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Sammanfattning 

 
I detta examensarbete har ett system utvecklats som samplar och digitaliserar en högfrekvent 

analog signal och lagrar de samplade värdena i ett minne. Systemet genererar en analog 

utsignal genom att antingen direkt omvandla de samplade värdena eller genom att använda 

sampels lagrade i minnet som källa för omvandlingen. Det går då att använda systemet både 

som en passiv länk eller som en signalkälla. 

En triggfunktion har implementerats för att på ett effektivt sätt ge möjlighet att fylla minnet 

med för användaren intressanta delar av en signal. Arbetet går även ut på att undersöka om ett 

FPGA-kort av typen Stratix II DSP Development Kit är ett lämpligt utvecklingskort för att ta 

fram en prototyp av systemet. Kortet har undersökts med avseende på olika begränsningar för 

det utvecklade systemet, till exempel vilka frekvenser en insignal kan samplas i. 

Ett annat användningsområdet för systemet är möjligheten att få alla sampels lagrade på kortet 

presenterat i en textfil på en ansluten PC. Detta för att ge möjlighet att analysera eller 

modifiera den lagrade signalen och därefter kunna kopiera tillbaka filens innehåll till FPGA-

kortet. Härmed kan en modifierad eller egen signal användas som källa till utsignalen och helt 

ersätta systemets insignal. 

Abstract 

 

In this thesis work a system has been developed that samples and digitizes a high frequency 

analog signal and stores the sampled values in a memory. The system creates an analog signal 

as output by transforming the sampled values or by using samples stored in the memory as the 

source of the conversion. The system can be used both as a passive link or as a signal source.  

A trigger function has been implemented to provide the opportunity to fill the memory with 

interesting parts of a signal. The task was also to examine if Stratix II DSP Development Kit 

is a suitable development board to develop a prototype of the system. The card has been tested 

for various restrictions for the developed system, such as the frequencies which an input 

signal can be sampled in. 

Another use for the system is the ability to get all the samples stored presented as a text file in 

a connected PC. This is to give the opportunity to analyze and modify the stored signal. After 

modification it is possible to copy the file's contents back to the FPGA card, making it 

possible for a modified or personal created signal to be used as a source of output, replacing 

the system input.  
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Förord 

 
Arbetet som den här rapporten beskriver har jag utfört som mitt examensarbete i samband 

med mina studier till högskoleingenjör i Elektronik. Jag vill rikta ett stort tack till min 

handledare och examinator Kent Palmqvist på ISY vid Linköpings Universitet för att han 

erbjöd mig detta examensarbete och antog sig rollen som handledare. Jag vill även rikta ett 

stort tack till min goda vän och  klasskamrat Anders Persson som ställt upp som opponent för 

mitt examensarbete. 
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Förkortningar 

 
A/D - omvandlare Analog till digital-omvandlare 

ADC Analog to digital converter 

D/A-omvandlare Digital till analog-omvandlare 

DAC Digital to analog converter 

DSP Digital signal processing 

FPGA Field-programmable gate array 

ISY Institutionen för systemteknik 

MIF Memory initialization file 

MSB Most significant bit 

PLL Phase Locked Loop 

SRAM Static random-access memory 

TCL Tool command language 

VHDL Very high speed integrated circuit hardware description language 

Wren Write enable 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

Detta examensarbete är utfört på uppdrag av Institutionen för systemteknik vid Linköpings 

universitet och går ut på att undersöka möjligheterna att med hjälp av ett Stratix II DSP 

Development Kit utveckla en prototyp av ett system som kan lyssna av, ersätta och spara 

undan en analog signal.  Det är intressant att utforska de begränsningar kortet sätter på vilka 

frekvenser en signal kan ha, för att systemet som är utvecklat på kortet ska kunna sampla 

signalen korrekt. Även de komponenter som eventuellt begränsar samplingsfrekvensen är av 

intresse för att avgöra om kortet är lämpligt för uppgiften. 

 

1.2 Uppgift och målsättning 

 

Grunduppgiften för detta examensarbete var att utveckla ett system på utvecklingskortet 

Stratix II DSP Development Kit som kunde digitalisera en analog signal i så hög frekvens 

som möjligt. Detta genom att sampla signalen med en av kortets två interna A/D-omvandlare. 

De samplade värdena skulle också kunna lagras i kortets interna SRAM. Systemet är tänkt att 

ge en utsignal antingen genom att D/A-omvandla de samplade värdena eller de värden som är 

lagrade i SRAM. D/A-omvandlingen utförs med hjälp av en av kortets två interna D/A-

omvandlare. Därmed så har kortet flera användningsområden, det kan användas som en passiv 

länk som bara lyssnar av en signal genom att lagra den i SRAM. Eller så kan det också lagra 

en periodisk signal i minnet och helt ersätta insignalen genom att återskapa den lagrade 

signalen. 

 

 

Figur 1 - Strukturbeskrivning över de komponenter som används av systemet. 
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Om tid fanns över så skulle två extrafunktioner implementeras. Den ena funktionen var en 

triggfunktion som erbjöd användaren möjligheten att sätta en triggnivå samt pre-trigg-tid för 

när systemet skulle börja fylla SRAM med sampels. Detta medför utökad kontroll för vad som 

lagras i minnet och möjligheten att lagra en specifik del av en signal. Triggfunktionens värden 

skulle sättas genom att köra ett script som går att köra i en Linux-terminal. Detta script 

behövde skrivas i språket tcl. 

Den andra extrafunktionen var att implementera en funktion för att kopiera innehållet i 

utvecklingskortets SRAM till en textfil på en PC. Detta för att kunna utföra en analys av den 

lagrade signalen eller för att kunna modifiera den. Det skulle även gå att kopiera tillbaka 

innehållet i textfilen till SRAM för att låta system använda signalen lagrad i filen som 

utsignal. Kopieringen mellan kortets minne och textfil skulle ske med hjälp av ett tcl-script för 

att underlätta för användaren. 

Målsättningen med examensarbetet är att utveckla ett så komplett och användarvänligt system 

som möjligt samt att utforska vilka begränsningar som utvecklingskortet medför. Det 

huvudsakliga målet är att kunna sampla signaler i så hög frekvens som möjligt. 
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2. Systembeskrivning 
 

2.1 Överblick 

 

Det utvecklade systemet kan operera i flera lägen. Huvuduppgiften är att sampla en analog 

signal i så hög frekvens som möjligt för att sedan lagra de samplade värdena i 

utvecklingskortets SRAM. Det finns två lägen som systemet kan köras i, skrivläge och 

läsläge. 

Skrivläge medför antingen att SRAM fylls med nya sampels genom att låta A/D-omvandlaren 

sampla insignalen och lagra de samplade värdena i minnet. Det andra alternativet är att fylla 

minnet med sampels från en textfil lagrad på en PC. När minnet ska fyllas med sampels från 

A/D-omvandlaren kan det antingen ske kontinuerligt eller med hjälp av en triggfunktion. När 

triggfunktionen används så ges möjlighet att ange önskad triggnivå samt pre-trigg-tid. 

Användaren kan då enkelt skilja ut en intressant del av en insignal för att lagra i SRAM. 

När läsläge används så kan systemet fungera som en passiv länk, att den digitaliserade 

insignalen direkt går till utvecklingskortets D/A-omvandlare utan att påverkas på annat sätt än 

av en mindre tidsfördröjning. D/A-omvandlaren använder då kontinuerligt det senaste samplet 

som källa för att skapa utsignalen. Med detta förförande påverkas inte signalen som går 

igenom kortet mer än att en liten fasförskjutning på signalen bildas. Systemet kan också 

återskapa en signal lagrad i SRAM genom att använda de sampels som lagrats i minnet som 

källa till D/A-omvandlaren.  

 

Figur 2 - Beskriver de olika lägen som det utvecklade system kan köras i. Observera att 

systemet endast kan köras i antingen läs eller skrivläge. 

Projektet är utvecklat i programvaran Quartus II från Altera och konfigurationerna som laddas 

ner i FPGA:n är programmerade i VHDL. Kommunikation mellan PC och utvecklingskort har 

skett via en JTAG-modul. Det implementerade systemet arbetar hela tiden med sampels i 

formatet 12-bitars heltalsvärden. 
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2.2 Stratix II DSP Development Kit 

 

Stratix II DSP Development Kit är ett utvecklingskort från Altera avsett främst för 

prototyputveckling av system som berör signalbehandling. Kortet innehåller en FPGA som 

kan programmeras i till exempel VHDL eller AHDL med hjälp av programmet Quartus II, 

vilket också är utvecklat av Altera. Kärnan är omgiven av ett flertal komponenter avsedda för 

signalbehandling så som analog till digitalomvandlare och digital till analogomvandlare.  

De komponenter som det utvecklade systemet använder på kortet förutom FPGA:n är kortets 

interna D/A-omvandlare och A/D-omvandlare som används för att digitalisera samt 

analogisera signaler. Den interna oscillatorn används som klocka till systemet samt den 

hårdvara som behöver en klocksignal. SRAM används för att lagra sampels och ett antal 

brytare, tryckknappar, 7-segmentsdisplayer och lysdioder har används som hjälp vid testning 

och felsökning. 

 

Figur 3 - Det Stratix II DSP Development Kit som systemet är utvecklat på. Den gula bussen 

mitt på bilden är en JTAG-buss och den orangea sladden längst till vänster är ansluten 

mellan en A/D- och D/A-omvandlare. 
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2.3 A/D- och D/A-omvandling 

 

Systemet använder en av utvecklingskortets interna A/D-omvandlare för att sampla insignalen 

som ger ett 12-bitars positivt heltal som utsignal till FPGA:n. En av kortets interna D/A-

omvandlare används för att skapa en utsignal och förväntar sig att få sampels i formatet 14-

bitars tvåkomplimentstal. [1] Båda omvandlarna klockas av systemklockan i 125MHz vilket 

enligt samplingsteoremet innebär en begränsning i att max sampla signaler med en bandbredd 

på 62,5MHz. [2] 

Eftersom samplat värde från A/D-omvandlaren inte är av samma typ och längd som D/A-

omvandlaren förväntar sig så har funktionsblocket dac_write skapats. Dac_write konverterar 

de sampels som ska D/A-omvandlas genom att konvertera dem till 14-bitars 

tvåkomplimentstal.  Se figur 4. 

 

Figur 4 - Beskrivning av de dataformat som A/D-omvandlaren ger samt det format som D/A-

omvandlaren förväntar sig få som insignal. 

 

Figur 5 - Sekvensdiagram för funktionsblocket dac_write. "adc_in" motsvarar sampel i 

formatet 12-bitars integer, "dac_out" motsvarar sampel i 14-bitars tvåkomplementstal. Ettor 

och nollor inom citattecken läses som binärtal. 
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2.4 Systemklocka och Phase Locked Loops 

 

Alla block och komponenter i systemet klockas av den interna oscillatorn med frekvensen 100 

MHz. Då ingen komponent som används har en begränsning i att klockas i max 100 MHz så 

har jag valt att implementera två PLL-kretsar för att få en snabbare systemklocka. PLL-

kretsarna omvandlar oscillatorns klocksignal till 125 MHz, vilket är den frekvens som både 

FPGA, SRAM, D/A- och A/D-omvandlarna klockas i. Valet av frekvensen 125Mhz har valts 

efter begränsningar i hårdvaran, i detta fall var det A/D-omvandlaren som max kunde klockas 

i 125MHz. 

Systemet använder två stycken PLL-kretsar. Den ena kretsen skapar en klocksignal till A/D-

omvandlaren medan den andra genererar en klocksignal till D/A-omvandlaren, SRAM och 

FPGA:n samt alla dess funktionsblock. Kretsarna har implementerats med hjälp av förberedda 

funktioner i Quartus II, så kallade Megafunctions. 

 

2.5 SRAM och minneshantering 

 

Systemet använder ett 32-bitars SRAM med 2
18 

adresser vilket ger en total lagringsmöjlighet 

på cirka 1Mbyte. Ett A/D-omvandlat sampel är 12 bitar stort vilket medför att 2 hela sampel 

kan lagras på varje adress. De 8 överblivna bitarna på varje adress används ej och har konstant 

värdet 0, se figur 6. För att kunna använda SRAM så har funktionsblocket sram_contr 

implementerats där hantering av styrsignaler, adresspekare och andra 

minneshanteringsfunktioner finns. 

 

 

Figur 6 - Beskriver hur sampels lagras i SRAM. 
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2.5.1 Internt minne 

 

För att på ett smidigt sätt göra det möjligt att kopiera innehållet i, eller ladda ner sampels från 

PC till SRAM så används en Megafunktion, RAM: 1-PORT. Det är en förbered funktion som 

allokerar en önskad del av det internminne som processorn har tillgång till. Initieringen av 

funktionen är enkel och kräver nästan bara att användaren anger antal önskade adresser och 

hur många bitar varje adress ska bestå av. Quartus II genererar sedan ett funktionsblock, se 

figur 7, som är redo att användas. Minnet heter mem1 och består av 2
12

 32-bitars adresser 

vilket motsvara en 64-del av storleken på SRAM, vilket inneburit att minnet har delats in i 64 

frames. En frame av SRAM är ingen fysisk indelning utan så stor del av minnet som scripten 

sram_read_scipt.tcl och sram_write_script.tcl maximalt har tillgång till åt gången, då de 

enbart kommer åt data i mem1. Storleken har valts så mem1 inte ska ta upp för mycket av det 

totala internminnet som processorn har tillgång till. 

 

Figur 7 - mem1, megafunktionen (RAM: 1-PORT) som används i systemet. På bilden syns 

insignaler på vänster sida och utsignaler på höger. 

För att läsa och skriva till det interna minnet så används två kontrollsignaler, wren och adress. 

Wren anger om man ska skriva eller läsa, adress anger vilken adress som läsning eller 

skrivning sker till. Det finns en ingång, data och en utgång, q. Dessa används för läsning och 

skrivning av data till och från funktionsblocket. Megafunktionen kontrolleras av 

funktionsblocket mem1_contr. 

 

2.6 Triggfunktion 

 

En triggfunktion har implementerats till systemet för att underlätta sampling av en önskad del 

av insignalen. Funktionen behöver värden för pre-trigg-tid och triggnivå. Värdena sätts med 

hjälp av tcl-scriptet trigg_script.tcl. När en triggnivå sätts jämför funktionsblocket trigg_contr 

det senast samplade värdet med satt triggnivå. Om det senast samplade värdet överstiger satt 

triggnivå är triggvilkoret uppfyllt. Då fylls SRAM upp från position noll med samplade 

värden tills minnet är fullt. Om pre-trigg är satt till annat än noll så lagras först tidigare 

sampels på antalet adresser som värdet är satt till. Se figur 8. 
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Figur 8 - Exempel av innehåll i SRAM då triggfunktionen används för att fylla SRAM med 

sampels. I exemplet så är sampel T det värde som utlöst triggningen och  pre-trigg-tiden är 

satt till två. 

 

2.7 Joint Test Action Group 

 

Joint Test Action Group (JTAG) är ett seriellt gränssnitt som kan användas för att 

kommunicera med en eller flera processorer från en PC. JTAG används i detta fall för att 

överföra sampels mellan en textfil lagrad på PC och megafunktionen mem1 på 

utvecklingskortet, sätta systemet i läs- eller skrivläge samt för att sätta triggnivå och pre-trigg-

tid. 
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3 Användargränssnitt och .tcl-script 
 

Flera användargränssnitt har skapats för att det ska vara enkelt att använda systemet. En 

användare behöver en dator med ett operativsystem från Linux installerat samt programmet 

Quartus II. Användargränssnitten består av tre stycken Tool Command Language-script. Ett 

för att kopiera innehåll i kortets SRAM till en textfil, ett för att kopiera data lagrad i en textfil 

till kortets minne. Samt ett script för att aktivera och sätta parametrar till triggfunktionen som 

beskrivs i kapitel 2.6 

Utöver tcl-scripten kan plugin-programmet  In-System Sources and Probes användas för att 

sätta systemet i läsläge eller skrivläge. I det programmet går det även att manuellt sätta 

parametrar till triggfunktionen, även om det rekommenderas att använda scriptet. 

 

3.1 Beskrivning av sram_read_script 

 

Detta script har skapats för att göra det möjligt att kopiera innehållet i utvecklingskortets 

SRAM till en textfil. Den textfil alla sampels lagras i döper scriptet till sram_mirror.txt. 

Resultatet i filen presenteras i ett format som är enkelt att arbeta med om användaren vill göra 

analyser eller moduleringar. Varje adress och dess innehåll får en egen rad i filen där adressen 

skrivs ut hexadecimalt och innehållet binärt, se figur 9. Scriptet ger användaren möjlighet att 

välja hur stor del av SRAM som ska kopieras med en precision på 64-delar. En 64-del av 

minnet namnges härefter som en frame av SRAM.  

 

Figur 9 - Exempel på tre urklippta rader från innehållet i sram_mirror.txt. Till vänster står 

den adress i SRAM som kopierats och till höger om kolontecknet finns det data som är lagrat 

på adressen. 

Scriptet startas genom att användaren exekverar kommandot "quartus_stp -t 

sram_read_script.tcl projektnamn frames".  Därefter kontrollerar scriptet att godkända 

argument har angetts, det vill säga att ett korrekt projektnamn och att antalet frames som ska 

läsas är av ett värde mellan 1 och 64. Är argumentet fel avbryts scriptet och ett felmeddelande 

skrivs ut. Scriptet begär sedan att systemet som är implementerat på utvecklingskortet fyller 

upp mem1 med sampels från SRAM och därefter väntar på att mem1 fylls. Kommunikationen 

mellan script och FPGA sker med hjälp av plugin-programmet In-System Sources and Probe 

Editor. När mem1 har fyllts med sampels så kan scriptet använda plugin-programmet In-

System Memory Content Editor för att skapa en MIF-fil med en kopia av innehållet på mem1. 

Därefter överför scriptet innehållet i MIF-filen till en textfil och ser till att alla sampels 

kopierats i rätt format. Denna process görs en gång för varje frame som användaren vill 

kopiera. Se figur 10 för flödesschema. 
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Figur 10 - Flödesschema för sram_read_script.tcl. 

 

3.2 Beskrivning av sram_write_script 

 

sram_write_script används för att överföra sampels lagrade i en textfil av filformatet .txt till 

FPGA:ns interna minne, för att därefter kopieras vidare till SRAM. Sampels måste vara 

lagrade i samma format som scriptet sram_read_script genererar, se figur 10. Scriptet behöver 
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två argument för att köras, projektnamn och namn på textfilen som användaren har lagrat sina 

sampels på. Scriptet körs sedan med kommandot "quartus_stp -t sram_write_script.tcl 

projektnamn filnamn.txt". 

När scriptet körs så skapar det först en MIF-fil med så många sampels i som internminnet 

mem1 rymmer. Det antal adresser detta kräver motsvarar en frame av SRAM. Innehållet i 

MIF-filen kopieras sedan med hjälp av megafunktionen In-System Memory Content Editor 

till mem1. Efter det meddelar scriptet FPGA:n att mem1 uppdaterats med nya sampels med 

hjälp av megafunktionen In-System Sources and Probe Editor. Därefter väntar scriptet på att 

mem1 kan uppdateras på nytt med ny data. När ny data kan kopieras genereras en ny MIF-fil 

med nästa frame sampels och processen börjar om. Se figur 11 för flödesschema. 

 

Figur 11 - Flödesschema för sram_write_script.tcl. 
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3.3 Beskrivning av trigg_script 

 

Detta script används för att starta och initiera värden till systemets triggfunktion.  Scriptet 

behöver tre argument för att köras, projektnamn, triggnivå och pre-trigg-tid. Triggnivå anges i 

ett värde mellan 0 och 2047, vilket motsvarar värden som kan representeras av 11 binära bitar. 

Värdet har valts för att enkelt jämföras med det 12-bitarsvärde som A/D-omvandlaren ger 

som utsignal. Triggfunktionen som är implementerad på FPGA:n läser A/D-omvandlarens 

värde som ett tvåkomplementstal, och jämför då de 11 minst signifikanta bitarna från A/D-

omvandlaren med de 11 bitarna från scriptet.   

Pre-trigg-tiden sätts till ett värde mellan 0 och 262143 vilket motsvarar värden som kan 

representeras med 18 binära bitar. Intervalet har valts eftersom SRAM har 2
18

 adresser.  Detta 

medför att användaren kan fylla minnet med det sampel som utlöste triggningen på den högsta 

adressen i SRAM, och då ha möjligheten att kunna analysera maximalt med tidigare sampels. 

 

Figur 12 - Flödesschema för trigg_scrip.tcl 
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4. Testning och verifiering 
 

För att testa systemets funktionalitet så har plugin-programmen SignalTap och In-System 

Memory Content Editor använts. Det har även implementerats ett antal testfunktioner som 

genererar en viss sekvens data för att testa ett visst funktionsblock eller funktion. 

SignalTap är en logikanalysator där både bussar och signaler skapade i Quartus II kan 

analyseras. Användaren väljer enkelt vilka signaler i sitt schema som den vill analysera samt 

vilken signal som ska användas som klocka. Det går även att sätta triggnivåer och villkor för 

när en signal ska börja samplas för att smidigt analysera intressanta händelser. 

 

Figur 13 - Visar arbetsmiljön i Signaltap.  

In-System Memory Content Editor är ett program där användaren får tillgång till innehållet i 

systemets internminne. För att kunna använda funktionen så måste en megafunktion skapas i 

Quartus II där en del av internminnet allokeras, i detta fall har megafunktionen ROM: 1-

PORT använts och döpts till mem1. Därefter kan användaren få tillgång till exakt vilken data 
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som finns på varje adress i  det allokerade internminnet. Möjligheten att skriva till minnet 

finns också men den har ej användes i detta arbete. 

 

Figur 14 - Visar arbetsmiljön i In-System Memory Content Editor. 

4.1 Test och verifiering av A/D- och D/A-omvandling 

 

För att kontrollera att inläsningen av en analog signal till en digital signal, samt återskapandet 

till en digital signal fungerade korrekt så anslöts utgången på D/A-omvandlaren till ingången 

på A/D-omvandlaren. Et testprogram i funktionsblocket dac_write skapades sedan för att 

generera en trekantsvåg som skickades ut genom D/A-omvandlaren. De värden som sedan 

A/D-omvandlaren samplade och som funktionsblocket adc_read skickade vidare till dac_write 

kunde då kontrolleras med hjälp av plugin-programmet SignalTap i Quartus II. 

En viss fasförskjutning kunde observeras men i övrigt så fungerade omvandlarna och 

funktionsblocken korrekt. 
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Figur 15 - Blockschema av testkopplingen för A/D- och D/A-omvandling där kantiga 

rektanglar motsvarar hårdvara och rektanglar med runda hörn motsvarar funktionsblock 

eller program. 

 

4.2 Test för minneshantering 

 

För att testa att läsning och skrivning av SRAM fungerade komplett implementerades en 

testsekvens i funktionsblocket adc_read som bestod av en räknare som genererade sampels 

med stigande värden. Dessa sampels användes som insignal till funktionsblocket sram_contr 

som hanterar SRAM och användes som både adresspekare och data att skriva till minnet. 

Detta innebar att innehållet på varje adress var sin egen adress. Signaltap kunde sedan 

användas när läsning av minnet skedde för att kontrollera att det var rätt värden som skrivits 

till minnet på rätt adresser. Dessutom drogs databussen till SRAM samman med 

funktionsblocket mem1_contr som implementerats till att skriva en exakt kopia av det som 

skrevs eller lästes av SRAM till det allokerade internminnet mem1. Då kunde plugin-

programmet In-System Memory Content Editor användas för att få en komplett bild av hur 

det såg ut i SRAM. 

Testningen gav förståelse för hur den tidsförskjutning som sram_contr orsakar då det tar två 

till tre klockcycler från det att funktionsblocket får ett sampel till det att samplet skickas 

vidare till SRAM. Tidsförskjutningen beror dels på att kontrollsignalerna till SRAM måste 

sättas i en viss ordning samt att det skrivs två sampels på varje adress i minnet. Problemet 

löstes genom att korrigera adresspekaren som är implementerad i sram_contr så den 

kompletterar för tidsförskjutningen. 
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5.  Slutsatser 
 

5.1 Sammanfattning 

 

Ett Stratix II DSP Development Kit har använts för att utveckla ett system som digitaliserar en 

högfrekvent analog signal genom att A/D-omvandla den. Systemet lagrar signalen i 

utvecklingskortets SRAM. Utsignalen från systemet kan antingen vara uppbyggd på sampels 

från A/D-omvandlaren eller från sampels lagrade i SRAM. Till uppgiften fanns två 

extrafunktioner som har implementerats. Den ena var att implementera en triggfunktion som 

gjorde det möjligt för användaren att lagra utvald data. Den andra funktionen var att skapa 

möjligheten att överföra sampels lagrade i systemets SRAM till och från en textfil placerad på 

en PC. 

Utvecklingen har skett i Quartus II och koden har skrivits i VHDL. Frågeställningen var att 

analysera om använt utvecklingskort är lämpligt för uppgiften samt hitta eventuella 

begränsningar. Utifrån de analyser som gjorts och kunskaper som anskaffats under arbetets 

gång är resultatet att utvecklingskortet går bra att använda för att utveckla en prototyp av det 

för uppgiften specificerade system och dess tillhörande extrafunktioner. Kortet går att 

använda för att sampla signaler med en bandbredd upp till 62,5 MHz utan användning av 

externa komponenter. När systemet utvecklas i Quartus II så är det inga problem med att 

överföra information till och från en PC tack vare att det går att skriva tcl-script som kan 

använda funktioner och program i Quartus. 

 

5.2 Begränsningar och möjliga förbättringar 

 

När målet är att sampla signaler med så höga frekvenser som möjligt så bör det övervägas att 

använda externa A/D- och D/A-omvandlare. A/D-omvandlaren är den komponent som i det 

konstruerade systemet begränsar samplingshastigheten då den max kan hantera 

125Msamples/s. Nästa begränsning är D/A-omvandlaren som max kan hantera 

165Msamples/s. [1] 

En mer kritisk begränsning är SRAM då det behöver relativt långa tider för att sätta 

kontrollsignaler i sin läs- respektive skrivcykel. Den längsta tiden är 10ns vilket medför att 

med den nuvarande lösningen med två sampels per adress så kan minnet max skrivas till i en 

hastighet med 200Msample/s. [3] 

En optimering som skulle kunna implementeras är att utnyttja hela SRAM, inte bara två 

sampels per adress. Det skulle kräva en mer avancerad lösning för funktionsblocket 

sram_contr som sköter hanteringen av minnet. Resultatet skulle dock kunna bli att 25 procent 

fler sampels går att lagra i minnet då 8 av 32 bitar på varje adress för nuvarande inte utnyttjas. 
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En extern oscillator skulle också kunna användas för att undvika användningen av PLL-

kretsar.  
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