

       tmp_result4+ 

       tmp_result5+ 

       tmp_result6+ 

       tmp_result7+ 

       tmp_result8+ 

       tmp_result9+ 

       tmp_result10+ 

       tmp_result11+ 

       tmp_result12+ 

       tmp_result13+ 

       tmp_result14+ 

       tmp_result15+ 

       tmp_result16+ 

       tmp_result17+ 

       tmp_result18+ 

       tmp_result19+ 

       tmp_result20 

 

     WHEN bypass='1' 

     ELSE "0000" & digital_filter_in_left & "000000000000" WHEN 

left_on='1' 
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     ELSE "0000" & digital_filter_in_right & "000000000000" WHEN 

right_on='1'; 

 

 

 

-- // Output bits to the codec (the D/A converter) 

dac_dat <= dac_shiftreg_left(15) WHEN left_on='1' AND channel_on='1'  

      ELSE dac_shiftreg_right(15) WHEN right_on='1' AND channel_on='1' ELSE '0'; -- '0' just to make sure no bad data get's 

outputed to the codec while the channel is idle 

 

 

led_out <= unsigned(digital_filter_out)(27 DOWNTO 12); 

 

 

END main;  

 


