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Sammanfattning 

Målet med examensarbetet är att implementera en mjuk CPU i en FPGA-krets 

som finns tillgänglig på ett ALTERA DE2 Board. Denna mjuka processor 

integreras i ett projekt skapat i utvecklingsmiljön Quartus II. Den kommunicera 

med programmerad logik i FPGA:n och den signalbehandlar en audiosignal 

(stereo), så att ett eko kan genereras och att volym och balans blir justerbar. 

Detta styrs av ett tangentbord som kopplas till DE2-kortet och de olika 

förändringarna på utsignalen visas på en LCD. 

Abstract 

The ambition with this thesis is to implement a soft CPU i a FPGA-circuit which 

is available on an ALTERA DE2 Board. This soft processor is integrated in a 

project designed in the development environment: Quartus II CAD System. It 

communicates with programmed logic in the FPGA and it alters an audiosignal 

so that an eco is generated and so that volume and balance can be adjusted. 

This is controled from a keyboard which is connected to the DE2-card and all 

the different adjustments of the outsignal are shown on an LCD. 
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1 Inledning 

Examensarbetet genomfördes på uppdrag av institutionen för 

systemteknik (ISY), Linköpings universitet. 

 

1.1 Bakgrund 

Det blir allt vanligare med mjuka CPU:er (Central Processing Unit) i 

konstruktioner med FPGA-kretsar (Field  Programmable Gate Array). 

Några områden där tekniken används är telekom, rymd, multimedia och 

industrin. Under de senaste åren har ökningen varit kraftig. FPGA-

konstruktioner innehållande en mjuk CPU år 2006 var 16 procent. 

Webbtidningen Elektroniktidningen gjorde under 2010 intervjuer med 

personer från företag som använder tekniken[1]. 30-35 procent av våra 

kunders konstruktioner innehåller en mjuk CPU menar företaget Altera. 

Företaget Xilinx uppger att andelen är mellan 30-40 procent. Brittiska 

Ensilica ser och uppskattar att 60 procent av konstruktionerna består av 

en mjuk cpu. Nedan följer några av anledningarna som påverkar 

ökningen[1]: 

 Större och kraftfullare FPGA-kretsar. 

 Kortare utvecklingstid, vilket ger lägre kostnader.  

 Längre livslängd och fördelen med möjligheten att i efterhand 

kunna ändra på funktionaliteten. 

 FPGA-utvecklarna/programmerarna blir mer vana och ser 

fördelarna. 

 Mjuka CPU:er går aldrig ur produktion, till skillnad mot hårda.  

Mjuka CPU:er kan flyttas till nästa FPGA-generation.  

 Skillnaden är inte längre stor mellan en hård CPU:s prestanda 

jämfört med en mjuk. 

 

1.2 Målsättning och metod 

Målet med examensarbetet är att implementera en mjuk CPU i en FPGA-

krets. CPU:n skall signalbehandla en audiosignal (stereo), så ett eko 

genereras och att volym och balans blir justerbara. Detta ska styras av ett 

tangentbord och de olika förändringarna på utsignalen ska visas på en 

LCD (Liquid Crystal Display). 

För att uppnå målet används ett ALTERA DE2 Board[2]. På det finns en 

FPGA-krets och övriga kretsar som är nödvändiga för att lösa uppgiften. 
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Alla kretsar samt alla in- och utgångar är kopplade till FPGA-kretsens 

kontaktpinnar. Man kan därför konfigurera, programmera, initiera och 

styra kretsarna och kommunicera med in- och utgångarna via FPGA-

kretsen som ska programmeras. 

För att konfigurera FPGA:n kommer utvecklingsmiljön Quartus II och 

hårdvarubeskrivande språket VHDL (Very high speed integrated circuit 

Hardware Description Language) användas. För att implementera mjuka 

CPU:n i FPGA:n används SOPC Builder, den funktionen finns tillgänglig i 

Quartus II. Altera Monitor Program används för att programmera mjuka 

CPU:ns funktionalitet.  

Audio-CODEC (enCOder/DECoder), är en krets som finns på DE2-kortet. 

Denna krets ska användas till det inkommande ljudet(extern källa). Den 

samplar den analoga audiosignalen och omvandlar till ett digitalt värde. I 

FPGA:n ska nödvändiga bearbetningar och beräkningar ske på samplen 

som därefter återsänds till audio-CODEC:n för att omvandlas till en analog 

signal som skickas till en extern förstärkare.  

Tangentbordet som ska justera ekot, volymnivån, balansen och 

dämpningen på utsignalen kopplas externt in till DE2-kortet via en PS/2 

seriell ingång. Denna insignal från tangentbordet ska avkodas och läsas av 

i FPGA:n för specifik justering. 

LCD-modulen, finns monterad på DE2-kortet, ska visa alla justeringar på 

den analoga utsignalen som skickas till de externa högtalarna. Initiering 

och kommunikation ska ske via FPGA:n. Vad som ska visas på LCD:n 

bestäms av justeringarna via tangentbordet.  

För att åstadkomma ett eko på utsignal används SRAM:et som är en krets 

som finns monterat på DE2-kortet. Via tangentbordet ska fördröjningen 

på ekot justeras. Samplen som kommer via audio-CODEC:n till FPGA:n 

ska skickas till SRAM:et för att sparas undan x antal klockcykler. Sedan 

hämtas de från SRAM:et och adderas med inkommande samplar, i realtid, 

och på så sätt skapa ett eko på utsignalen. 

Hela processen ska synkroniseras med en 50 Mhz klocka och hela 

systemet ska kunna nollställas (reset) till sitt initieringsvärde med en 

tryckknapp. På DE2-kortet finns en oscillator som genererar en 50 Mhz 

klocka och tillgång till en tryckknapp för dessa ändamål. 
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1.3 Begränsningar 

Fokuset i examensarbetet är på den mjuka CPU:n och hur man integrerar 

den i ett projekt skapat i Quartus II. 

I rapporten beskrivs DE2-kortets kretsar, som används till uppgiften, 

enkelt. Avsikten är inte en djupare teknisk beskrivning utan enkel 

redogörande överblick på dess funktion och dess specifika uppgift. 

Refererar till kretsarnas datablad och bilagor till skriven VHDL-kod för 

varje specifik krets om läsaren vill ha mer djup i det tekniska. 

Signalbehandlingen som utförs i mjuka CPU:n beskrivs kort. Det som 

kommer att beskrivas mer ingående är hur man kommunicerar med och 

läser av in- och utgångarna hos den mjuka CPU:n, hur man adderar 

komponenter till CPU:n, hur man implementerar mjuka CPU:n i FPGA:n, 

hur man implementera programkod för att styra dess bearbetning på den 

digitaliserade signalen. 

Behandlingen av signalen i CPU:n är inte det som prioriteras. Med hänsyn 

till detta så finns möjligheten att göra flera förbättringar på utsignalens 

justeringar.  

 

1.4 Disposition  

Kapitel 2 ger en enkel beskrivning av kretsarna som används på Alteras 

DE2 kort. För en mer teknisk beskrivning av kretsarna refereras det till 

databladen. 

I kapitel 3 beskrivs det hur FPGA:n har programmerats för att styra 

kretsarna på DE2-kortet. Kort om Quartus II, hur man kan använda en 

grafisk metod i form av block (som innehåller ett programmerat beteende 

med VHDL) som sedan kopplas samman till en fungerande enhet. 

Hänvisar till bilagor på bilder av alla blockscheman och all tillhörande 

VHDL-kod.  

Allt det som berör mjuka CPU:n beskrivs i kapitel 4. Inte hela 

omfattningen av den teknisk specifikation som finns, men all 

konfigurering, deklarering och implementering som utförts för att realisera 

examensarbetets mål. Vilket mjukvaruprogram och programmeringsspråk 

som användes för att genomföra detta beskrivs kort. 

Resultat och slutsatsen av implementeringen av en mjuk CPU i en FPGA-

krets i Quartus II berörs i kapitel 5. Kapitlet innehåller även en diskussion 
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angående fördelar, nackdelar och egna tankar om implementeringen av 

mjuka CPU:n. 

Kapitel 6 redogör alla referenser i rapporten. 

Hela projektets alla blockschema från Quartus II, för alla nivåer, och all 

VHDL-kod återfinns i kapitel 7. 
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2 Kretsar som används på ALTERA DE2 Board  

Detta kapitel innehåller en kort beskrivning av Altera DE2 Board. En enkel 

beskrivning av de kretsar (befintliga på Altera DE2 Board) som används i 

examensarbetet, deras konfigurering för att lösa specifik uppgift.  

 

2.1 ALTERA DE2 Board 

ALTERA DE2 (figur 1) Board är anpassat för utveckling och utbildning. 

Kortet är ett bra verktyg för att lära sig datorkonstruktion, digital logik 

och programmera FPGA-kretsar.  

Följande på DE2 kortet användes i examensarbetet: 

 Cyclone II 2C35 (FPGA-kretsen). 

 PS/2 mus/tangentbords port. 

 24-bit CD-kvalitets audio CODEC. 

 16x2 LCD-modul. 

 512-Kbyte SRAM. 

 Oscillator, 50MHz. 

 En av tryckknapparna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För en fullständig specifikation av Altera DE2 Board läs manualen[2]. 

Figur 1. Altera DE2 Board 
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2.2 FPGA-kretsen 

FPGA:n är ansluten till alla kretsar samt alla in- och utgångar på DE2-

kortet.  

På kretsen implementeras all kod för att styra, initiera och kommunicera 

med de kretsar som används i examensarbetet, även kod för läsning av 

indata från tangentbordet via PS/2-ingången. Här implementeras även 

den mjuka CPU:n.  

Fullständig teknisk information för Cyclone II[3]. 

 

2.3 PS/2-port för tangentbord 

Tangentbordet kopplas in via PS/2 kontakten. Med det ska volymen, 

balansen och ekots olika fördröjningar ändras hos utsignalen och även 

kunna dämpa den helt. 

  Tangentbordet skickar information via PS/2-gränssnittet. Information 

skickas seriellt med minst signifikanta biten först, LSB (Least Significant  

Bit). Först en startbit sedan en åtta bitars scan-kod, en udda paritetsbit 

och stopbit. Varje tangent har en unik scan-kod. När en tangent trycks 

ned så startar en klocka och scan-koden skickas. Tangentbordets klocka 

är 10-20 kHz. Koden skickas så länge tangenten är nedtryck med ca 150 

millisekunders intervall. Klockan är bara aktiv under tiden koden skickas 

(figur 2). När tangenten släpps så sänder tangentbordet en stoppkod med 

bitmönstret 11110000 därefter kommer scan-koden för nyligen nedtryckt 

tangent. 

 

Figur 2. PS/2 Gränssnitt 

VHDL-koden är konstruerad på så sätt att justeringen på utsignalen 

endast sker när tangenten släpps. Bearbetar endast inkommen scan-kod 

efter att stoppkoden skickats. Detta förhindrar att justeringen ska nå 

högsta respektive lägsta nivå på inställningarna på grund av scan-koden 

sänds upprepande med en relativt hög hastighet. 
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2.4 Audio-CODEC 

Denna krets är en Wolfson WM8731 24-bit sigma-delta audio-CODEC[4]. 

Den har en linjeingång, linjeutgång och en mikrofoningång. Den innehåller 

ADC- och DAC-omvandlare (Analog to Digital Converter resp. Digital to 

Analog Converter). Kretsen kan programmeras för användning av 

samplingsfrekvenser mellan 8 kHz-96 kHz. 

Kretsen är konfigurerad att arbeta med samplingsfrekvensen 48 kHz 

(exakt 48 828 Hz) och att digitalisera två inkommande analoga signaler 

(höger och vänster) till ett 16 bitars digitalt värde. 

Databladet till kretsen för fullständig specifikation[4]. 

 

2.5 LCD-modulen 

På LCD-modulen ska volymnivån, justering av balansen, val av 

ekofördröjning och om utsignalen är helt dämpad visas. Den initieras 

enligt figur 3 vid start av systemet och vid nollställning av systemet 

(reset). Enligt figur 4 när utsignalen är helt dämpad. 

 

Figur 3. Initiering av LCD-modul. 

 

  Figur 4. När utsignal helt dämpad. 

Databladet för LCD-modulen för fullständig specifikation[5]. 

 

2.6 SRAM 

SRAM:et (Static Random-Acess Memory) är ett asynkront minne med 

minneskapacitet på 512Kbyte (256Kx16). 
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För att kunna åstadkomma ett eko används SRAM:et. Här sparas 

inkommande samplingar från höger- och vänsterkanal. Efter en viss 

tidsfördröjning hos de undansparade samplen summeras dessa med 

inkommande signal (realtid) och på så sätt uppstår eko på utsignalen. 

Koden för ekot är konstruerat så att 4 olika tidsfördröjningar kan väljas. 

 Eko 1: Fördröjning på 0.33 sekunder. 

 Eko 2: Fördröjning på 0.67 sekunder. 

 Eko 3: Fördröjning på 1.00 sekunder. 

 Eko 4: Fördröjning på 1.33 sekunder. 

För SRAM:et har inte något gränssnitt kodats. Har använt ett IP-block 

(Intellectual Property), som ingår i programfilen University Program som 

finns tillgänglig på Alteras hemsida (altera.com). Hur det fungerar 

beskrivs i kapitel 4.4.3 

Databladet till SRAM:et för fullständig specifikation[6]. 

 

2.7 Oscillator och återställningsknapp 

På DE2 kortet finns två stycken oscillatorer som generar en 27 MHz och 

en 50 MHz klocka. Fyra stycken tryckknappar finns tillgängliga och dessa 

är aktivt låga. 

Till projektet används 50 MHz klockan för att styra hela processen. En av 

tryckknapparna används för att återställa hela systemet (reset) till dess 

initieringsvärde. 
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3 Projektets logiska block 

För att programmera de logiska blocken (el. komponenterna, kan vara en 

hel konstruktion eller en liten del av ett system) i FPGA:n används 

utvecklingsmiljön Quartus II och hårdvarubeskrivande språket VHDL som 

beskrivs kort i detta kapitel.  

  Kapitlet innehåller även en kort beskrivning av de två logiska blocken, 

control_unit och codec_unit (figur 5), hur dessa är uppbyggda och 

sammankopplade. 

I kapitlet hänvisas det till bilagor för VHDL-kod för alla befintliga block 

samt alla blockscheman. 

Alla namn på block, signalnamn och VHDL-kod skrivs med typsnittet enligt 

nedan i resten av rapporten.  

 exempel_block 

 

3.1 Översikt av projektet förbindelse  

Figur 5 ger en bild på hur de externa källorna kopplas mot de kretsarna 

som används på DE2-kortet och hur dessa kretsar kommunicerar med de 

programmerade logiska blocken och den mjuka CPU:n inuti FPGA:n. 

 

 

Figur 5. Projektöverblick 
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3.2 Quartus II 

Datorprogrammet som används för att implementera blocken i FPGA-

kretsen heter Quartus II, tillverkat och utvecklat av ALTERA. Programmet 

kan utforma grafiska block som representerar logik. Dessa blocks in- och 

utgångar kan sedan kopplas samman grafiskt i ett så kallat blockschema 

(figur 6). Blockens beteende och struktur, in- och utgångar beskrivs med 

ett hårdvarubeskrivande språk, antingen Verilog eller VHDL. Det 

sistnämnda språket har används i examensarbetet. 

Quartus II version 10.1 Webb Edition har används till examensarbetet. 

 

 

Figur 6. Exempel på blockschema i Quartus II 

 

3.3 Logiska blocken 

Toppnivån i Quartus II ses i bilaga 1 (sidan 31), här ser man hur de två 

blocken, control_unit och codec_unit, är kopplade till den mjuka 

CPU:n vars block heter audio_manager. Alla in- och utportar i 

blockschemat (output resp. input) är kopplade till FPGA:ns 

kontaktpinnar och vidare till respektive krets på DE2-kortet. 

Alla block i projektet är kopplade till oscillatorn och en tryckknapp 

(CLOCK_50 och KEY[0]). Systemet synkroniseras med en 50 Mhz klocka 

därför är alla block och CPU:n kopplad till oscillatorn. Tryckknappen 

används för att nollställa hela system, reset, dvs starta om systemet med 

alla initieringsvärden. Systemet är konstruerat med ett asynkron reset. 

 

3.3.1 control_unit 

När man går ned en nivå från toppnivån i control_unit-blocket så 

kommer man att se hur blocket är uppbyggt av flera andra block, se 
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bilaga 2 (sidan 32). Dessa blocks beteenden och struktur beskrivs med 

VHDL. Nedan följer en beskrivning av alla blocken och dess beteenden 

samt hänvisning till respektive VHDL-kod. 

 

keyboard 

Detta block tar emot data från tangentbordet via PS/2-porten på DE2-

kortet. Som det visas i figur 2 (sidan 6), så kommer data in seriellt och 

består av sammanlagt 11 bitar. Av dessa 11 bitar så är scan-koden 8 

bitar. Varje tangent har en unik scan-kod. När blocket har mottagit alla 10 

bitar så skickas bara 8 bitars scan-koden vidare till nästa block, 

sound_control. Samtidigt med scan-koden skickas även en signal, 

new_scancode, som är en puls, dvs. att den är hög under en klockpuls. 

Detta för att sound_control-blocket ska veta att ny scan-kod har 

skickats. 

För VHDL-kod till blocket se bilaga 4 (sidan 34). 

sound_control 

Tar emot scan-koden och avläser bitmönstret och utifrån det utförs vissa 

instruktioner. Koden är konstruerad på så sätt att det endast utförs någon 

justering på utsignalen när tangenten släppts (nämns i kapitel 2.3, skickar 

en så kallad break-kod när tangenten släpps) och signalen new_scancode 

har sänt en puls som indikerar att en ny scan-kod skickas. 

Tangenter som används för att justera utsignalen: 

 Pil-upp – öka volymen. 

 Pil-ned – minska volymen. 

 Pil-höger – justera balansen, dämpar vänstra kanalen. 

 Pil-vänster – justera balansen, dämpar högra kanalen. 

 M – dämpa utsignalen helt (mute). 

 Siffrorna 0-4 – val av tidsfördröjningen på ekot 

Blocket tar emot scan-kod för alla tangenter men utför endast något när 

någon av tangenterna enligt ovan varit nedtryckt.  

I blocket finns det fem stycken register. Fyra av registren håller ordning 

på nivån av volymen, balansen, ekot och om dämpningen (mute) är 

aktiverad. Det femte registret håller ordning på vilken av justeringarna 
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som utförts. Registrens data skickas sedan vidare till LCD_control-

blocket och till utportarna i blockschemat. Dessa utportar är sedan 

kopplade till audio_manager-blocket (mjuka CPU:n) som tar emot 

informationen för specifik justering på utsignalen. 

För VHDL-kod till blocket se bilaga 5 (sidan 36). 

 

LCD_control 

Vid start av systemet, eller när man använd tryckknappen (reset) så 

sänder blocket information till LCD:n för att initiera modulen, figur 3, sid 7 

(se datablad för fullständig information[5]). 

Utifrån informationen som kommer från sound_control-blocket så skrivs 

aktuell nivån på volym, balansen, ekot och dämpningen på den analoga 

audiosignalen ut på LCD:n.  

För VHDL-kod till blocket se bilaga 6 (sidan 38). 

 

3.3.2 codec_unit  

När man går ned en nivå från toppnivån i codec_unit-blocket så kommer 

man att se hur blocket är uppbyggt av flera andra block, se bilaga 3 

(sidan 33). Dessa blocks beteenden och struktur beskriv med VHDL. 

Nedan följer en beskrivning av alla blocken och dess beteenden samt 

hänvisning till respektive VHDL-kod. 

 

clk_div2 

50 Mhz klockan är kopplad till detta block. Här divideras klockan med en 

faktor två. Så signalen som sänds till clk_div2_b-blocket är klocka med 

en hastighet med 25 Mhz. 

För VHDL-kod till blocket se bilaga 7 (sidan 48). 

 

clk_div2_b 

Blocket har samma funktion som clk_div2-blocket att dela inkommen 

klocka med en faktor två. Så signalen som sänds till codec_clk-blocket 

är en klocka med hastigheten 12,5 Mhz.  

För VHDL-kod till blocket se bilaga 8 (sidan 48). 
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codec_clk 

Här har ett 8 bitars register implementerats. Detta register räknas upp 

med klocksignalen från clk_div2_b-blocket (12,5 Mhz). Registrets olika 

positioner används som signaler till andra block och till audio-CODEC:n för 

att styra olika funktioner, se figur 7. 

 

Figur 7. Registret i egenskap av en 8 bitars räknare 

 

Signalerna channel_on  och bit_cnt, är kopplade till audio-CODEC:n 

via utportarna på blockschemat. Dessa styr CODEC:n så att den arbetar 

enligt önskat gränssnitt. 

För VHDL-kod till blocket se bilaga 9 (sidan 49). 

 

left_channel 

Hanteringen med vänstra kanalens sampel av den analoga audiosignalen 

sker i detta block. Tar emot det digitaliserade samplet bitvis, när hela 

samplet anlänt så skickas det vidare till mjuka CPU:n via utportarna på 

blockschemat. 

Tar även emot samplen från mjuka CPU:n för att skicka samplet bitvis till 

audio-CODEC:n via utportarna på blockschemat. 

För VHDL-kod till blocket se bilaga 10 (sidan 49). 

 

right_channel 

Funktion för blocket är exakt samma som i left_channel-blocket men 

här bearbetas samplen för högra kanalen. 

För VHDL-kod till blocket se bilaga 11 (sidan 50). 
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channel_mux 

Blockets funktion är en multiplexer 2-1. Blocken, left_channel och 

right_channel skickar samplen bitvis till multiplexern. Signalen 

channel_on styr vilken av insignalernas data som ska sändas till 

utsignalen, dac_data. Via utporten på blockschemat sänds data vidare till 

audio-CODEC:n som konverterar samplen till en analog signal för att 

därefter skicka det till en extern förstärkare. 

För VHDL-kod till blocket se bilaga 12 (sidan 52). 
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4 Mjuka CPU:n 

ALTERA:s Nios II processor heter den mjuka CPU:n som ska 

implementeras i FPGA. 

För att implementera CPU:n i FPGA:n använder man utvecklingsmiljön i 

Quartus II, programmet har ett verktyg som heter ALTERA:s SOPC Builder 

(System on a Programmable Chip Builder) som används för att definiera 

och konfigurera CPU:n. ALTERA Monitor Program används sedan för att 

kompilera, montera, ladda ner program i CPU:n. 

Kapitlets upplägg är först att allmänt beskriva Nios II processorn och de 

datorprogram som används. Sedan redogöra de olika stegen i 

konfigureringen av komponenterna som ska ingå i CPU-systemet.  

Kapitlet berör endast de funktionerna, konfigureringar och lösningarna 

som används för att nå examensarbetets mål. För fullständig information 

om datorprogrammen och Nios II processorn så rekommenderas läsaren 

att besöka ALTERA:s webbsida (altera.com) som tillhandahåller väldigt 

mycket och bra information om detta. 

 

4.1 Nios II processorn 

ALTERA:s Nios II processor är en så kallad mjuk processor. Den definieras 

med ett hårdvarubeskrivande språk och implementeras i FPGA:n med 

hjälp av Quartus II och med SOPC Builder.  

CPU:n kan integreras med DE2-kortets komponenter för att bilda ett 

system men det är också möjligt att definiera egna komponenter och 

kringutrustning. Exempel på ett system integrerat på DE2-kortet visas i 

figur 8. 
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Figur 8. Exempel av ett Nios II-system på ett DE2-kort 

Nios II processorn kan implementeras i ett system med en av de tre 

valbara kärnorna. 

 Nios II/f – en snabb (fast) processor för hög prestanda. Den har 

flest möjligheter till konfigurationer för att optimera prestandan. 

 Nios II/s – en standard processor. Kräver mindre resurser av 

FPGA:n. Designen blir mindre men behåller normal prestanda. 

 Nios II/e – en ekonomisk (economy) processor. Denna version 

använder lite resurser i FPGA:n, men begränsar möjligheten med 

konfigurerbara funktioner. 

För fullständig beskrivning av Nios II processorn läs Nios Processor 

Reference Handbook[7]. 

 

4.2 ALTERA:s SOPC Builder  

I utvecklingsmiljön Quartus II finns verktyget SOPC Builder, denna 

funktion används för konstruera ett Nios II system. Med verktyget 

definierar användaren den mjuka CPU:ns struktur, dvs man anger vilken 

periferfunktioner som ska ingå, man deklarerar systemets klocka, man 

deklarerar och konfigurerar alla CPU:ns in- och utportar, man anger vilken 

av Nios II processor som ska styra systemet. När all deklarering är klar 
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genererar SOPC builder systemet i form av ett grafiskt block i Quartus II. 

CPU-blocket kan sedan grafiskt kopplas till FPGA-kretsens yttre 

kontaktpinnar och/eller andra logiska block i FPGA:n. Se figur 9 för ett 

exempel av ett blockschema med ett CPU-block sammankopplade med två 

andra logiska block och kopplingar till FPGA:ns kontaktpinnar.  

 

Figur 9. Exempel på blockschema med mjuk CPU 

 

4.3 ALTERA Monitor Program 

ALTERA Monitor Program körs via en värddator och kommunicerar med 

Nios II systemet. När man har skapat ett system med SOPC Builder 

används ALTERA Monitor Program för att kompilera och ladda ned 

programkod som styr dess funktionalitet. Programkoden som laddas ned i 

CPU:n kan vara skrivna i programspråket C eller i ALTERA:s egna 

assemblerspråk (Nios II assambly language). 

 

4.4 Definiering och konfigurering av den mjuka CPU:n 

När dem logiska blocken är konstruerade (berörs i kapitel 3) som styr 

audio-CODEC:n, LCD-modulen och behandlar data från tangentbordet är 

nästa steg att definiera och konfigurera mjuka CPU:n. Den ska bearbeta 

samplen som skickas från codec_unit -blocket och därefter skicka 

tillbaka dem till samma block. För detta behöver CPU:n ett antal in- och 

utgångar, för att ta emot och sända tillbaka samplen, ta emot information 

som kommer från tangentbordet via control_unit-blocket som styr 

volymen, balansen, dämpningen och ekoeffekten samt ingångar för 
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systemets klocka och tryckknapp (reset). CPU:n ska även kommunicera 

med SRAM:et för att spara undan samplen för att åstadkomma ekoeffekt 

på utsignalen när ekot har aktiverats via tangentbordet. Se figur 10 för en 

övergripande bild av projektets struktur. 

 

Figur 10. Hela projektets struktur med mjuka CPU:n 

 

För att genomföra detta öppnas SOPC Builder via Quartus II (figur 11). 

Börjar med att deklarera klockan till 50 Mhz vilket man gör under clock 

settings.  

Till vänster har man alla färdiga komponenter, under component 

library, som ska läggas till i CPU:ns konstruktion. 

Efter klockan är deklarerad ska komponenterna läggas till, Nios II 

processorn, in- och utportar samt SRAM:et. Dessa ska deklareras utifrån 

önskat beteende för att sedan generera den mjuka CPU. 

Nedan följer en förklaring av varje komponent som används i CPU:n. Hur 

man gör och hur dessa har definierats och konfigurerats. 
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Figur 11. SOPC Builder - deklarering av systemets klocka 
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4.4.1 CPU 

Konfigureringen av Nios II processor verkställs genom att välja den under 

component library (figur 12), då öppnas fönstret där man anger 

vilken av de tre valbar kärnorna man ska använda (figur 13).  

 

 

Figur 12. Lägga till komponent – CPU 

 

I examensarbetets system har Nios II/s-kärnan används. Här finns 

möjligheten välja olika inställningar för processorns egenskaper, men för 

denna uppgift behövs inga inställningar göras utan adderar processorn 

med standardinställningarna. Processorn adderas till komponentlistan 

vilket man ser i figur 12. Man kan efter att man lagt den i 

komponentlistan öppna konfigureringsfönstret igen för att ändra 

inställningarna för processorn.  
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Figur 13. Val av Nios II kärna 

 

4.4.2 In- och utportar 

För att ta emot samplen från codec_unit-blocket samt ta emot 

information från control_unit-blocket adderas in- och utportar till 

komponentlistan. I bilaga 1 (sidan 31) ser man på audio_manager-

blocket (mjuka CPU:n) att alla inportar är på vänstra och alla utportar på 

högra sidan.  

Alla portar till och från mjuka CPU:n är av typen PIO (parallell 

inport/utport). 

Portarna som kommunicerar med SRAM:et har inte adderats som övriga 

portar. Förklaras i kapitel 4.4.3 hur dessa har adderats. 

För att lägga till portar till systemet väljer man PIO från component 

library enligt figur 14.  
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Figur 14. Lägga till komponent – in- och utport 

Innan portarna adderas till komponentlistan öppnas fönstret för 

konfigurering av portens egenskaper (figur 15). Här väljer man hur många 

bitars bredd porten ska ha och portarnas datariktning 

 

Figur 15. Deklarering av PIO 

 

Samplena som kommer ifrån codec_unit-blocket representeras med 16 

bitar och skickas via signalerna left_out och right_out. Dessa inportar 
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har därför konfigurerats med 16 bitars bredd och fungerar som ingångar. 

Detta gäller även utportarna, left_out och right_out, som skickar 

tillbaka samplen till blocket, har 16 bitars bredd men har konfigurerats 

som utportar. 

Alla signaler som kommer från control_unit-blocket har konfigurerats 

som inportar. Data från dessa signaler styr volym, balans, dämpning och 

ekoeffekten. Värdet avläses inuti CPU:n och utifrån det sker beräkningar 

på samplen så utsignalen justeras.   

Inporten change tar emot data från codec_unit-blocket via signalen 

AUD_DACLRCK (bilaga 1, sidan 30). Porten är konfigurerad med en bits 

bredd och fungera som ingång. Denna port ska reagera på signalens 

positiva flank, dvs. när signalen går från låg till hög. Denna egenskap väljs 

vid konfigureringen av porten, se figur 16. 

 

Figur 16. Konfigurering av port - edge capture 

 

Man kryssar i rutan för synchronously capture så inkluderas edge 

capture-registret. Sedan väljs edge type: rising, dvs. positiv flank. 
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Detta register ettställs när inporten fångar en positiv flank. Programmet i 

CPU:n bevakar registret och när det är ettställt vet programmet att nya 

sampel finns att läsa av på inportarna left_in och right_in. När 

inläsningen av samplen är klar skickas en ”0” till registret för att det ska 

nollställas. 

AUD_DACLRCK signalen är även är kopplad till audio-CODEC:n, hur den 

signalen används där hänvisas det till att läsa databladet för kretsen[4]. 

Till CPU:n används den till att för avisera att nya sampel finns att läsa in. 

Vänstra kanalens sampel anländer innan högra kanalens sampel anländer. 

Inportarna behåller sampelvärdet till nytt skickas och skriver över det 

gamla, så när signalen change blir hög så hinner CPU:n läsa av data på 

båda inportarna innan nya sampel anländer. 

 

4.4.3 SRAM 

För att använda DE2-kortets SRAM i projektet har färdiga drivrutiner för 

gränssnittet installerats (s.k. IP-block) i SOPC Builder. Denna programfil, 

vid namn University Program, har laddats ned från ALTERA:s 

webbsida (altera.com). Efter installationen finns SRAM:et valbart som 

komponent i component library (figur 17). 

 

Figur 17. Lägga till komponent - SRAM:et 
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När SRAM:et läggs till i komponentlistan behövs inga konfigureringar 

göras. SOPC Builder lägger automatiskt till alla portar på 

audio_manager-blocket som behövs till kommunikationen. Denna 

drivrutin har hand om alla signalerna som styr skrivning och läsning till 

minnet. 

Minnet är strukturerad enlig figur 18 (256Kx16). När IP-blocket används 

via SOPC Builder utformar drivrutinen det enligt figur 19 (128Kx32). 

Dessa figurer är förenklade men visar principen för hur många 

adresspositioner som finns tillgängliga. 

              

Figur 18. SRAM:ets struktur 

 

          

Figur 19. SRAM:ets struktur med IP-blocket 

 

Som figur 19 visar så finns 131 072 positioner att spara undan samplen 

på. Detta är avgörande för hur lång tidsfördröjningen på ekoeffekten kan 

vara (berörs i kapitel 2.6). Audiosignalen som samplas är en stereosignal 

dvs. en höger- och en vänsterkanal. 
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Beräkningen ovan visar att 65 536 stycken sampel per kanal får plats i 

minnet. Audio-CODEC:n samplar i 48 828 Hz vilket ger: 

      

      
      

Som beräkningarna visar så är det längsta tidsfördröjningen på ekot som 

kan åstadkommas 1,34 sekunder.  

 

4.4.4 Övriga komponenter 

Komponenten Jtag uart har lagts till med standardinställningar i 

komponentlistan. Värddatorn kopplas till DE2-kortet via ett USB-gränsnitt 

(Universal Seriel Bus). Jtag uart-gränsnittet gör att man via 

värddatorn kan ansluta till FPGA:n och kan ladda ned program i mjuka 

CPU:n (ses i figur 10). 

 

4.5 Programmering av CPU:n 

Med programspråket C har koden skrivits som styr CPU:n. Har använt 

programmet Notepad för att skriva koden.  

Med ALTERA Monitor Program kompileras och laddas C-koden ned i CPU:n. 

 

4.5.1 C-kod till CPU:n 

Jag kommer inte nämna hur koden är skriven eller hur koden behandla 

samplen för att åstadkomma justeringar och ekoeffekt på utsignalen. Men 

jag kommer att skriva om hur man läser av, och skickar data på in- och 

utportarna till och från C-programmet. 

För att kunna läsa in data och skicka data från programmet i CPU:n (C-

programmet) måste man deklarera portarna i början av C-filen, se nedan 

för hur portarna som används till samplen har deklarerats. 

#define left_in (volatile int*)0x00003000 

#define right_in (volatile int*)0x00003010 

#define left_out (int*)0x00003020 

#define right_out (int*)0x00003030 

 

Man anger i slutet av deklareringen för varje port vilken adress man ska 

läsa data ifrån respektive sända data till. Denna adress anges automatiskt 
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av SOPC Builder för alla komponenter, ses i figur 17. Det är adresserna 

som står i kolumnen Base som används i portdeklarationen. 

För att hämta data från inportar in till programmet (C-filen) använder man 

sig av pekare och lägger data i en variabel som deklarerats i C-filen. 

Exempel nedan visar hur samplen erhållas från inportar. 

left_in_sample = *left_in; 

right_in_sample = *right_in; 

 

Exempel hur samplen skickas till utportarna. 

*left_out = left_out_sample; 

 *right_in = right_out_sample; 

Inporten change har konfigurerats med ett edge_capture-register. När 

change går från låg till hög ettställs registret. Då vet C-programmet att 

nytt sampel finns att läsa av på left_in och right_in portarna. Här 

deklareras inte inportens adress i C-filen utan man använder en så kallad 

offset adressering som pekar på edge_capture-register. 

#define change (volatile int*)0x0000304c 

Adressen för change i SOPC Builder är 0X00003040 (figur 17). När 

inläsningen av samplen är klar så nollställer man register genom att sända 

en ”0” till det. 

 *change = 0; 

Som det har beskrivits tidigare så installerades programfilen University 

Program som innehåller drivrutinen med gränssnittet för kommunikation 

med SRAM:et (IP-block). Nedan visas hur man skriver till resp. läser från 

minnet och hur man väljer från vilken position i minnet detta ska ske (Se 

förklaring av minnets struktur över adresspositionerna i kapitel 4.4.3). 

Skriva till minnet till position 1058 

*(sram + 1058) = sample; 

Läsa från minnet från position 20578. 

sample = *(sram + 20578);  

 

Se bilaga 13 (sidan 53) för C-koden till CPU:n 
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5 Slutsats  

Att använda sig av Quartus II och SOPC Builder är ett väldigt effektivt sätt 

att konstruera ett system innehållande en mjuk CPU. Det är relativt enkelt 

och antalet arbetstimmar för att konstruera ett system minskar betydligt.  

 

5.1 Avslutande diskussion  

Eftersom det var första gången jag implementerade och skapade ett Nios 

II system för FPGA, så har det av naturliga orsaker krävt längre tid, för att 

lära sig hur det går till att generera och konfigurera mjuka CPU:n.  

Men med hjälp av verktyget SOPC builder konstruera mjuka CPU:n, vars 

uppgift var att signalbehandla audiosignalen, och integrera denna i ett 

projekt skapat i Quartus II är ett väldigt effektivt sätt att konstruera 

system. Jämförelsevis med att konstruera hela examensarbetet enbart 

med logiska block vars beteende och struktur beskriv med VHDL, hade 

tagit betydligt längre tid och mer arbete.  

Det som krävt mest tid var att beskriva gränssnittet till LCD-modulen. För 

att kommunicera med modulen måste man ta hänsyn till många signaler 

som styr modulen, vilket gjorde att det tog lång tid att lösa och 

genomföra.  

Att med VHDL beskriva gränssnittens struktur och beteende för audio-

CODEC:n och LCD:n var den del av examensarbetet som tog längst tid. 

Skriva koden för CPU:ns funktionalitet tog också en del tid. 

Konfigureringen och genereringen av mjuka CPU:n var det som tog 

kortast tid i hela examensarbetet.  

Ett av målen var att mjuka CPU:n skulle kommunicera med befintlig logik 

på FPGA:n. Men om man istället skulle använda IP-blocken även för 

audio-CODEC:n och LCD-modulen skulle tiden för att genomföra projektet 

vara mycket kortare. 
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7 Bilagor 

Innehåller bilagor till alla blockscheman, all VHDL-kod för hela projektet 

och C-koden som laddas ner i CPU:n. 

7.1 Blockscheman  
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7.1.1 Bilaga 1 - Toppnivå 
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7.1.2 Bilaga 2 – control_unit 
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7.1.3 Bilaga 3 – codec_unit 
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7.2 VHDL-koder  

Namnen på bilagorna är namnet på blocken och dess respektive kod. 

 

7.2.1 Bilaga 4 – keyboard  
 

LIBRARY ieee; 

USE ieee.std_logic_1164.ALL; 

USE ieee.std_logic_unsigned.ALL; 

 

ENTITY keyboard IS  

    PORT( resetn        :IN std_logic; 

          master_clk    :IN std_logic; 

          kb_clk        :IN std_logic; 

          kb_data       :IN std_logic; 

         

          scancode      :OUT std_logic_vector(7 DOWNTO 0); 

          new_scancode  :OUT std_logic             

          ); 

END keyboard; 

 

ARCHITECTURE keyboard_beh OF keyboard IS 

SIGNAL scancode_reg     :std_logic_vector(9 DOWNTO 0); 

SIGNAL edge_found       :std_logic; 

SIGNAL sync_kb_clk      :std_logic; 

SIGNAL sync_kb_clk_old  :std_logic; 

SIGNAL sync_kb_data     :std_logic; 

SIGNAL old_scancode     :std_logic; 

SIGNAL new_scancode_del :std_logic; 

SIGNAL counter          :std_logic_vector(3 DOWNTO 0); 

 

BEGIN 

 

sync_keyboard: 

PROCESS(kb_clk, kb_data, master_clk, resetn) 

BEGIN 

    IF resetn ='0' THEN 

        sync_kb_clk <='1'; 

        sync_kb_data <='1';                 

    ELSIF master_clk'EVENT AND master_clk'LAST_VALUE ='0' AND master_clk 

='1' THEN 

        sync_kb_clk  <= kb_clk; 

        sync_kb_data <= kb_data;             

    END IF; 

END PROCESS; 

--///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

detect_falling_kb_clk: 

PROCESS(master_clk, resetn, edge_found, sync_kb_clk_old, sync_kb_clk) 

BEGIN 

    IF resetn ='0' THEN 

        sync_kb_clk_old <='0';             

    ELSIF master_clk'EVENT AND master_clk'LAST_VALUE ='0' AND master_clk 

='1' THEN 

        sync_kb_clk_old <= sync_kb_clk;             

    END IF;     

END PROCESS; 

     

edge_found <='1' WHEN ((sync_kb_clk_old ='1') AND (sync_kb_clk ='0')) ELSE 
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             '0'; 

                       

--///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

     

scancode_bitcounter: 

PROCESS(master_clk, resetn, edge_found, sync_kb_clk_old, sync_kb_clk) 

BEGIN 

    IF resetn ='0' THEN 

        counter <= (OTHERS =>'0');                 

    ELSIF master_clk'EVENT AND master_clk'LAST_VALUE ='0' AND master_clk 

='1' THEN 

        IF edge_found ='1' THEN 

                 counter <= counter +1;                       

        END IF; 

             

    IF counter ="1011" THEN --11 

        counter <= (OTHERS =>'0'); 

        new_scancode_del <='0';                 

    ELSIF counter ="1010" THEN --10 

        new_scancode_del <='1';                 

    ELSE 

        new_scancode_del <='0';                 

    END IF;     

    END IF;         

END PROCESS;     

 

--///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

sending_new_scancode: 

PROCESS(master_clk, resetn, old_scancode, new_scancode_del) 

BEGIN 

    IF resetn ='0' THEN 

        old_scancode <='0';                 

    ELSIF master_clk'EVENT AND master_clk'LAST_VALUE ='0' AND master_clk 

='1' THEN 

        old_scancode <= new_scancode_del;                 

    END IF;         

END PROCESS; 

 

new_scancode <='1' WHEN ((old_scancode ='1') AND (new_scancode_del ='0')) 

ELSE '0'; 

 

--///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

convert_scancode: 

PROCESS(master_clk, resetn, sync_kb_data, scancode_reg, edge_found) 

BEGIN 

    IF resetn ='0' THEN 

        scancode_reg <= (OTHERS =>'0');                 

    ELSIF master_clk'EVENT AND master_clk'LAST_VALUE ='0' AND master_clk 

='1' THEN 

        IF edge_found ='1' THEN 

            scancode_reg <= sync_kb_data & scancode_reg(9 DOWNTO 1); 

        END IF; 

    END IF; 

END PROCESS; 

 

scancode <= scancode_reg(7 DOWNTO 0); 

 

--///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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END keyboard_beh; 

 

7.2.2 Bilaga 5 – sound_control  
 

LIBRARY ieee; 

USE ieee.std_logic_1164.ALL; 

USE ieee.std_logic_unsigned.ALL; 

 

ENTITY sound_control IS  

    PORT(resetn        :IN std_logic; 

         master_clk    :IN std_logic; 

             

       --signaler från keyboard . 

         scancode      :IN std_logic_vector(7 DOWNTO 0); 

         new_scancode  :IN std_logic; 

             

       --signal till LCD_control 

         change        :OUT std_logic; 

         mute          :OUT std_logic; 

         who_change    :OUT std_logic_vector(2 DOWNTO 0); 

         volym         :OUT std_logic_vector(3 DOWNTO 0); 

         balance       :OUT std_logic_vector(3 DOWNTO 0); 

         echo          :OUT std_logic_vector(2 DOWNTO 0) 

        ); 

END sound_control; 

 

ARCHITECTURE sound_control_beh OF sound_control IS  

SIGNAL volym_reg       :std_logic_vector(3 DOWNTO 0):="0100"; 

SIGNAL balance_reg     :std_logic_vector(3 DOWNTO 0):="0101"; 

SIGNAL mute_bit        :std_logic:='0'; 

SIGNAL echo_reg        :std_logic_vector(2 DOWNTO 0):="000"; 

SIGNAL who_change_reg  :std_logic_vector(2 DOWNTO 0):="100"; 

SIGNAL kb_released     :std_logic; 

SIGNAL kb_released_old :std_logic; 

 

BEGIN 

 

--////////////////KEYBOARD-RELEASED/////////////////////////////////////// 

 

PROCESS(resetn, master_clk, scancode, new_scancode)--scancode_found, 

change_done) 

BEGIN 

    IF resetn ='0' THEN 

        kb_released <='0'; 

    ELSIF master_clk'EVENT AND master_clk'LAST_VALUE = '0' AND master_clk = 

'1' AND new_scancode = '1' THEN  

        IF scancode = b"1111_0000" THEN 

            kb_released <='1';             

        ELSE 

            kb_released <='0';                 

        END if; 

    END IF; 

 

END PROCESS; 

--////////////////LJUD-REGISTER//////////////////////////////////////////// 

PROCESS(resetn, master_clk, scancode, new_scancode, kb_released) 

BEGIN 

    IF resetn ='0' THEN 

            volym_reg <="0100"; 
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            balance_reg <="0101"; 

            mute_bit <='0'; 

            echo_reg <="000"; 

            who_change_reg <="100"; 

 

    ELSIF master_clk'EVENT AND master_clk'LAST_VALUE ='0' AND master_clk 

='1' AND new_scancode ='1' AND kb_released ='1' THEN 

 

        IF scancode ="01110101" AND mute_bit ='0' AND volym_reg < 15 THEN--

pil upp 

            volym_reg <= volym_reg +1; 

            who_change_reg <= "000"; 

 

        ELSIF scancode ="01110010" AND mute_bit ='0' AND volym_reg > 0 

THEN--pil ned 

            volym_reg <= volym_reg -1; 

            who_change_reg <="000"; 

 

        ELSIF scancode ="01101011" AND mute_bit ='0' AND balance_reg > 0 

THEN--pil vanster 

            balance_reg <= balance_reg -1; 

            who_change_reg <="001"; 

 

        ELSIF scancode ="01110100" AND mute_bit ='0' AND balance_reg < 10 

THEN--pil hoger 

            balance_reg <= balance_reg +1; 

            who_change_reg <="001"; 

 

        ELSIF scancode ="00111010" AND mute_bit ='0' THEN--bosktaven m. 

satter mute=1 om ljudet ej mute. 

             mute_bit <= '1'; 

             who_change_reg <="010"; 

 

        ELSIF scancode ="00111010" AND mute_bit ='1' THEN--bokstaven m. 

satter mute=0 om ljudet ar mute. 

             mute_bit <= '0'; 

             who_change_reg <="010"; 

 

        ELSIF scancode ="01000101" AND mute_bit ='0' THEN    --siffra 0 -- 

inget eko! 

             echo_reg <="000";                                              

             who_change_reg <="011"; 

 

        ELSIF scancode ="00010110" AND mute_bit ='0' THEN    --siffra 1 

             echo_reg <="001"; 

             who_change_reg <="011"; 

 

        ELSIF scancode ="00011110" AND mute_bit ='0' THEN    --siffra 2 

              echo_reg <="010"; 

              who_change_reg <="011"; 

 

        ELSIF scancode ="00100110" AND mute_bit ='0' THEN    --siffra 3 

              echo_reg <="011"; 

              who_change_reg <="011"; 

 

        ELSIF scancode ="00100101" AND mute_bit ='0' THEN    --siffra 4 

              echo_reg <="100"; 

              who_change_reg <="011"; 

 

        ELSE 

              who_change_reg <="100"; 
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--registret who_change_reg="100", ska överföra detta bitmönster till mjuka 

--CPU:n så den inte reagerar på andra tangenttryckningar utöver pil-upp,   

--pil-ned, pil-höger, pil-vänster, M, och sifforna 0 till 4. 

                    

        END IF;     

    END IF;         

END PROCESS; 

 

--////////////////change - till LCD_control//////////////////////////////// 

 

PROCESS(master_clk, resetn, kb_released) 

BEGIN 

    IF resetn ='0' THEN 

        kb_released_old <='0';             

    ELSIF master_clk'EVENT AND master_clk'LAST_VALUE ='0' AND master_clk 

='1' THEN -- change_done = '0'; 

        kb_released_old <= kb_released; 

    END IF; 

END PROCESS; 

 

change <='1' WHEN ((kb_released_old ='1') AND (kb_released ='0')) ELSE 

         '0'; 

 

--///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

     

volym <= volym_reg; 

balance <= balance_reg; 

mute <= mute_bit; 

echo <= echo_reg; 

who_change <= who_change_reg; 

 

END sound_control_beh; 

 

7.2.3 Bilaga 6 – LCD_control  
 

LIBRARY ieee; 

USE ieee.std_logic_1164.ALL; 

USE ieee.std_logic_unsigned.ALL; 

 

ENTITY LCD_control IS  

PORT(resetn      :IN std_logic; 

     master_clk  :IN std_logic; 

  

   --signaler från sound_control 

     change      :IN std_logic; 

     mute        :IN std_logic; 

     who_change  :IN std_logic_vector(2 DOWNTO 0); 

     volym       :IN std_logic_vector(3 DOWNTO 0); 

     balance     :IN std_logic_vector(3 DOWNTO 0); 

     echo        :IN std_logic_vector(2 DOWNTO 0); 

 

  --signaler till LCD-modulen på DE2-kortet. 

     LCD_rs      :OUT std_logic; 

     LCD_rw      :OUT std_logic; 

     LCD_data    :OUT std_logic_vector(7 DOWNTO 0);  

     LCD_en      :OUT std_logic 

    ); 

END LCD_control; 
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ARCHITECTURE LCD_control_beh OF LCD_control IS  

SIGNAL LCD_cnt     :std_logic_vector(19 DOWNTO 0):=(OTHERS =>'0'); 

SIGNAL LCD_en_clk  :std_logic; 

SIGNAL state       :integer:=0; 

SIGNAL LCD_reg     :std_logic_vector(9 DOWNTO 0):=b"00_0000_0000"; --

|RS|RW|_|DB7|DB6|DB5|DB4|_|DB3|DB2|DB1|DB0| 

SIGNAL change_flag :std_logic:='0'; 

 

BEGIN 

LCD_counter: 

PROCESS(master_clk, resetn, LCD_cnt) 

BEGIN 

    IF resetn ='0' THEN 

        LCD_cnt <=(OTHERS =>'0'); 

    ELSIF master_clk'EVENT AND master_clk'LAST_VALUE ='0' AND master_clk 

='1' THEN 

        LCD_cnt <= LCD_cnt +1;             

    END IF; 

END PROCESS; 

--///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

detect_change_signal: 

PROCESS(master_clk, resetn, change, state, LCD_cnt) 

BEGIN 

    IF resetn ='0' THEN 

        change_flag <= '0'; 

    ELSIF master_clk'EVENT AND master_clk'LAST_VALUE ='0' AND master_clk 

='1' THEN 

        IF change = '1' THEN 

            change_flag <='1';     

        ELSIF state = 127 THEN 

            change_flag <='0'; 

        END IF; 

    END IF; 

END PROCESS;     

--///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Initializing_LCD: 

PROCESS(master_clk, resetn, change_flag, who_change, volym)  

BEGIN 

    IF resetn ='0' THEN 

        state <= 0; 

    ELSIF master_clk'EVENT AND master_clk'LAST_VALUE ='0' AND master_clk 

='1' THEN 

        IF state = 0 AND LCD_cnt=0 THEN 

--ej skicka data till LCD:n, vantar i 20 ms for att spanningen skall bli 

--4,5 V till LCD:n. 

            state <= 1;             

        ELSIF state = 1 AND LCD_cnt=0 THEN 

            LCD_reg <= b"00_0011_0000"; --don't care pa sista fyra bitarna. 

-                                       --FUNCTION SET 

            state <= 2;             

        ELSIF state = 2 AND LCD_cnt=0 THEN 

            LCD_reg <= b"00_0011_0000"; --don't care pa sista fyra bitarna. 

-                                       --FUNCTION SET 

            state <= 3;             

        ELSIF state = 3 AND LCD_cnt=0 THEN 

            LCD_reg <= b"00_0011_0000"; --don't care pa sista fyra bitarna.    

-                                       --FUNCTION SET 

            state <= 4; 

        ELSIF state = 4 AND LCD_cnt=0 THEN 
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            LCD_reg <= b"00_0011_1000"; --don't care pa sista tva bitarna. 

-                                       --FUNCTION SET - interface 8 bits   

-                                       --2 display line - 5*8 dots.  

            state <= 5;             

        ELSIF state = 5 AND LCD_cnt=0 THEN 

            LCD_reg <= b"00_0000_1000"; -- display off 

            state <= 6; 

        ELSIF state = 6 AND LCD_cnt=0 THEN 

            LCD_reg <= b"00_0000_0001"; -- display clear 

            state <= 7; 

        ELSIF state = 7 AND LCD_cnt=0 THEN 

            LCD_reg <= b"00_0000_0110"; -- Entery mode 

            state <= 8; 

        ELSIF state = 8 AND LCD_cnt=0 THEN 

            LCD_reg <= b"00_0000_1100"; -- display on 

            state <= 9; 

        ELSIF state = 9 AND LCD_cnt=0 THEN 

            LCD_reg <= b"10_0101_0110"; -- skriva ut 'V' pa LCD. Position 

-                                       --'00' se datablad. 

            state <= 10; 

        ELSIF state = 10 AND LCD_cnt=0 THEN 

            LCD_reg <= b"10_0110_1111"; -- skriva ut 'o' pa LCD. 

            state <= 11; 

        ELSIF state = 11 AND LCD_cnt=0 THEN 

            LCD_reg <= b"10_0110_1100"; -- skriva ut 'l' pa LCD. 

            state <= 12; 

        ELSIF state = 12 AND LCD_cnt=0 THEN 

            LCD_reg <= b"10_0010_0000"; -- skriva ut ' ' pa LCD. 

            state <= 13; 

        ELSIF state = 13 AND LCD_cnt=0 THEN 

            LCD_reg <= b"10_0100_0010"; -- skriva ut 'B' pa LCD. 

            state <= 14; 

        ELSIF state = 14 AND LCD_cnt=0 THEN 

            LCD_reg <= b"10_0110_0001"; -- skriva ut 'a' pa LCD 

            state <= 15;             

        ELSIF state = 15 AND LCD_cnt=0 THEN 

            LCD_reg <= b"10_0110_1100"; -- skriva ut 'l' pa LCD. 

            state <= 16;                 

        ELSIF state = 16 AND LCD_cnt=0 THEN 

            LCD_reg <= b"10_0010_0000"; -- skriva ut ' ' pa LCD. 

            state <= 17; 

        ELSIF state = 17 AND LCD_cnt=0 THEN 

            LCD_reg <= b"10_0100_0101"; -- skriva ut 'E' pa LCD. 

            state <= 18; 

        ELSIF state = 18 AND LCD_cnt=0 THEN 

            LCD_reg <= b"10_0110_0011"; -- skriva ut 'c' pa LCD. 

            state <= 19; 

        ELSIF state = 19 AND LCD_cnt=0 THEN 

            LCD_reg <= b"10_0110_1000"; -- skriva ut 'h' pa LCD. 

            state <= 20; 

        ELSIF state = 20 AND LCD_cnt=0 THEN 

            LCD_reg <= b"10_0110_1111"; -- skriva ut 'o' pa LCD. 

            state <= 21;     

        ELSIF state = 21 AND LCD_cnt=0 THEN 

            LCD_reg <= b"00_1100_0001";. 

            state <= 22; 

        ELSIF state = 22 AND LCD_cnt=0 THEN 

            LCD_reg <= b"10_0011_0100"; -- skriva ut '4' pa LCD. 

            state <= 23; 

        ELSIF state = 23 AND LCD_cnt=0 THEN 

            LCD_reg <= b"00_1100_0101";.  
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            state <= 24; 

        ELSIF state = 24 AND LCD_cnt=0 THEN 

            LCD_reg <= b"10_0011_0000"; -- skriva ut '0'(noll) pa LCD. 

            state <= 25; 

        ELSIF state = 25 AND LCD_cnt=0 THEN 

            LCD_reg <= b"00_1100_1010"; 

            state <= 26; 

        ELSIF state = 26 AND LCD_cnt=0 THEN 

            LCD_reg <= b"10_0011_0000"; -- skriva ut '0'(noll) pa LCD. 

            state <= 127; 

        ELSIF state = 127 then 

            state <= 27; 

 

-- LOOP-state, CURRENT STATE efter initieringen och efter en ändring via 

--tangentbordet. 

        ELSIF state = 27 AND LCD_cnt=0 THEN                 

            LCD_reg <= b"00_0000_0000"; 

           state <= 27;                 

        END IF;                 

--////////////// JUSTERING VIA TANGETBORDET ///////////////// 

--////////  VOLYM-JUSTERING  ////// 

    IF change_flag = '1' AND who_change ="000" THEN 

    -- niva 0 

        IF volym ="0000"  AND LCD_cnt=0 AND state=27 THEN 

            LCD_reg <= b"00_1100_0001";-- Ange adress på DDRAM:et 

            state <= 28; 

        ELSIF state = 28 AND LCD_cnt=0 THEN 

            LCD_reg <= b"10_0011_0000"; -- skriva ut '0' på LCD. Under 

texten 'Vol', position '41' se datablad. 

            state <= 127; 

                         

     -- niva 1     

        ELSIF volym ="0001" AND LCD_cnt=0 AND state=27 THEN 

             LCD_reg <= b"00_1100_0001"; -- Ange adress på DDRAM:et 

             state <= 29; 

        ELSIF LCD_cnt=0 AND state=29 THEN 

             LCD_reg <= b"10_0011_0001"; -- skriva ut '1' på LCD. 

             state <= 127; 

                         

      -- niva 2     

         ELSIF volym ="0010" AND LCD_cnt=0 AND state=27 THEN 

             LCD_reg <= b"00_1100_0001"; -- Ange adress på DDRAM:et 

             state <= 30;                         

         ELSIF LCD_cnt=0 AND state=30 THEN 

             LCD_reg <= b"10_0011_0010"; -- skriva ut '2' på LCD. 

             state <= 127; 

                         

      -- niva 3     

         ELSIF volym ="0011" AND LCD_cnt=0 AND state=27 THEN 

             LCD_reg <= b"00_1100_0001"; -- Ange adress på DDRAM:et 

             state <= 31;                         

         ELSIF LCD_cnt=0 AND state=31 THEN 

             LCD_reg <= b"10_0011_0011"; -- skriva ut '3' på LCD. 

             state <= 127; 

                         

      -- niva 4         

         ELSIF volym ="0100" AND LCD_cnt=0 AND state=27 THEN 

             LCD_reg <= b"00_1100_0001"; -- Ange adress på DDRAM:et 

             state <= 32; 

         ELSIF LCD_cnt=0 AND state=32 THEN 

             LCD_reg <= b"10_0011_0100"; -- skriva ut '4' på LCD. 
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             state <= 127; 

                         

      -- niva 5 

         ELSIF volym ="0101" AND LCD_cnt=0 AND state=27 THEN 

             LCD_reg <= b"00_1100_0001"; -- Ange adress på DDRAM:et 

             state <= 33; 

         ELSIF LCD_cnt=0 AND state=33 THEN 

             LCD_reg <= b"10_0011_0101"; -- skriva ut '5' på LCD. 

             state <= 127; 

                         

      -- niva 6 

         ELSIF volym ="0110" AND LCD_cnt=0 AND state=27 THEN 

             LCD_reg <= b"00_1100_0001"; -- Ange adress på DDRAM:et 

             state <= 34; 

         ELSIF LCD_cnt=0 AND state=34 THEN 

             LCD_reg <= b"10_0011_0110"; -- skriva ut '6' pa LCD. 

             state <= 127; 

                         

      -- niva 7 

         ELSIF volym ="0111" AND LCD_cnt=0 AND state=27 THEN 

            LCD_reg <= b"00_1100_0001"; -- Ange adress på DDRAM:et 

            state <= 35; 

         ELSIF LCD_cnt=0 AND state=35 THEN 

            LCD_reg <= b"10_0011_0111"; -- skriva ut '7' pa LCD. 

            state <= 127; 

                         

      -- niva 8     

         ELSIF volym ="1000" AND LCD_cnt=0 AND state=27 THEN 

            LCD_reg <= b"00_1100_0001"; -- Ange adress på DDRAM:et 

            state <= 36; 

         ELSIF LCD_cnt=0 AND state=36 THEN 

            LCD_reg <= b"10_0011_1000"; -- skriva ut '8' pa LCD. 

            state <= 127; 

                         

      -- niva 9 

         ELSIF volym ="1001" AND LCD_cnt=0 AND state=27 THEN 

             LCD_reg <= b"00_1100_0001"; -- Ange adress på DDRAM:et 

             state <= 37; 

         ELSIF LCD_cnt=0 AND state=37 THEN 

             LCD_reg <= b"10_0011_1001"; -- skriva ut '9' pa LCD. 

             state <= 38; --48 

         ELSIF LCD_cnt=0 AND state=38 THEN 

             LCD_reg <= b"10_0010_0000"; -- skriva ut ' ' pa LCD. 

             state <= 127; 

                     

      -- niva 10 

         ELSIF volym ="1010" AND LCD_cnt=0 AND state=27 THEN 

             LCD_reg <= b"00_1100_0001"; -- Ange adress pa DDRAM:et 

             state <= 39; 

         ELSIF LCD_cnt=0 AND state=39 THEN 

             LCD_reg <= b"10_0011_0001"; -- skriva ut '1' på LCD. Under 

texten 'Vol', position '41' se datablad. 

             state <= 40; 

         ELSIF LCD_cnt=0 AND state=40 THEN 

             LCD_reg <= b"10_0011_0000"; -- skriva ut '0' pa LCD. Under 

texten 'Vol', position '42' se datablad. 

             state <= 127; 

                         

      -- niva 11 

         ELSIF volym ="1011" AND LCD_cnt=0 AND state=27 THEN 

             LCD_reg <= b"00_1100_0001"; -- Ange adress på DDRAM:et 
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             state <= 41; 

         ELSIF LCD_cnt=0 AND state=41 THEN 

             LCD_reg <= b"10_0011_0001"; -- skriva ut '1' pa LCD. 

             state <= 42; 

         ELSIF LCD_cnt=0 AND state=42 THEN 

             LCD_reg <= b"10_0011_0001"; -- skriva ut '1' pa LCD. 

             state <= 127; 

                     

                -- niva 12     

         ELSIF volym ="1100" AND LCD_cnt=0 AND state=27 THEN 

             LCD_reg <= b"00_1100_0001"; -- Ange adress på DDRAM:et 

             state <= 43; 

         ELSIF LCD_cnt=0 AND state=43 THEN 

             LCD_reg <= b"10_0011_0001"; -- skriva ut '1' pa LCD.. 

             state <= 44; 

         ELSIF LCD_cnt=0 AND state=44 THEN 

             LCD_reg <= b"10_0011_0010"; -- skriva ut '2' pa LCD. 

             state <= 127; 

                         

      -- niva 13 

         ELSIF volym ="1101" AND LCD_cnt=0 AND state=27 THEN 

             LCD_reg <= b"00_1100_0001"; -- Ange adress på DDRAM:et 

             state <= 45; 

         ELSIF LCD_cnt=0 AND state=45 THEN 

             LCD_reg <= b"10_0011_0001"; -- skriva ut '1' på LCD. 

             state <= 46; 

         ELSIF LCD_cnt=0 AND state=46 THEN 

             LCD_reg <= b"10_0011_0011"; -- skriva ut '3' på LCD. 

             state <= 127; 

                         

      -- niva 14 

         ELSIF volym ="1110" AND LCD_cnt=0 AND state=27 THEN 

             LCD_reg <= b"00_1100_0001"; -- Ange adress på DDRAM:et 

             state <= 47; 

         ELSIF LCD_cnt=0 AND state=47 THEN 

             LCD_reg <= b"10_0011_0001"; -- skriva ut '1' pa LCD. 

             state <= 48; 

         ELSIF LCD_cnt=0 AND state=48 THEN 

             LCD_reg <= b"10_0011_0100"; -- skriva ut '4' pa LCD. 

             state <= 127; 

                         

      -- niva 15 

         ELSIF volym ="1111" AND LCD_cnt=0 AND state=27 THEN 

             LCD_reg <= b"00_1100_0001"; -- Ange adress på DDRAM:et 

             state <= 49; 

         ELSIF LCD_cnt=0 AND state=49 THEN 

             LCD_reg <= b"10_0011_0001"; -- skriva ut '1' pa LCD. 

              state <= 50; 

         ELSIF LCD_cnt=0 AND state=50 THEN 

             LCD_reg <= b"10_0011_0101"; -- skriva ut '5' pa LCD. 

             state <= 127; 

                     

    END IF; 

                 

--//////// BALANCE-JUSTERING ////////// 

    ELSIF change_flag = '1' AND who_change ="001" THEN 

             

      -- Vansterpil: hogra ljudkanal helt dampad 

         IF balance = 0  AND LCD_cnt=0 AND state=27 THEN --0100 

             LCD_reg <= b"00_1100_0100"; -- Ange adress på DDRAM:et 

             state <= 51; 
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         ELSIF state = 51 AND LCD_cnt=0 THEN     

             LCD_reg <= b"10_0101_0010"; -- skriva ut 'R' pa LCD. Under 

Bal, position '44' se datablad. 

             state <= 52; 

         ELSIF state = 52 AND LCD_cnt=0 THEN     

             LCD_reg <= b"10_0010_1101"; -- skriva ut '-' pa LCD. Under 

Bal, position '45' se datablad. 

             state <= 53;                         

         ELSIF state = 53 AND LCD_cnt=0 THEN     

             LCD_reg <= b"10_0011_0101"; -- skriva ut '5' pa LCD. Under 

Bal, position '45' se datablad. 

             state <= 127; 

                     

      -- Vansterpil: hogra ljudkanal dampas x antal dB 

         ELSIF balance = 1  AND LCD_cnt=0 AND state=27 THEN --0100 

             LCD_reg <= b"00_1100_0100"; -- Ange adress på DDRAM:et 

             state <= 54; 

         ELSIF state = 54 AND LCD_cnt=0 THEN     

             LCD_reg <= b"10_0101_0010"; -- skriva ut 'R' pa LCD. 

             state <= 55; 

         ELSIF state = 55 AND LCD_cnt=0 THEN     

             LCD_reg <= b"10_0010_1101"; -- skriva ut '-' pa LCD. 

             state <= 56;                         

         ELSIF state = 56 AND LCD_cnt=0 THEN     

             LCD_reg <= b"10_0011_0100"; -- skriva ut '4' pa LCD. 

             state <= 127;             

                     

      -- Vansterpil: hogra ljudkanal dampas x antal dB 

         ELSIF balance = 2  AND LCD_cnt=0 AND state=27 THEN --0100 

             LCD_reg <= b"00_1100_0100"; -- Ange adress på DDRAM:et 

             state <= 57; 

         ELSIF state = 57 AND LCD_cnt=0 THEN     

             LCD_reg <= b"10_0101_0010"; -- skriva ut 'R' pa LCD.. 

             state <= 58; 

         ELSIF state = 58 AND LCD_cnt=0 THEN     

             LCD_reg <= b"10_0010_1101"; -- skriva ut '-' pa LCD. 

             state <= 59;                         

         ELSIF state = 59 AND LCD_cnt=0 THEN     

             LCD_reg <= b"10_0011_0011"; -- skriva ut '3' pa LCD. 

             state <= 127;             

                     

      -- Vansterpil: hogra ljudkanal dampas x antal dB 

         ELSIF balance = 3  AND LCD_cnt=0 AND state=27 THEN --0100 

             LCD_reg <= b"00_1100_0100"; -- Ange adress på DDRAM:et 

             state <= 60; 

         ELSIF state = 60 AND LCD_cnt=0 THEN     

             LCD_reg <= b"10_0101_0010"; -- skriva ut 'R' pa LCD. 

             state <= 61; 

         ELSIF state = 61 AND LCD_cnt=0 THEN     

             LCD_reg <= b"10_0010_1101"; -- skriva ut '-' pa LCD. 

             state <= 62;                         

         ELSIF state = 62 AND LCD_cnt=0 THEN     

             LCD_reg <= b"10_0011_0010"; -- skriva ut '2' pa LCD.. 

             state <= 127;             

             

      -- Vansterpil: hogra ljudkanal dampas x antal dB 

         ELSIF balance = 4  AND LCD_cnt=0 AND state=27 THEN --0100 

             LCD_reg <= b"00_1100_0100"; -- Ange adress på DDRAM:et 

             state <= 63; 

         ELSIF state = 63 AND LCD_cnt=0 THEN     

             LCD_reg <= b"10_0101_0010"; -- skriva ut 'R' pa LCD. 
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             state <= 64; 

         ELSIF state = 64 AND LCD_cnt=0 THEN     

            LCD_reg <= b"10_0010_1101"; -- skriva ut '-' pa LCD. 

            state <= 65;                         

         ELSIF state = 65 AND LCD_cnt=0 THEN     

            LCD_reg <= b"10_0011_0001"; -- skriva ut '1' pa LCD. 

            state <= 127; 

     

      -- Ingen justering pa hoger/vanster ljudkanal 

         ELSIF balance = 5  AND LCD_cnt=0 AND state=27 THEN --0101 

             LCD_reg <= b"00_1100_0100"; -- Ange adress på DDRAM:et 

             state <= 66; 

         ELSIF state = 66 AND LCD_cnt=0 THEN     

             LCD_reg <= b"10_0010_0000"; -- skriva ut ' ' pa LCD. 

             state <= 67;                 

         ELSIF state = 67 AND LCD_cnt=0 THEN     

             LCD_reg <= b"10_0011_0000"; -- skriva ut '0' pa LCD. 

             state <= 68; 

         ELSIF state = 68 AND LCD_cnt=0 THEN     

             LCD_reg <= b"10_0010_0000"; -- skriva ut ' ' pa LCD.. 

             state <= 127; 

                     

      -- Hogerpil: vanstra ljudkanal dampas x antal dB 

         ELSIF balance = 6  AND LCD_cnt=0 AND state=27 THEN --0100 

             LCD_reg <= b"00_1100_0100"; -- Ange adress på DDRAM:et 

             state <= 69; 

         ELSIF state = 69 AND LCD_cnt=0 THEN     

             LCD_reg <= b"10_0100_1100"; -- skriva ut 'L' pa LCD. Under 

Bal, position '44' se datablad. 

             state <= 70; 

         ELSIF state = 70 AND LCD_cnt=0 THEN     

             LCD_reg <= b"10_0010_1101"; -- skriva ut '-' pa LCD. Under 

Bal, position '45' se datablad. 

             state <= 71;                         

         ELSIF state = 71 AND LCD_cnt=0 THEN     

             LCD_reg <= b"10_0011_0001"; -- skriva ut '1' pa LCD. Under 

Bal, position '45' se datablad. 

             state <= 127; 

                     

      -- Hogerpil: vanstra ljudkanal dampas x antal dB 

         ELSIF balance = 7  AND LCD_cnt=0 AND state=27 THEN --0100 

             LCD_reg <= b"00_1100_0100"; -- Ange adress på DDRAM:et 

             state <= 72; 

         ELSIF state = 72 AND LCD_cnt=0 THEN     

             LCD_reg <= b"10_0100_1100"; -- skriva ut 'L' pa LCD. 

             state <= 73; 

         ELSIF state = 73 AND LCD_cnt=0 THEN     

             LCD_reg <= b"10_0010_1101"; -- skriva ut '-' pa LCD. 

             state <= 74;                         

         ELSIF state = 74 AND LCD_cnt=0 THEN     

             LCD_reg <= b"10_0011_0010"; -- skriva ut '2' pa LCD. 

             state <= 127; 

                     

      -- Hogerpil: vanstra ljudkanal dampas x antal dB 

         ELSIF balance = 8  AND LCD_cnt=0 AND state=27 THEN --0100 

             LCD_reg <= b"00_1100_0100"; -- Ange adress på DDRAM:et 

             state <= 75; 

         ELSIF state = 75 AND LCD_cnt=0 THEN     

             LCD_reg <= b"10_0100_1100"; -- skriva ut 'L' pa LCD. 

             state <= 76; 

         ELSIF state = 76 AND LCD_cnt=0 THEN     
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             LCD_reg <= b"10_0010_1101"; -- skriva ut '-' pa LCD. 

             state <= 77;                         

         ELSIF state = 77 AND LCD_cnt=0 THEN     

             LCD_reg <= b"10_0011_0011"; -- skriva ut '3' pa LCD. 

             state <= 127; 

                     

      -- Hogerpil: vanstra ljudkanal dampas x antal dB 

         ELSIF balance = 9  AND LCD_cnt=0 AND state=27 THEN --0100 

             LCD_reg <= b"00_1100_0100"; -- Ange adress på DDRAM:et 

             state <= 78; 

         ELSIF state = 78 AND LCD_cnt=0 THEN     

             LCD_reg <= b"10_0100_1100"; -- skriva ut 'L' pa LCD. 

             state <= 79; 

         ELSIF state = 79 AND LCD_cnt=0 THEN     

             LCD_reg <= b"10_0010_1101"; -- skriva ut '-' pa LCD. 

             state <= 80;                         

         ELSIF state = 80 AND LCD_cnt=0 THEN     

             LCD_reg <= b"10_0011_0100"; -- skriva ut '4' pa LCD. 

             state <= 127; 

                     

      -- Hogerpil: vanstra ljudkanal dampas x antal dB 

         ELSIF balance = 10  AND LCD_cnt=0 AND state=27 THEN --0100 

             LCD_reg <= b"00_1100_0100"; -- Ange adress på DDRAM:et 

             state <= 81; 

         ELSIF state = 81 AND LCD_cnt=0 THEN     

             LCD_reg <= b"10_0100_1100"; -- skriva ut 'L' pa LCD. 

             state <= 82; 

         ELSIF state = 82 AND LCD_cnt=0 THEN     

             LCD_reg <= b"10_0010_1101"; -- skriva ut '-' pa LCD. 

             state <= 83;                         

         ELSIF state = 83 AND LCD_cnt=0 THEN     

             LCD_reg <= b"10_0011_0101"; -- skriva ut '5' pa LCD. 

             state <= 127; 

                     

     END IF;--BALANCE-IF 

                     

--////// MUTE ////////////////                     

     ELSIF change_flag = '1' AND who_change ="010" THEN 

      -- Ljudet av 

         IF mute = '1' AND LCD_cnt=0 AND state=27 THEN 

             LCD_reg <= b"00_1100_1100"; -- Ange adress på DDRAM:et 

             state <= 84; 

         ELSIF state = 84 AND LCD_cnt=0 THEN     

             LCD_reg <= b"10_0100_1101"; -- skriva ut 'M' pa LCD. 

             state <= 85; 

         ELSIF state = 85 AND LCD_cnt=0 THEN     

             LCD_reg <= b"10_0101_0101"; -- skriva ut 'U' pa LCD. 

             state <= 86; 

         ELSIF state = 86 AND LCD_cnt=0 THEN     

             LCD_reg <= b"10_0101_0100"; -- skriva ut 'T' pa LCD. 

             state <= 87; 

         ELSIF state = 87 AND LCD_cnt=0 THEN     

             LCD_reg <= b"10_0100_0101"; -- skriva ut 'E' pa LCD. 

             state <= 127; 

                     

      -- Ljudet pa     

         ELSIF mute = '0' AND LCD_cnt=0 AND state=27 THEN 

             LCD_reg <= b"00_1100_1100"; -- Ange adress på DDRAM:et 

             state <= 88; 

         ELSIF state = 88 AND LCD_cnt=0 THEN     

             LCD_reg <= b"10_0010_0000"; -- skriva ut ' ' pa LCD.  
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             state <= 89; 

         ELSIF state = 89 AND LCD_cnt=0 THEN     

             LCD_reg <= b"10_0010_0000"; -- skriva ut ' ' pa LCD.  

             state <= 90; 

         ELSIF state = 90 AND LCD_cnt=0 THEN     

             LCD_reg <= b"10_0010_0000"; -- skriva ut ' ' pa LCD.  

             state <= 91; 

         ELSIF state = 91 AND LCD_cnt=0 THEN     

             LCD_reg <= b"10_0010_0000"; -- skriva ut ' ' pa LCD.  

             state <= 127; 

                 

     END IF;--MUTE-IF 

                 

----////// ECHO-JUSTERING ////////// 

     ELSIF change_flag = '1' AND who_change ="011" THEN 

       --Echo - inget eko 

         IF echo ="000" AND LCD_cnt=0 AND state=27 THEN 

             LCD_reg <= b"00_1100_1010"; -- Ange adress på DDRAM:et. 

             state <= 92; 

         ELSIF state = 92 AND LCD_cnt=0 THEN 

             LCD_reg <= b"10_0011_0000"; -- skriva ut '0'(noll) pa LCD. 

             state <= 127; 

 

      -- Echo 1 

         ELSIF echo ="001" AND LCD_cnt=0 AND state=27 THEN 

             LCD_reg <= b"00_1100_1010"; -- Ange adress på DDRAM:et 

             state <= 93; 

         ELSIF state = 93 AND LCD_cnt=0 THEN                     

             LCD_reg <= b"10_0011_0001"; -- skriva ut '1' pa LCD. 

             state <= 127; 

 

       --Echo 2 

         ELSIF echo ="010" AND LCD_cnt=0 AND state=27 THEN 

             LCD_reg <= b"00_1100_1010"; -- Ange adress på DDRAM:et 

             state <= 94; 

         ELSIF state = 94 AND LCD_cnt=0 THEN                         

                    LCD_reg <= b"10_0011_0010"; -- skriva ut '2' pa LCD. 

                    state <= 127; 

 

       --Echo 3 

         ELSIF echo ="011" AND LCD_cnt=0 AND state=27 THEN 

             LCD_reg <= b"00_1100_1010"; -- Ange adress på DDRAM:et 

             state <= 95;                     

         ELSIF state = 95 AND LCD_cnt=0 THEN 

             LCD_reg <= b"10_0011_0011"; -- skriva ut '3' pa LCD. 

             state <= 127; 

 

       --Echo 4 

         ELSIF echo ="100" AND LCD_cnt=0 AND state=27 THEN 

             LCD_reg <= b"00_1100_1010"; -- Ange adress på DDRAM:et 

             state <= 96;                     

         ELSIF state = 96 AND LCD_cnt=0 THEN                 

             LCD_reg <= b"10_0011_0100"; -- skriva ut '4' pa LCD. 

             state <= 127;                     

         END IF;             

      END IF; 

    END IF; 

 END PROCESS; 

     

--///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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LCD_rs <= LCD_reg(9); 

LCD_rw <= LCD_reg(8); 

LCD_data <= LCD_reg(7 DOWNTO 0); 

LCD_en <= LCD_cnt(19); 

     

END LCD_control_beh; 

 

7.2.4 Bilaga 7 – clk_div2  
 

LIBRARY ieee; 

USE ieee.std_logic_1164.ALL; 

USE ieee.std_logic_unsigned.ALL; 

 

ENTITY clk_div2 IS 

    PORT(clock_in  :IN std_logic; 

         reset     :IN std_logic; 

             

         clock_out :OUT std_logic 

          ); 

END clk_div2; 

           

ARCHITECTURE clock OF clk_div2 IS 

SIGNAL count :std_logic_vector(0 DOWNTO 0); 

 

BEGIN 

PROCESS(clock_in, reset) 

   BEGIN 

   IF reset ='0' THEN 

        count <= (others =>'0'); 

   ELSIF clock_in'EVENT AND clock_in'LAST_VALUE ='0' AND clock_in ='1' THEN 

        count <= count + 1; 

   END IF; 

END PROCESS; 

     

clock_out <= count(0); 

     

END clock; 

 

7.2.5 Bilaga 8 – clock_div2_b  
 

LIBRARY ieee; 

USE ieee.std_logic_1164.ALL; 

USE ieee.std_logic_unsigned.ALL; 

 

ENTITY clk_div2_b IS 

    PORT(clock_in  :IN std_logic; 

         reset     :IN std_logic; 

             

         clock_out :OUT std_logic 

        ); 

END clk_div2_b; 

           

ARCHITECTURE clock OF clk_div2_b IS 

SIGNAL count :std_logic_vector(0 DOWNTO 0); 

 

BEGIN 

PROCESS(clock_in, reset) 
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 BEGIN 

   IF reset ='0' THEN 

       count <= (others =>'0'); 

   ELSIF clock_in'EVENT AND clock_in'LAST_VALUE ='0' AND clock_in ='1' THEN 

       count <= count + 1; 

   END IF; 

END PROCESS; 

     

clock_out <= count(0); 

     

END clock; 

 

7.2.6 Bilaga 9 – codec_clk  
 

LIBRARY ieee; 

USE ieee.std_logic_1164.ALL; 

USE ieee.std_logic_unsigned.ALL; 

 

ENTITY codec_clk IS 

    PORT (clk_div2    :IN std_logic; 

          reset       :IN std_logic; 

              

          channel_on    :OUT std_logic; 

          bit_cntr      :OUT std_logic_vector(4 DOWNTO 0); 

          subcycle_cntr :OUT std_logic_vector(1 DOWNTO 0); 

          bit_clk       :OUT std_logic 

         ); 

END codec_clk; 

 

ARCHITECTURE gen_clk OF codec_clk IS 

SIGNAL codec_reg :std_logic_vector(7 DOWNTO 0); 

 

BEGIN 

PROCESS(clk_div2, reset) 

BEGIN 

   IF reset ='0' THEN 

       codec_reg <= (others =>'0'); 

   ELSIF clk_div2'EVENT AND clk_div2'LAST_VALUE ='0' AND clk_div2 ='1' THEN 

       codec_reg <= codec_reg + 1; 

   END IF; 

END PROCESS; 

     

channel_on <= codec_reg(7); 

bit_cntr <= codec_reg(6 DOWNTO 2); 

subcycle_cntr <= codec_reg(1 DOWNTO 0); 

bit_clk <= codec_reg(1); 

 

END gen_clk; 

 

7.2.7 Bilaga 10 – left_channel  
 

LIBRARY ieee; 

USE ieee.std_logic_1164.ALL; 

USE ieee.std_logic_unsigned.ALL; 

 

ENTITY left_channel IS  

    PORT(reset          :IN std_logic; 
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         clk_div2       :IN std_logic; 

         adc_data       :IN std_logic; 

              

         channel_on     :IN std_logic; 

         left_dacout    :OUT std_logic; 

         bit_cntr       :IN std_logic_vector(4 DOWNTO 0); 

         subcycle_cntr  :IN std_logic_vector(1 DOWNTO 0); 

                                     

         left_in        :IN std_logic_vector(15 DOWNTO 0); 

         left_out       :OUT std_logic_vector(15 DOWNTO 0) 

        ); 

END left_channel; 

           

ARCHITECTURE left OF left_channel IS 

SIGNAL adc_shiftreg: std_logic_vector(15 DOWNTO 0); 

SIGNAL dac_shiftreg: std_logic_vector(15 DOWNTO 0); 

 

BEGIN  

 

receive_adc: 

PROCESS(reset, clk_div2, adc_data, channel_on, bit_cntr, subcycle_cntr, 

adc_shiftreg) 

BEGIN 

   IF reset ='0' THEN 

       adc_shiftreg <= (others =>'0'); 

   ELSIF clk_div2'EVENT AND clk_div2'LAST_VALUE ='0' AND clk_div2 ='1' THEN 

 

      IF subcycle_cntr ="01" AND channel_on ='1' AND bit_cntr < 16 THEN 

          adc_shiftreg <= adc_shiftreg(14 DOWNTO 0) & adc_data; 

      ELSIF subcycle_cntr ="01" AND channel_on ='1' AND bit_cntr =16 THEN 

          left_out <= adc_shiftreg; 

      END IF; 

   END IF; 

END PROCESS; 

     

transmit_dac: 

    PROCESS(reset, clk_div2, channel_on, bit_cntr, subcycle_cntr, 

dac_shiftreg, left_in) 

BEGIN 

   IF reset ='0' THEN 

       dac_shiftreg <= (others =>'0'); 

   ELSIF clk_div2'EVENT AND clk_div2'LAST_VALUE ='0' AND clk_div2 ='1' THEN 

 

      IF subcycle_cntr ="01" AND channel_on ='1' AND bit_cntr < 16 THEN 

          dac_shiftreg <= dac_shiftreg(14 DOWNTO 0) & '0'; 

      ELSIF bit_cntr =16 AND channel_on ='1' THEN 

          dac_shiftreg <= left_in; 

      END IF; 

   END IF; END PROCESS; 

 

left_dacout <= dac_shiftreg(15); 

     

END left; 

 

7.2.8 Bilaga 11 – right_channel  
 

LIBRARY ieee; 

USE ieee.std_logic_1164.ALL; 

USE ieee.std_logic_unsigned.ALL; 
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ENTITY right_channel IS  

    PORT(reset          :IN std_logic; 

         clk_div2       :IN std_logic; 

         adc_data       :IN std_logic; 

             

         channel_on     :IN std_logic; 

         right_dacout   :OUT std_logic; 

         bit_cntr       :IN std_logic_vector(4 DOWNTO 0); 

         subcycle_cntr  :IN std_logic_vector(1 DOWNTO 0); 

                                     

         right_in       :IN std_logic_vector(15 DOWNTO 0); 

         right_out      :OUT std_logic_vector(15 DOWNTO 0) 

        ); 

END right_channel; 

           

ARCHITECTURE right OF right_channel IS 

SIGNAL adc_shiftreg: std_logic_vector(15 DOWNTO 0); 

SIGNAL dac_shiftreg: std_logic_vector(15 DOWNTO 0); 

  

BEGIN 

  

receive_adc: 

PROCESS(reset, clk_div2, adc_data, channel_on, bit_cntr, subcycle_cntr, 

adc_shiftreg) 

BEGIN 

   IF reset ='0' THEN 

       adc_shiftreg <= (others =>'0'); 

   ELSIF clk_div2'EVENT AND clk_div2'LAST_VALUE ='0' AND clk_div2 ='1' THEN 

 

       IF subcycle_cntr ="01" AND channel_on ='0' AND bit_cntr < 16 THEN 

           adc_shiftreg <= adc_shiftreg(14 DOWNTO 0) & adc_data; 

       ELSIF subcycle_cntr ="01" AND channel_on ='0' AND bit_cntr =16 THEN 

           right_out <= adc_shiftreg; 

       END IF; 

   END IF; 

END PROCESS; 

     

transmit_dac: 

PROCESS(reset, clk_div2, channel_on, bit_cntr, subcycle_cntr, dac_shiftreg, 

right_in) 

BEGIN 

   IF reset ='0' THEN 

       dac_shiftreg <= (others =>'0'); 

   ELSIF clk_div2'EVENT AND clk_div2'LAST_VALUE ='0' AND clk_div2 ='1' THEN 

 

       IF subcycle_cntr ="01" AND channel_on ='0' AND bit_cntr < 16 THEN 

           dac_shiftreg <= dac_shiftreg(14 DOWNTO 0) & '0'; 

       ELSIF bit_cntr =16 AND channel_on ='0' THEN 

           dac_shiftreg <= right_in; 

       END IF;         

   END IF; 

END PROCESS; 

 

right_dacout <= dac_shiftreg(15); 

     

END right; 
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7.2.9 Bilaga 12 – channel_mux  
 

LIBRARY ieee; 

USE ieee.std_logic_1164.ALL; 

USE ieee.std_logic_unsigned.ALL; 

 

ENTITY channel_mux IS  

    PORT(left_dacdata   :IN std_logic; 

         right_dacdata  :IN std_logic; 

         select_ch      :IN std_logic; 

             

         dac_data       :OUT std_logic 

        ); 

END channel_mux; 

 

ARCHITECTURE mux_beh OF channel_mux IS 

BEGIN 

 

PROCESS(left_dacdata, right_dacdata, select_ch)  

  BEGIN 

      IF select_ch ='1' THEN 

          dac_data <= left_dacdata; 

      ELSIF select_ch ='0' THEN 

          dac_data <= right_dacdata; 

      END IF; 

END PROCESS; 

 

END mux_beh; 
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7.3 C – kod till mjuka CPU:n 

 

7.3.1 Bilaga 13 – CPU_behavior_echo  
 

#define left_in (volatile int*)0x00003000 

#define right_in (volatile int*)0x00003010 

#define left_out (int*)0x00003020 

#define right_out (int*)0x00003030 

#define change (volatile int*)0x0000304c//Ej inportens adress utan 

                  //edgecapture-reg som blir 1 vid positiv (offset adress) 

                  //flank på insignalen change(avläser signalen AUD_DACLRCK 

                  //från blocket codec_unit),  

#define volume (volatile int*)0x00003070 

#define balance (volatile int*)0x00003080 

#define echo (volatile int*)0x00003090 

#define mute (volatile int*)0x000030a0 

#define sram (volatile int*)0x00080000 //0x000fffff - end address 

 

//Globala variabler 

int echo_size; 

int savePos = 0; 

int readActive = 0; 

int readPos = 0; 

//Funktioner 

void change_echo(int); 

void handle_echo_samples(int, int, int); 

int set_volume(int, int); 

int shift_size(int); 

 

int main() 

{ 

    int left_in_sample; 

    int right_in_sample; 

    int left_volume; 

    int right_volume; 

    int current_echo = 0; 

 

    while(1){ 

     

        left_in_sample = *left_in; 

        right_in_sample = *right_in; 

         

        if(*echo != current_echo){ 

            change_echo(*echo); 

            current_echo = *echo;         

        }         

        if(*echo !=0 && *change==1){  

            handle_echo_samples(left_in_sample, 0, 1); 

            handle_echo_samples(right_in_sample, echo_size + 2, 0); 

            *change = 0; 

        } 

        if(readActive == 1 ){ 

            left_in_sample += *(sram + 0 + readPos); 

            right_in_sample += *(sram + (echo_size + 2) + readPos); 

        } 

         

        right_volume = *volume; 

        left_volume = *volume; 
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        if(*balance < 5) //Högra kanal dämpas. 

            right_volume = right_volume - (5 - *balance); 

        else if (*balance > 5) //Vänster kanal dämpas. 

            left_volume = left_volume - (*balance - 5); 

         

        if(right_volume < 0) 

            right_volume = 0; 

        if(left_volume < 0) 

            left_volume = 0; 

                     

        if(left_volume > 0 && *mute==0 && *balance!= 10) 

            *left_out = set_volume(left_in_sample, left_volume); 

        if(right_volume > 0 && *mute==0 && *balance!= 0) 

            *right_out = set_volume(right_in_sample, right_volume); 

    } 

return 0; 

} 

//Funktion som initierar alla variabler som hanterar ekot samt sätter 

varibeln som bestämmer ekots längd. 

void change_echo(echo_set){ 

 

    savePos = 0; 

    readActive = 0; 

    readPos = 0; 

     

    switch(echo_set){ 

        case 1: echo_size = 16250; break; 

        case 2: echo_size = 32500; break; 

        case 3: echo_size = 48750; break; 

        case 4: echo_size = 65000; break;     

    } 

} 

//Funktion som sparar samplerna i SRAM:et och anger postion för läsning och 

skrivning.  

void handle_echo_samples(int samples, int offset, int updatePos){ 

int bit16_p; 

int position=(offset + savePos); 

 

    bit16_p = samples & 0x8000; 

    *(sram + position) = ((samples >> 1) | bit16_p); 

 

    if(updatePos == 1){ 

        savePos++; 

        if(savePos == echo_size + 1) 

            savePos = 0; 

             

        if(readActive == 1){ 

            readPos++; 

            if(readPos == echo_size + 1) 

                readPos = 0; 

        } 

        else if (savePos == echo_size && readActive == 0){ 

            readActive = 1; 

            readPos = 0; 

        } 

    } 

} 

// Funktion som hanterar volymen, 2-komplementsbiten, vänster- och 

högerskiftar samplerna.  

int set_volume(int sample, int volume_level){ 
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    int shift; 

    int bit16; 

    int bit16_2; 

    int ret_sample = sample; 

 

    if(volume_level < 4){ 

     

        bit16 = ret_sample & 0x8000; // sparar 2-komplements biten för 

varje inkommit sample. 

         

        if(readActive == 0){ 

         

            if(volume_level & 1) //udda ljudnivå - 

                ret_sample += ((ret_sample >> 1) | bit16); 

         

            shift = shift_size(volume_level); 

            ret_sample = ((ret_sample >> shift) | bit16);     

 

        } 

         else if(readActive == 1){ 

         

            shift = shift_size(volume_level); 

             

            if(shift != 2){ 

            bit16_2 = ret_sample & 0x8000; 

            ret_sample = ((ret_sample >> shift) | bit16_2); 

            } 

            else{ 

            bit16_2 = ret_sample & 0x000; 

            ret_sample = ((ret_sample >> 1) | bit16_2); 

            } 

         }         

        return ret_sample; 

    } 

    else if(volume_level >= 4){ 

     

        if(volume_level & 1)  

            ret_sample += (ret_sample>> 1); 

             

        shift = shift_size(volume_level); 

        ret_sample = ret_sample << shift; 

        return ret_sample;     

    } 

} 

//Funktion som beräknar hur mycket samplerna skall skiftas. 

int shift_size(int volume_lev){ 

 

    if(volume_lev >= 4) 

        return (volume_lev - 4)>> 1; 

    else if(volume_lev==3 || volume_lev==2) 

        return 1; 

    else if(volume_lev==1) 

        return 2; 

} 


