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Förord

Arbetet har utförts på Linköpings universitet, där vill jag tacka Jonny Lindgren vid ISY för en 
intressant och givande uppgift samt för god handledning. 



Sammanfattning

Uppgiften var att ta emot och avkoda en radiosignal för tidsangivelse, DCF77. Avkodaren 
implementerades i en FPGA-krets från ALTERA. Utvecklingen genomfördes i Quartus II-miljön 
med språket VHDL samt en alternativ lösning där mjuk processor användes. Både 
utvecklingsmiljön och språken var väl lämpade för uppgiften. Ett genomgående problem var dock 
radiomottagaren ofta levererade för svag signal för att kunna avkodas korrekt. Under goda 
mottagningsförhållanden fungerande dock den beskrivna kretsen tillfredsställande. 

Abstract

The task was to receive and decode a radio signal for time information, DCF77. The decoder was 
implemented in an FPGA circuit from ALTERA. The development was carried out in the Quartus II 
environment with language VHDL and an alternative solution where a soft processor was used. 
Both the development environment and languages were well suited for the task. A recurring 
problem was the radio receiver which often delivered too weak a signal to be decoded properly. 
However, under good reception conditions the circuit described functioned satisfactorily. 
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1 Inledning

Det här examensarbetet utfördes på uppdrag av ISY. Programmerbara kretsar är ett växande område 
på grund av möjligheterna till återanvändning samt de lägre utvecklings- och volymkostnader som 
fås för mindre projekt. Kunskap inom området är därför viktig för framtida ingenjörer. 

1.1 Syfte

Syftet med det här arbetet är att konstruera en krets för mottagande och avkodning av DCF77- 
radiosignalen genom att använda programmerbara kretsar. Även att konfigurera en mjuk processor.  
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2 Teoretisk bakgrund

2.1 Nios processor översiktligt

Altera's Nios II processor är en av de vanligaste mjuka processorena och används brett vid FPGA-
implementering. Nios II kan delas in i tre konfigurerbara 32-bitars processorer, Nios II/f  är en 
snabb processor designad för hög prestanda. Nios II/s är en standardprocessor som är designad för 
att ha liten storlek medan normala prestanda erhålls. Nios II/e ekonomisk processorer är designad 
för minsta möjliga processorstorlek. [1]

Nios är en RISC-mjukprocessor optimerad för implementation i Altera FPGAs. Många av Nios 
arkitekturparametrar kan skräddarsys under designfasen, inklusive datapath-bredd, register-
filstorlek, cache-storlek, custom-instruktioner. Datapath längden kan vara 16 eller 32 bitar. [2]

2.1.1 Nios II/f kärnans egenskaper:
• Minneshanteringsenhet (MMU)
• Minnesskyddsenhet (MPU) 
•  Extern avbrytarkontroll
• Avancerat undantagsstöd
• Separata instruktions- och datacaches (512 B till 64 kB) 
• Tillgång upp till 2 GB av extern adressrymd 
• Valfritt närkopplat minne för instruktioner och data 
• Sexstegs-pipelines för att uppnå maximal MIPS*(Dhrystones2.1benchmark)/MHz 
• Encykels hårdvarumultiplikation och rotering 
• Möjlighet till hårdvarudivision
• Dynamisk förgreningsförutsägelse
• Upp till 256 custom-instruktioner och obegränsade maskinvaruacceleratorer
• JTAG debugmodul
• Valfria JTAG debugmoduls-förbättringar, inklusive maskinvaru-breakpoints, datatriggers 

och realtidsspårning.

2.1.2 Egenskaper för Nios II/e:
Processorkärna som använder minst FPGA-logik och minnesresurser. 

• Tillgång till upp till 2 GB extern adressrymd 
• JTAG-debugmodul 
• Komplett system med mindre än 700 logiska element 
• Valfria testare enhetsförbättring 
• Upp till 256 custom-instruktioner  
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2.1.3 Nios II/s kärnas egenskaper: 
• Instruktions-cache 
• Tillgång upp till 2 GB av extern adressrymd 
• Valfritt närkopplat minne för instruktioner och data
• Femstegs-pipeline 
• Möjligheter till förutsägelse om statisk förgrening 
• Encykels hårdvarumultiplikation och rotering
• Upp till 256 custom-instruktioner
• JTAG-debugmodul
• Valfria JTAG-debugmoduls-förbättringar, inklusive maskinvaru-breakpoints, datatriggers 

och realtidsspårning [1]

2.2 Hur FPGA tekniken integreras med Nios designen

I praktiken behöver de flesta FPGA-arkitekturer extra logik utöver processorsystemet. ALTERA 
FPGAs tillhandahåller flexibilitet att lägga till egenskaper och höja prestandan i Nios II processor-
systemet. Det ger även möjlighet att eliminera onödiga processor egenskaper och kringutrustning 
för att passa arkitekturen i en mindre och billigare minnesenhetslösning. [3] 

FPGA står för Field Programmable Gate Array. FPGA-enheter är särskilt lämpliga för parallella 
algoritmimplementationer. Sekventiella algoritmer som inte kräver stor processorkraft är dock 
lättare att implementera som ett program för en mikroprocessor. [4]

FPGA är integrerade kretsar som kan bli programmerade/konfigurerade till att utföra olika 
funktioner även efter att den är tillverkad. Det går snabbt att konfigurera och är ett relativt billigt 
verktyg, vilket gör det utmärkt för snabb utveckling och för projekt med små resurser. [5]

2.3 Mjuk processor 

En mjuk processor är en mikroprocessor som fullt ut beskrivs i ett hårdvarubeskrivande språk, 
HDL. Mjuka processor utnyttjar flexibiliteten hos FPGAs på så vis att de tillåter att systemdesigners 
kan skräddarsy processorn efter de behov som applikationen har. De två största FPGA-tillverkarna 
är Xilinx (Microblaze processor) och Altera (Nios processor). [2]

2.4 Quartus II

Quartus II är ett CAD-verktyg tillverkat av ALTERA för analys och sammanställning av 
kretsbeskrivningar, vilket  möjliggör tillverkare att kompilera deras kretsbeskrivningar samt 
simulera dessa. [7]
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2.5 Fördjupning Nios - programspråk, DE2-kort

2.5.1 Språk

Det finns möjligheter att använda sig av många olika språk när man utvecklar mjukvara till Nios. 
De mest använda är Assembler och C. Det finns även en del programvara som är utvecklad för Nios 
såsom SOPC-Builder, Monitor och Quartus2. 

2.5.2 VHDL

VHDL står för Very High Speed Integrated Ciruits Hardware Description Language.
VHDL kom fram i tidigt 80-tal och är ett av de mest framgångsrika standardspråken för att 
specificera, bekräfta och tillverka elektronik. VHDL har med tiden utvecklats till ett standardspråk, 
vilket ger att det enkelt går att använda samma kod i många olika plattformar. VHDL är dock bara 
standardiserat för att tillverka digitala modeller och inte för konstruktion. VHDL har även tydliga 
likheter med ADA. Anledningen till det var att utvecklarna hade stora kunskaper inom det sen 
tidigare. Dagens elektronikprodukter har ofta en livslängd på över 10 år, vilket betyder att 
mjukvaran kan behöva förändras för att kunna utnyttja ny teknologi. VHDL stödjer detta på ett bra 
sätt genom att språket är lättläst, har en god struktur samt att den stödjer återanvändbarhet av 
komponenter, felhantering och verifiering. VHDL är ett språk som kan beskriva allt från ett helt 
system ned till grindnivå. [8]

2.5.3 SOPC-Builder

Alteras SOPC-Builder används för att generera mjuka datorsystem för FPGA-kretsar. 
Datorsystemet kan konfigureras i detalj med processorspecifikationer, I/O portar, integrerade 
minnen och anslutningar till externa enheter. 

2.5.4 Monitor

Monitor är Alteras program för att sätta upp Nios-systemet, kompilera källkod och överföra det 
resulterande programmet till DE-kortet. Programmet kan sedan köras och felsökas via Monitor, 
vilket ger stor inblick i processen. 

2.5.5 DE2 Kort

ALTERAs DE2-kort är lämpat för utveckling och utbildning. Det är ett idealt verktyg för att lära sig 
digital logik, datorkonstruktion och FPGA-implementering. DE2-kortet är tillverkad för 
laborationer på universitetsnivå. Det finns ett stort utbud med övningar inom digital logik och 
datorkonstruktion som är lämpliga för DE2-kortet, från lätta uppgifter som visar grundläggande 
begrepp till mer avancerad design. [9]
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2.6 DCF77

DCF77 står för  D=Deutschland, C=long wave signal, F=Frankfurt och  77= 77.5 kHz. Den aktuella 
platsen för  radiosändarstationen Mainflingen (koordinater:  50°01' nord, 09°00’ öst) är ungefär 25 
km sydöst om Frankfurt/Main. [11]

Signalen som skickas ut av DCF77-sändaren når mottagarens plats på två sätt. 
På första sättet överförs den genom markvågor längs jordens yta. 
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Illustration 1: DE2-kortet

Illustration 2: DCF77-sändaren [13]



På det andra sättet når den mottagarens plats genom vågor som reflekteras mot jonosfärens D-skikt. 
I fallet med rak spridning och singel-hopp mot den nedre jonosfären, uppnås den maximala 
räckvidden som DCF77-himmelsvågen kan ha när den lämnar sändarplatsen tangentiellt med 
jordens yta och även infallsvinkeln är tangentiell med mottagarplatsen. Under de här 
förutsättningarna blir räckvidden ungefär 1900 km på dagen och 2100 km på natten. 
Mottagarplatser på längre avstånd blir bara nådda genom att DCF77 signalen till exempel haft två 
reflektioner på D-skiktet och en reflektion på jordens yta, vilket dock är associerat med en stark 
minskning av fältets styrka. Kartan på Europa ovan illustrerar den 2000 km cirkeln runt 
Mainflingen. Utanför den cirkeln har tillförlitliga mottagningar bara bevisats i enskilda fall. [12]

Bilden nedan visar spridningen av DCF77-signalen i Europa. Styrkan som DCF77-signalen normalt 
uppnår på 2000km är tillräcklig för kommersiella DCF77-mottagare. [12]
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Illustration 3: Karta över DCF77s räckvidd [14]



2.6.1 Signalens utformning

Signalen är cyklisk med en minuts cykeltid. Vid varje sekundomslag skickas en puls som är 
antingen 0.1 eller 0.2 sekunder lång. 0.1 motsvarar en 0:a och respektive 0.2 en 1:a. Varje sekund 
motsvarar specifik data som tillsammans ger tid och datum. Sekund 59 är ett undantag och saknar 
puls, syftet med det är att ge en identifierbar startpunkt för avläsningen.
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2.6.2 Signalens tidsomlopp

Cykelns positioner är 0 till 59 där varje sekund representerar ett värde 
Pulser kodar för: 0.1.s=0 falskt, 0.2s=1 sant

Sekund positioner i 
signalen

Förklarande text för positionen Eventuellt värde på positionen om 
den 1 ställs (0,2s)

0 alltid 0 (0.1s)

1 till14 Reserverade positioner

15 Vid 0 används den normala antennen och vid 1 
används reserv antennen

16 Vid en 1:a är det nära ändring till eller från 
sommartid

17 till 18 Tidszon för vintertid är 0 och för sommartid 1

19 Här kodas en hoppsekund en timma innan den 
infaller (en gång om året)

20 Start biten för kodad tid, är alltid 1 (0,2s)

21 Minutdelen i signalen 1 minut 

22 Minutdelen i signalen 2 minuter

23 Minutdelen i signalen 4 minuter

24 Minutdelen i signalen 8 minuter

25 Minutdelen i signalen 10 minuter

26 Minutdelen i signalen 20 minuter

27 Minutdelen i signalen 40 minuter

28 P1 jämn paritetsbit för positioner 21-28

29 Timdelen i signalen 1 timme

30 Timdelen i signalen 2 timmar

31 Timdelen i signalen 4 timmar

32 Timdelen i signalen 8 timmar

33 Timdelen i signalen 10 timmar

34 Timdelen i signalen 20 timmar

35 P2 jämn Paritetsbit för positioner 29-35

36 till 41 Tar fram dagen i månaden (1, 2, 4, 8, 10, 20) 0 till 32 dagar 

42 till 44 Tar fram veckans dag/ar (1, 2, 4) 1 till 7

45 till 49 Tar fram månadens nummer (1, 2, 4, 8, 10) 1 till 12

50 till 57 Tar fram de två sista siffrorna på året (1, 2, 4, 8, 
10, 20, 40, 80)

0 till 99

58 P3 jämn paritetsbit för positioner 36-58 

59 Det skickas ingen puls för den positionen

Tabell 1: Avkodning av DCF77 tidsomlopp
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I det här arbetet som utfördes användes endast startinformationen samt minut- och timdelen av 
signalen som visas på bilden nedan.
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Illustration 4: Signalens värdetabell



3 Uppgift

Att ta emot en radiosignal som ska ställa en klocka (timmar och minuter) på ett DE2-kort, samt att 
kontrollera tiden genom att jämföra två på varandra följande mottagna tider. Här presenteras två 
olika lösningar på samma uppgift, en med ren VHDL-lösning och en med användandet av mjuk 
processor.

3.1 Lösningsväg
Delmoment

Radiomottagare 
Fysiskt koppla in en passande radiomottagare på DE2-kortet.

Insignalkompensation 
Filtrera signalen vid behov, bandpass- eller lågpassfilter, eventuell förstärkning av signal.

Sampling och processning
Synkroniserar kretsen med radiosignalen och avkodar tidsinformationen. Jämför resultaten från två 
på varandra följande minuter. Om de ger ett konsekvent resultat ställs klockan därefter. 

Klockan
Minne med en räknare som räknar upp tiden oberoende om den är ställd eller inte, från klockan ska 
värdet visas på DE2 kortet.
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Illustration 5: Lösningsföljd



3.2 Lösningsbeskrivning

Insignalkompensation
Signalen från radiomottagaren var så bra att ingen vidare filtrering eller förstärkning av insignalen 
ansågs behövas.
  
Sampling och processning
För att kunna sampla radiosignalen valdes en samplingsfrekvens på 100 Hz, vilket är tio gånger det 
minsta intervall (0,1s) som ska mätas. För att hålla reda på när sampling ska ske genereras även en 
klockpuls på 1 Hz. Den synkroniseras med starten på pulserna i radiosignalen enligt Figur 6. 
Maximala felet i synkroniseringen bör vara omkring 0,01 s. 

Sampling sker genom mätningar på radiosignalen vid två tillfällen, vid 5 och 15 hundradelar efter 
att pulsen startat enligt 1 Hz-klockan, se Figur 7. Om insignalen var hög vid första samplingen men 
inte vid den andra var pulsen 0,1 s avkodas en 0:a. Om den var hög vid båda var pulsen 0,2 s lång 
vilket motsvarar koden för en 1:a.

Informationen i respektive bitar är beroende av vilken sekund som den skickades. För att kunna 
avkoda informationen behövs en räknare, (0-59) som räknas upp varje sekund. Den måste ställas 
efter radiosignalen vilket sker genom att hitta den sekund som ingen puls skickas på, vilket 
motsvarar den 59:de sekunden i varje minut.

När all synkronisering är klar kan informationen avläsas och behandlas. Avläsningen sker genom att 
pulserna som skickas under sekund 21 till 35 avkodas och sparas i ett register. När alla bitar sparats 
kan tiden vid nästa minutomslag räknas fram. Tidsinformationen för två på varandra följande 
minuter jämförs för att se om tiden är korrekt avläst. Om det är fallet ställs klockan därefter. Bilden 
nedan visar programflödet. 
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Illustration 6: Diagram över synkroniseringen

Illustration 7: Diagram över samplingen



Klockan
Klockan implementeras genom tre register, ett för timmar, minuter och sekunder. Registren räknas 
upp efter en 1 Hz klockpuls. Klockan visas på DE2 kortets sjusegmentsdisplayer. Displayerna styrs 
enligt tabell 2.
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Illustration 8: Flödesschema



3.3 Implementation

Radiomottagare
Som mottagare användes DCF-mottagaren BN 641138. Ett spänningsberoende motstånd på 50 KΩ 
användes också. Mottagaren kopplades in på DE2 kortets Expansion Header 1 (JP1). Även ström 
och jord till mottagaren kopplades in där. Portens 5vcc visade sig dock vara 3,3 V, vilket gjorde att 
motståndet var feldimensionerat, kretsen fungerade dock ändå tillfredsställande.

Sampling och processning
Som beskrivningsspråk användes VHDL. Systemet är uppdelad i några processer, dels olika klockor 
samt huvudprocessen. För kommunikation mellan processerna används signaler. 

Processen Clock100 använder en 50 MHz klockpuls från kortet och skapar en 100 Hz klockpuls. 
Processen Clock1 tar på motsvarande vis in klockpulsen ifrån Clock100 och skapar en 1 Hz-puls. 
Den har även en synkron reset för att kunna synkroniseras med radiosignalen. 

Processen Main använder de fristående klockorna till olika funktioner. Clock100 används vid 
samplingen av radiosignalen. Clock1 synkroniseras med radiosignalen och används för att avgöra 
när sampling ska ske. Internt i Main finns även en sekundräknare (0-59) med asynkron reset som 
ställs efter radiosignalen och används för att styra Main samt till att avgöra vilka sekunder som ska 
samplas. Main har tre interna tillstånd samt ett vänttillstånd. Vänttillståndet är det första som 
inträder och är till för att ge radiomottagaren tid att ge en stabil signal. Sedan inträder första 
tillståndet som innebär att programmet söker efter en stigande flank på radiosignalen. När en sådan 
påträffas ställs Clock1 och tillståndet räknas upp. I nästa tillstånd söks den tomma sekunden (59:de 
sekunden) i radiosignalen, de övriga sekunderna har pulser där 0,1 s puls ger värdet 0 och 0,2 s puls 
ger värdet 1. När den påträffas synkroniseras sekundräknaren med radiosignalen och tillståndet 
räknas upp igen. I det sista tillståndet läser processen av tidsinformationen från radiosignalen. Den 
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Illustration 9: Programmets processer



avlästa tiden sparas och jämförs med tiden som fås vid nästa avläsning. Om den första tiden plus en 
minut är samma som vid den nya avläsningen ställs 24-timmarsklockan efter den.    

Klockan
24-timmars klockan beskrivs i processen CLK24 genom tre register, timmar, minuter och sekunder. 
CLK24 använder Clock1 för att räkna upp sekunderna. Den har en asynkron reset och måste ställas 
vid minutomslaget. För visning på DE2-kortets sjusegmentsdisplayer används en funktion convHex 
som tar en integer och returnerar en std_logic_vector med de bitar som ska tändas eller släckas vid 
visning av den siffra som skickas in. Se bild och tabell nedan för format.

Värdetabell för siffror noll till nio på DE2-kortet, 0 tänder diod 1 släcker.
0 1 2 3 4 5 6

0 0 0 0 0 0 0 1
1 1 0 0 1 1 1 1
2 0 0 1 0 0 1 0
3 0 0 0 0 1 1 0
4 1 0 0 1 1 0 0
5 0 1 0 0 1 0 0
6 0 1 0 0 0 0 0
7 0 0 0 1 1 1 1
8 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 1 1 0 0

Tabell 2: Värdetabell för sjusegmentsdioderna
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Illustration 10: DE2-kortets  
sjusegmentsordningsföljd



3.4 Alternativ lösning
För att prova på tekniken med mjuk processor skapades även en alternativ lösning som lade en del 
av funktionaliteten i en Nios-processsor. Processen Clock24 i ovanstående lösning valdes att 
implementeras i C-kod för att användas i den mjuka-processorn. Bilden nedan visar slutlig lösning.
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Illustration 11: Kretsschema med mjuk processor



3.4.1 Lösningsväg på den mjuka processorn

Precis som när VHDL-koden togs fram för CLK24 planerades det hur programmet skulle fungera 
med det övriga kretsen. När planeringen var klar startades Quartus II och där valdes vart det nya 
projektet skulle sparas samt vilket kort som skulle användas (se bild nedan). I det här fallet blev det 
DE2-kortet Cyclone II EP2C35F672C6, om informationen  inte är korrekt kommer Quartus II inte 
att kunna kompileras, till exempel kommer då in- och utgångar bli felaktiga.
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Illustration 12: Val av labbkort



3.4.2 SOPC-Builder

När de vanliga inställningarna var satta i Quartus II kunde SOPC-Builder startas. SOPC-Builder är 
ett hjälpprogram för att ställa upp en mjuk processor (se bild nedan).

Inne i SOPC-Builder finns det tillval att lägga till sitt projekt (50MHz clk är redan vald pga att 
DE2-kortet har den som högsta interna klockfrekvens),  Här valdes vilken typ av processorkärna 
som används av projektet i det här fallet valdes Nios2e då den räcker till för att programmet skulle 
kunna ta emot tidsinformation. Som ingångar valdes två åttabitars insignaler för tidsinformation och 
två enbitars insignaler, en som flaggar för ställning av klockan och en Hz-puls för tidsräkning av 
sekunder. Som utgångar valdes fyra sjubitars utsignaler som visar tidsinformationen på DE2-kortets 
sjusegmentsdisplay (se bilden nedan). På processorn valdes även programminnets storlek, som 
måste vara tillräckligt stort för att rymma programmet. Ett JTAG-UART-interface  lades till för att 
Alteras Monitor ska kunna överföra programmet till kortet.
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Illustration 13: Start av SOPC-Builder



När alla komponenter som behövdes var valda påbörjades genererande av koden för funktionerna. 
Koden sparades sedan i projektmappen i Quartus II.
 

3.4.3 Quartus II TimeQuest

När SOPC-Builder hade genererat koden lades den in i Quartus II genom att öppna filerna i Quartus 
II och välja att de ska inkluderas i projektet. Efter det ska in- och utgångarna i den mjuka-
processorn sättas upp i Quartus II. Det går att göra på två sätt, antingen genom att skriva det i 
VHDL, spara i projektet och välja den som topp-val i hierarkin. Alternativt genom att öppna ett 
schematisk blad och placera den symbol som SOPC-Builder genererade och där sätta in- och 
utpinnar. Av den egna VHDL-koden skapades en symbol (se bild nedan).
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Illustration 14: Komponenter till den mjuka processorn

Illustration 15: Generera symbol



Den nya symbolen (se bild nedan) infogades sedan i samma blad som den mjuka processorn.

Projektet kunde sedan kopplas ihop (se bild 11). Sedan var det bara att kompilera i Quartus II. Efter 
en framgångsrik kompilering valdes sedan  in- och utgångar på DE2-kortet. Nästa steg var att starta 
TimeQuest i Quartus II (se bild nedan).
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Illustration 16: Resulterande symbol av mottagarkretsen



TimeQuest är ett analysverktyg som simulerar den mjuka processorn och kontrollerar att den klarar 
en specificerad klockfrekvens. Kretsens klocka definierades till 50 Mhz som motsvarar DE2-
kortens högsta interna klockfrekvens (se bilden nedan). 
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Illustration 17: Start av TimeQuest



Informationen sparades sedan i projektet (se bild nedan).

3.4.4 Visual Studio 
För att skapa det C-program som skulle köras på processorn användes Microsofts Visual Studio. 
Interaktionen mellan program och krets sköttes via de portadresser som definierades i SOPC-
Builder. När in- och utgångarnas adresser definierats var det bara att skriva in de resterande delarna 
i programmet. 
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Illustration 18: Definiering av klockan

Illustration 19: Sparning av tidsinformation



3.4.5 Altera Monitor

I Altera Monitor valdes DE2-kortet för att sedan öppna SOPC filen i projektet. C-koden infogades 
sedan. (Se bild nedan) 
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Illustration 20: Infogning av C-kod till projektet



Därefter kompilerades C-koden ( i det här steget märktes det om något var fel i koden som då 
behövdes korrigeras), efter att koden kompilerats framgångsrikt gick det att överföra den mjuka 
processorn och sedan C-programmet till DE2-kortet. När programmet var nedladdat till den mjuka 
processorn kunde det exekveras. Det gick även att stega igenom instruktionerna och observera vad 
som hände i minnet och registerna på den mjuka processorn (se bild nedan).

Interaktionen mellan kretsen och programmet fungerade som avsett, tidinformationen togs emot av 
programmet som sedan visade informationen korrekt på sjusegmentsdisplayerna.

För att prova på tekniken med mjuk processor skapades även en alternativ lösning som lägger en del 
av funktionaliteten i en Nios-processsor. Processen Clock24 i ovanstående lösning implementerades 
i C-kod som sedan används i processorn.
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Illustration 21: Stegvis programexekvering



4 Diskussion

Här kommer en beskrivning över de valmöjligheter som jag fick ta ställning till under arbetet.

4.1 Designval

Språk
Valet av beskrivningsmetod stod mellan VHDL alternativt SOPC-Builder och C. VHDL valdes 
specifikt för den första lösningen för att ge erfarenhet av språket, samt att det är en enkel 
lösningsmetod. För att testa användandet av mjuk processor gjordes en alternativ lösning på 
uppgiften där SOPC och C användes till en del av processen och resterande med samma kod som i 
föregående lösning.

SOPC-Builder hade en högre tröskel än VHDL genom att den var lite svår att konfigurera men är 
samtidigt ett kraftfullt verktyg. Tiden man sparar genom att använda SOPC-Builder är stor, då det 
skulle ta mycket lång tid att skriva all VHDL-kod, speciellt vid utveckling av stora kretsar. 
Resursutnyttjandet på kretsen skiljer sig en del (se bilderna nedan). VHDL ger av naturliga skäl en 
mindre krävande lösning.
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Illustration 22: Resursutnyttjande i VHDL



En mjuk processor som kör C har dock flera fördelar. Eftersom C är ett imperativt språk lämpar det 
sig väl för sekventiella algoritmer. Det är lättare att ändra funktionaliteten i systemet genom att 
ändra ett program, i stället för att ändra en kretsbeskrivning. I en sådan lösning kvarstår alltid 
möjligheten att implementera delar i VHDL, vilket ger stor flexibilitet. I och med att C har mycket 
större likheter med vanliga programmeringsspråk idag bör det även vara mycket lättare att hitta 
utvecklare till. Praktiskt upplevdes debuggning vara enklare genom Monitor-programmet än 
igenom Quartus II, vilket är en mycket viktig aspekt vid större projekt. 

Även om VHDL i grunden är parallellt så går det även att skriva sekventiell kod, vilket fungerade 
väl för mitt ändamål. 

Sampling
Samplingsfrekvensen måste alltid överstiga frekvensen på insignalen. Eftersom kretsen ska 
synkroniseras med inkommande pulserna behövs en betydligt högre frekvens. I detta fall fanns 
väldigt små kostnader associerade med att ha en högre frekvens varför en tio gånger högre 
samplingsfrekvens valdes.

En alternativ modell till den synkronisering och mätning varje sekund som görs kunde ha varit en 
kontinuerlig sampling över minuten. Det hade dock varit en relativt känslig modell, en enda 
störning under minuten av en längd som ungefär motsvarat en puls hade orsakat fel.

4.2 Komplettering

Felkontroll
Felkontrollen är begränsad till tidsjämförelsen i slutet. Det är en relativt bra felkontroll i att det är 
osannolikt att felaktiga resultat presenteras. Dock kommer vissa systematiska fel, som tex en 
felaktig synkronisering att leda till konsekventa fel vilket kan innebära att klockan aldrig ställs utan 
att kretsen nollställs. Två andra rimliga felkontroller finns. Dels kan det kontrolleras att insignalen 
alltid är hög under första samplingen utom vid minutomslaget. Om något fel upptäcks där bör 
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Illustration 23: Resursutnyttjande mjuk processor



kretsen nollställas helt. Den andra är att utnyttja paritetsbitarna i radiosignalen.  

Radiomottagaren
Radiomottagaren visade sig vara mycket känslig. En tänd lampa i närheten kunde störa ut den helt. 
Det var också svårt att få bra mottagning, ofta behövdes den placeras om för att ge en bra insignal.
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5 Resultat

Uppgiften, att skapa en krets för avkodning DCF77 och ställning av klockan slutfördes. Den 
begränsande faktorn visade sig vara radiomottagaren som ibland stördes av den omgivande miljön 
och ofta hade problem att leverera en tillräckligt bra signal. 

Quartus II fungerade bra som utvecklingsmiljö, det enda problemet var överförningen till DE2-
kortet som inte alltid klarades av under operativsystemet Windows Vista. Sekventiell VHDL 
fungerade bra för beskrivning av kretsen.

Den alternativa lösningen gick relativt enkelt att implementera, trots den avsevärt större 
komplexiteten som införandet av en mjuk processor innebar.

En ren VHDL-implementering fungerar bra för parallella algoritmer, samt enklare sekventiella 
algoritmer. För mer komplicerade sekventiella algoritmer blir en implementation som använder en 
mjuk processor en bättre lösning, renodlade imperativa programspråk används då i stället vilka är 
mer lämpade. 
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Bilagor

Bilaga 1: VHDL kod

Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.ALL;
Use ieee.std_logic_arith.ALL;
Use ieee.std_logic_signed.ALL;

Entity RADIOKLOCKADIOD is
port(radio: in std_logic; --insignalen från radiomottagaren

in_clock50mhz:in std_logic; --insignalen från DE2 kortets 50mhz klocka
ledG0,ledG1,ledR16,ledR17,ledG6,ledG7: out std_logic; --de olika led-dioderna
Hex0,Hex1,Hex2,Hex3,Hex4,Hex5: out std_logic_vector(6 downto 0)); --siffervisningen 

på DE2 kortet 7 
bitar

end RADIOKLOCKADIOD;

Architecture Time_Decoder of RADIOKLOCKADIOD is 

signal CLK100hz:STD_logic; --deklaration av signal clk100hz
signal CLK1hz:STD_logic; --deklaration av signal clk1hz
signal SecondCounter:STD_logic_vector(6 downto 0); --deklaration av signal secondCounter 7 

bitar
signal reset1hz:std_logic :='0'; --deklaration av signal reset1hz som vid start har värdet 0
signal sethour:integer range 0 to 23 :=0; --deklaration av signal sethour har värdet 0 vid start 
signal setminute:integer range 0 to 59 :=0; --deklaration av signal setminute har värdet 0 vid start
signal settime:STD_logic :='0'; --deklaration av signal settime som är flagan som talar om när 

tiden ska sättas i klockan

function convHex(a: in integer) return std_logic_vector is --funktionen som översätter siffror till 
motsvarande signaluppsättning för 
visning på DE2 kortet

begin
case a is

when 0 => return "1000000";
when 1 => return "1111001";
when 2 => return "0100100";
when 3 => return "0110000";
when 4 => return "0011001";
when 5 => return "0010010";
when 6 => return "0000010";
when 7 => return "1111000";
when 8 => return "0000000";
when 9 => return "0011000";
when others => return "1111111"; --om det av någon anledning kommer in ett 

större värde en 9 så släcks siffran helt
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end case;
end;

begin

Clock100:process(in_clock50mhz) --tillverkning av 100hz klockan
variable count:std_logic_vector(19 downto 0); --count är en variabel som räknar upp till 

500000
begin

if rising_edge(in_clock50mhz) then --på stigande flank på DE2 kortets 50mhz 
klocka räknas count upp

count:= count + 1;
if count=500000 then --för att ta ut 100hz från DE2 kortets 50mhz klockan

CLK100hz<= '1'; --vid 100hz blir värdet 1 på clk100hz
count:=(others=>'0'); --count nollställs

else
CLK100hz<='0'; --övrig tid är värdet 0 på clk100hz

end if;
end if;

end process Clock100;

Clock1:process(Clk100hz,reset1hz) --tillverkning av 1hz signalen
variable count:std_logic_vector(7 downto 0); --count är en variabel som räknar upp till 

100
begin

if rising_edge(Clk100hz) then --på stigande flank på clk100hz startar det
if reset1hz = '1' then --reset1hz nollställer count

count := (others=>'0'); --count nollställs
else

count := count + 1; --count räknas upp med 1
end if;
if count = 100 then --när count är 100

Clk1hz<='1'; --så får clk1hz värdet 1 dvs 1hz
count:= (others=>'0'); --count nollställs 

else
Clk1hz<= '0'; --clk1hz har värdet 0 övrig tid

end if;
end if;

end process Clock1;

CLK24: process (Clk1hz) --klockan som visas på DE2 kortet, clk1hz är insignal
variable sec,minute: integer range 0 to 59; --intern variabel för sekund och minut 
variable hour: integer range 0 to 23; --intern variabel för timmar
begin

if settime='1' then --flagga för asynkron ställning av klockan 
sec := 0; --när klockan ställs nollställs sekundräknaren, måste därför 

ställas i minutomslaget.
minute:= setminute; --ställer minuterna
hour:= sethour; --ställer timmarna

elsif rising_edge(clk1hz) then --på stigande flank på clk1hz startar 
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sec:= sec +1; --sekundräknaren 
if sec= 60 then --när den har räknat upp 0-59 så blir den 0 igen

sec := 0; --nollställ sekunder 
minute:= minute +1; --räknar upp en minut
if minute= 60 then --när minute har räknat upp en timme

minute := 0; --nollställ minuter
hour:= hour +1; --räknar upp en timme
if hour = 24 then --när hour har räknat upp ett dygn

hour := 0; --nollställ timmar
end if;

end if;
end if;

end if;
Hex0<=convHex(minute mod 10); --visar de låga värdet på DE2 kortet (hex0) min 

0-9
Hex1<=convHex(minute / 10); --visar de höga värdet på DE2 kortet (hex1) min 

0-5
Hex2<=convHex(hour mod 10); --visar de låga värdet på DE2 kortet (hex2) tim 

0-9
Hex3<=convHex(hour / 10); --visar de höga värdet på DE2 kortet (hex3) tim 0-2

end process CLK24;

Main:process(Clk100hz,Clk1hz,radio,secondCounter)
variable state: std_logic_vector(1 downto 0) := "00"; --state flagar för vad programmet 

ska arbeta (har 3st lägen)), startar 
med tillståndet 00 

variable waitstate: std_logic := '1'; --waitstate är en variabel som ska få programmet att 
vänta in bra signal ifrån radiomottagaren 

variable reset1hzclock:std_logic :='0'; --reset nollställer 1hz-klockan.
variable samplecounter:std_logic_vector(5 downto 0):= "000000"; --samplecounter 

styr när sampling 
sker 

variable sampleresult :std_logic_vector (1 downto 0); --sampleresult ger värdet 0 eller 1 
beronde på hur lång signalen är 
0,1s=0 0,2s=1

variable SecondCounterReset:std_logic:='0'; --secondCounterReset nollställer 
secondCounter när start biten är funnen

variable sample:std_logic; --sample flagar för när det ska samplas
variable timedata: std_logic_vector(14 downto 0); --timedata håller sample värdet på 

timmar och minuterna 
variable readdata: std_logic :='0'; --readdata flagar för när datan ska läsas in '1'
variable index: integer range 0 to 15; --index för den inlästa datan
variable hour, hourlast : integer range 0 to 23; --hour och hourlast är minnena som 

jämförs 
variable minute, minutelast : integer range 0 to 59; --minute och minutelast är minnena som 

jämförs
begin

if SecondCounterReset='1' then --asynkron reset, secondCounterReset är aktiv 
ska

secondCounter<= "1111111";--secondCounter ställas så den kommer 
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räkna upp till 0 i nästa fas och sen 
fortsätta till 59

elsif rising_edge(Clk1hz) then --på positiva flanken på clk1hz ska 
secondCounter räknas upp

SecondCounter<=SecondCounter+1; --secondCounter räknas upp med 
1

if waitstate = '1' then --vänta in bra signal
if secondCounter = 22 then --när secondCounter har räknat upp till 

22 sekunder
waitstate:= '0'; --waitstate 0 ställs så att programmet kan starta 

(state)
end if;

end if;
end if;
if rising_edge(Clk100hz) then --på stigande flank på clk100hz

if waitstate = '0' then --waitstate ska ha värdet '0'
if state = "00" and radio ='1' then --state i sitt startläge 00 och radio 

= '1' så ska 
reset1hzclock:='1'; --reset1hzclock ska nollställa clk1hz så 

den är synkroniserad med insignalen
state:="01"; --state ställs till "01" så att programmet kan 

komma till nästa fas 
elsif state = "01" then --när state är ställd till "01" så

reset1hzclock:='0'; --reset1hzclock slår ifrån så att 
sekundklockan startar 

if Clk1hz='1' then --när clk1hz ger signal 
sample := '1'; --så börjar samplingen
samplecounter:= (others=>'0'); --nollställning av 

sampleräknaren
end if;
if sample='1' then --när sample är 1 ska 

samplecounter:= samplecounter+1; --samplecounter 
räknas upp 

if samplecounter = 5 then --när samplecounter är 5 
(0,05s) så ska 

sampleresult(0):=radio; --sampleresult(0) 
tilldelas värdet på 
radiosignalen 

elsif samplecounter = 16 then --när 
samplecounter är 
16(0.16s) 

sampleresult(1):=radio; --tilldelas 
sampleresult(1) 
radiosignalens 
värde

sample :='0'; --sample stängs av för att starta 
om nästa secund

if sampleresult(0) = '0' and sampleresult(1)='0' 
then --om sampleresult(0) har värdet 0 och 

sampleresult(1) har värdet 0 markeras 
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start-biten i radiosignalen
secondCounterReset:='1';
--secondCounterReset restar 
secondCounter så att den kommer i fas 
till nästa signal period
state:="10"; --state "10" är nu i sin 

tredje fas
end if;

end if;
end if;

elsif state = "10" then --state i sin sista fas
secondCounterReset:='0'; --secondCounterReset slår ifrån
settime<='0'; --settime slår ifrån

Hex4<=convHex(conv_integer(secondCounter) mod 10);
--visar secondCounter på de2 kortet

Hex5<=convHex(conv_integer(secondCounter) / 10);
if Clk1hz='1' then --när clk1hz har värdet 1 ska

sample := '1'; --sample slås på
samplecounter:= (others=>'0'); --nollställ

end if;
if sample='1' then --när sample flaggar ska

samplecounter:= samplecounter+1; --samplecounter 
räknas upp

if samplecounter = 5 then --om samplecounter = 5 
har signal(värde 1)

sampleresult(0):=radio; --så finns det 
minst en 0 där(kan 
fortfarande visas 
att det är en 1:a)

elsif samplecounter = 16 then --samplecounter = 
16 (0.16s 
radiosignalen har 
då värdet 1) ska 

sampleresult(1):=radio; --sampleresult har 
värdet 1 tagit från 
signalen

sample :='0'; --sample nollställs
if secondCounter=21 then --när 

secondCounter når 
21 ska

readdata:='1'; --sätts readdata-flaggan

end if;
if readdata ='1' then --när readdata är hög ska

index  
 :=conv_integer(secondCounter)-

21; --index får sitt värde från 
secondCounter -21 
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(position 0 vid start)
 

  timedata(index):=sampleresult(1); --timedata 
sparar ner 
värdet på 
rätt 
position 

end if;
if secondCounter=34 then --när 

secondCounter 
kommit till 34 så 
har timmarnas 
parentets bit 
sparats ner och ska 
då

readdata:='0'; --stänga av readdata

end if;
end if;

end if;
if secondCounter=59 then --när secondCounter når 59 ska

secondCounterReset:='1'; --secondCounter 
  nollställer

Minutelast := minute + 1; --minutelast adderas en 
minut till så att den 
kommer vara lika med 
nästkommande signal 

if minutelast = 60 then --om minutelast får värdet 
60 betyder det att den har 
passerat 59 och ska då

minutelast := 0; --nollställas samt
Hourlast := Hour + 1; --addera en timme till 

hourlast
if Hourlast = 24 then --om antal timmar gått 

upp i 24
Hourlast:= 0; --nollställ

end if; 
else

Hourlast := Hour; --hourlast ställs till värdet 
på hour

end if;
Minute := conv_integer(timedata(0))+ 

conv_integer(timedata(1))*2+
conv_integer(timedata(2))*4+
conv_integer(timedata(3))*8 +
conv_integer(timedata(4))*10+
conv_integer(timedata(5))*20+
conv_integer(timedata(6))*40;
--räknar ihop värdet på signalens minut- 
del 
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Hour := conv_integer(timedata(8))+ 
conv_integer(timedata(9))*2+
conv_integer(timedata(10))*4+
conv_integer(timedata(11))*8 +
conv_integer(timedata(12))*10+
conv_integer(timedata(13))*20;
--räknar ihop värdet på signalens tim-del 

if minute = minutelast and hour = hourlast then
--om dåvarande(vi har adderat en minut där) tid och 
nuvarande tid är lika 

settime<='1'; --settime flaggar för att klockan 
ska ställas

setminute<= minute; --setminute får värdet av 
minute

sethour<= hour; --sethour får värdet av 
hour 

end if;
end if;

end if;
end if;

end if;
ledG7<=sampleresult(1); --ledG7 lyser då värdet på signalen är 1
ledG6<=sampleresult(0); --ledG6 ska lysa hela tiden för utom vid startbiten på 

signalen eller om signal saknas
reset1hz<=reset1hzclock;--tilldelar resetsignalen för att nå Clock1-processen
ledR17<=state(1);--ledR17 lyser då state är i sin sista fas "10"
ledR16<=state(0);--ledR16 lyser då state är i sin 01 fas

end process Main;

ledG0<=radio; --ledG0 lyser i takt med linsignalen från radiomottagaren
ledG1<=Clk1hz; --ledG1 lyser i takt med clk1hz

end;

Bilaga 2: DE2-kortens information

DE2 Board Information Feature Description FPGA 
• Cyclone II EP2C35F672C6 with EPCS16 16-Mbit serial configuration device 

I/O Interfaces 

• Built-in USB-Blaster for FPGA configuration 

• Line In/Out, Microphone In (24-bit Audio CODEC) 

• Video Out (VGA 10-bit DAC) 

• Video In (NTSC/PAL/Multi-format) 

39



• RS232 

• Infrared port 

• PS/2 mouse or keyboard port 

• 10/100 Ethernet 

• USB 2.0 (type A and type B) 

• Expansion headers (two 40-pin headers) 

Memory 

• 8 MB SDRAM, 512 KB SRAM, 4 MB Flash 

• SD memory card slot 

Displays 

• Eight 7-segment displays 

• 16 x 2 LCD display 

Switches and LEDs 

• 18 toggle switches 

• 18 red LEDs 

• 9 green LEDs 

• Four debounced pushbutton switches 

Clocks 

• 50 MHz clock 

• 27 MHz clock 

• External SMA clock input 
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Bilaga 3: Mjuka processorns C kod

// Adressdefinitioner
#define nyTid (volatile unsigned char*)0x00003000 // Adress till flagga för ställning
#define clk1Hz (volatile unsigned char*)0x00003010 // Adress till klocka på 1Hz
#define nyMinuter (volatile unsigned char*)0x00003020 // Adressen till ny tidsinformation 
#define nyTimmar (volatile unsigned char*)0x00003030 // Adressen till ny tidsinformation 
#define entalMinuter (volatile unsigned char*)0x00003040 // Adress till utgång som ställer 7-

segmentsdisplay
#define tiotalMinuter (volatile unsigned char*)0x00003050 // Adress till utgång som ställer 7-

segmentsdisplay
#define entalTimmar (volatile unsigned char*)0x00003060 // Adress till utgång som ställer 7-

segmentsdisplay
#define tiotalTimmar (volatile unsigned char*)0x00003070 // Adress till utgång som ställer 7-

segmentsdisplay

// Globala variabler
int timmar, minuter, sekunder; // Variabler för den interna klockan
int clkchk; // Variabel som hindrar upprepad uppräkning av tiden.

int convHex(int inInt) // Konverterar integer till motsvarande data för ställning av 
sjusegmentsdisplayen. 

{
switch (inInt)
{

case 0: return 0x40;
break;
case 1: return 0x79;
break;
case 2: return 0x24;
break;
case 3: return 0x30;
break;
case 4: return 0x19;
break;
case 5: return 0x12;
break;
case 6: return 0x02;
break;
case 7: return 0x78;
break;
case 8: return 0x00;
break;
case 9:  return 0x18;
break;

}
return 0xff; // Släcker displayen vid otillåtna värden.

}
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void SetHex() // Sätter displayen efter den interna klockan
{

(*entalMinuter)= convHex( minuter % 10);
(*tiotalMinuter) = convHex( minuter / 10);
(*entalTimmar)= convHex( timmar % 10);
(*tiotalTimmar) = convHex( timmar / 10);

}

// Programstart

int main()
{

timmar =0; // Nollställer variabler
minuter=0;
sekunder=0;
clkchk=0;
while(1) // Huvudloop
{

if (((0x01 &(*nyTid)) == 1)) // Om det finns ny tid tillgänglig, ställ interna klockan 
efter portarna.

{
timmar = *nyTimmar;
minuter = *nyMinuter;
sekunder = 0;
SetHex();

} 
else if (((0x01 &(*clk1Hz)) == 1) && (clkchk == 0 )) // Om clk1Hz är hög, och 

ingen uppräkning skett än
{

clkchk = 1; //Stoppar för fler uppräckningar samma sekund
sekunder++;
if (sekunder == 60)
{

sekunder = 0;
minuter++;
if (minuter == 60)
{

minuter = 0;
timmar++;
if (timmar == 24)
{

timmar=0;
}

}
}
SetHex(); // Visa tiden på 7-segmentsdisplayerna

} else if (((0x01 &(*clk1Hz)) == 0) && (clkchk == 1)) // Om clk1Hz är låg, och 
uppräckning skett

{
clkchk=0; // Tillåt ny uppräkning
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}

}

}
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Bilaga 4: VHDL kod till den alternativa lösningen
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.ALL;
Use ieee.std_logic_arith.ALL;
Use ieee.std_logic_signed.ALL;

Entity RADIOKLOCKADIOD is
port(radio: in std_logic; --insignalen från radiomottagaren

in_clock50mhz:in std_logic; --insignalen från DE2 kortets 50mhz klocka
ledG0,ledG1,ledR16,ledR17,ledG6,ledG7: out std_logic; --de olika led-dioderna
sethour, setminute: out std_logic_vector(7 downto 0); --klockvärdena till mjuka 

processorn
settime: out std_logic);

--);
end RADIOKLOCKADIOD;

Architecture Time_Decoder of RADIOKLOCKADIOD is 

signal CLK100hz:STD_logic; --deklaration av signal clk100hz
signal CLK1hz:STD_logic; --deklaration av signal clk1hz
signal SecondCounter:STD_logic_vector(6 downto 0); --deklaration av signal secondCounter 7 

bitar
signal reset1hz:std_logic :='0'; --deklaration av signal reset1hz som vid start har värdet 0
signal sethour:integer range 0 to 23 :=0; --deklaration av signal sethour har värdet 0 vid start 
signal setminute:integer range 0 to 59 :=0; --deklaration av signal setminute har värdet 0 vid start
signal settime:STD_logic :='0'; --deklaration av signal settime som är flagan som talar om när 

tiden ska sättas i klockan

function convHex(a: in integer) return std_logic_vector is --funktionen som översätter siffror till 
motsvarande signaluppsättning för 
visning på DE2 kortet

begin

Clock100:process(in_clock50mhz) --tillverkning av 100hz klockan
variable count:std_logic_vector(19 downto 0); --count är en variabel som räknar upp till 

500000
begin

if rising_edge(in_clock50mhz) then --på stigande flank på DE2 kortets 50mhz 
klocka räknas count upp

count:= count + 1;
if count=500000 then --för att ta ut 100hz från DE2 kortets 50mhz klockan

CLK100hz<= '1'; --vid 100hz blir värdet 1 på clk100hz
count:=(others=>'0'); --count nollställs

else
CLK100hz<='0'; --övrig tid är värdet 0 på clk100hz

end if;
end if;

end process Clock100;
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Clock1:process(Clk100hz,reset1hz) --tillverkning av 1hz signalen
variable count:std_logic_vector(7 downto 0); --count är en variabel som räknar upp till 

100
begin

if rising_edge(Clk100hz) then --på stigande flank på clk100hz startar det
if reset1hz = '1' then --reset1hz nollställer count

count := (others=>'0'); --count nollställs
else

count := count + 1; --count räknas upp med 1
end if;
if count = 100 then --när count är 100

Clk1hz<='1'; --så får clk1hz värdet 1 dvs 1hz
count:= (others=>'0'); --count nollställs 

else
Clk1hz<= '0'; --clk1hz har värdet 0 övrig tid

end if;
end if;

end process Clock1;

Main:process(Clk100hz,Clk1hz,radio,secondCounter)
variable state: std_logic_vector(1 downto 0) := "00"; --state flagar för vad programmet 

ska arbeta (har 3st lägen)), startar 
med tillståndet 00 

variable waitstate: std_logic := '1'; --waitstate är en variabel som ska få programmet att 
vänta in bra signal ifrån radiomottagaren 

variable reset1hzclock:std_logic :='0'; --reset nollställer 1hz-klockan.
variable samplecounter:std_logic_vector(5 downto 0):= "000000"; --samplecounter 

styr när sampling 
sker 

variable sampleresult :std_logic_vector (1 downto 0); --sampleresult ger värdet 0 eller 1 
beronde på hur lång signalen är 
0,1s=0 0,2s=1

variable SecondCounterReset:std_logic:='0'; --secondCounterReset nollställer 
secondCounter när start biten är funnen

variable sample:std_logic; --sample flagar för när det ska samplas
variable timedata: std_logic_vector(14 downto 0); --timedata håller sample värdet på 

timmar och minuterna 
variable readdata: std_logic :='0'; --readdata flagar för när datan ska läsas in '1'
variable index: integer range 0 to 15; --index för den inlästa datan
variable hour, hourlast : integer range 0 to 23; --hour och hourlast är minnena som 

jämförs 
variable minute, minutelast : integer range 0 to 59; --minute och minutelast är minnena som 

jämförs
begin

if SecondCounterReset='1' then --asynkron reset, secondCounterReset är aktiv 
ska

secondCounter<= "1111111";--secondCounter ställas så den kommer 
räkna upp till 0 i nästa fas och sen 
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fortsätta till 59
elsif rising_edge(Clk1hz) then --på positiva flanken på clk1hz ska 

secondCounter räknas upp
SecondCounter<=SecondCounter+1; --secondCounter räknas upp med 

1
if waitstate = '1' then --vänta in bra signal

if secondCounter = 22 then --när secondCounter har räknat upp till 
22 sekunder

waitstate:= '0'; --waitstate 0 ställs så att programmet kan starta 
(state)

end if;
end if;

end if;
if rising_edge(Clk100hz) then --på stigande flank på clk100hz

if waitstate = '0' then --waitstate ska ha värdet '0'
if state = "00" and radio ='1' then --state i sitt startläge 00 och radio 

= '1' så ska 
reset1hzclock:='1'; --reset1hzclock ska nollställa clk1hz så 

den är synkroniserad med insignalen
state:="01"; --state ställs till "01" så att programmet kan 

komma till nästa fas 
elsif state = "01" then --när state är ställd till "01" så

reset1hzclock:='0'; --reset1hzclock slår ifrån så att 
sekundklockan startar 

if Clk1hz='1' then --när clk1hz ger signal 
sample := '1'; --så börjar samplingen
samplecounter:= (others=>'0'); --nollställning av 

sampleräknaren
end if;
if sample='1' then --när sample är 1 ska 

samplecounter:= samplecounter+1; --samplecounter 
räknas upp 

if samplecounter = 5 then --när samplecounter är 5 
(0,05s) så ska 

sampleresult(0):=radio; --sampleresult(0) 
tilldelas värdet på 
radiosignalen 

elsif samplecounter = 16 then --när 
samplecounter är 
16(0.16s) 

sampleresult(1):=radio; --tilldelas 
sampleresult(1) 
radiosignalens 
värde

sample :='0'; --sample stängs av för att starta 
om nästa secund

if sampleresult(0) = '0' and sampleresult(1)='0' 
then --om sampleresult(0) har värdet 0 och 

sampleresult(1) har värdet 0 markeras 
start-biten i radiosignalen
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secondCounterReset:='1';
--secondCounterReset restar 
secondCounter så att den kommer i fas 
till nästa signal period
state:="10"; --state "10" är nu i sin 

tredje fas
end if;

end if;
end if;

elsif state = "10" then --state i sin sista fas
secondCounterReset:='0'; --secondCounterReset slår ifrån
settime<='0'; --settime slår ifrån

Hex4<=convHex(conv_integer(secondCounter) mod 10);
--visar secondCounter på de2 kortet

Hex5<=convHex(conv_integer(secondCounter) / 10);
if Clk1hz='1' then --när clk1hz har värdet 1 ska

sample := '1'; --sample slås på
samplecounter:= (others=>'0'); --nollställ

end if;
if sample='1' then --när sample flaggar ska

samplecounter:= samplecounter+1; --samplecounter 
räknas upp

if samplecounter = 5 then --om samplecounter = 5 
har signal(värde 1)

sampleresult(0):=radio; --så finns det 
minst en 0 där(kan 
fortfarande visas 
att det är en 1:a)

elsif samplecounter = 16 then --samplecounter = 
16 (0.16s 
radiosignalen har 
då värdet 1) ska 

sampleresult(1):=radio; --sampleresult har 
värdet 1 tagit från 
signalen

sample :='0'; --sample nollställs
if secondCounter=21 then --när 

secondCounter når 
21 ska

readdata:='1'; --sätts readdata-flaggan

end if;
if readdata ='1' then --när readdata är hög ska

index  
 :=conv_integer(secondCounter)-

21; --index får sitt värde från 
secondCounter -21 
(position 0 vid start)

47



 
  timedata(index):=sampleresult(1); --timedata 

sparar ner 
värdet på 
rätt 
position 

end if;
if secondCounter=34 then --när 

secondCounter 
kommit till 34 så 
har timmarnas 
parentets bit 
sparats ner och ska 
då

readdata:='0'; --stänga av readdata

end if;
end if;

end if;
if secondCounter=59 then --när secondCounter når 59 ska

secondCounterReset:='1'; --secondCounter 
  nollställer

Minutelast := minute + 1; --minutelast adderas en 
minut till så att den 
kommer vara lika med 
nästkommande signal 

if minutelast = 60 then --om minutelast får värdet 
60 betyder det att den har 
passerat 59 och ska då

minutelast := 0; --nollställas samt
Hourlast := Hour + 1; --addera en timme till 

hourlast
if Hourlast = 24 then --om antal timmar gått 

upp i 24
Hourlast:= 0; --nollställ

end if; 
else

Hourlast := Hour; --hourlast ställs till värdet 
på hour

end if;
Minute := conv_integer(timedata(0))+ 

conv_integer(timedata(1))*2+
conv_integer(timedata(2))*4+
conv_integer(timedata(3))*8 +
conv_integer(timedata(4))*10+
conv_integer(timedata(5))*20+
conv_integer(timedata(6))*40;
--räknar ihop värdet på signalens minut- 
del 

Hour := conv_integer(timedata(8))+ 

48



conv_integer(timedata(9))*2+
conv_integer(timedata(10))*4+
conv_integer(timedata(11))*8 +
conv_integer(timedata(12))*10+
conv_integer(timedata(13))*20;
--räknar ihop värdet på signalens tim-del 

if minute = minutelast and hour = hourlast then
--om dåvarande(vi har adderat en minut där) tid och 
nuvarande tid är lika 

settime<='1'; --settime flaggar för att klockan 
ska ställas

setminute<= minute; --setminute får värdet av 
minute

sethour<= hour; --sethour får värdet av 
hour 

end if;
end if;

end if;
end if;

end if;
ledG7<=sampleresult(1); --ledG7 lyser då värdet på signalen är 1
ledG6<=sampleresult(0); --ledG6 ska lysa hela tiden för utom vid startbiten på 

signalen eller om signal saknas
reset1hz<=reset1hzclock;--tilldelar resetsignalen för att nå Clock1-processen
ledR17<=state(1);--ledR17 lyser då state är i sin sista fas "10"
ledR16<=state(0);--ledR16 lyser då state är i sin 01 fas

end process Main;

ledG0<=radio; --ledG0 lyser i takt med linsignalen från radiomottagaren
ledG1<=Clk1hz; --ledG1 lyser i takt med clk1hz

end;
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