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Eksperymenty z FPGA (7)
W poprzedniej części uruchomiliśmy moduł generujący sygnał o zmiennym wypeł-
nieniu (PWM). W tej części zbudujemy NCO – skrót ten rozwija się jako numerically-
-controlLED oscillator, czyli oscylator sterowany cyfrowo.

więc tę operację zaimplementować sami. Jedną z możliwości jest skorzy-
stanie z algorytmu CORDIC [1], który pozwala wyliczyć funkcję sinus 
(a także, po modyfikacji, kilka innych) za pomocą przesunięć bitowych 
i dodawania. Skorzystamy jednak z łatwiejszej metody. Potrzebne war-
tości funkcji sinus obliczymy na komputerze i umieścimy je w pamięci 
RAM w układzie FPGA. Takie podejście nazywa się tablicowaniem, lecz 
bardziej popularna jest angielska nazwa lookup table, w skrócie LUT.

Licznik modulo
Zacznijmy od przygotowania licznika modulo mod. Jego budowę po-
kazano na rysunku 3. Zadana wartość okresu jest wpisywana za po-
mocą naszej magistrali do przerzutnika 1. Dane wchodzą na wejście 
d, a sygnał valid steruje wejściem clock enable.

Jednak do sprawdzania, czy licznik doliczył do końca, używana 
jest liczba z przerzutnika 2. Wpis do niej następuje tylko w momencie 
przepełnienia się licznika. Wpisywana jest wtedy do niego wartość 
mod-2. Chcemy, aby reset następował, gdy licznik doliczy do warto-
ści mod-1. Jednak aby móc zapisać wynik porównania do przerzut-
nika 4, musimy wykryć ten fakt „jeden krok wcześniej”. Stąd bierze 
się odejmowanie dwójki. Warto przy okazji zwrócić uwagę, że układ 
będzie działał zgodnie z założeniem dla wartości różnych od 0 i 1. 
Dla 0 układ będzie zliczał do wartości 2N, gdzie N to liczba bitów 
przeznaczonych na wektor mod. Dla 1 natomiast zachowanie będzie 
dużo mniej intuicyjne: stan wyjściowy q == 0 będzie utrzymywał 
się na wyjściu dwa razy dłużej niż pozostałe. Z tego powodu przyj-
miemy, że dopuszczalny zakres dla parametru mod to od 2 do 2N–1. 
Dla uproszenia logiki nie będziemy jednak dodawać żadnego spraw-
dzenia, czy te warunki są spełnione. Na końcu zostaje przerzutnik 3, 
który służy do przechowywania aktualnego stanu licznika.

Przyjrzyjmy się teraz implementacji pokazanej na listingu 1. Mo-
duł przyjmuje jeden parametr nazwany N (linia 11). Oznacza on dłu-
gość wektorów w których przechowywana jest wartość mod oraz 
wynik zliczania q. Taką samą długość powinny mieć dane w inter-
fejsie mod. Poza nim moduł ma jeszcze jedno wejście ce (clock ena-
ble) oraz wyjścia q i ov (przepełnienie).

Na początku modułu są zdefiniowane dwie pomocnicze zmienne 
– mod_pre posłuży do implementacji przerzutnika 1, a mod_r prze-
rzutnika 2. Zacznijmy od obsługi magistrali. W linii 21 ustawiamy stan 

linii ready na 1, ponieważ nasz moduł w każdej chwili 
może przyjąć nową wartość. W liniach 23...27 znajdziemy 
przerzutnik 1, a w 29...33 przerzutnik 2. Implementacja 
samego licznika znajduje się w liniach 35...42, natomiast 
na samym końcu (44...48) znajdziemy przerzutnik 4, który 
przechowuje informację o przepełnieniu licznika.

Do sprawdzenia działania użyjemy testbenchu z pliku 
08_NCO/counter_mod_tb.sv. Aby uruchomić symulację, 
w programie ModelSim przechodzimy do folderu 08_
NCO i wywołujemy polecenie: do counter_mod_sim.
do. Wynik symulacji będzie podobny do pokazanego 
na rysunku 4. Standardowo w pierwszych dwóch wier-
szach widzimy zegar i reset. W kolejnym znajdziemy 
dane wpisane do interfejsu wejściowego. Zaczynamy 
od  minimalnej dopuszczalnej wartości, czyli  2, aby 

Oscylatora użyjemy do sterowania membraną piezoelektryczną. 
Uproszczony schemat naszego projektu pokazano na rysunku 1. 
Z komputera, poprzez port szeregowy, będziemy ustawiać aktualną 
częstotliwość. Informacja będzie odbierana przez blok UART Rx 
i wpisywana do generatora NCO. Wyjście z generatora będzie usta-
lało aktualne wypełnienie sygnału PWM, którym będziemy sterować 
membranę piezo. Bloki pierwszy i trzeci mamy już gotowe. Musimy 
więc przygotować sam moduł NCO. 

Tak jak poprzednio, przed przystąpieniem do wykonywania eks-
perymentów zachęcam do aktualizacji repozytorium z przykładami 
(poprzez wywołanie polecenia git pull).

Oscylator sterowany cyfrowo
Schematyczną budowę generatora prezentuje rysunek 2. Pierwszym 
elementem jest licznik 1. Ale nie będzie to taki sam licznik, jak do tej 
pory. Wprawdzie nadal będzie to licznik modulo mod, ale tym ra-
zem parametr mod będzie mógł być zmieniany w trakcie pracy. Po-
zwoli to na zmianę okresu generowanego przebiegu sinusoidalnego. 
Licznik 2 jest już zwyczajny, taki jaki stosowaliśmy wcześniej. Zli-
cza on aktualną wartość fazy sygnału wejściowego. Zakres zlicza-
nia zależy od przyjętej przez nas dokładności wyjściowego sygnału.

Musimy jeszcze wykonać na uzyskanej wartości funkcję sinus. Sys-
temVerilog ma operację $sin, lecz nie jest ona syntezowalna. Musimy 

Rysunek 1. Schemat układu sterującego membraną piezzo

Rysunek 2. Budowa generatora NCO
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Rysunek 3. Schemat licznika ze zmienną wartością maksymalną
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pory, znajduje się wartość liczbowa. Na zaprezentowanym powięk-
szeniu nie jest ona dostrzegalna, lecz czytelnik może powiększyć ją 
po uruchomieniu symulacji na komputerze. Zatrzymajmy się jed-
nak nad kolejną linią. Po raz pierwszy korzystamy tu z wyświetla-
nia w trybie „analogowym” Pozwala on na narysowanie wykresu 
zmiany wartości całkowitoliczbowej w czasie. W wielu przypadkach 
taka graficzna reprezentacja pozwoli na łatwiejszą analizę wyników 
niż wersja liczbowa, z której korzystaliśmy do tej pory. W pliku 08_
NCO/counter_mod_sim.sv znajdziemy wiersz:
add wave -format analog-step -unsigned -height 100 
-min -0 -max 15 sim:/counter_mod_tb/dut/q

Tryb analogowy włączamy za pomocą przełącznika -format. Po-
lecenie -height pozwala na ustalenie wysokości, a -min i -max od-
powiednio minimalnej i maksymalnej wartości, które będą mieścić 

Rysunek 4. Symulacja licznika modulo N

Rysunek 5. Włączanie trybu analogowego w programie ModelSim

Listing 1. Implementacja licznika modulo N (08_NCO/counter_mod.
sv)

10 module counter_mod #( 
11  parameter N = 8 
12 ) (  
13  StreamBus.Slave mod, 
14  input wire ce, 
15  output logic [N-1:0]q, 
16  output logic ov 
17 ); 
18  logic [N-1:0]mod_pre; 
19  logic [N-1:0]mod_r; 
20 
21  assign mod.ready = 1’b1; 
22  
23  always_ff @(posedge mod.clk or negedge mod.rst) 
24   if (!mod.rst) 
25    mod_pre <= ‘0; 
26   else if (mod.valid) 
27    mod_pre <= mod.data – 2’d2; 
28  
29  always_ff @(posedge mod.clk or negedge mod.rst) 
30   if (!mod.rst) 
31    mod_r <= ‘0; 
32   else if (ov) 
33    mod_r <= mod_pre; 
34  
35  always_ff @(posedge mod.clk or negedge mod.rst) 
36   if (!mod.rst) 
37    q <= ‘0; 
38   else if (ce) 
39    if (ov) 
40     q <= ‘0; 
41    else 
42     q <= q + 1’d1; 
43  
44  always_ff @(posedge mod.clk or negedge mod.rst) 
45   if (!mod.rst) 
46    ov <= ‘0; 
47   else if (ce) 
48    ov <= (q == mod_r); 
49  
50 endmodule

Listing 2. Implementacja tablicowania funkcji sinus (08_NCO/
sin_lut.sv)

10 parameter real pi = 3.14159265358979323846; 
11  
12 module sin_lut #( 
13  parameter N=12, 
14  parameter L=1024 
15  parameter file_name=”sin_lut.mem” 
16 ) ( 
17  input wire clk, 
18  input wire [$clog2(L)-1:0]angle, 
19  output logic [N-1:0]sinus 
20 ); 
21  logic [N-1:0]ram[L-1:0]; 
22  
23  initial begin 
24  // synthesis translate_off 
25   for (int i = 0; i < L; i++) 
26    ram[i] = $sin(2*pi*i/L)*(2**(N-1)-1)+2**(N-1)-1; 
27   $writememb(„sin_lut.mem”, ram); 
28  // synthesis translate_on 
29   $readmemb(„sin_lut.mem”, ram); 
30  end 
31  
32  always_ff @(posedge clk) 
33   sinus <= ram[angle]; 
34  
35 endmodule

się na wykresie. Tryb analogowy można także wyklikać. Tak jak 
pokazuje to rysunek 5 – naciskamy prawym przyciskiem myszy 
na wiersz, który chcemy wyrysować. W menu kontekstowym wy-
bieramy Format, a następnie Analog (automatic). Wtedy zakres war-
tości zostanie dobrany automatycznie.

Tablicowanie funkcji sinus
Przejdziemy do drugiego modułu, który posłuży nam do oblicza-

nia funkcji sinus. Będzie to pamięć, w której umieścimy tablicę na-
stępujących po sobie wartości. Implementacja tego modułu znajduje 
się na listingu 2. Na początku definiujemy pomocniczy parametr: 
pi. Używamy typu danych real, który zgodnie ze standardem ję-
zyka SystemVerilog dokładnie odpowiada typowi double z języka C.

Sam moduł jest konfigurowany przez trzy parametry. Pierwsze 
dwa określają reprezentację funkcji sinus w pamięci. Obrazowo ich 
wpływ został pokazany na rysunku 6. Pierwszy z nich: N, wyznacza 
liczbę bitów, na których będą zapisane poszczególne wartości funkcji 
sinus. Jeśli przyjmiemy, że będziemy traktować wartości jako liczby 
całkowite bez znaku, to możemy przechowywać w nich wartości od 0 
do 2N–1. Funkcja sinus zwraca wartości z zakresu od –1 do 1. Musimy 

skończyć na maksymalnej, czyli 15. W kolejnych dwóch liniach wi-
dzimy już wewnętrzne stany modułu. mod_pre to wartość, która 
czeka do zładowania do mod_r, które jest wyzwalane wystąpie-
niem przepełnienia.

Kolejne dwa wiersze pokazują tę samą wartość – wyjściową war-
tość licznika q. W pierwszym, tak jak jesteśmy przyzwyczajeni do tej 
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korzystać. Jak możemy łatwo policzyć, każda kolejna wartość w ta-
blicy będzie obliczana dla kąta większego o 2p/L: pierwsza wartość 
dla 0, a ostatnia dla 2p(L-1)/L. Gdy połączymy oba parametry, otrzy-
mamy wzór na kolejne wartości wpisane do tablicy pod adres i:

lut i i
L

i LN N( ) sin� �� � �
�
�

�
�
� � � � � �� �2 1 2 2 1 0 11 1�  dla 

Wróćmy jednak do kodu. Ostatni parametr file_name przecho-
wuje łańcuch znaków. Zostanie on użyty jako nazwa pliku, gdzie 
będą przechowywane kolejne obliczone wartości funkcji sinus.

Nasz moduł ma dwa wejścia: zegarowe oraz adres, z którego mają 
zostać odczytane dane oraz jedno wyjście: wartość funkcji sinus. 
W linii 20 jest zdefiniowana tablica N wektorów po L bitów każdy. Jed-
nak prawdziwie ciekawe rzeczy dzieją się w bloku initial (22...29). 
Zasadniczo nie jest on syntezowalny. Jednak ten konkretny przy-
padek jest wyjątkiem, ponieważ używamy go do zainicializowania 
tablicy. W liniach 24 i 25 widzimy przygotowaną wcześniej funk-
cję. Jednak tutaj została ona objęta klauzurami synthesis trans-
late_off i synthesis translate_on. Spowodują one, że objęty 
przez nie fragment kodu zostanie pominięty przy syntezie. Musimy 
skorzystać z tej opcji, ponieważ funkcja $sin nie jest syntetyzo-
wana, nawet gdy jej argument jest znany w czasie generowania. 
Dlatego w symulacji wywołamy funkcję $writememb, która zapi-
sze obliczone współczynniki w pliku tekstowym. Domyślnie będzie 

to 08_NCO/sin_lut.mem, a jego początkowy 
fragment pokazano na listingu 3.

Pierwsze trzy linie kodu stanowią nagłó-
wek. Zostajemy poinformowani, że ten plik 
jest generowany automatycznie i nie zaleca 
się jego edycji. W drugim wierszu podane 
są informacje, w jakim miejscu znajdowała 
się instancja, dla której został on stworzony. 
A dalej pojawia się informacja o formacie. 
Dane są zapisane w systemie binarnym bez 

podawania adresu, po którym ma znaleźć się kolejna wartość. Zgod-
nie z opisem w dalszej części znajdziemy kolejne liczby dwójkowe. 
Następnie, zarówno przy symulacji, jak i syntezie, wynikowy plik 
zostanie załadowany za pomocą „symetrycznego” polecenia $re-
admemb. Na końcu w liniach 31...32 znajduje się właściwa obsługa 
pamięci. Na każdym narastającym zboczu sygnału zegarowego war-
tość spod zadanego adresu jest zapisywana na wyjście.

Aby przetestować moduł, przygotowany został testbench. Znajdziemy 
go w pliku (08_NCO/sin_lut_tb.sv). Fragment odpowiadający za gene-
rowanie wymuszenia na wejście pokazano na listingu 4. Widzimy, 
że na początku przez 20 jednostek czasu wartość wejściowa angle 
jest równa 0, następnie jest ona inkrementowana co cykl zegara. Gdy 
dojdziemy do wartości maksymalnej, czyli 1023, zostanie odczekane 
kolejne 20 jednostek czasu i symulacja zostanie zakończona. Aby ją 
uruchomić, w programie ModelSim przechodzimy do folderu 08_NCO 
i wywołujemy polecenie: do sin_lut_sim.do. Wynik powinien być 
podobny do tego pokazanego na rysunku 7. W pierwszym wierszu wi-
dzimy zegar. Poniżej znajduje się zadana wartość kąta: w postaci liczbo-
wej (nieczytelna w tym powiększeniu) i „analogowej”. Podobne na dole 
została zaprezentowana wartość wyjściowa, czyli nasza sinusoida.

NCO
Przygotowaliśmy już wszystkie moduły potrzebne do złożenia oscy-
latora sterowanego cyfrowo pokazanego na rysunku 2. Możemy 
teraz przygotować jego implementację, która została pokazana na li-
stingu 5. Tym razem nasz moduł przyjmuje aż 5 parametrów. Pierw-
szy z nich modN reguluje maksymalny okres generowanej funkcji. 
Trzy kolejne parametryzują tablice z funkcją sinus. Ostatni pomoc-
niczy parametr logL to liczba bitów potrzebna do przechowania 
aktualnej fazy sygnału.

więc przyjąć jakiś sposób zmapowania jednych wartości na dru-
gie. Przyjmiemy, że wartości 0 będzie odpowiadała liczba 2N–1–1. 
Aby sygnał nie został obcięty przyjmiemy, że amplituda będzie także 
równa 2N–1–1. Wtedy wartości –1 zostanie przypisana wartość 0, 
a dla 1 otrzymamy 2N–2. Ostatni możliwa wartość, czyli 2N–1 zosta-
nie niewykorzystana.

Drugi parametr: L, określa, ile różnych wartości chcemy przecho-
wać w pamięci. Oznacza on więc, z jaką rozdzielczością kątową bę-
dziemy obliczać funkcję sinus. W naszym przypadku przyjmiemy, 
że kątowi 2p będzie odpowiadała liczba L. Oznacza to, że w pamięci 
zapamiętamy cały jeden okres funkcji sinus. Istnieją sposoby, które 
pozwalają na umieszczenie w tablicy tylko połowy albo ćwiartki 
okresu, a następnie odtworzenie reszty za pomocą stosunkowo pro-
stych operacji arytmetycznych, ale my nie będziemy tutaj z nich 

Rysunek 6. Reprezentacja funkcji sinus w pamięci

Listing 3. Fragment wygenerowanej zawartości pamięci (08_NCO/sin_lut.mem)

01 // memory data file (do not edit the following line - required for mem load use) 
02 // instance=/nco_uart_tb/dut/nco_i/lut/ram 
03 // format=bin addressradix=h dataradix=b version=1.0 wordsperline=1 noaddress
04 011111111111
05 100000001100
06 100000011000
07 100000100101
08 100000110001
09 100000111110
10 100001001010

Listing 4. Generowanie wymuszenia w testbenchu 08_NCO/sin_lut_
tb.sv

20 initial begin 
21  angle = ‘0; 
22  #20 
23  for (int i = 1; i < 1024; i++) 
24   @(posedge clk) angle = i; 
25  #20 $stop; 
26 end

Listing 5. Implementacja generatora NCO (08_NCO/nco.sv)

10 module nco #( 
11  parameter modN = 8, 
12  parameter L = 1024, 
13  parameter sinN = 10, 
14  parameter file_name=”nco_lut.mem”, 
15  parameter logL = $clog2(L) 
16 ) ( 
17  input wire ce, 
18  StreamBus period, 
19  StreamBus out 
20 ); 
21  logic [logL-1:0] angle; 
22  logic angle_ce; 
23  
24  counter_mod #(.N(modN)) ctx_mod ( 
25   .mod(period), 
26   .ce(ce), 
27   .q(), 
28   .ov(angle_ce)); 
29  
30  counter #(.N(L)) ctx_angle ( 
31   .clk(period.clk), 
32   .rst(period.rst), 
33   .ce(angle_ce & ce), 
34   .q(angle), 
35   .ov()); 
36  
37  sin_lut #(.N(sinN), .L(L), .file_name(file_name)) lut ( 
38   .clk(period.clk), 
39   .angle(angle), 
40   .sinus(out.data)); 
41  
42  assign out.valid = 1’b1; 
43  
44 endmodule

1

0

–1

N2 –2

N–12 –1

0

0,5π 1,0π 1,5π 2,0π 0,25L 0,5L 0,75L L
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miejscach (wewnątrz interfejsu i poprzez parametry). Dlatego chcąc 
dokonać zmiany, musimy pamiętać o modyfikacji dwóch elemen-
tów kodu, co zawsze jest złym rozwiązaniem. Niestety nie znala-
złem jednoznacznej metody pozwalającej na wyciągnięcie informacji 
o długości wektora z wnętrza interfejsu. Różne metody działały albo 
w symulacji, albo w syntezie. Uznałem, że niestety najlepszym wyj-
ściem będzie zdublowanie tej informacji. Ale żeby kod był łatwiejszy 
w utrzymaniu, przy tworzeniu instancji oscylatora użyty został do-
datkowy parametr, który posłużył zarówno do stworzenia interfejsu, 
jak do sparametryzowania NCO. Na przykład w testbenchu, którego 
fragment widzimy na listingu 6, taką funkcję pełnią modN i modL.

Samo wymuszenie tym razem jest bardzo proste: po kolei okres jest 
ustawiany na 5, 10 i 15. Pomiędzy zmianami symulacja odczekuje 
200000 jednostek czasu. Aby sprawdzić działanie modułu, w pro-
gramie ModelSim uruchamiamy polecenie:
do nco_sim.do

Jego wynik pokazano na rysunku 8. Pierwsze dwa wiersze pre-
zentują sygnał zegarowy i reset. W trzeciej linii znajduje się zadana 
wartość okresu. W naszym przypadku są to po kolei 5, 10 i 15. W ko-
lejnych dwóch wierszach znajduje się aktualna wartość fazy: w wer-
sji tekstowej i „analogowej”. Na dole widzimy natomiast wyjściową 
wartość przebiegu. Warto zwrócić uwagę na zmianę nachylenia prze-
biegu fazy w momencie zmiany wartości zadanej.

Składamy projekt
Końcową wersję projektu, którą przetestujemy w sprzęcie, pokazano 
na rysunku 9. Układ FPGA jest symbolizowany przez żółty prosto-
kąt. Mamy trzy wejścia: zegar z generatora, reset z przycisku oraz 
linia portu szeregowego. Po drugiej stronie znajdują się dwa wyjścia: 

Liczba wejść/wyjść jest mniejsza. Są to: wejście ce, oraz dwie 
magistrale – pierwsza pozwala na ustawienie okresu, a na drugiej 
otrzymujemy wyjściową wartość. Wnętrze modułu składa się z po-
łączonych ze sobą instancji kolejno: licznika o zmiennym zakresie, 
licznika i funkcji sinus. Pierwszy z nich generuje sygnał ce dla licz-
nika fazy nazwanego ctx_angle. Aby mógł wykonać iterację przez 
wszystkie wartości zapisane w tablicy, zlicza od 0 do L–1. Jego aktu-
alna wartość angle trafia na wejście tablicy. Na samym końcu (linia 
44) do wyjścia valid została przypisana na stałe logiczna jedynka. 
Oznacza to, że zakładamy, iż wyjście NCO jest zawsze poprawne.

Zastanówmy się jeszcze, od czego zależy okres wyjściowej funk-
cji sinusoidalnej. Założymy, że wejście ce jest na stałe zwarte do 1. 
Mamy wtedy trzy parametry, od których ona zależy:

f – częstotliwość taktowania układu,
L – liczba zapisanych próbek funkcji sinus,
p – nastawa NCO.
Wtedy częstotliwość wyjściowego sygnału fout jest dana wzorem:

f f
pLout =

Częstotliwość jest więc odwrotnie propor-
cjonalna do naszej nastawy. Bardziej intu-
icyjne jest przyjęcie, że sterujemy okresem. 
Uzyskamy zależność liniową:

T p L
fout =

Sama wartość p może przyjmować war-
tości od 2 do 2modN–1. Po ich podstawieniu 
otrzymamy minimalną i maksymalną war-
tość częstotliwości.

Wróćmy jeszcze do jednej kwestii. Nasz 
moduł otrzymuje parametry o długości wyj-
ściowych i wejściowych modułów w różnych 

Listing 6. Fragment testbencha dla modułu NCO (08_NCO/nco_tb.sv)

11 parameter modN = 4; 
12 parameter ncoL = 1024; 
13 parameter sinN = 8; 
14 logic clk, rst; 
15 StreamBus #(.N(modN)) period (.clk(clk), .rst(rst)); 
16 StreamBus #(.N(sinN)) out (.clk(clk), .rst(rst)); 
17 
36 nco #(.modN(modN), .L(ncoL), .sinN(sinN)) dut ( 
37  .ce(1’b1), 
38  .period(period), 
39  .out(out));

Rysunek 7. Wyniki symulacji modułu sim_lut

Rysunek 8. Symulacja działania NCO
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Rysunek 9. Schemat generatora sterowanego z portu szeregowego
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Listing 7. Implementacja generatora NCO sterowanego przez port 
szeregowy (08_NCO/nco_uart.sv)

10 module nco_uart #( 
11  parameter F = 8000000, 
12  parameter BAUD = 115200, 
13  parameter modN = 8, 
14  parameter ncoL = 1000, 
15  parameter sinN = 7 
16 ) ( 
17  input wire clk, 
18  input wire rst, 
19  input wire rx, 
20  output logic pwma, 
21  output logic pwmb 
22 ); 
23  StreamBus #(.N(modN)) bus_mod (.clk(clk), .rst(rst)); 
24  StreamBus #(.N(sinN)) bus_sin (.clk(clk), .rst(rst));
25  wire pwm; 
26  
27  uart_rx #(.F(F), .BAUD(BAUD)) urx ( 
28   .rx(rx), 
29   .bus(bus_mod)); 
30  
31  nco #(.modN(modN), .L(ncoL), .sinN(sinN), 
32   .file_name(„top_lut.mem”)) nco_i ( 
33   .ce(1’b1), 
34   .period(bus_mod), 
35   .out(bus_sin)); 
36  
37  pwm #(.MAX(2**sinN-1)) pwm_i ( 
38   .bus(bus_sin), 
39   .ce(1’b1), 
40   .pwm(pwm)); 
41  
42  always_ff @(posedge clk) begin 
43   pwma <= pwm; 
44   pwmb <= ~pwm; 
45  end

pwma oraz jego negacja pwmb. Dzięki temu, gdy podłączymy do nich 
membranę piezo, uzyskamy na niej dwa razy większą amplitudę, niż 
gdybyśmy jedno z jej wejść połączyli z masą.

Przejdźmy teraz do implementacji, którą pokazano na listingu 7. 
Na samym początku mamy listę parametrów konfigurujących działanie 
modułu. Pierwszym z nich jest F, czyli częstotliwość naszego zegara, 
a drugim prędkość transmisji poprzez UART. Trzy kolejne parametry 
konfigurują sygnał sinusoidalny. Pierwszy z nich modN to liczba bitów 
przeznaczonych na zadaną wartość okresu. Liczba 8 wynika z zastoso-
wanego portu szeregowego. Kolejne dwa to liczba próbek, dla których 
zapisano wartość sinusa (ncoL) oraz liczba bitów na wyjściu (sinN), 
która równocześnie określa rozdzielczość sygnału PWM.

Policzmy, jakie parametry sygnału uzyskamy. Zacznijmy od ob-
liczenia częstotliwości:

f f
pL p

Hz
p
Hzout = = =

8000000

1000

8000

Dla modN równego 8 nastawa p może przyjmować wartości od 2 
do 255. Oznacza to, że maksymalna częstotliwość to 4 kHz, a mini-
malna około 31,37 Hz. Jednak jest jeszcze drugie ograniczenie zwią-
zane z częstotliwością wyjściowego sygnału PWM. Jest ona równa:

f f Hz kHzpwm N�
�

�
�

�
2 1

8000000

2 1
63

7sin

Oznacza to, że dla częstotliwości sygnału wyjściowego o częstotli-
wości 4 kHz wyjściowy sygnał będzie składał się tylko z 16 różnych 
stanów. Natomiast wszystkie zapisane próbki będą użyte dopiero dla 
częstotliwości niższych niż 600 Hz.

Do sprawdzenia działania układu przygotowany został testbench 
(08_NCO/nco_uart_tb.sv). Przez port szeregowy wysyła nastawy 

Rysunek 10. Wynik symulacji głównego modułu (08_NCO/nco_uart_tb.sv)

Rysunek 11. Zbliżenie pokazujące transmisję przez port szeregowy

od 5 do 255 ze skokiem co 50. Po wysłaniu każdej wartości odcze-
kuje 40 ms. Łączny czas symulacji wyniesie nieco ponad ćwierć se-
kundy, dlatego jej przeliczenie zajmie dłuższą chwilę. Możemy ją 
uruchomić za pomocą polecenia:
do nco_uart_sim.do

Przy okazji wygenerujemy także wsad dla pamięci. Należy pa-
miętać, że jeżeli chcemy zmienić jej zawartość, musimy wywołać 
symulację. Jej wynik zaprezentowany jest na rysunku 10. W trzecim 
wierszu widzimy wartość zadaną (podpisaną jako data). Linię ni-
żej (rtx) znajduje się transmisja przez port szeregowy. W kolejnych 
dwóch liniach znajdziemy sygnał sinusoidalny. Ostatnie dwa wier-
sze to wyjściowy sygnał pwma i jego negacja pwmb. 

Na rysunku 11 widoczne jest powiększenie fragmentu, na któ-
rym następuje transmisja. W większym powiększeniu widzimy też 
schodki w sygnale „analogowym” oraz kształt przebiegu PWM.

Budujemy
Znamy już wynik symulacji. Zostało więc uruchomienie projektu 
w sprzęcie. W tym celu przygotowany został projekt 08_NCO/08_nco.
qpf. Otwórzmy go w środowisku Quartus i zbudujmy projekt, klikając 
Compile Design. Zanim przejdziemy do testów, sprawdźmy, w jaki 
sposób zrealizowana została pamięć. Najpierw sprawdzimy w wi-
doku RTL Viewer. Jego fragment został pokazany na rysunku 12. 
Widzimy, że pojawił się nowy blok podpisany jako SYNC_RAM. 
Mamy dostępne zarówno adres i dane wejściowe, jak i wyjściowe. 
Te pierwsze w naszym przypadku nie są używane. Także wejście 
enable jest na stałe ustawione na 1. Następnie wyjście z pamięci jest 
zatrzaśnięte w rejestrze.

W kolejnym widoku: Technology Map Viewer (Post-Mapping) 
zobaczymy obraz podobny do tego z rysunku 13. Tym razem blok 
pamięci został rozbity na 7 bloczków o rozmiarze jednego bita. 

sin_lut:lut
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DATAIN[6..0]

ENA1

RADDR[9..0]

WADDR[9..0]

WE

DATAOUT[6..0] D

CLK

SCLR

Q
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ram

sinus[0]~reg[6..0]

7'h0
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10'h0

1'h0
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Rysunek 12. Blok pamięci w widoku RTL Viewer



105ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 6/2020

Kr
oK

 p
o 

Kr
oK

u 
Ku

rs
y 

EP
Po

pr
ze

dn
ie

 c
zę

śc
i k

ur
su

 i 
do

da
tk

ow
e 

m
at

er
ia

ły
 d

os
tę

pn
e 

są
 n

a 
na

 s
tr

on
ie

w
w

w
.m

ed
ia

.a
vt

.p
l

altsyncram_7561:auto_generated

clk~inputclkctrl

rst~input

q[0..9]

value[0..6]

CLK0

CLR0

PORTAADDR[9..0]

PORTARE
1'h1

RAM

clk~input

counter.ctx_angle:q[0..9]

q[0..9]

clk~input

q[0..9]

1'h1

1'h1

sin_lut:lut

ram_block1a[0..6]
altsyncram_7561:auto_generated:ram_
block1a[0..6]

altsyncram_ram_rtl_0

altsyncram_7561:auto_generated

ram_block1a0

ram_block1a1

ram_block1a2

ram_block1a3

ram_block1a4

ram_block1a5

ram_block1a6
RAM

RAM

RAM

RAM

RAM

RAM

1'h1

1'h1

1'h1

1'h1

1'h1

CLK0

PORTAADDR[9..0]

PORTARE

RAM

CLK0

PORTAADDR[9..0]

PORTARE

CLK0

PORTAADDR[9..0]

PORTARE

CLK0

PORTAADDR[9..0]

PORTARE

CLK0

PORTAADDR[9..0]

PORTARE

CLK0

PORTAADDR[9..0]

PORTARE

CLK0

PORTAADDR[9..0]

PORTARE

clk~input

Rysunek 13. Blok pamięci w widoku Technology Map Viewer (Post-Mapping)

Rysunek 14. Blok pamięci w widoku Technology Map Viewer (Post-
-Fitting) Rysunek 15. Blok pamięci w Resource Property Editor

Natomiast rejestr wyjściowy zo-
stał już włączony do środka mo-
dułu pamięci.

Kolejny widok to: Technology 
Map Viewer (Post-Fitting) (rysu-
nek  14). Tutaj elementy zostały 
zmapowane na moduły pamięci 
dostępne w  strukturze układu 
FPGA. Gdy klikniemy na prawym 
przyciskiem myszy i przejdziemy 
do  widoku Resource Property 
Editor, zobaczymy schemat bloku 
w  pełnej okazałości (podobny 
do pokazanego na rysunku 15). 
Jest to dwuportowa pamięć RAM 
o  rozmiarze 9216  bitów. W  do-
kumentacji taki blok nosi nazwę 
M9K. Jego dokładny opis znaj-
dziemy w [2]. W naszym projek-
cie używamy tylko 7000  bitów. 
Pamięć można skonfigurować 
dla różnych rozmiarów słowa 
od  8192  słów jednobitowych 
do 512 słów 18-bitowych. Dodat-
kowo szerokość portu do odczytu może być różna od tego do zapisu.

Na  końcu sprawdźmy jeszcze lokalizację modułu pamięci 
w strukturze układu. Otwieramy okno Chip Planner. Bloki RAM 
są oznaczone kolorem zielonym. Widzimy, że są zlokalizowane 
w trzech kolumnach. 

Pozostaje jeszcze jeden szczegół „implementacyjny”. Domyśl-
nie pamięć nie jest inicjalizowana. Jednak my chcemy, aby pra-
cowała jako pamięć ROM z wgraną funkcją sinus. Musimy więc 
skonfigurować odpowiednią opcję w projekcie. W tym celu z menu 
Assignments wybieramy opcję Device…, co zostało pokazane na ry-
sunku 17. Pojawi się okno podobne do tego z rysunku 18. Klikamy 
przycisk Device and Pin Options. Pojawi się kolejny ekran pokazany 
na rysunku 19. W lewym panelu wybieramy opcję Configuration, 
a następnie w opcji Configuration scheme z listy rozwijanej wybie-
ramy opcję Single Uncompressed Image with Memory Initialization 
(pojedynczy, nieskompresowany obraz z inicializacją pamięci). Za-
twierdzamy nasz wybór, klikając w obydwu oknach przycisk OK.

Teraz już możemy zbudować projekt i  wgrać konfigurację 
do  układu FPGA. Najprościej sprawdzić działanie za pomocą 
oscyloskopu. Schemat układu doświadczalnego pokazano na ry-
sunku 20. Kanał pierwszy oscyloskopu został podłączony bezpo-
średnio do pinu 88 układu FPGA, czyli wyjścia pwma. Następnie za 
nim został umieszczony dolnoprzepustowy filtr RC, który wygładza 
sygnał PWM. Jego częstotliwość graniczna to około 1,6 kHz. Na ry-
sunku 21 pokazano przykładowy przebieg uzyskany dla częstotli-
wości 400 Hz. Widać na nim przesunięcie fazy pomiędzy sygnałem 
PWM a sinusoidalnym, wprowadzone przez filtr RC. Demonstrację 
działania projektu dla różnych nastaw prezentuje film dostępny 
w serwisie YouTube [3].



106 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 6/2020

KroK po KroKu Kursy EP
Poprzednie części kursu i dodatkow

e m
ateriały dostępne są na na stronie

w
w

w
.m

edia.avt.pl

Fotografia 1. Przetwornik piezo podłączony do płytki Rysino

Rysunek 16. Położenie bloków pamięci w strukturze układu FPGA

Rysunek 17. Z menu Assignments 
wybieramy opcję Device

Rysunek 18. Okno Device

Rysunek 19. Okno Device and Pin Options

Jeśli nie dysponujemy 
oscyloskopem, możemy 
sprawdzić działanie pro-
jektu na  słuch. Na  ry-
sunku 22 pokazano sposób 
pod łączen ia membra ny 
piezo, a  fotografia 1 poka-
zuje zdjęcie prototypu. Zada-
jąc poprzez port szeregowy 
różne nastawy, usłyszymy 
zmieniające się częstotliwo-
ści dźwięku.
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Rysunek 20. Układ doświadczalny

Rysunek 21. Sygnał o częstotliwości 400 Hz zarejestrowany na oscy-
loskopie

Rysunek 22. Sposób podłą-
czenia przetwornika piezo
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Podsumowanie
W  tym odcinku zbudowaliśmy 
oscylator sterowany cyfrowo. 
Przy okazji poznaliśmy kolejny 
element składowy układu FPGA: 
blok pamięci RAM. W  następ-
nej części zajmiemy się kolejnym 
modułem, jakim jest przetwornik 
analogowo-cyfrowy.
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