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Samenvatting

Het Nederfands Radar Proefstation B.V. In Noordwijk heeft rond 1980 een Mobilofoon Bedien
Systeem ontwikkeld voor onder andere poIltie- en brandweercorpsen. In het systeem wordt
veelvuldig gebruikt gemaakt van analoge filters, waarvan de assemblage en afregeJlng veel tijd
kosten. Naar aanleiding hiervan wilde men onderzoeken of het mogelijk was om deze filters digitaal
te Implementeren en of met behulp van digitale signaalbewerkingstechnieken wellicht nog andere
funkties van het systeem gedigitaliseerd zouden kunnen worden.

Hiertoe Is onderzocht wat de mogelijkheden van digitale signaalbewerking zijn. Met name de digitale
filtertheorie Is bestudeerd. Vervolgens Is een funktionele beschrijving opgesteld van een Interface
module In het systeem, dat signalen (audio en besturingsdata) geschikt maakt om via een telefoon
lijn verzonden te worden en signalen afkomstig van die lijn gereed maakt voor verdere verwerking
door een mobilofoon bedienstation. Aan de hand van deze beschrijving Is een keuze gemaakt voor
een digitale signaalprocessor waarmee de verschillende funkties uitgevoerd kunnen worden: de
TMS320C25 van Texas Instruments. Voor deze processor Is een besturingsprogramma geschreven
dat de funkties van het Interface module, waaronder filtering en automatische niveau-regeling, In rea/
time uitvoert. Tenslotte Is een digitale schakeling ontworpen en gebouwd om de In de software
gemaakte funkties In combinatie met de rest van het Mobilofoon Bedien Systeem uit te kunnen
voeren.

Van het besturingsprogramma zijn de routines voor de lijnegalisatie en variabele niveauregeling
getest en geoptimaliseerd. Nog niet getest zijn de routines voor het bandsper- en banddoorfaatfilter,
de routines voor het naar buiten sturen van de uitgangssignalen en die voor de adaptatie van de
egaJlsatlefilters en de versterkingsfaktor die gebruikt wordt bij de nIveauregeling. WU men In de
toekomst meer funkties digitaal Implementeren dan zal de rekentijd van het programma verkleind
moeten worden door snellere geheugens te gebruiken, zodat de snelheid van de processor ook
volledig benut kan worden. De gerealiseerde schakeling, opgebouwd rond de TMS320C25 signaal
processor, Is tenslotte getest met behulp van enkele testprogramma's. Het digitale gedeelte van de
schakeling werkt naar behoren en kan gebruikt worden om In de toekomst het besturingsprogramma
verder uit te testen. De (analoge) antl-a1iasing filters op de print zijn echter te complex en moeten
vereenvoudigd worden om alle voordelen van digitale signaalbewerking, waaronder vereenvoudiging
van de hardware, te benutten.
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Analoog Digitaal Converter
Analoog Interface Board
Band Pass FUter
Band Stop FUter
Call1ng All Cars
Interface module aan zend/ontvang-zijde van centrale In het basissysteem
Interface module aan zend/ontvang-zijde van centrale In het lIjnsysteem
Interface module aan bedlenzljde van centrale In het basissysteem
Interface module aan bedienzljde van centrale In het lIjnsysteem
Digitaal Analoog Converter
DIgitai FUter Design Package
Digitale Signaal Processor
End Of Conversion
Aantal berekeningen per seconde In [Hz]
Referentietoon voor hoogdoorlaatfllter van de effenaar In [Hz)
Externe klokfrequentle van de TMS320C25 In [Hz]
Referentietoon voor laagdoorlaatfilter van de effenaar In [Hz)
Squelch-toon In [Hz]
Samplefrequentie In [Hz]
Zend-toon In [Hz]
Finite Impulse Response
Frequency Shift Keylng
Hexadecimaal
Discrete Impulsresponsie
High Pass FUter
Infinite Impulse Response
Interrupt Mask Register
Input/Output
Least Mean Square
Low Pass Filter
Least Significant Bit
Mobilofoon Bedien Systeem
Mobilofoon Ujn Systeem
Most Significant Bit
Mean Square Error
Nederlands Radar Proefstation B.V.
PTI Interface
KwaJlteltsfaktor
Squelch-Indlcatie
Software Development System
Adaptatie stapgrootte
Interface module In nabijheid van zend/ontvanger In het lIjnsysteem
Variabele Niveau Aanpasser
Squelch referentiespanning
Ingangssample op tijdstip n
UItgangssampIe op tijdstip n
Zend-Indicatie
Discrete eenheIdspuls
Mean square error (bIJ adaptief filter)
Afsnijfrequentie In [rad/sec]
Stopbandfrequentie In [rad/sec]
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1 Inleiding

Het Nederlands Radar Proefstation B.V. (NRP) In Noordwijk Is een adviesverlenend Ingenieursbedrijf
dat In 1947 werd opgericht. Het bedrijf ontwikkelt volgens klantenspecIficatie zowel analoge als
digitale electronica voor voornamelijk telecommunicatiedoeleinden. Bovendien verricht het bedrijf
onderzoek naar de toepassing van radar- en p1aatsbepallngstechnleken In navigatie-systemen en
verzorgt het tevens de assemblage van dergelijke systemen (op beperkte schaal).

In opdracht van AEG Nederland N.V. ontwikkelde het NRP begin jaren tachtig een mobnofoon
bedien systeem voor Installatie In onder andere politie- en brandweermeldkamers. Het systeem wordt
bestuurd door microprocessoren, en voor de communicatie tussen bedienposten en vaste posten
(zend/ontvangers) kunnen standaard telefoonlijnen gebruikt worden. De over te dragen audio- en
besturingsinformatie wordt met behulp van onder andere analoge filters zodanig bewerkt dat het
binnen de telefonieband van 300 tot 3400 Hz verzonden kan worden. Een groot nadeel van analoge
filters Is echter dat de assemblage en nauwkeurige afregellng zeer tijdrovend zijn.

Met behulp van digitale technieken kunnen tegenwoordig echter zeer nauwkeurige filters geïmple
menteerd worden die goed reproduceerbaar zijn en die niet beïnvloed worden door bijvoorbeeld
veroudering of drift (spannlng-, temperatuur-). Naast digitale filtering wordt digitale signaalbewerking
ook voor andere doeleinden op het gebied van de telecommunicatie gebruikt, zoals bijvoorbeeld In
modems en voor spraakcodering In telefoniesystemen.

Daarom wilde het NRP onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om digitale signaalbewerking toe te
passen In het door hen ontwikkelde mobllofoonsysteem. Daarbij ging het niet alleen om de digitale
Implementatie van de gebruikte filters. maar men wilde tevens bekijken welke andere funkties van het
systeem digitaal geïmplementeerd zouden kunnen worden.

Dit verslag beschrijft het onderzoek dat naar aanleiding hiervan verricht Is. In hoofdstuk 2 wordt eerst
de opbouw en werking van het mobilofoon bedien systeem behandeld. Hoofdstuk 3 behandelt dan
meer specifiek het gedeelte van het systeem waarvoor de mogelijkheden van digitale sIgnaalbewer
king bekeken zijn. Hoofdstuk 4 bevat een stuk algemene theorie van digitale signaalbewerking en
behandelt de theorie van digitale fdters. In hoofdstuk 5 worden dan de funkties van het systeem
beschreven die In dit projekt digitaal ge'l'mpiementeerd zijn en wordt een keuze gemaakt voor de te
gebruiken signaalprocessor. Hoofdstuk 6 geeft nadere uitleg over het geschreven besturingspro
gramma voor de gekozen processor en In hoofdstuk 7 wordt de ontworpen hardware besproken. In
hoofdstuk 8 worden tenslotte de conclusies van het onderzoek naar voren gebracht en worden
tevens nog enkele aanbevelingen gedaan.
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2 Het Mobilofoon Bedien Systeem (MBS)

2.1 Inleiding

Rond 1980 ontwikkelde het Nederlands Radar Proefstation (NRP) in opdracht van AEG Nederland
een Mobilofoon Bedien Systeem voor de gemeentepolitie van Eindhoven. Dit systeem, het MBS-aO.
maakte het mogelijk om vanaf één of meer panelen (maximaal zes) in de meldkamer maximaal
acht verschillende radiokanalen te bedienen. Het systeem is modulair opgebo~ en wordt door
meerdere microprocessoren bestuurd.

Enkele jaren later werd op basis van een tweede versie van het MBS-ao een nieuw systeem ontwik·
keld. genaamd MLS..a4. Dit zogenaamde lijnsysteem is een modificatie van het oorspronkelijke
systeem en geeft de mogelijkheid om de zend/ontvangers op afstand van de schakelcentrale (in het
politie-bureau) te plaatsen en ze via telefoonlijnen met de centrale te verbinden. Een uitbreiding van
dit lijnsysteem werd gemaakt met een dlversity systeem, waarmee op elk moment de zend/ont
vanger met het sterkst ontvangen signaal geselecteerd wordt.

In dit hoofdstuk zal de opbouw en de werking van de genoemde systemen besproken worden. In
het volgende hoofdstuk zal dan nader worden ingegaan op de verbinding tussen centrale en
zend/ontvanger door middel van een telefoonlijn.

2.2 Het basis systeem

Met de basis configuratie van het mobilofoon bedien systeem (MBS) is het mogelijk om maximaal
zes bedienpanelen (opgesteld in de meldkamer van bv. politie of brandweer) via een centrale te
koppelen aan maximaal acht zend/ontvangers, ook wel vaste posten genoemd. Dit is schematisch
weergegeven in figuur 2.1.
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F1guur 2.1 Basis configuratie van het MBS [1J.
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Door de matrix-configuratie van het systeem kan vanaf een bedienpaneel elk aangesloten radioka
naal (vaste post) als zendkanaal worden gekozen en omgekeerd een radiokanaal op elk aange
sloten bedienpaneel ontvangen worden.

Naast deze schakelfunktie kunnen vanaf elk bedienpaneel op leder radiokanaal een aantal andere
funkties worden uitgevoerd, wanneer zo'n kanaal als "werkkanaal" Is gekozen. Dit zijn zONeI kanaal
gebonden funkties, zoals kanaalomschakelIng (keuze tussen twee frequenties), toonslot (kanaalblok
kering met tooncode) en crypto (versluieren van signalen), als schakel-funkties tussen meerdere
werkkanalen, zoals koppelen (een ontvangen bericht over alle andere werkkanalen verzenden) en
OAe ("Calling All Cars", activeert de zendfunktie van alle kanalen). Een meer uitgebreide beschrijving
van de funkties per bedienpaneel Is te vinden In [1].

In figuur 2.1 Is te zien dat de bedienpanelen aangesloten zijn op de centrale via een zogeheten
CBO-prlnt, terwijl aan de andere kant de zend/ontvangers vla een CAD-print met de centrale
verbonden zijn. Het uitbreiden van het systeem met panelen en/of vaste posten gebeurt eenvou
digweg door het insteken van de juiste printmodules (CBO resp. CAD). De centrale bewt verder een
busprint waarop signalen tussen CBO en CAD worden ultgeYt'isseld. Op deze busprint kunnen naast
CBO's en CAO's nog een zgn. CMO-print worden aangesloten voor het gebruik van meeluister
panelen (max. 8) en een test-unit, een 5V en 12V voedingseenheid en een kanaalrecorder om alle
gesprekken op band vast te leggen.

De CBO- en CAD-print bevatten beide een microprocessor deel en een audio deel. De microproces
sor bestuurt de communicatie van bedienpaneel resp. zend/ontvanger met de centrale, en hij
bestuurt het audio deel. De overdracht van besturingsinformatie en terugmeldingen tussen CBO en
CAD gebeurt met behulp van seriële asynchrone datapaketten met een vaste lengte. Alleen de
zendfunktie Z2. (van CBO naar CAD) en de ontvangstfunktie Qz (van CAD naar CBO) worden apart
overgedragen, aangezien dit anders te traag zou gebeuren. Deze twee funkties worden daarom
direct door de respectievelijke microprocessoren doorgegeven. Het audio deel van de CBO en de
CAD dient voor het doorschakelen van de audio-Informatie vanaf het paneel resp. vaste post naar
de CAD resp. CBO en andersom. De CAD bevat bovendien nog een Interface deel, dat de volledig
galvanisch gescheiden verbinding verzorgt tussen het audio en microprocessor deel enerzijds en de
zend/ontvanger anderzijds. Dit deel wordt bestuurd door de microprocessor op de CAD.

2.3 Het lijnsysteem

Een aanpassing van het MBS leverde het zogeheten Mobilofoon lijnsysteem (MLS) op. Met dit
systeem kunnen de vaste posten (zend/ontvangers) op enige afstand van de centrale geplaatst
worden. De verbinding tussen centrale en zend/ontvangers is dan niet meer een directe lijn zoals in
figuur 2.1, met een beperkte lengte (en een aanzienlijk aantal aders), maar een twee- of vierdraads
telefoonlijn met een willekeurige lengte.

Hiertoe is het MBS wel op enkele punten gewijzigd. In het MLS wordt de CAD-print In de centrale
namelijk vervangen door een CAL-print. Verder Is het ook mogelijk de bedienpanelen op afstand van
de centrale te plaatsen, door de CBO-printen In de centrale te vervangen door CBl-prlnten en een
PTT-lijn als verbinding te gebruiken (4-draads of 6-draads vanwege meeluisterkanaal). Deze optie
kan gekozen worden bij bijvoorbeeld grote polItiecorpsen, waarbij de bedienpanelen In verschillende
districtsbureaus staan en de centrale In het hoofdbureau. Aangezien deze opzet niet zo vaak
voorkomt en de verbinding bedienpaneel-centrale wat betreft de Interfaclng met de PTT-lijn vergelijk
baar is met de verbinding centrale-zend/ontvanger zal eerstgenoemde hier niet verder besproken
worden.

De verbinding centrale-vaste post in het lijnsysteem wordt als volgt opgezet:

9



CENTRALE:........................, SIMPLEX 2 DRAAQS

DUPLEX 2X 2 OP..

PTT1rLIJH rt1 VAL IOIRo

UASTE
POST"

LJj......
r,: ~.~. '*}~~.

I

Figuur 2.2 ~ndlng tuaMn centrale .... zenc:l/ontvanger In het MLS (2).

Voor de owrdracht van audio en data vla de telefoonlijn worden dus twee nieuwe prIntmodules
gebruikt: de eerder genoemde CAL-print In de centrale en een \AL-print die In de nabijheid van de
vaste post staat en hiermee vla een directe lijn wrbonden Is (bij de wrblnding paneel-centrale
beYlndt zich een wrgelijkba~ print In de paneelkast).

De bedlenfunktles In het MLS zijn identiek aan die In het MBS. Naast deze funkties voorziet het
systeem ook In een lijnbewaklngsfunktle, die In gewl van een storing op de lijn een melding op het
paneel veroorzaakt. Bowndlen worden lijndempingvarlatles in het systeem automatisch gecom·
penseerd.

Het owrsturen van audio- en data-informatie moet uiteraard gebeuren binnen de PTT doorlaatband
van 300 tot 3400 Hz. Het audiosignaal moet minimaal een bereik hebben van 300 tot 2900 Hz (ldant
specificatie), terwijl de datasignalen bestaan uit FSK-telegrammen met frequenties 1600 Hz Qogische
"1") en 2600 Hz Qogische "0"). De data mag niet gelijktijdig met de audio op de lijn gezet worden,
en mag ook niet op de zender worden gezet. Daartoe wordt bij audio van centrale naar zend/ont
vanger een frequentiegebiedje rond 3200 Hz weggefilterd en een toon (12) van 3200 Hz bijgemengd,
die de zender activeert. Omgekeerd wordt bij audio van zend/ ontVclnger naar centrale een toon (fs)
van 3150 Hz bijgemengd, welke een Indicatie geeft dat er een signaal ontvangen is. Deze zoge
naamde squelchtoon wordt boIandlen in amplitude gemoduleerd door een signaal dat afhankelijk is
van de signaal/ruis-verhouding aan de uitgang van de ontvanger, waardoor In een aangepaste
wrsie van het systeem diverslty kan worden toegepast. Het signaal op de telefoonlijn bestaat dus
uit audio plus een zendtoon of squelchtoon, èf uit datatelegrammen van 1600 en 2600 Hz (figuur
2.3). Tenslotte Is nog belangrijk dat de zendfunktle Zz vanaf de centrale en de squelchfunktie Qz
vanaf de zend/ontvanger (Inclusief bijbehorende audio) altijd voonang hebben boIan datasignaJen
en dus direct wrstuurd moeten worden.

F5K-data

2600 --..
f(Hz)

1600

squelchfuntkie

zendfunktie

2900 ; 3200~ f(Hz)
3150

300

ttH(t)1
I audio

(a) (b)
figuur 2.3 0ptNdende aignaIen op de verbinding~.. poat:

a) audio ptua zenc:l of aquek:htoon, b) data.

2.4 Het diverslty systeem

Een uitbreiding van het Mobilofoon Lijnsysteem (MLS) vormt het diYerslty systeem. Deze uitbreiding
biedt de gebruiker de mogelijkheid om enerzijds dIe ontvanger van meerdere In een gebied
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opgestelde ontvangers te kiezen, die het best ontvangen signaal heeft, en anderzijds voor het retour
bericht vanuit de centrale die zender te kiezen die bij de best ontvangende ontvanger is geplaatst.
Dit wordt aangeduid met ontvanger diversity resp. automatische zender selectie, en de laatste term
geeft al aan dat deze keuzes volledig automatisch gemaakt worden. Daardoor is op ieder moment
een optimale communicatie tussen mobiele posten en vaste posten mogelijk.

De wijziging die voor deze diversity in het MLS moet worden aangebracht is weergegeven in figuur
2.4.

UA5TE
POSTE"

Figuur 2.4 Opbouw van een dlverslty systeem [3).

In de centrale wordt de CBD-print voor paneel 6 vervangen door een zgn. DSC-print. Wil men ook
zender selectie toepassen dan moet de CBD-print voor paneel 5 vervangen worden door een zgn.
ZSC-print. G6"JOlg hiervan is wel dat slechts vier bedienpanelen kunnen worden aangesloten.

De ontvanger diversity verloopt als volgt: een signaal van een externe bron (mobiele post) wordt
ontvangen door alle acht ontvangers met verschillende hoeveelheid storing. Alle ontvangers sturen
hun ontvangen signaal via de VAL en PTT-lijn naar de centrale. De audio gaat nu niet het audio deel
van de CAL in, maar wordt naar de DSC-print geleld. Hier wordt bepaald welk audiosignaal het
beste is. en die audio gaat via het audio deel van CAL nr:1 naar het bedienpaneel. Aan de bedIen
zijde heeft men dus de indruk dat alle audio binnenkomt op ontvanger 1 en er maar met één
zend/ontvanger gewerkt wordt.

Bij automatische zender selectie wordt die zender geactiveerd die hoort bij de laatst doorge
schakelde ontvanger in het diversity net. Is er nog geen ontvanger geselecteerd geweest of is dit
langer dan een bepaalde houdtijd geleden dan wordt een vooraf bepaalde zender geactiveerd.
Zowel de audio vanaf de panelen als de ontvangen audio gaat nu via de ZSC-print.
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3 Interface en verbinding tussen centrale en zend/ontvanger

3.1 Inleiding

De aansluiting van een zend/ontvanger op de centrale in een Mobilofoon LIjnsysteem bestaat uit
een CAL-print In de centrale, een VAL-print dicht bij de zend/ontvanger en daartussen een (PIT-)
telefoonlijn (twee- of vierdraads).

De belangrijkste funktie van de CAL- en VAL-printen Is het op de lijn zetten en detecteren van audio
en data-Informatie. Om dit te bewerkstelligen zijn in de oorspronkelijke prints enkele complexe
filterschakelingen toegepast. Deze schakelingen zorgen bij de produktie voor een grote kostenpost
vanwege de arbeidsintensieve afregelingen en het grote printoppervlak dat de vele onderdelen In
beslag nemen. Daarom is het interessant om deze schakelingen eens wat nader te bestuderen,
aangezien digitale signaalverwerking hier wellicht voordelen kan bieden.

3.2 De centl'8le-lnterface print (CAL)

De CAL-print in de centrale heeft als taak het verrichten van aanpassingen van de audio- en
datasignalen afkomstig van de panelen voor verzending over de PIT-lijn, en omgekeerd het
detecteren van audio en data (indicaties) op de PIT-lijn en het doorsturen van deze signalen naar
de panelen. De print is hiertoe opgesplitst in drie delen:

*
*
*

een microprocessor deel
een audio deel
een Interface deel naar (en van) de telefoonlijn

Het microprocessor deel vormt het hart van de CAL. Het bestuurt de beide andere delen volledig,
op de zendfunktie Zz na. Deze heeft de hoogste prioriteit en moet direct uitgevoerd worden. Alle
funkties (op zenden vanaf paneel na) worden gemaakt of opgeheven door decodering van de
seriële asynchrone datasignalen van de CSOs (of CSLS in geval van een lijnsysteem). De status
van een radiokanaal, door het interface deel aangeboden aan de microprocessor, wordt omgezet in
een serieel asynchroon datasignaal en doorgegeven aan de CSDs. Daar vindt verdere verwerking
en versturing naar het paneel plaats. De snelheid tussen CAL en CSD is 78 kSaud. De CAL tast de
CSOs cyclisch af en leest het bijbehorende signaal In na detectie van een startcode (detectie
binnen 3 msec.).

De hoofdtaak van het audio deel van de CAL is het samenstellen van een signaal Az voor de
zender, dat betekent i.g.v.

*
*
*

zenden vanaf de panelen: uit de signalen van de CSDs. Ap1 t/m Ap6
relais: uit het signaal van de ontvanger Ac
koppelen: uit de signalen van de overige ontvangers Ak1 t/m Ak8.

Zoals gezegd heeft zenden vanaf de panelen de hoogste prioriteit. De tweede taak van het audio
deel Is het samenstellen van een Az/o signaal uit het laagfrequente signaal naar de zender en dat
afkomstig van de ontvanger. Hieruit wordt ook het signaal \JOor de kanaalregistratierecorder
afgeleid.

Het interface deel tenslotte verzorgt de volledig galvanisch gescheiden verbinding tussen het audio
en microprocessor deel enerzijds en de telefoonlijn anderzijds. Een schematische voorstelling van
de CAL met bijbehorende signalen is te zien in figuur 3.1.
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figuur 3.1 Schema van de CAL en bijbehorende algna.en.

Er wordt of spraak of FSK-gemoduleerde data (beide binnen de spraakband) overgedragen, waarbij
de microprocessor bepaalt Vttelk soort signaal er op de lijn wordt gezet. Van CAL naar VAL worden
de volgende signalen gestuurd:

*
*
*
*
*
*

IJ. audio signaal
zendfunktIe
kanaalomschakeling }
toonsquelch (= toons/ot)
relais
reserve

z/o-gebonden funkties
("koppelen" is centrale
gebonden funktie)

Van VAL naar CAL worden de bij de FSK~ata behorende terugmeldingen verzonden en uiteraard
het ontvangen /.t. audiosignaal, en tevens twee storingsmeldingen:

*
*

voor lijnbreuk c.q. storing in de data overdracht
noodstroombednjf

Hoe het te verzenden signaal wordt bewerkt en op de lijn gezet zal later in dit hoofdstuk worden
besproken. Ook de verVtterking van het ontvangen signaal wordt daar behandeld.

3.3 De vaste post interface print (VAL)

Een VAL vormt de verbinding tussen een vaste post (zend/ontvanger) en een telefoonlijn. De print
verzorgt de detectie en het doorsturen van enerzijds te verzenden audio en besturingsdata naar de
zend/ontvanger, en anderzijds van ontvangen audio en terugmeldingsdata naar de centrale. Ook de
VAL bestaat uit drie delen. nl.:

*
*
*

een microprocessor deel
een lijninterface deel
een vaste post interface deel

Net als op de CAL is de microprocessor het hart van de print. Deze bestuurt de beide interface
delen, Vttekt de frequentie fs (squelch-toon van 3150 Hz) op. verzorgt een reset-schakeling en
bewaakt de voedingsspanning.

Het lijninterface deel verzorgt de galvanische scheiding tussen de PTT-lijn en de schakeling op de
VAL Bovendien wordt voor een juiste niveau aanpassing en instelling van de /.t. signalen van en
naar de PTT-lijn en de rest van de schakeling gezorgd. Hoe dit in zijn Vtterk gaat komt later in dit
hoofdstuk ter sprake.
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Het vaste post Interface deel brengt de verbinding tussen vaste post en de rest van de schakelingen
op de VAL tot stand. Er Is (op een logarithmische converter na) een galvanische scheiding tussen
vaste post en VAL. Deze komt tot stand door middel van transformatoren voor de audiosignalen en
relais en opto-couplers voor de digitale signalen. Een schematische voorstelling van de VAL ziet er
uit als In figuur 3.1. met het verschil dat het audio deel vervangen wordt door een lijninterface deel
en het Interface deel op de CAL door een vaste post Interface deel.

De signalen die van VAL naar zend/ontvanger worden gestuurd zijn:

* I.f. audiosignaal
* zendfunktie
* kanaalomschakeling
* toonsquelch
* relais
* reserve

Van zend/ontvanger naar VAL wordt naast terugmeldingen de ontvangen audio verstuurd.

3.4 LIjninterface met de PTT-lijn

De beide interface delen op de CAL· en de VAL-print passen de audio- en datasignalen aan voor
verzending (M!r de PIT-lijn. Dit gebeurt met behulp van enkele complexe filterschakelingen.
waarvan zoals al eerder vermeld de afregeling tijdr(M!nd Is en die veel componenten bevatten.
Daarom worden deze delen eens nader bestudeerd om hiervan later eventueel een gedeelte digitaal
te implementeren. De Interface delen en hun verbinding zijn geschetst in figuur 3.2.

Het ingangssignaal op de CAL aan de paneelzijde Is audio afkomstig van de panelen, de FSK-data
vanuit de modem en het zendcommando Zz vanaf het microprocessor deel. Op de VAL zijn de
ingangssignalen aan de zend/ontvanger-zijde de ontvangen audio, FSK-data (terugmeldingen) en
het ontvangstsignaal Oz, die via de telefoonlijn naar de CAL worden verzonden.

De ontvangen signalen van de VAL (CAL) worden door een vorkschakelIng op een ander deel van
de CAL (VAL) gezet, en weer ontrafeld In een audiosignaal naar de panelen (de zender), data naar
de modem en het microprocessor deel, en een ontvangstindicatie (zendindicatie) naar het
microprocessor deel.

Aangezien de interface delen op CAL en VAL nauwelijks verschillen op de niveaus en de benamin
gen van de signalen na, zal hier alleen de funktionele werking van de CAL worden beschreven.
Waar verschillen met de VAL bestaan zal dit vermeld worden.

Audio en data komen eerst In een Meng- en Relaisschakeling (MRS) waar door stuursignalen van de
microprocessor bepaald wordt welke van de twee er wordt verstuurd.

Het te versturen signaal (audio of data) gaat vervolgens door een bandsperfilter (BSF). dat een -dal"
met een bandbreedte van 70 Hz rond een frequentie van 3200 Hz (3150 Hz In de VAL) wegfiltert.
Het spectrum van de data (tonen van 1600 en 2600 Hz) zal niet door het BSF beïnvloed worden.

Na het BSF wordt het signaal. Indien de zendfunktie (ontvangstfunktie In de CAL) In werking Is,
gemengd met een toon van 3200 Hz (3150 Hz In de VAL, gemoduleerd door een signaal met een
amplitude afhankelijk van de sterkte van het ontvangen signaal) In de Amplitude Modulator/Meng
schakeling (AMM). FSK-data wordt hier niet bewerkt.

Hierna wordt het signaal gefilterd door een 6- orde laagdoorlaatfilter (LDF), zodat frequenties boven
3400 Hz worden uitgefilterd conform de eisen van de PIT

Het signaal is nu in principe gereed voor verzending (M!r de telefoonlijn. Het moet echter nog
aangepast worden aan de frequentie-afhankelijke dempingkarakteristiek van de telefoonlijn, en dit
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gebeurt In een zgn. effenaar (EFF). Deze vertoont een frequentie-afhankelijke doorlaatkromme. die
die van de lijn (gedeeltelijk) compenseert.

Tenslotte komt het signaal In de PIT-lijn Interface (PITI), die de vorkschakeling bevat, en tevens een
versterker om eventuele lijndempingen op te vangen. Verder kan hier bepaald worden of een twee
of vierdraads verbinding wordt gebruikt. Bcp/endien wordt reflectiecorrectie (-echo cancelling-)
toegepast om reflectie door de telefoonlijn tegen te gaan. Met behulp van transformatoren Is een
(verplichte) galvanische scheiding aangebracht tussen systeem en PIT-lijn.

Het retour signaal van de lijn wordt door de vorkschakeling In de PITI naar een tweede effenaar
(EFF2) geleld, met dezelfde werking als EFF1 (compensatie van lijn-frequentiekarakteristiek).

Vervolgens wordt het niveau van het signaal aangepast door een Variabele Niveau Aanpasser
(VNA). De versterking hiervan Is afhankelijk van het niveau van het binnenkomende signaal (variabel
tussen -16 dBm en +4 dBm), en wordt steeds opnieuw Ingesteld tijdens de ontvangst van FSK-data.
Het datasignaal wordt omgezet van analoog In digitaal en met de verkregen waarde wordt een
audicp/ersterker aangestuurd die het signaal uit de EFF2 op een nominaal niveau van -10 dBm (cp/er
600 Ohm) brengt.

Het signaal wordt nu cp/er twee takken verdeeld. In de ene tak passeert het signaal een banddoor
laatfilter (BOF), dat het squelch-signaal (= ontvangstindicatie, zendsignaal in de VAL) doorlaat en de
rest wegfiltert. In de Piek Detector sOuelch (POO) wordt vervolgens een gelijkspanning gegenereerd
waarvan de amplitude afhangt van de piek-piek spanning van het 3150 Hz squelch-signaal. Hiermee
kan dus niet alleen worden afgeleid of er wel of niet squelch Is. maar tevens hoe groot de amplitude
Is. Met dit gegeven kan dan, door vergelijking met andere squelch-signalen, het sterkst ontvangen
signaal bepaald worden. Hiermee kan dan een zogenaamd diversity systeem worden opgebolMd.
Op de VAL wordt slechts het zendsignaal fz gedetecteerd en doorgegeven aan de zender In de
POZ.

In de andere tak is een BSF opgenomen die het al dan niet aanwezige ontvangstsignaal fs
(zendsignaal fz in de VAL) wegfiitert, gevolgd door een LOF, zodat alleen de PIT-band CNerblijft. De
microprocessor maakt dan met behulp van de squelch-indicatie weer het onderscheid tussen audio
en data, om deze naar de panelen (zenders) resp. modems door te schakelen In de MRS.
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4 Inleiding digitale signaalbewerking

4.1 Inleiding

Volgens Shannon kan elk t.dcomlnu signaal x(t) waarvan het frequentiespectrum in bandbreedte
begrensd Is zonder wr1ies van Informatie 'Mlrden yoorgesteid als een reeks getallen x[n] die het
oorspronkelijke signaal representeren als t.ddlscreet signaal [4]. HIerb, 'Mlrdt wrondersteld dat de
getallen het signaal oneindig nauwkeurig representeren. B' een digitaal signaal is echter het aantal
mogelijke waarden van de getallen principieel beperkt. Dit aspect van digitale signalen wroorzaakt
vaak flinke complicaties (niet~ineaire effecten, quantlsatie-ruls) waarmee terdege rekening dient te
'Mlrden gehouden.' Toch blijkt dat de bewerking van signalen in digitale vorm vaak meer yoordeien
biedt dan de analoge signaalbewerking. In dit hoofdstuk 'Mlrdt een Inleiding gemaakt tot de theorie
van de digitale signaalbewerking.

4.2 Digitale bewerking van analoge signalen

Het omzetten van een tijdcontinu (analoog) signaal in een dlgltaal signaal gebeurt met een Analoog
DlgitaaJ Conwrter (ADe). Daartoe 'Mlrdt het analoge signaal eerst bemonsterd met een frequemie
flMlple die volgens het Nyquist-crtterium ten minste twee maal zo groot moet zijn als de hoogst
voorkomende frequentie in het spectrum van het analoge signaal. Omdat in dat geYal In het
spectrum geen vollWV8rvormlng (Engels: allasing) optreedt kan uit het bemonsterde signaal het
oorspronkelijke tijdcontinue signaal weer gereconstrueerd 'Mlrden.

Aangezien de meeste analoge signalen niet bandbegrensd zijn en vaak CNer een groot frequen
tIebereik behept zijn met ruis moet het signaal voor A/D-conwrsie meestal eerst door een zogEr
naamd anti-aJlasing filter bewerkt 'Mlrden (figuur 4.1). Dit Is een (analoog) laagdoor1aatfUter dat
frequenties beMIn een bepaalde grens (~*f..",.) uitfiltert en zo vouwwrvorming In het spectrum
voorkomt. Het signaal Is daama geschikt yoor A/D-conwrsie, waarb' het bemonsterd 'Mlrdt, en
wrvolgens gequantlseerd en daama gecodeerd In een binaire code (bv. two~ complement).

Anti-aliasing
filter

Reconstructie
filter

FItIuur 4.1

Het digitale signaal dat In feite bestaat uit een reeks dlscrBte Y.88Iden kan nu door een numerieke
processor (Digitale Signaal Processor of DSP) bewerkt 'Mlrden volgens een bepaald algortthme
(figuur 4.1). Zo'n processor Is een krachtige signaalbewerklngs-chip met een uitgebreide instruetlEr
set en een speciale architectuur waarmee snet en efficlênt grote aantallen eenvoudige berekeningen.
zoals optellingen en wrmenlgvuldlglngen, kunnen 'Mlrden ultg8Y08rd. Deze soort processoren
'Mlrdt steeds meer gebruikt, niet alleen voor toepassingen In de telecommunicatie, maar ook in de
regeltechniek, digitale audiosystemen, de robotica. spraak- en beeldverwerking en In de meettech
niek.

Na bewerking kan het (digitale) uitgangssignaal van de processor weer 'Mlrden omgezet in een
analoog signaal m.b.v. een DlgitaaJ Analoog Conwrter (OAe). Hiervoor 'Mlrden opeenvolgende
digitale signaaJwaarden geïnterpoleerd en het resultaat gaat door een zogenaamd reconstruetlEr
filter. Dit is een laagdoor1aat fUter, dat er voor zorgt dat de beelden van het basisband signaal rond
(veelvouden van) de samplErfrequentie uit het uitgangssignaal 'Mlrden wrw'derd. Oe afsnijfrequen-

In de praktijk v.ordt dit aspect In .... instantie ...rwaattooact en pas later bekeken en in I8kening gebracht
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tie van dit filter moet dus net als bij het anti-aliaslng filter de helft van de sample-frequentie ·zijn
(~*feample)'

4.3 Voor· en nadelen van digitale signaalbewerking

Door de toenemende Integratie en efficiëntie van digitale signaalprocessoren (DSPs) wordt digitale
signaalbewerking voor steeds meer toepassingen aantrekkelijk. Het bewerken van signalen In real
time met een nauwkeurigheid die die van analoge systemen vaak veruit overtreft Is hiervoor een
belangrijke reden. De grootste voordelen van het digitaal bewerken van signalen zijn:

*

*

*

*
*

men kan met hoge betrouwbaarheid complexe bewerkingen op een signaal
uitvoeren
een DSP voert grote aantallen berekeningen (optellen, vermenigvuldigen) snel en
efficiënt uit (nuttig voor wiskundige technieken als bv. DFT, FFT)
men kan digitaal filters Implementeren met een exact lineaire fase (nodig voor data
transmissie)
men kan zelfregelende Cadaptleve") systemen Implementeren
men kan identieke schakelingen Implementeren (maakt afregelen bij fabricage
overbodig) die een geringe Invloed hebben voor zOoYel Interne Invloeden (verou
dering, drift) als externe Invloeden (temperatuur, stoorsignalen)

Uiteraard zijn aan het toepassen van digitale signaalbewerking ook enige consequenties verbonden
waarmee rekening dient te worden gehouden:

*

*

*

bij toepassing in een analoge omgeving zijn altijd A/D- en 0/A-converters nodig,
die soms tamelijk complex kunnen zijn
dezelfde Informatie vereist als digitaal signaal een grotere bandbreedte dan als
analoog signaal
naarmate digitale chips complexer worden zijn er voor het ontwerp en de fabricage
soms grote hoeveelheden gespecialiseerde kennis en speciale apparatuur nodig

Bij een beslissing CNer de Invoering van digitale signaalbewerking In een systeem (bestaand of
nieuw) moeten genoemde voordelen en nadelen goed tegen elkaar worden afgewogen. Tevens is
het noodzakelijk om een goed overzicht te krijgen van het uitgebreide scala van DSPs en hun
verschillende ontwikkelhulpmiddelen dat op de markt Is, zodat hieruit een geschikte keuze voor de
gewenste toepassing gemaakt kan worden.

4.4 Digitale filters

Een van de belangrijkste toepassingen van digitale signaalbewerking Is filteren. Het algorlthme
hiervoor vereist meestal een groot aantal herhaalde arithmetische operaties van relatief eenvoudige
aard (optellen, vermenigvuldigen) en een klein aantall/O-operaties (Input/Output). Een DSP is
uitermate geschikt (gemaakt) voor het uitvoeren van dit soort bewerkingen, en maakt het bCNendlen
mogelijk om identieke filters met scherpe filterkarakterlstieken te Implementeren zonder Invloeden
van bijvoorbeeld spanning- of temperatuurdrift. Een ander belangrijk voordeel van digitale filters Is
het gemak waarmee filter coëfficlenten veranderd kunnen worden om de frequentieresponsie aan te
passen. Zo kan een ontwerper eenvoudig en efficiënt Inspelen op veranderingen In een systeem
omgeving.

Het uitgangspunt bij het ontwerp van digitale filters Is meestal een gewenste amplitude- en/of
fasekarakteristiek die binnen een bepaald frequentiebereik aan gestelde specificaties moet voldoen.
In het ontwerpproces worden de volgende stappen één of meerdere keren doorlopen:

* Keuze tussen een Finite Impulse Response (FIR) en een Infinite Impulse Response
(UR) filter om de gewenste karakteristiek te benaderen (deze worden hierna bespro
ken)
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*
*

*

4.401 FIR filters

Keuze van de orde van het filter en berekening van de coêffIclenten van het·fIIter
Keuze van een flIterstructuur en het In rekening brengen van ewntuele quantlsatle
effecten
Controle of het resulterende filter aan de oorspronkelijke specificaties voldoet en
zonodlg herhalen van de procedure

Voor FInIte Impulse Response filters wordt de relatie tussen het discrete IngangsslgnaaJ x[n] en het
discrete uitgangssignaal YIn] beschrewn door [5]:

"y In] :: E b"ox In-ij
,,-0 (4.1)

(4.2)

Hierin Is (M +1) de lengte (orde) van het filter en de coêfflclenten bk stellen de Impulsresponsie h[k]
voor van het systeem op de discrete eenheidspuls ~ [n]. Zoals blijkt uit (4.1) hebben FIR filters een
Impulsresponsie met een eindige lengte. Wanneer op (4.1) de z-transforrnatle wordt toegepast
verkrijgt men de zogenaamde systeemfunctie H(z):

y,,," "
H (z) ::~ :: E b"oz-" :: Eh IIcI°z·"

X (z) ".0 ka 0

Vergelijking (4.1) kan met een DSP eenvoudig worden geïmplementeerd door wrmenlgvuldlglng van
M wrtraagde input-samples en het actuele Input-sample met de respeetlewlijke coêfflcienten en
accumulatie van de resultaten.

Belangrijke pluspunten van FIR filters z,n:

*
*
*

ze zijn altijd stabiel (alleen nulpunten In de systeemfunctie H(z))
ze kunnen een exact lineaire fasekarakteristiek hebben
Implementatie met een DSP Is eenvoudig

Minpunten van FIR filters z,n:

*

*

4.4.2 IIR fUters

de Impulsresponsie heeft een eindige lengte, waardoor een rimpel In de amplitude
karakteristiek geïntroduceerd wordt
t.o.V. IIR filters z,n meer coêfficlenten nodig om een zelfde fdterkarakteristiek te
Implementeren

(4.3)

InfInite Impulse Response filters worden (zoals hun naam al doet wrmoeden) gekenmerkt door een
oneindige ImpulsresponsIeo De dlfferentlewrgel'klng

N "
Y In] :: E _"oy [n-ij + E b"ox [n-ij

".1 ka 0

geeft weer dat de uitgang van het fdter wordt wrkregen uit een gewogen som van oude (wrtraag
de) Ingangswaarden en uItgangswaarden van het filter (plus de actuele Ingangswaarde). De orde
van het filter wordt gegeven door de grootste van M of N (meestal N). De systeemfunetie H(z) van
het filter bevat nu naast nulpunten ook pofen, waardoor het fUter Instabiel kan z'n (nl. Indien een
pool buiten de eenheIdscirkel (z=1) ligt):
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(4.4)

Het grote voordeel van deze soort filters ten opzichte van FIR filters Is dat met minder coêfficlenten
(c.q. vertraagde Inputs en outputs) al redelijk scherpere filterkarakteristieken kunnen worden
gerealiseerd (4- orde filter met 10 coëfficlenten). De opslag van coêfficienten, samples en resultaten
In een geheugen vergt daarom weinig ruimte. Daarentegen Is het bijzonder moeilijk om met IIR
filters lineaire fasekarakteristieken te verkrijgen.

4.4.3 Filter lengte

De lengte of orde van een filter Is afhankelijk van de eisen die men aan de te realiseren filterkarak
teristieken stelt. In het algemeen kan een filter met meer coëfficlenten scherpere CNergangsgebleden
en grotere demping(-en) In de sperband(-en) realiseren. Wil men echter In real-time signalen
bewerken (filteren) dan moet een afweging gemaakt worden tussen het aantal coëfficienten en de
tijdsduur die nodig is voor uitvoering van het bewerkings-algorithme (is ook afhankelijk van de
kloksnelheid waarop een DSP werkt).

Bij een IIR filter kan men vaak uitgaan van een analoog filter dat de gewenste frequentieresponsie
realiseert. Het digitale filter wordt dan verkregen door transformatie van de CNerdrachtsfunctie van
het analoge filter, en hieruit kunnen vrij eenvoudig de coëfficienten van het IIR filter berekend
worden. De orde van het filter kan meestal gelijk worden gesteld aan die van zijn analoge tegen
hanger.

FIR filters hebben, In tegenstelling tot IIR filters. geen analoge tegenhanger aangezien analoge filters
altijd een oneindige Impulsresponsie hebben. De berekening van de coêfficienten Is dan ook
aanzienlijk complexer en moet meestal met een computer worden uitgevoerd. Daarnaast zijn zoals
gezegd voor de realisatie van dezelfde filterkarakteristieken met een FIR filter meestal meer
coëfficienten nodig dan met een IIR filter.

4.4.4 Filter structuur

Voor de Implementatie van digitale filters bestaan verschillende mogelijke structuren. De meest
eenvoudige opbouw van een filter is de zogenaamde Directe Vorm 1. In figuur 4.2 is een voorbeeld
gegeven van deze structuur die de algemene differentievergelijking

N M

Y [n) = L sJe'Y [n-1cJ + L bJe'x [n-1cJ
Je.1 Je. 0 (4.5)

voor digitale filters Implementeert. Deze structuur bevat (N+M) vertragers en (N+M+l) vermenigvul
digers, en is in feite een serieschakeling van een niet-recursief deel (realiseert de nulpunten) en een
recursief deel (realiseert de polen). Voor FIR filters Is N altijd 0 en de structuur van dit soort filters is
bijna altijd niet-recursief.

20



Int ,In

I-I I-I

b, .,
Iin- 11 YIn - 11

1-1 1-1

bZ ·Z
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...
yIn-NI

Figuur 4.2 DIrecte Vorm 1 f1lteratructuur (5).

Een andere structuur is de Directe Vorm 2. die slechts M vertragers bevat (minimale aantal). Er
hOeYen dus slechts M signaalwaarden opgeslagen te worden. Een voorbeeld van een IIR filter met
deze structuur is te zien in figuur 4.3.

Inl 'lil
1-1

., b,

1-1

·z bZ

I ""-1 liM-l

1-1

Figuur 4.3 DIrecte Vorm 2 UR filter (5).

(4.6)

Ook hier realiseert het ene deel alle nulpunten en het andere deel alle polen. De belde directe
vormen hebben een grote -parametergevoellgheid-. Dat wil zeggen dat de frequentieresponsie
aanmerkelijk kan veranderen door een kleine variatie of afwijking van een van de coêfflcienten St of
bi' vanwege hun invloed op alle M polen resp. N nulpunten. Dit verschijnsel is te ondervangen door
de systeemfunctie H(z) op te splitsen in een aantal eerste-orde- en tweede-orde-sectles van de vorm

H/1(Z) = bo+b1·z-
1

1-~'Z-1

respecti8Yelijk

bo+b 'Z-1 +~'Z-2
Hl(Z) = --=..---:..1_---.;=--_

1-~ 'Z-1_~'Z-2

Deze kleinere delen kunnen dan of in serie of parallel gezet worden. In figuur 4.4 is een tweede
orde-sectie in Directe Vorm 2 van een IIR filter geg8Yen.
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Figuur 4.4

dlnl Ilo

'''I ,Ift
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o.Z 111,,- 21 '2

Tweede orde sectie In Directe Vorm 2 (5].

Op deze manier wordt de parametergE!"lOeligheid en daarmee de kans dat een filter instabiel wordt
aanzienlijk verkleind.

4.4.5 Adaptieve filters

Tot nu toe is alleen gesproken over "vaste filters": filters waarvan de coëfficienten eenmalig worden
berekend en als vaste parameters worden gerealiseerd. In veel gevallen kan echter niet vantE!"lOren
worden vastgesteld wat de beste waarde van de coëfficienten is, of variëren de coëfficienten als
functie van de tijd. Er kan dan gebruik worden gemaakt van zogenaamde adaptieve filters: dit zijn
filters die zelf de waarde van de coëfficienten bepalen en automatisch aanpassen als de omstan·
digheden daar om vragen.

Enkele bekende toepassingen van dit soort filters zijn "automatische lijnegalisatie" voor compensatie
van (in de tijd variërende) kabelkarakteristieken, en "echo-cancelling" om reflecties van echos bij
tweerichtings-transmissie van telefoon- en dataverkeer te onderdrukken. Beide technieken worden in
het mobilofoon bediensysteem toegepast!

Een adaptief filter bestaat in het algemeen uit twee delen: een filter, dat de gewenste bewerkings
funktie realiseert, en een adaptief algorithme om de coëfficienten aan te passen en de responsie van
het filter te optimaliseren.

De meest eenvoudige structuur voor adaptieve filters is de transversale structuur van FIR filters. Ook
IIR filters kunnen een bepaald adaptief a1gorithme implementeren, maar bij dit soort filters is de kans
groot dat bij het aanpassen van de coëfficienten de resulterende polen en nulpunten van de
overdrachtsfunktie een instabiel filter opleveren. Voor een bepaalde toepassing zijn verschillende
structuren en algorithmes mogelijk, maar daarbij moet wel verbeterde kwaliteit worden afgewogen
tegen toenemende complexiteit.

Een algemeen model van een adaptief filter is getekend in figuur 4.5. Het digitale (FJR) filter berekent
de uitgangssamples y[n) volgens

N-1

Y [n] = L bk [n]·x [n-kl
k" 0

Met dit discrete uitgangssignaal van het filter wordt dan een foutsignaal e[n) berekend:

8 [n) = d [n) - y [11)

D[n) is hierin een bekend (gewenst) uitgangssignaal van het filter. Met behulp van e[n) en het
ingangssignaal x[n) worden vervolgens de coëfficienten van het filter volgens een bepaald
algorithme aangepast met de opzet het verschil in (4.7) te verkleinen.
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figuur 4.5 Algemeen model van een adaptief ft... (6].

Een veel gebruikt adaptief algorlthme Is het Least Mean Square (LMS) a1gorithme [6]. Dit a1gorithme
tracht een "Mean Square Error" e te minimaliseren, welke gelijk is aan

(4.10)

E stelt hierin de verwachtingswaarde van e2[n] voor. Een methode die eenvoudig de optimale
waarden van de coêfflcienten bepaalt doet dit sample voor sample. Bij elk nieuw sample worden alle
coëfficienten aangepast met een waarde die 6Y8nredig Is met de negatl6Y8 gradlênt van e2[n], die
een maat is voor e:

(4.11 )

(4.12)

(4.13)met u,.,., > 0

waarin u de adaptatie stapgrootte is. Deze regelt de stabiliteit van de adaptatie en de convergentie
snelheid, dat Is de snelheid waarmee e vanuit een InitiAle waarde z~n minimale waarde kan
bereiken. Voor de bepaling van u moet een belangrijke afweging worden gemaakt: enerzijds wordt
de convergentiesneIheld wrgroot door het wrgroten van u, maar anderz~ds Is de resterende maan
square error In de staady state (d.w.z. na afloop van de adaptatie) 6Y8nredlg met u. Om deze
resterende fout klein te houden mag u dus niet te groot gekozen worden. In het algemeen moet
voor de adaptatie stapgrootte u gelden [6]

~<u<_1_
N·02

x

waarin N het aantal coêfficienten is en 0.
2 het vermogen van het Ingangssignaal. De eis u,,*, > 0

garandeert convergentie van de coêfficienten naar een optimale waarde.
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5 Digitale signaalbewerking in het MBS

5.1 Inleiding

Bij dit afstudeerproject zijn de interface prints van de CAL-VAL verbinding in het MBS nader
bekeken op de mogelijkheid om digitale signaalbawerking toe te passen. Hierbij werd vooropgesteld
dat de afregeling van de prints vereenvoudigd (of zelfs automatisch) moest worden. Daarnaast
diende de hoeveelheid onderdelen minimaal te worden gehouden.

Diverse funkties van de interface print komen in aanmerking voor digitale implementatie: de filters
Oaagdooriaat. banddooriaat, bandsper), de effenaar Oijnegalisatie), de VNA (niveau-regeling) en ook
de modem. Belangrijk is echter dat de bewerking van een signaal in raai-time moet gebeuren.
Daarom is het noodzakelijk een DSP te gebruiken met een architectuur en instructle-set die de te
implementeren algorithmes efficiênt en nauwkeurig kan uitvoeren.

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke funkties worden geïmplementeerd, er wordt een vergelij
king gemaakt tussen enkele potentiële signaalprocessoren voor deze toepassing en tenslotte wordt
een keuze gemaakt voor de te gebruiken DSP.

5.2 Beschrijving van de te implementeren funkties

Zoals gezegd is allereerst bekeken welke funkties van de CAL- en VAL-interface prints in digitale
vorm uitgevoerd kunnen worden. De PTT Interface (PTTI) bEMlt een vorkschakeling voor aansluiting
op de telefoonlijn (figuur 3.2), en tevens enkele versterkers die lijndempingen compenseren.
Bovendien worden in de PTTI echo-reflecties van de telefoonlijn gecorrigeerd, dat ook bekend is als
"echo-cancelling", Aangezien deze bewerkingen tamelijk complex zijn en het nieuwe ontwerp in real
time moet kunnen werken is besloten de PTTI (vooralsnog) niet digitaal te implementeren.
Zodoende worden de CAL- en VAL-prints in twee delen gesplitst: een zendgedeelte en een
ontvanggedeelte (voor signalen naar resp. van de lijn). Dit project is gericht op de implementatie
van het ontvanggedeelte van de CAL-print aan de kant van de centrale van de telefoonlijnverbinding.

Figuur 5.1

5.2.1 Effenaar

Ontvanggedeett. van d. CAL-print.

Het eerste functionele blok na de PTT-interface is de effenaar. Deze effenaar, in het schema EFF2
genoemd, egaliseert de overdrachtskarakteristiek van de telefoonlijn en compenseert zo de lineaire
vervorming die signalen op de lijn ondervinden.

In het oorspronkelijke systeem wordt de effenaar voor twee frequentiegebieden atzonderiijk
afgeregeld: voor lage frequenties tot :t 1.5 kHz met een testtoon van 300 Hz en voor frequenties
van :t 1.5 kHz tot :t 4 kHz met een toon van 2900 Hz. Bij aflevering van het systeem is het zo
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afgeregeld dat bij een Ingangsniveau (op de VAL I) van 0 dBm (over 600 Ohm) het uitgangsnIveau
van EFF2 -6 dBm bedraagt.

Op de plaats van gebruik dient de effenaar dan nog wel aan de te gebruiken telefoonlijn te worden
aangepast Ook kan het voorkomen dat tijdens het gebruik de verbinding vla het telefoonnet
verandert en dus ook de Instelling van de effenaar aangepast moet worden.

Het Is dus wenselijk om de aanpassing van de Instelling van de effenaar automatisch te laten
gebeuren wanneer op een andere telefoonlijn wordt overgeschakeld. Als Implementatie van de
effenaar Is daarom gekozen voor een ·seml adaptief filter-. Dit digitale filter Is opgesplitst In twee
delen die In cascade worden gezet, één voor de lage frequenties (Lcm Pass) en één voor de hoge
frequenties (High Pass). wanneer wordt overgeschakeld op een andere telefoonverbinding worden
beide filters aangepast aan de dempingkarakteristiek van de nieuwe verbinding. Voor de adaptatie
van de coêfficlenten van de filters wordt voor het LPF een referentietoon van 300 Hz gebruikt en
voor het HPF een toon van 2900 Hz. Als eenmaal de filters zijn aangepast op de te gebruiken lijn
blijven zij hun Instelling behouden voor de duur van het gebruik van die verbinding. Dit verklaart het
semi-adaptieve karakter van de effenaar.

Voor beide filters wordt een FIR filterstructuur gekozen, ondanks het feit dat voor deze soort filters
CNer het algemeen meer coêfficienten nodig zijn dan voor de realisatie van dezelfde karakteristiek
met UR filters. De reden Is dat tijdens de adaptatie van de coëfficienten bij UR filters één of meer
polen buiten de eenheidscirkel In het z·v1ak terecht zou(-den) kunnen komen, wat zou resulteren in
een instabiel filter. Bij FIR filters liggen alle polen echter altijd in de oorsprong. en adaptatie van de
coëfficienten Oees: Impulsresponsie) van het filter verandert alleen de ligging van de nulpunten en
kan dus nooit leiden tot een instabiel filter.

Als uitgangspunt voor de twee filters van de effenaar (LPF en HPF) wordt de karakteristiek gekozen
met de maximale grenzen waarbinnen de effenaar In het oorspronkelijke systeem geregeld kan
worden. Deze karakteristiek staat in bijlage A. Uit een analyse met een computerprogramma voor
het ontwerpen van digitale filters Is gebleken dat deze karakteristiek geïmplementeerd kan worden
met twee FIR filters met 7 resp. 15 coëfficienten. Bij de Ingebruikname van het systeem dient eerst
een adaptatiecyclus te worden doorlopen om de effenaar de juiste instelling te geven.

5.2.2 Variabele Niveau Aanpasser (VNA)

In de VNA wordt het signaal (audio of data) zodanig versterkt dat het bereik van het uitgangssignaal
altijd op een constant niveau ligt. In het oorspronkelijke systeem wordt de versterkingsfactor van de
VNA steeds bijgeregeld na de ontvangst van een databericht. De ontvangst van data is waar te
nemen via een signaal van de modem dat op dat moment ·Iaag" wordt. Gedurende zo'n bericht, dat
bestaat uit minimaal 3 bytes met een totale tijdsduur van ± 25 msec., wordt het niveau van het
ingangssignaal bepaald. Na afloop van het bericht wordt, afhankelijk van het ingangsniveau, een
nieuwe versterkingsfactor ingesteld, welke gebruikt wordt voor de daaropvolgende audiosignalen tot
en met het volgende databericht. Daarna herhaalt de procedure zich.

De VNA kan dus eenvoudig geïmplementeerd worden door het signaal aan de Ingang (uitgangs
signaal van het HPF van de effenaar) met een factor te vermenigvuldigen. wanneer het signaal van
de modem ·Iaag" Is betekent dat dat het ontvangen signaal data Is. Vanaf dat moment moet naast
het vermenigvuldigen van het Ingangssignaal met de factor het niveau van het Ingangssignaal
bepaald worden. Als vervolgens het modem-signaal ·hoog· wordt (d.w.z. einde databericht) moet de
nieuwe factor berekend worden. Het referentienIveau aan de uitgang van de VNA bij deze
berekening Is -10 dBm.

5.2.3 Filters

Het ontvangdeel van de CAL in het oorspronkelijke systeem bevat drie filters: een bandpass filter
(BPF) om de squelchtoon van 3150 Hz te detecteren, een bandstop filter (BSF) om deze toon uit
het ingangssignaal te filteren, en een laagdoorlaat filter (LPF) om frequenties bCNen 4 kHz te
onderdrukken.
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(figuur 4.1). Dit filter Is zo gedimensioneerd dat frequenties bc:J.Ien 4 kHz worden uitgefilterd (zie
hleNOOr de beschrijving van de hardware).

Het Bandpass FUter (BPF) op de CAL moet alleen de squelch-Indlcatle met frequentie 3150 Hz
doorlaten. Hiertoe moet een filter worden ontworpen met een doorlaatband van 20 Hz rond de
squelch-frequentle. Bulten een band van 100 Hz rond deze frequentie moet een demping van 20 dB
gerealiseerd worden.De tolerantiekarakterIstiek voor dit filter staat In bijlage B.

Het Bandstop FUter (BSF) In de andere tak van de schakeling (figuur 3.2) moet de squelch-toon Juist
wegfilteren zodat deze niet hoorbaar Is aan de uitgang. Daartoe dient een frequentieband van 20 Hz
rond 3150 Hz met minimaal 40 dB te worden gedempt. De tolerantiekromme van het BSF staat
6OJ8neens In bijlage B.

ZONe! het BPF als het BSF worden geïmplementeerd met een IIR filter. Een lineaire fasekarakterIs
tiek die met FIR filters kan worden gerealiseerd Is hier namelijk niet nodig, omdat het menselijk oor
fas60J8rschlllen In audiosignalen niet kan waarnemen. Bovendien liggen de frequenties van de FSK
data In het midden van de gebruikte frequentie-band (300 - 4000 Hz) terwijl een niet-lIneaire fase
zich Juist voordoet aan de rand van dit frequentiegebied. Daarnaast kunnen, wanneer tijdens het
ontwerp enige zorgvuldigheid wordt betracht, IIR filters net als FIR filters stabiel zijn. Het grote
voordeel van IIR filters t.O.v. FIR filters Is echter dat minder coêfficlênten nodig zijn om equivalente
filters te maken. Dit betekent dat minder geheugenruimte nodig Is voor opslag van de COêfflclênten
en tussenresultaten (zie ook paragraaf 4.4), en dat er minder bewerkingen behoewn te worden
uitgevoerd. Dit heeft weer als voordeel dat er minder programmageheugen nodig Is voor de
Implementatie.

Met behulp van een filter ontwerpprogramma (DigItaI FUter Design Package van Texas Instruments)
en de specificaties uit bijlage B zijn voor belde filters de coêfficlênten bepaald. Een 4- orde fUter
bleek voldoende om de twee filterkarakterlstieken te realiseren. Om de -parametergevoellgheld- van
de filters, beschrewn In hoofdstuk 4, te beperken Is gekozen voor twee 2- orde secties In cascade
geschakeld (zie figuur 4.4). De filterb6werking per Ingangssample x[n] voor een ~ orde sectie komt
neer op het uitvoeren van de volgende twee vergelijkingen:

d [nI • x [nI + a,'d [n-1J + ~'d [n-2]

y [IJ] • bo'd [n] + b,.d [n-1J + ~'d [n-2]

Hierln is y[n] het uItgangssample van de sectie, d[n-I] zijn de tussenresultaten (resp. 0,1 en 2
sampleperiodes vertraagd), en a. en ~ de filtercoêfficlênten.

(5.1)

(5.2)

5.2.4 Plek Detector sOuelch (PDO)

Het blok PDO na het BandPass FUter detecteert de aanwezigheid van de aquelchtoon (f. • 3150
Hz). Indien het nlYeau van deze toon bc:J.Ien een drempel van -12 dBm uitkomt wordt de digitale
output Oz van dit blok -.eag- gemaakt, zo niet dan Is die output -hoog- (d.w.z. geen aquelch).
Bovendien genereert dit blok een gel'kspannlng waarvan de amplitude afhangt van het nlYeau van
de squelchtoon. Oe amplitude van deze spanning Vlid kan dan b' een aquelch-nlYeau bc:J.Ien de
drempelwaarde variêren van +0,8 V tot +8 V.

Voor de Implementatie van de Plek Detector In digitale \IOITTl moet dus uit de uItgangssampIes van
het BPF het (momentane) nlYeau van de aquelchtoon bepaald worden. Afhankelijk van dit nlYeau
moet dan een digitale uitgang van het slgnaaJbewerklngsysteem -hoog- (geen aquelch) of -aaag
(wel squelch) gemaakt worden. Daarnaast moet, Indien er aquelch Is, een waarde naar bulten
gestuurd worden die omgezet In een analoge gelijkspanning een maat Is voor het nlYeau van de
squelchtoon.
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5.2.5 Output audio/data

Het laatste deel van de CAL dat geïmplementeerd wordt is het aanbieden van audio- of data
informatie in analoge vorm voor verdere (analoge) bewerking door het audiodeel resp. de modem
op de CAL

Daartoe wordt eerst bepaald of het ontvangen signaal audio danwel data betreft. Dit kan gebeuren
aan de hand van de digitale uitgang, die "laag" is in geval van audio, en "hoog" in andere gEMlllen
(data of geen signaal op de lijn). In het tweede geval worden de uitgangssamples van het BSF
direct naar de DIA-converter gestuurd, omgezet In een analoog signaal en aangeboden aan de
modem. In geval van audio op de telefoonlijn worden de uitgangssamples van het BSF eerst nog 10
dB versterkt alvorens ze via een D/A-converter naar buiten worden gestuurd en aangeboden aan
het audiodeel van de CAL

De modem, die in het oorspronkelijke systeem ook op de interface print van de C\L aanwezig Is,
wordt (vooralsnog) niet in digitale vorm geïmplementeerd. In de modem worden namelijk de
databerichten van de lijn gedecodeerd en in binaire code doorgestuurd naar de centrale (In geval
van de CAL). Voor de digitale uitvoering hiervan zijn wel algorithmes bekend, maar het was onzeker
of deze in combinatie met de andere bewerkingen in real-time kunnen worden uitgeYOerd. Daarom
is de modem voonopig niet in het nieuwe ontwerp opgenomen.

De globale functionele opbouw van de nieuwe interface print ziet er als volgt uit:

Qz

Figuur 5.2 Functionele opbouw van het nieuwe ontvangdeel op de CAL

Om het SlH-circuit en de A/D- DIA-converters zijn kaders getekend aangezien deze ook geïnte
greerd kunnen zijn in één chip. De implementatie in software staat beschrewn in hoofdstuk 6. Voor
verdere technische specificaties van het systeem wordt verwezen naar hoofdstuk 7 van dit verslag.

5.3 Keuze van de digitale signaalprocessor

In de inleiding van dit hoofdstuk Is reeds gesteld dat voor de uitvoering van de digitale bewerkingen
een digitale signaalprocessor (DSP) met een efflciênte architectuur en een krachtige instructieset
nodig is. Naast deze karakteristieken is het ook belangrijk dat er voor een DSP goede hulpmiddelen
bestaan om een systeem voor een bepaalde toepassing te ontwikkelen.

Om een geschikte keuze te kunnen maken uit het huidige aanbod van DSP's is een aantal
signaalprocessoren nader bestudeerd aan de hand van toegestuurde documentatie. De processoren
die bekeken zijn zijn: de ADSP2101 en ADSP2105 van AnaJog DeYices, de DSP56001 van Motorola.
de PD77230 van NEC, de MSM699210 van OKI en de TMS320C25 van Texas Instruments.

Bij de bestudering van de genoemde DSP's is op een aantal specificaties gelet, zoals:

* snelheid van instructie-afhandeling, i.v.m. de noodzaak het MBS in real-time te laten
opereren
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*
*
*

on-chip geheugen (programma- en data-), I.v.m. de kompaktheld van het ontwerp
aantal bits per datawoord, I.v.m. de nauwkeurigheid van berekeningen
ondersteuningshulpmiddelen voor het ontwikkelen van een bepaalde toepassing

Uiteraard zijn ook de prijzen van de DSPs en van hun ontwikkelhulpmiddelen geraadpleegd. Tevens
Is er op gelet dat de Instructieset en architectuur niet te specifiek gericht waren op één bepaalde
bewerking (b.v. digitaal filteren), omdat op de signalen In het MBS diverse uiteenlopende bewerkin
gen moeten worden uitgeYOerd.

Van de DSPs die bekeken zijn waren er drie die In aanmerking kwamen voor toepassing In het
Mobilofoon Bedien Systeem. Deze drie zijn de DSP56001 van Motorola, de MSM699210 van OKI en
de TMS320C25 van Texas Instruments. Van deze drie processoren zijn In tabel 5.1 enkele karakteris
tieke specificaties met elkaar vergeleken.

Tabel 5.1 Specificaties van mogelijke DSPs voor het MBS.

I I
DSPs

DSP56001 MSM699210 TMS320C25

On-chip ROM 2 x 256 x 24 (data) 2K x 22 (datajprog) 4K x 16

On-chip RAM 2 x 256 x24 (data) 512 x 22 (data) 544 x 16
en 512 x 24 (prog)

Max. adresseerbaar 2 x 64K (data) 64K (data) 64K (data)
geheugen 64K(prog) 64K (prog) 64K (prog)

Intern # bits
(databus) 24 22 16

Instructie-cyclus
(ns) 98 100 100

IjO-poorten:
parallel 1 1 1
serieel 2 - 1

Ontwikkelhulpmidde-
len:
-assembler + + +
-linker + + +
-simulator + + +
-evaluation board + + +
-emulator + - +
-C-compller + - +

Prijs ± 1250,= ± f110,= ± f65,=

Uit de tabel blijkt dat de wrschillen tussen de drie DSPs niet erg groot zijn. De TMS320C25 heeft
het meeste on-chip geheugen (data- en programma-) van de drie, zodat ook bij grotere toepassin
gen niet direct uitbreiding van de hardware met externe geheugenchips nodig Is. De DSP56001
heeft daarentegen meer bits per datawoord en kan dus berekeningen met een grotere precisie
uitvoeren. Deze processor heeft bovendien de kortste Instructie-cyclus. Alle drie DSPs hebben 1
parallelle IjO-poort voor communicatie met randapparatuur. Daarnaast heeft de TMS320C25 één,
en de DSP56001 zelfs twee IjO-poorten voor seriële communicatie, wat voordelen kan bieden bij
uitbreiding van de hardware-omgeving van een systeem.
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Voor de drie processoren zijn diverse ontwikkelhulpmiddelen aanwezig. Een assembler Is een
software programma waarmee source code In assembler taal voor de betreffende DSP ge
assembleerd kan worden naar object code. Een (software) linker kan verschillende modules object
code In één blok verenigen, zodat een besturingsprogramma In modules kan worden geschreven.
Met een simulator kan het programma-verloop van een processor software-matig gesimuleerd en
geverifieerd worden. Een evaluatiebord Is een hardware-hulpmiddel dat alle benodigdheden bevat
om source-code voor een DSP te testen en om de DSP te beoordelen op zijn geschiktheid voor een
bepaalde toepassing. Voor de DSP56001 en de TMS320C25 zijn er verder nog een emulator
waarmee naast source code ook hardware-ontwerpen kunnen worden geêvalueerd. en een e
compiler om source code geschreven In de hogere programmeertaal C te compileren naar
assembler.

Een duidelijk verschil tussen de drie signaalprocessoren Is er wel wat betreft de prijzen'. B' de
ontwikkeling van een systeem voor een bepaalde toepassing vormt de DSP echter niet de
belangrijkste kostenpost maar veelal de gebruikte ontwikkel-hulpmiddelen waarvan de prijzen ver
~n die van de DSP liggen (in de orde van enkele duizenden guldens).

Bij de vakgroep EC gebruikt men voor een andere toepassing met digitale signaalbewerking de
TMS320C25 van Texas Instruments. Daarvoor Is tevens een pakket ontwikkelhulpmIddelen
aangeschaft waarmee software- en hardware-ontwerpen kunnen worden getest. Hiermee zijn de
nodige kennis en middelen voor de ontwikkeling van een systeem voor het MBS reeds aanwezig.
Aangezien bij dit afstudeerproject gebruik kon worden gemaakt van deze kennis en middelen, en
omdat de TMS320C25 één van de DSPs Is die In aanmerking kwamen voor toepassing In het MBS
is besloten deze processor te gebruiken.

5.4 De TMS320C25 digitale signaalprocessor

De TMS320C25 behoort tot de tweede generatie digitale signaalprocessoren van de TMS320 familie
van Texas Instruments. De processoren van deze familie kenmerken zich onder andere door:

*
*
*
*
*

snelle instructie-afwerking
Harvard architectuur (d.w.z. gescheiden programma- en data-ruimten)
aparte hardware vermenigvuldig-unit (on-chip)
speciale DSP instructies (bv. voor digitaal filteren)
pipelining

De snelle instructie-afwerking Is het gevolg van een efficiënte en eenvoudig te programmeren
instructie set en een overzichtelijke architectuur waardoor pipelining kan worden toegepast. In de
processoren wordt een gemodificeerde Harvard architectuur gebruikt, waarbij programma- en
dataruimte wel gescheiden zijn maar waarbij nog wel uitwisseling van data tussen deze twee
mogelijk is via de dubbele (programma- en data-) 16 bits brede bus.

Met de speciale hardware vermenigvuldiger kan een 16 x 16 bit vermenigvuldiging worden
uitgevoerd in 1 instructiecyclus. Dit levert een 32-bits resultaat op. De speciale Instructies zijn
bijvoorbeeld DMOV (data mcwe) en RPT (repeat), waardoor o.a. digitale filters heel eenvoudig
geïmplementeerd kunnen worden. Door de uitgebreide vorm van plpelining wordt een maximale
throughput voor real-time toepassingen bereikt.

5.4.1 TMS320C25

De TMS320C25 digitale signaalprocessor Is een microcomputer met een 32-bit interne Harvard
architectuur en een 16-bit externe interface. Het is een CMOS versie van de TMS32020 met een
grotere Instructiesnelheid en een uitgebreidere hardware en Instructie set. De code van de

De prijzen zijn van januari 1991
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TMS32020 is upward compatible met die van de TMS320C25. In figuur 5.3 is een compleet
blokdiagram van de processor weergegeven.
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Figuur 5.3 B10kachema van de TMS320C25 (7].

Enkele belangrijke eigenschappen van de TMS320C25 zijn:

*
*
*

kloksnelheid tot 40 MHz (instructie cyclus 100 ns)
CMOS technologie met ·po.verdcmn"-mogelijkheid
4K 16-bits woorden on-chip ROM
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*
*
*
*
*

544 woorden on-chip data RAM
64K woorden datageheugen en 64K woorden programmageheugen adresseerbaar
parallelle en seriële communicatiepoon
krachtige vermenigvuldig-instructies
ondersteuning voor adaptief filteren

De DSP-chip bevat drie RAM-blokken (BO t/m B2) met In totaal 544 woorden waarvan er één (blok
BO) als data- àf als programmageheugen te gebruiken is. Dit kan in het besturingsprogramma van
de DSP worden vastgelegd. Dit on-chip RAM kan extern uitgebreid worden tot 64K adresseerbare
woorden. Er zijn bovendien 64K woorden beschikbaar als adresseerbaar programmageheugen,
waarvan de eerste 4K als on-chip ROM geselecteerd kan worden. De TMS320C25 wordt dan
gebruikt in de zgn. microcomputer mode. Wordt dit ROM niet gebruikt dan werkt de processor
vanaf extern programmageheugen in de microprocessor mode (figuur 5.4).
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Figuur 5.4 GeheugenconfIguratIe. van de TMS320C25 (7J.

Naast de "normale" AW (Arithmetic and LDgic Unit) bezit de TMS320C25 ook een ARAU (Auxiliary
Register Arithmetlc Unit), die bewerkingen uitveen op de adressen in de 8 hulpregisters. Deze extra
rekeneenheid resulteen in een uitgebreide set rekenkundige, logische en bit-manipulatie operaties
die slechts 1 klokcyclus duren. Op de chip zijn verder nog aanwezig: een 16-bit shifter, een 16 x 16
bit parallelle vermenigvuldiger en een 32-bits accumulator. Ook is de processor voorzien van een 8
woords diepe stack, waardoor "nesting" van routines in het besturingsprogramma mogelijk is.
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bit parallelle vermenigvuldiger en een 32-blts accumulator. Ook Is de processor \'OOrzien van een 8
woords diepe staek, waardoor -nesting- van routines In het besturingsprogramma mogelijk Is.

De controle operaties worden b' de TMS32OC25 verzorgd door een Interne timer; een her
hallngsteller om Instructies meerdere malen uit te \'08ren, 3 externe gebruiker-Interrupts en Interne
Interrupts die gegenereerd kunnen worden door de timer en de serlêle poort. De on-chip serlêle
poort \'OOrziet In de communicatie met b'\'OOrbeeld codecs en seriAIe A/D- en D/A-converters.

Een andere mogelijkheid om te communiceren met I/O-apparaten Is vla de 16 Input en 16 output
poorten, waarmee een 16-bits parallelle Interface tot stand kan komen. De adressering van 1/0
apparatuur gebeurt op de zelfde manier als het adresseren van data- en programmageheugen: het
adres wordt bepaald door (de vier minst significante bits van) de 16-blts adresbus, 3 uItgangspinnen
\'OOr de selectie van datageheugen, programmageheugen of 1/0 (resp. OS, PS en IS) en enkele
controlesignalen. Dit z'n het RfW signaal dat de richting van data~rdracht bepaalt en het STRB
signaal dat \'OOr de synchronisatie zorgt.

B' gebruik van on-chlp programma ROM, RAM of snel extern programmageheugen kan de
TMS320C25 op \dIe snelheid werken (40 MHz) zonder tussenvoegen van walt states Oaze aktles
waarb' de programmateller niet wrhoogd wordt). Door gebruik te maken van het READY signaal
van de processor kunnen walt states gegenereerd worden om communicatie met traag extern
geheugen mogelijk te maken. Het signaal op de READY-pin van de DSP geeft aan (d.m.v. READY =
-1-) wanneer een extern apparaat gereed Is om de datao.'erdracht te beêindlgen. Indien dit signaal
-0· Is wacht de processor 1 Instructiecyclus en test READY vervolgens opnieuw.

5.4.2 OntwikkeltooIs

Voor het ontwikkelen van een bepaalde toepassing met de TMS320C25 z'n diverse hulpmiddelen en
technische ondersteuning beschikbaar. Reeds genoemd z'n software tOOs als een assembler, linker
en simulator; en hardware tOOs als een ewluatlebord en een emulator.

Naast deze hulpmiddelen Is er \'OOr de TMS320C25 een zgn. Software D8Y8Iopment System
(SWDS). Dit systeem bestaat uit een Insteekkaart \'OOr een PC en software die het mogelijk maakt
real-time simulaties uit te voeren. De Insteekkaart bENat onder andere de TMS320C25 en 24 K
woorden (16 bits breed) geheugen, dat opgesplitst wordt In programma- en datageheugen. De
funktionele mogelijkheden van het SWDS zijn dezelfde als die van het swIuatiebord (zie paragraaf
5.3).

Tewns Is een Analoog Interface Bord (A1B) verkrijgbaar om analoge signalen aan de processor toe
te \'08ren, en de (digitaal) bewerkte uitgangssignalen weer In een analoge vorm aan de -buiten
wereld- te tonen. Het bord Is te gebruiken In combinatie met het SWDS, waarmee het d.m.v. een
adapter en een flat cable kan worden verbonden. De belangr1kste facUlteiten van het A1B z'n:

*
*
*
*

12 bit A/D converter met sample en hoId
12 bit 0/A converter
extra 16 bit Input en output poort
antl-aliaslng en reconstructie filters

De afsn'frequenties van de antl-aliaslng en reconstructie fUtars z'n Instelbaar van 4,7 kHz tot 20
kHz.

Op de vakgroep EC heeft men een SWOS systeem aangeschaft ~ncIusief assembler en linker
programmas) en reeds eerder een Analoog Interface Bord. Dit bord Is oorspronkelijk bedoeld \'OOr
de TMS32010 (eerste generatie TMS-processoren), maar het Is zodanig aangepast dat het ook te
gebruiken Is \'OOr de tMS32OC25. Van deze hulpmiddelen Is t'dens dit projekt veelwldlg gebruik
gemaakt.
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6. De besturingssoftware

6.1 Inleiding

De in hoofdstuk 5 beschrewn funkties van het Mobilofoon Bedien Systeem zijn geïmplementeerd in
een besturingsprogramma voor de gekozen signaalprocessor TMS320C25. Het programma is
geschrewn in assemblertaaJ met gebruikmaking van de instructieset van de processor [7]. Om de
structuur van de software Ow'erzichtelijk en flexibel te houden zijn de geïmplementeerde funkties zo
veel mogelijk ondergebracht in subroutines en is het hoofdprogramma zo kort mogelijk gemaakt.

In de ontwikkeltase is geen gebruik gemaakt van het on-chip ROM van de DSP aangezien dit
slechts één maal programmeerbaar Is. In plaats daarvan Is het programma vanaf extem geheugen
uitgevoerd. Het interne datageheugen (RAM) van de processor wordt wel gebruikt omdat dit
voldoende ruimte biedt om alle data (constanten en variabelen) op te slaan.

In dit hoofdstuk wordt eerst de opbouw van de software besproken. Daarna wordt de implementatie
van de diverse funkties in afzonderlijke subroutines toegelicht. Een uitdraai van het komplete
programma staat in bijlage I.

6.2 Structuur

De globale opbouw van het besturingsprogramma is zeer eenvoudig en is weergegewn in het
fIONdiagram van figuur 6.1.

BegIn

In'~Ie.II.21~19

HOOl"dpr"OQranma

Figuur 6.1 Flowdlagram van het besturingsprogramma.

Het totale programma bestaat uit twee onderdelen: een initialisatie en een hoofdprogramma. Na
elke reset van de processor wordt eerst de initialisatie doorlopen. Hierin worden een aantal
processor-modes ingesteld (sign-extension, Ow'erflON), memory-rnapped registers geladen (interrupt
masker, timer registers). de geheugenconfiguratie wordt vastgelegd (intern RAM progr./datageheu-
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gen), pointers Ingesteld (hulpregister- en datapage-pointer) en coêfficlenten vanuit programmage
heugen In data RAM geladen.

In het hoofdprogramma worden de funkties van het mobilofoon systeem uitgevoerd. Het bemoster
de Ingangssignaal wordt hierin bewerkt en de uItgangssamples vla een output-poort van de OSP
naar buiten gestuurd.

Tijdens de uitvoer van het programma kunnen b(1Jendien enkele Interrupts optreden, waarna één
van de volgende Interrupt-routines wordt uitgevoerd:

Sample Inlees routine na een timer Interrupt.
Deze routine leest steeds een nieuw sample In vla een Input-poort nadat de Interne timer
van de processor afloopt en een Interrupt genereert. Op het zelfde moment wordt automa
tisch het timer-register weer geladen met een vast getal en wordt de timer opnieuw gestart.

'*

*

Update routine na een externe Interrupt vla INTO.
Deze routine past de coêfficienten van het lCM'pass filter In de effenaar in het MBS aan na
een Interrupt op de Input INTO van de processor:

Update routine na een externe Interrupt via INT1.
Deze routine doet hetzelfde als de voorgaande routine, maar dan het highpass filter van de
effenaar en na een interrupt via INT1.

Het hoofdprogramma is ook weer opgedeeld in een aantal stukken (figuur 6.2). Vanuit komt de
processor eerst In een wachtsituatie terecht. Hierbij verkeert de processor In een "po.verdCM'n
mode" waarin de timer wel gewoon doorloopt. Deze toestand kan alleen worden opgeheven door
het optreden van een Interrupt.

Na het afwerken van de interrupt service routine behorende bij de gegenereerde Interrupt wordt de
BlO-pin van de OSP gecontroleerd. Als deze "hoog" is betekent dat dat het Ingangssignaal audio is.
en worden er achtereenvolgens 7 subroutines uitgevoerd:

*
*
*
*

*
*

twee routines voor het LPF en het HPF van de effenaar
een routine voor schaling met de VNA versterkingsfactor
een routine voor het BPF
een output routine waarin het digitale signaal Oz en het analoge uitgangssignaal Vlnl

naar buiten worden gestuurd
een routine voor het BSF
een tweede output routine waarin de audio via een 0/A-converter naar buiten wordt
gestuurd.

Wanneer de BlO-pin echter "laag" Is dan Is het Ingangssignaal een databericht. Naast het uitvoeren
van de genoemde routines moet dan tegelijkertijd een update van de VNA versterkingsfactor
plaatsvinden. Nadat het Ingangssample vervverkt Is wordt de BlO-pin opnieuw bekeken. Als deze
nog steeds "laag" is wordt gewacht op een nieuw sample en vervolgens de loop opnieuw uitgevoerd
(op het nieuwe sample). Een "hoog" signaal op de BlO-pin betekent echter "einde databericht" en na
het Instellen van de nieuwe VNA-factor wordt teruggesprongen naar de oorspronkelijke wachttoe
stand (IOLE) van het hoofdprogramma.

Een f1CMdiagram van het hoofdprogramma Is getekend In figuur 6.2.
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8.3 Implementatie

6.3.1 Initialisatie

Na een hardware reset voert de processor eerst een Initialisatie ult. In deze Initialisatie worden de
wIgende aktles ondernomen:

*
*
*
*
*

Instellen van de processor modes
laden van de memory mapped registers
Initialisatie van constanten en variabelen
laden van coêfficlenten In het data RAM
Instellen van de pointers

Instellen van de processor modes

In de Initialisatie van het programma wordt na het tldelijk verbieden van Interrupts (DINT) eerst een
zogenaamde cwerflON mode Ingesteld. In deze mode wordt bI een cwerflON van de accumulator
een flag In één van de twee statusregisters geset en wordt, afhankelijk van het teken van de
cwerflON, de accumulator gevuld met de meest posltiElYe danwel negatlElYe waarde (7FFFFFFFh
resp. 8OOO0000h). Met een ROVM-Instructie kan deze mode weer worden uitgeschakeld.

Een tweede mode van de processor Is de slgn-extenslon mode. De processor kan met en zonder
slgn-extension werken. Met slgn-extenslon worden bI het koplêren van een 16-blts datawoord In
een 32-blts register de meest significante bits van het register gevuld met het meest significante bit
van het datawoord. Aangezien dit bit het tekenbIt van het datawoord Is wordt het teken van het
datawoord cwergenomen In het register. Tldens de Initialisatie staat de slgn-extenslon mode uit
(RSXM).

Tenslotte wordt een product shift mode Ingesteld, waarmee datawoorden In het P(rodukt)-register
automatisch een vast aantal bits verschOv'en kunnen worden bij de cwerdracht naar de accumulator.
Omdat gerekend wordt In twos complement notatie beYat het produkt van twee getallen twee
tekenbIts. Met een verschuiving van één bit naar links (SPM 01) wordt het extra tekenbIt verwijderd.

Laden van de memory mapped registers

De TMS320C25 heeft In het Interne datageheugen enkele gereserveerde registers \/OOr speciale
doeleinden, de zogenaamde memory mapped registers. Zo beYat adres 4 In het data RAM een
Interrupt masker om Interrupts van de mogelijke Interruptbronnen al dan niet te blokkeren (behalve
reset). Voor deze toepassing worden alleen de TINT-, INTO- en INT1-lnterrupts gebruikt. Bij het
optreden van één van deze Interrupts (of een reset) wordt een vast adres In de programmateller
geladen, waar een sprongadres naar de Juiste Interrupt-routine staat (zie tabel 6.1).

Tabel 6.1 Interrupt plaatsen van de TMS320C25.

Interrupt Programma-adres Omschrijving

RS 0 Externe reset

INTO 2 Externe user Interrupt INTO

INT1 4 Externe user Interrupt INT1

TINT 24 Timer Interrupt

Interrupts worden geblokkeerd door een 0 op de betreffende plaats In het Interrupt masker te zetten,
een 1 staat Interrupts Juist toe. De Indeling van het masker Is weergegElYen In figuur 6.3.
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Figuur 6.3 Het Interrupt maak reg'ater (IMR) [7).

Om de drie genoemde Interrupts toe te staan moeten bits 0, 1 en 3 van het IMR op 1 gezet worden
en de bits 2, 4 en 5 op O. In de zes minst significante bits van het IMR moet dus de waarde '001011'
(binair) gezet worden zonder de Inhoud van de gereserveerde bits te verstoren. Dit wordt gedaan
door eerst een ANo-operatie met de waarde '1111 1111 1100 1011' op het register uit te voeren
zodat bits 2, 4 en 5 op 0 worden gezet en daarna een OR-operatie met de waarde 'DOOD 0000 0000
1011' zodat bits 0, 1 en 3 op 1 worden gezet. Onderstaand programmafragment realiseert dit (een
kleine letter 'h' achter een getal betekent hexadecimale notatie).

LDPK
LAC
ANoK
ORK
SACL

o
IMR
OFFCBh
OBh
IMR

zet datapage pointer op pagina 0 van data RAM
laadt accumulator met interrupt masker
zet bits 2, 4 en 5 op 0
zet bits 0, 1 en 3 op 1
sla Interrupt masker op In IMR

(6.1)

Een ander gereserveerd register is het timer-register (TIM) op data adres 2, waarvan de inhoud op
elke vierde klokpuls van de externe klok met 1 wordt verlaagd. Als het TIM-reglster de waarde 0
heeft bereikt wordt er een timer-interrupt gegenereerd (TINT) en wordt het register geladen met de
waarde uit het periode-register (PRO, data adres 3). Met behulp van deze timer wordt een klok
gegenereerd voor het inlezen van nieuwe samples via de A/o-converter. Deze klok (sample
frequentie) dient 8 kHz te zijn. Het getal dat in het PRO-register geladen moet worden volgt dan uit:

1 fklokPRD = - . - - 1
f. 4

waarin fk'ok de frequentie van de externe klok is (40 MHz). Dit levert dus een waarde van 1249 die in
het PRO-register en (als initialisatie) in het TIM-register geladen wordt volgens:

LALK 1249
SACL PRO
SACL TIM

laadt accumulator met 1249
bewaar getal in PRO-register
bewaar getal in TIM-register

Initialisatie van constanten en variabelen

In het volgende deel van de Initialisatie worden een aantal constanten gedefinieerd en wordt aan
enkele variabelen een intiêle waarde gegeven. Globale constanten, die In het hele programma
gebruikt kunnen worden, zijn NUL en ONE die natuurlijk de waarden 0 en 1 bevatten.

VNAFAC bevat de versterkingsfactor van de VNA. Deze wordt geïnitialiseerd op een waarde
overeenkomend met een demping van -4 dB (. 0,63). OREMPL bevat een waarde die overeenkomt
met het drempelniveau van de squelchtoon (-12 dBm over 600 Ohm). De registers aSCALE,
ASCALE en OSCALE bevatten schaalfactoren voor het naar bulten sturen van resp. squelchslgnaal
Vlnl, audio en data. In VNAREF wordt het referentienIveau van de uitgang van de VNA (-10 dBm over
600 Ohm) gezet. MULP en MUHP bevatten de zogenaamde divergentiefactoren voor de update
routines van het LPF resp. het HPF van de effenaar. In EFLREF en EFHREF staan de referentieni
veaus voor de twee filters van de effenaar tijdens de adaptatie. Het register OFFSET krijgt een
waarde die gebruikt wordt om het uitgangssignaal V.nl een offset te geven (overeenkomend met 0,8
V). FLNOEM en FHNOEM bevatten tenslotte het aantal samples waarover gemiddeld wordt om bij
de adaptatie-routines van LPF resp. HPF het ingangsniveau van de effenaar te bepalen.
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Voor de bepaling van het squelchniveau wordt een som bijgehouden van de laatste 64 samples.
Van deze som staat het minst significante deel In aSUML en het meest significante deel In
aSUMH. De som wordt geïnitialiseerd op O.

Laden van coêfficienten In het data RAM

De Implementatie van de filters In het MBS gebeurt door middel van het sommeren van produkten
van coêfficienten en (vertraagde) samples. Voor deze implementatie wordt gebruik gemaakt van de
Instructies MAC en MACD. In deze Instructies worden de volgende akties uitgevoerd: vermenigvuldi
ging van een sample In het datageheugen (on-chip, blok BO) met een coêfficient In het programma
geheugen (on-chip, blok B1); optelling van het vorige produkt bij de accumulator; (alleen bij MACD)
verschuiving van de samplewaarde 1 plaats naar boven (hoger adres); verhoging van de program
mateller (wijst naar de volgende coëfficient).

Om de Instructies MAC en MACD uit te voeren moeten de coëfficienten van de filters dus In het on
chip geheugenblok BO (adres 200h-2FFh) staan, en moet tijdens de Instructie dit blok als program
mageheugen gedefinieerd zijn. Voor de Initialisatie staan de (initiële) coëfficlenten helemaal
achteraan In het programmageheugen op plaatsen beginnend met labels EFCOEF, BPCOEF en
BSCOEF voor de filters van effenaar, BPF resp. BSF. Als voorbeeld wordt onderstaand programma
fragment gegeven, waarmee de coëfficienten van het BPF In blok BO worden gezet:

LARP 2
LRLK AR2,220h
RPTK 9
BLKP BPCOEF,* +

Maak AR2 current hulpregister
Zet eerste data adres voor de coëfficienten in AR2
Herhaal volgende instructie 9 keer
Kopieer coëf. van prog.geheugen naar datageheugen

Het kopiëren van de coëfficienten gebeurt met indirecte adressering m.b.v. hulpregister 2. De
Instructie BLKP verplaatst een waarde uit het programmageheugen naar een datageheugenplaats
(BO Is dan nog data RAM). Zo worden de coêfficienten van de filters van de effenaar op adres 200h
en hoger gezet, die van het BPF op adres 220h en hoger en die van het BSF op adres 230h en
hoger. In de respectievelijke filterroutines wordt dan met de instructie CNFP blok BO als programma
geheugen gedefinieerd om de instructies MAC en MACD correct uit te kunnen voeren.

Instellen van de pointers

Als laatste onderdeel van de initialisatie worden enkele pointers Ingesteld. De hulpregisterpointer
ARP wordt geïnitialiseerd met hulpregister 1, dat gebruikt wordt voor de Indirecte adressering in de
filterroutines. De datapage pointer die naar één van de 512 pagina!; van elk 128 woorden in het
datageheugen wijst wordt op pagina 6 gezet. Dit is de eerste van de twee pagina!; die blok B1
beslaan. Tenslotte wordt de initialisatie beëindigd met het instellen van de sign-extenslon mode
(SSXM).

6.3.2 Inlezen van samples

Een nieuw sample van het ingangssignaal wordt ingelezen steeds nadat de Interne timer van de
processor afloopt en een Interrupt genereert (een timer-Interrupt ïINT"). De Interrupt service routine
die het sample Inleest heeft het label SAMPLE en wordt aangeroepen vanaf het vaste programma
adres 24 (Instructie: B SAMPLE).

Het binnenhalen van het sample wordt gestart met het naar buiten sturen van de waarde 0 via
output-poort 3 van de DSP. Dit Is het poortadres van de 12-bits A/D-converter die wor het ontwerp
gekozen is. Met deze Instructie start de ADC een nieuwe conversie en wordt de EOC (End Of
Converslon)-pin van deze chip "hoog" gemaakt. Gedurende de conversie blijft deze pin "hoog", maar
zodra er een nieuw datawoord (sample) gereed Is wordt de pin "laag". De EOC-pin van de ADC is
verbonden met de meest significante bitlijn van de databus van de processor. Het datawoord wordt
op de bitlijnen 14 tot en met 3 gezet. Met de Instructies
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WAlT lDPK 7
IN X1N,PA3
NOP

zet datapage pointer op page 7
haal datawoord binnen vla poort 3
loze aktie

wordt vervolgens een datawoord binnengehaald, Inclusief EOC-blt. Een NOP(No OPeration)
Instructie wordt gebruikt om een goede C7v'erdracht vanaf de (trage) ADC te waarborgen. Eerst wordt
met een BIT-instructie het EOC-blt (bitcode 0) getest, om te kijken of de AID-conversie al beêindigd
Is. Als het bit 1 Is wordt teruggesprongen naar WAlT en een nieuw datawoord binnengehaald. Is het
bit 0 dan betekent dat dat het Ingelezen datawoord geldig Is. Het wordt dan In de accumulator
gezet en met een shift van 1 bit naar links weer opgeslagen In het datageheugen (zonder EOe-blt
dus):

L.AC X1N
SACl X1N,1
EINT

zet sample In accumulator
bewaar sample zonder EOC-bit In Xl N

De laatste Instructie EINT (Enable Interrupts) maakt het optreden van niet-gemaskeerde Interrupts
weer mogelijk nadat deze door het genereren van de timer-Interrupt automatisch geblokkeerd
waren.

6.3.3 Het hoofdprogramma

Het hoofdprogramma Is zoals gezegd kort en bestaat voornamelijk uit het aanroepen van subrouti
nes die de verschillende funkties van de CAL-print Implementeren.

De instructie IDlE brengt de processor in een wachttoestand, waarin gewacht wordt op een
Interrupt en waarin alleen de timer doorloopt. Na het optreden van een Interrupt en het afhandelen
van de betreffende Interrupt routine wordt de BlO-pin van de DSP getest.

Als het niveau op deze pin "hoog" is is het ingangssignaal een datasignaal en wordt de routine
VNAUPD aangeroepen waarin na afloop van het databericht de versterkingsfacor van de Variabele
Niveau Aanpasser wordt vernieuwd, afhankelijk van het ingangsniveau van het datasignaal. Een
"laag" niveau op de BlO-pin geeft een audiosignaal op de ingang aan. Hierop wordt een reeks
subroutines aangeroepen die de funkties van de CAL uitvoeren: laag- en hoogdoorlaatfilter van de
effenaar, variabele niveau aanpassing, banddoorlaatfilter, naar buiten sturen van Qz (squelch-blt) en
Vanl (squelch-referentie), bandsperfilter en het naar buiten sturen van de audio:

MAIN IDlE
BIOZ

AUDIO CAll
CAll
CAll
CAll
CAll
CAll
CAll
B

DATA CAll
B

6.3.4 Effenaar

DATA
EFFlPF
EFFHPF
VNA
BPF
SQOUT
BSF
INFOUT
MAIN
VNAUPD
MAIN

wacht op een interrupt
spring naar DATA als BlO "laag"
lPF van de effenaar
HPF van de effenaar
Variabele Niveau Aanpassing
banddoorlaatfilter
naar buiten sturen van squelch-Info
bandsperfilter
naar buiten sturen van Info (audio)
spring terug naar MAIN
update VNA-faetor
terug naar MAIN

De effenaar wordt geïmplementeerd met behulp van twee digitale filters in cascade: een laagdoor
laatfilter (lPF) en een hoogdoorlaatfilter (HPF).In het oorspronkelijke systeem kan de C7v'erdrachtska
rakteristlek van de effenaar worden afgeregeld binnen een bepaald bereik. De grenzen van dit bereik
zijn getekend in bijlage B.
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Uit deze karakteristiek zijn de specificaties afgeleid voor de twee filters die de effenaar digitaal
Implementeren. Voor het LPF zijn dit:

*
*
*
*

afsnijfrequentie: 350 Hz
stopbandfrequentie: 700 Hz
rimpel In de doorlaatband: 0,5 dB (faktor 0,05925)
demping In de stopband: 10 dB (faktor 0,3162)

Met behulp van het software-pakket "Digital Filter Design Package" (OFOP) van Texas Instruments is
een filter ontworpen dat voldoet aan deze eisen. Er Is gekozen voor realisatie met een FIR filter
vanY.'ege de eenvoudige Implementatie met de TMS320C25 en de stabiliteit van deze soort filters.
Een Impulsresponsie met een lengte van 15 coëfficienten bleek voldoende om een laagdoorlaatfilter
met de genoemde specificaties te realiseren. In tabel 6.2 staan deze coêfficlenten met bijbehorende
genormaliseerde waarde (omdat de TMS320C25 alleen met Integer waarden rekent).

Tabel 6.2 Coëfficienten van het LPF van de effenaar.

Coëfficient Waarde Genorm. waarde

h(O) =h(14) -0,125206 -4103

h(1) =h(13) 0,0607224 1990

h(2)=h(12) 0,0696487 2282

h(3) =h(11) 0,0866776 2840

h(4)=h(10) 0,106369 3485

h(5) =h(9) 0,124046 4065

h(6) =h(8) 0,136414 4470

h(7) 0,140556 4606

De specificaties voor het HPF van de effenaar zijn als volgt:

*
*
*
*

stopbandfrequentie: 1500 Hz
afsnijfrequentie: 3000 HZ
rimpel in de doorlaatband: 0,5 dB (faktor 0,05925)
demping in de sperband: 12 dB (faktor 0,25119)

Ook dit filter is berekend met het DFDP software pakket, uitgaande van een FIR filter implementatie.
Voor de realisatie van dit filter bleek een Impulsresponsie met een lengte van 7 (coëfficienten) nodig
te zijn. De coêfficienten van het filter staan In tabel 6.3.

Tabel 6.3 Coêfficlenten van het HPF van de effenaar.

Coêfficlent Waarde Genorm.waarde

h(0)=h(6) 0,0691528 2266

h(1)=h(5) 0,0308533 1011

h(2)=h(4) -0,300827 -9857

h(3) 0,462433 15153
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De filters worden in het programma na elkaar uitgevoerd in twee aparte subroutines: EFFLPF en
EFFHPF. De structuur en het stroomschema is voor deze routines in grote lijnen hetzelfde en is
daarom alleen voor EFFLPF getekend in figuur 6.4.
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Figuur 6.4 Stroomdiagram 118n de subroutine EFFLPF.

Allereerst wordt na het aanroepen van de routine het RAM blok BO gedefinieerd als programmage
heugen met de instructie CNFP (Configure as program memory). In de initialisatie zijn in dit blok de
coëfficienten van de filters gezet. Bovendien wordt voor indirecte adressering het hulpregister AR1
geladen met het adres van de oudste inputwaarde (sample) van het filter, en de hulpregister pointer
ARP geladen met AR1.

Vervolgens worden het produktregister P en de accumulator leeg gemaakt en de herhalingsteller
ingesteld op het aantal trappen van het filter (15 resp. 7) d.m.v.
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MPYK 0
ZK:,
RPTK 14 resp. 6

maak P-register leeg
zet 0 in de accumulator
herhaal volgende instructie 14 resp. 6 keer

Hierna wordt het uitgangssample y[n] van het filter berekend door uitvoering van de instructie
MACD (Multlply and Accumulate with Data move). Deze instructie vermenigvuldigt een (vertraagde)
samplewaarde uit het datageheugen (blok 81) met een coëfficient uit het programmageheugen (blok
80!), telt het vorige produkt op bij de accumulator, verlaagt de herhalingsteller met 1 en schuift de
gebruikte samplewaarde 1 plaats op in het geheugen.

Na het herhaald uitvoeren van MACD wordt met de instructie APAC (Add P to Accumulator) het
laatste produkt, x[n-14]*h[14] resp. x[n-6]*h[6], opgeteld bij de accumulator. Tenslotte wordt het
uitgangssample in de accumulator bewaard op de geheugenplaatsen met labels X2N ringangs
sample van filter 2-) resp. YNEFFA of YNEFFD (afhankelijk van de status van het uitgangssignaal:
Audio of Data).

6.3.5 Variabele Niveau Aanpasser

VNA

In i 't i a I Iseer :

OP --> pCQe 6
ARP --> AR2

Scnaa I ou'tpu't
e'f'fenaar me't

VNA-'falc'tor

Bewaar
resultact in

XNBFLT

Re'turn

Figuur 6.5 FIowdlagram van de routine VNA.

De Variabele Niveau Aanpasser wordt gerealiseerd met een subroutine genaamd VNA. Deze routine
vermenigvuldigt zijn ingangssamples met een bepaalde faktor zodanig dat het niveau van het
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uitgangssignaal van deze routine altijd -10 dBm CNer 600 Ohm is (Ol 0,49 Vrt-p)' Aangezien hét niveau
van het Ingangssignaal variëert tussen -16 dBm en +4 dBm moet de faktor een bereik hebben van
+6 dB tot -14 dB. Gedurende de routine VNA Is de faktor echter constant.

Het fIONdiagram van VNA Is zeer eenvoudig en staat In figuur 6.5 op de vorige pagina. Het resultaat
van de effenaar (ingangssample van de VNA) staat In YNEFFA of YNEFFD op pagina 6 van het
datageheugen. Daarom wordt na het aanroepen van VNA eerst de Datapage Pointer (OP) op 6
gezet met LDPK 6. Vervolgens wordt ARP geladen met hulpregister 2. In dit register staat reeds het
adres van YNEFFA of YNEFFD, dat gebruikt wordt In deze routine.

De outputsamples van de effenaar worden vervolgens geschaald met de VNA-faktor (op adres met
label VNAFPC op pagina 6) door ze te laden In het T-reglster; te vermenigvuldigen met VNAFPC en
het resultaat rechtstreeks vanuit het P-register op te slaan op de geheugenplaats gelabeld XNBFlJ"
("ingangssample van de bandfilters") In het data RAM. De VNA-faktor Is een genormaliseerde waarde
In twos complement notatie met een Intiële waarde (1Jereenkomend met -4 dB (faktor 0,63).

6.3.6 Bandfilters

Het banddoorlaatfilter (BPF) en het bandsperfilter (BSF) worden gerealiseerd met IIR filters. De
implementatie van deze soort filters vergt minder geheugenruimte dan die van FIR filters en kan met
behulp van de reeds genoemde instructie MPCD efficiënt door de TMS320C25 worden uitgevoerd.

Het banddoorlaatfilter in het nieuwe ontwerp dient te voldoen aan de volgende eigenschappen:

*
*

*
*

doorlaatband: 3,14 - 3,16 kHz
sperbanden: 0 - 3,1 kHz

3.2 - 4 kHz
rimpel in de doorlaatband: 0,5 dB (faktor 0,05925)
demping in de sperbanden: 20 dB (faktor 0,1)

Voor bepaling van de coëfficienten van dit filter is weer gebruik gemaakt van het DFDP software
pakket. Een 4- orde Chebyshev filter bleek de gestelde eisen te kunnen voldoen. Om de parameter
gevoeligheid (zie paragraaf 4.4) te beperken is gekozen voor twee 2- orde secties met een directe
vorm 11 structuur In cascade, met de coêfficienten uit tabel 6.4.

Tabel 6.4 Coëfficienten van het BPF.

Coëfficient Waarde Genorm.waarde

all -1.554016 -25461

al2 ~.990417 -16227

Sectie 1 blO 0,00977 320

bIl 0 0

b'2 ~,OO977 -320

~1 -1,572205 -25759

~ ~,990601 -16230

Sectie 2 b20 0.007402 243

b21 0 0

b22 ~.007402 -243

De systeemfunktie van het filter heeft de vorm:
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(6.2)

Ook het bandsperfilter Is geänalyseerd met behulp van het DFDP pakket aan de hand van de
volgende specificaties:

•
•

•
•

sperband: 3,14 - 3,16 kHz
doorlaatbanden: 0 - 2,8 kHz

3,5 - 4 kHz
demping In de sperband: 40 dB
rimpel In de doorlaatbanden: 0,5 dB

Dit filter kan eveneens met een 4- orde Chebyshev filter gerealiseerd worden. De coêfficlenten van
de twee 2- orde secties staan In tabel 6.5.

Tabel 6.5 Coêfficienten van het BSF.

Coëfficient Waarde Genorm.waarde

a" -1,164734 ·19083

a'2 -0,762268 -12489

Sectie 1 blo 0,585571 19188

b" 0,919769 30139

b'2 0,585571 19188

~, -1,593140 ·26102

~ -0,835968 -13697

Sectie 2 b20 1,304810 10689

b2, 2,049438 16789

b22 1,304810 10689

In het besturingsprogramma zijn de twee bandfilters uitgevoerd door middel van twee subroutines,
BPF en BSF. De implementatie komt neer op het berekenen van twee differentievergelijkingen per
tweede orde sectie «5.1) en (5.2)). Het flONdiagram voor de berekening van één zo'n sectie is
getekend In figuur 6.6.

De subroutines beginnen met het configureren van RAM-blok BO als programmageheugen (Instructie
CNFP). In dit blok staan vanaf adres FF20h de coêfficienten van het BPF (in de volgorde a12, ai" bi2,

bi" b;o) en vanaf adres FF30h de coëfficlenten van het BSF. Daarna wordt hulpregister 1 (AR!)
geladen met het adres van het oudste tussenresultaat (dJn-2] resp. 8;[n-2]) en wordt dit hulpregister
aangewezen door de hulpregister pointer ARP.

Vervolgens wordt het Ingangssample van de sectie in de accumulator gezet, het produktregister
leeg gemaakt en de herhalingsteller Ingesteld op 1:

LDPK
LAG
MPYK
RPTK

6
XNBFLJ,15
o
1

zet OP op pagina 6
zet ingangssample in de accumulator
maak P-register leeg
herhaal volgende instructie 1 keer
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Figuur 6.6 Flowdlagram van een %" orde sectie In de subroutines BPF en BSF.

Met de instructie MAC (Multiply and Accumulate) wordt dan de eerste van de twee differentieverge
lijkingen berekend en daarmee ook het nieuwe tussenresultaat van de sectie (di[n] voor het BPF,
sl[n) voor het BSF). Tijdens deze stap wordt nog geen dataverschuiving in het geheugen uitgeYaerd.
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(6.3)

zoals In de Instructie MACD, aangezien de oude tussenresultaten nog gebruikt worden b~ het
berekenen van de tweede dlfferentlewrgelijklng.

Nadat de herhalIngsteIler 0 Is gQtM)rden wordt het laatst berekende produkt opgeteld bt de
accumulator, waarin dan het nieuwe tussenresultaat staat. Dit wordt bewaard In het datageheugen
en vervolgens het P-reglster en de accumulator leeg gemaakt voor het berekenen van het
uItgangssample YI[n] van de sectie.

Hiertoe wordt In AR1 weer het adres van het oudste tussenresultaat geplaatst en de herhalIngsteIler
Ingesteld op 2, omdat nu 3 vermenigvuldigingen moeten worden uItgewerd. Met de Instructie
MACD wordt dan de tweede differentlewrgelijklng berekend. Nu worden de tussenresultaten wel
een plaats opgeschOJen In het datageheugen.

Wanneer MACD twee keer herhaald Is wordt het laatst berekende produkt opgeteld b' de accumula
tor, en deze bewt dan het uItgangssampIe y,[n] van de sectie. Afhankelijk van of dit de uitgang van
de eerste of tweede sectie van het filter Is wordt ofwel de volgende sectie uItgewerd of het
uItgangssampIe opgeslagen en teruggesprongen naar het hoofdprogramma.

Tenslotte wordt opgemerkt dat het Ingangssample voor belde filters staat op plaats XNBFlJ' op
pagina 6 In het data RAM. Het uitgangssampIe van het BPF staat In YNBPF op pagina 7 en dat van
het BSF In YNBSF op pagina 6.

6.3.7 Naar bulten sturen van squelch-Informatle

Wanneer het niveau van het ontvangen audio (op de \AL-print b~ de zend/ontvanger) beNen een
minimum niveau uitkomt wordt dit kenbaar gemaakt vla de digitale squelch-Indicatie op de uitgang
sa van het ontvangdeel van de CAL-print. Tegelijkertijd wordt op een andere uitgang de gelijkspan
ning Vanl gegenereerd die ewnredlg Is met de signaalsterkte van het ontvangen audio. De subrouti
ne die deze twee funkties realiseert heeft als label In het besturingsprogramma SaOut

In SaOUT moet bepaald worden hoe groot de signaalsterkte van het uitgangssignaal van het BPF
Is. Dit Is de squelchtoon f. met een frequentie van 3150 Hz. Van dit signaal wordt de gemiddelde
absolute waarde berekend uit de uItgangssampIes van het BPF volgens [8]:

1 N
Ivi,.,.= N'L Ix,,1".1

Hierin Is N het aantal samples waal"CN9r gemiddeld wordt en Xtc z~n de uItgangssampIes van het
BPF. Deze gemiddelde absolute waarde Is de meest eenvoudige manier om het niveau van een
signaal te bepalen en hangt samen met de effeetiew waarde van het signaal volgens [8]:

De squeichtoon kan als t'dcontinu signaal worden voorgesteld als:

vsoC~·A'COS(2K-3150·t+.)

(6.4)

(6.5)

A Is hierin de amplitude van het signaal en • de fase. Het nemen wn de absolute waarde van de
samples Xtc komt In het t'dcontlnue domein OJ8reen met het gel'krlchten wn het signaal V8Q(t):

IvsoC~ 1-IA'COs(2n-3150·t+.)I (6.6)

Het amplitudespectrum van dit gelijkgerichte signaal Is getekend In figuur 6.7 voor frequenties
kleiner dan de samplefrequentle (8 kHz).
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FItuur 1.7 Amplltudupectrum van gelijkgerlcht.e aquelchtoon.

Uit de figuur blijkt dat het gelijkgerichte signaal een gel,kspannlngscomponent beYat met amplitude
A/2 en twee componenten (positlew en negatlew frequentie) op de dubbele frequentie van de
squelchtoon (2*fJ. Voor het berekenen van het slgnaalniYeau Is het dus \'Oldoende om de
gelijkspanningscomponent In het signaal te bepalen.

Dit gebeurt door een tijdwnster met lengte T seconden owr het signaal te leggen, wat In een
tijddiscreet systeem neerkomt op middeling owr N samples (N =T*f.... waarin f... de
bemonsteringsfrequentie Is). In het frequentiedomein wordt hierdoor een laagdoorlaatfilter uitge
voerd met als CNerdracht:

Sin(2nf"f>
H( f> • "'f

Dit is een sine-funktie met de eerste nuldoorgang op 1fT:

H(f)

(6.7)

FltuurU

Het aantal samples waaroY8l' wordt gemiddeld (de vensterlengte T) bepaalt dus de bandbreedte Bf

van het f~ter: B, = 1fT. Aangezien de beschikbare geheugenruimte van de signaalprocessor
beperkt Is (ongSYeer 80 datawoorden op pagina 71n het data RAM) en de middeling het eenvou
digst uitgewerd kan worden owr een aantal samples dat een macht Is van 2 (door wrschuMng
van een datawoord naar rechts) Is voor een lengte van 64 samples gekozen. Dat betekent dat de
wnsterlengte T gelijk aan 8 milliseconden is b, een bemosteringsfrequentie van 8 kHz. De eerste
nu/doorgang van de sine-funktie ligt dan op 125 Hz, en deze wordt om de 8 kHz herhaald (d.w.z. 1
berekening per sample).

Men kan de frequentie van de berekeningen fb echter omlaag brengen door te decimeren: het
gestructureerd weggooien van samples. Hierdoor schuiven de sinc-funkties owr de frequentle-as
richting de oorsprong [9). De spectra mogen elkaar echter niet gaan owrlappen raJlasinga) en
bovendien moet de component op 6300 Hz uit het signaal getUterd worden. Daarom wordt een
aguardbandawrondersteld buiten de hoofdlob van de slnc-fuktle van 250 Hz. Zo wordt de
bandbreedte van het filter dus Bf = 375 Hz. De minimale berekeningsfrequentie waarbij geen
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allasing optreedt Is dan 750 Hz. Bij die frequentie valt echter de component op 6300 Hz niet buiten
het spectrum. De frequentie fb wordt daarom berekend aan de hand van de volgende voorwaarden:

tb ~ 2-S, (.. 750H~

en

(6.8)

(6.9)

De kleinste fb die aan deze voorwaarden voldoet Is fb = 1145 Hz. Eens In de 1/1145 seconden, of
elke 7 samples, wordt de signaalsterkte berekend door middeling over 64 samples en een nieuwe
waarde voor VItlI naar bulten gestuurd.

De structuur van de routine SQOUT Is weergegeven In figuur 6.9. Van de uItgangssamples van het
BPF, die op plaats YNBPF op pagina 7 van het data RAM staan, wordt eerst de absolute waarde
genomen met de Instructie ABS. Het resultaat wordt weer opgeslagen In YNBPF.

Vervolgens wordt de som van de absolute waarden van de laatste 64 samples berekend. Deze som
is opgesplitst In een meest significant en een minst significant deel. De reden hiervoor Is dat de
maximale waarde van een (16-bits) datawoord slechts 32768 kan zijn. Wanneer het squelchniveau
echter op de drempel van -12 dBm ligt, dan is de som van de absolute waarden van 64 samples
van de squelchtoon al ongeveer 52.000. Daarom wordt het meest significante deel In QSUMH gezet
en het minst significante deel in QSUML. De nieuwe som wordt in twee stappen bepaald. Eerst
wordt het meest recente sample (nog aanwezig in de accumulator) opgeteld bij de oude som. Dan
wordt (de absolute waarde van) het oudste sample, dat 63 geheugenplaatsen lager Is opgeslagen in
OLDYBP afgetrokken van de som. De nieuwe som wordt dan weer opgeslagen.

Hierna wordt de rij van 64 meest recente absolute waarden (YNBPF tjm OLDYBP) één plaats
opgeschoven In het datageheugen. Tevens wordt een teller SQTEL met 1 verlaagd, welke In de
initialisatie op 7 is ingesteld. Deze teller geeft aan wanneer er een nieuwe waarde voor VItll berekend
moet worden, namelijk na ieder zevende sample. Er wordt daarom een conditionele sprong
gemaakt naar het einde van de routine Indien de teller ongelijk Is aan 0: BNZ SQRET.

Als de teller wel 0 Is, dan wordt die opnieuw op 7 gezet en moet er een nieuwe berekening van het
squelch-niveau plaatsvinden. Dit gebeurt door de nieuwe som In de accumulator 6 bits naar rechts
te verschuiven, wat overeen komt met delen door 28 = 64. Van deze berekende gemiddelde
absolute waarde van het signaal wordt een waarde afgetrokken die evenredig is met het drempelni
veau (-12 dBm) waarboven squelch naar de uitgang moet worden gestuurd. Die waarde staat in de
variabele DREMPL

Afhankelijk van het teken van het resultaat worden de volgende akties uitgevoerd. Een negatief
teken wil zeggen dat het sIgnaalniveau onder de drempel ligt. De XF-pln van de processor wordt
dan "hoog" gemaakt (Instructie SXF) en de waarde 0 wordt in het T-register geplaatst. Is het teken
positief dan ligt het squelchniveau boven de drempel van -12 dBm en dan wordt de XF-pln ·Iaag"
gemaakt (RXF) en de restwaarde van het signaalniveau boven de drempel (variabele REST) In het T
register gezet.

De waarde In het T-register wordt vervolgens geschaald met een faktor 6 In QSCALE om het
gewenste uItgangsbereik van 0,8V tot 8V te realiseren. Wanneer het squelchnlveau op of onder de
drempel ligt ("geen squelch") Is de geschaalde waarde dus O. Het uItgangsnIveau van VItll moet dan
echter O,8V zijn. Daarom wordt bij de geschaalde waarde nog een offset opgeteld (in OFFSET) die
overeenkomt met O,8Y.
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FIguur 6.9 Flowdlagram van d. aubroutln. SCOUT.

Het signaal Vsnl wordt via een OfA-converter (poortadres 1) naar buiten gestuurd. De amplitude van
V.n, is unipolair (+0,8 tot +8 V). De gebruikte OfA-converter (zie hoofdstuk 7) accepteert voor een
unipolaire output echter alleen input-waarden in "straight binary code" terwijl de OSP met twos
complement code werkt. Aangezien de berekende waarde voor VsnJ toch altijd positief is (tekenbit 0)
wordt het resultaat zonder tekenbit opgeslagen in VSNL

Hierna wordt de inhoud van statusregister 1 (ST1) van de OSP opgeslagen in een variabele
SeSTAT. In dit gereserveerde register zijn door middel van statusbits verschillende processortoe
standen geregistreerd. Zo geeft bit nummer 4 (meest significante bit is nr.15) van dit register de
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status van de XF-pln weer rhoog" of "laag"). en dus de af- of aanwezigheid van squelch. Deze
Informatie wordt later gebruikt In de subroutine die audio of data naar buiten stuurt.

Tenslotte wordt vla poortadres 1 (DAC 1) de Inhoud van VSNL naar de uitgang gestuurd en
teruggekeerd naar het hoofdprogramma:

TO DAl
SaÄET

OUT VSNL.PAl
RET

stuur Vanl naar 0/A-converter 1
terug naar het hoofdprogramma

6.3.8 Audio of data naar de uitgang

In dit blok wordt de audio- of data-Informatie die over de telefoonlijn verstuurd wordt naar een
uitgang van de CAL Interfaceprint gestuurd. Wanneer het signaal audio betreft dient het nog met 10
dB versterkt te worden voordat het naar het audiodeel van de CAL gestuurd wordt. Data kan zonder
verdere versterking doorgestuurd worden.

Het stroomschema van deze subroutine, die het labeliNFOUT heeft, Is weergegeven In figuur 6.10.
Er wordt begonnen met het uitgangssample YNBSF van het bandsperfilter In het T-register te laden
voor schaling.

Vervolgens wordt bit nummer 4 van het statuswoord. dat In de routine SaOUT Is opgeslagen In
SaSTAT, getest om te kijken of het ontvangen signaal audio of data Is. Hiervoor wordt een speciale
Instructie BIT gebruikt. Wanneer dit bit "1" is dan Is het Ingangssignaal data en moet het sample in
het T-register met een faktor 1 vermenigvuldigd worden. Als het bit "0" is dan staat er audio op de
Ingang en moet de waarde in het T-register met een faktor 3,16 (10 dB) versterkt worden.

De data schaalfaktor 1 Is In de Initialisatie In het register DSCALE gezet. De schaling van audio met
een faktor 3,16 Is echter niet zo eenvoudig aangezien de TMS320C25 slechts met integer waarden
in twos complement notatie werkt. Daarom wordt die schaling in drie stappen uitgevoerd. Eerst
wordt het uitgangssample van het BSF in het meest significante deel van de accumulator (bits 16
31) gezet. Vervolgens wordt bij dit deel twee maal hetzelfde sample opgeteld. zodat de accumulator
dan 3 maal de waarde van YNBSF bevat. Tenslotte wordt de waarde In het T-register (1 *YNBSF)
vermenigvuldigd met de faktor 0.16 en opgeteld bij de accumulator. De assembler code voor deze
schaling is als volgt:

SCALEA ZALH
RPTK
ADDH
MPY
APN;

YNBSF
1
YNBSF
ASCALE

zet YNBSF in accumulator
tel YNBSF 2 maal op bij...
...de accumulator
vermenigvuldig YNBSF met 0,16...
...en tel resultaat bij de accumulator

Na de schaling moet het sample nog geconverteerd worden van twos complement notatie naar
offset blnary code. De oorzaak hiervan Is dat de gebruikte 0/A-converter voor een bipolair
uitgangssignaal alleen codes In offset blnary notatie accepteert. Het enige verschil tussen deze
notatie en die In twos complement is dat het meest significante bit (het tekenbit) van een data
woord geïnverteerd Is.

Daarom worden twee gevallen onderscheiden. Bij een positieve waarde In de accumulator (tekenbit
0) wordt een OR-operatie met de waarde aooOh uitgevoerd om het MSB op 1 te zetten: ORK aooOh.
Als de waarde in de accumulator negatief Is en een 1 als tekenbit heeft wordt een AND-operatie met
7FFFh uitgevoerd: ANDK 7FFFh.

Het resultaat van beide akties wordt in het register OUTPUT (pagina 6 data RAM) bewaard. Daarna
wordt de waarde hiervan naar een 0/A-converter (poortadres 2) gestuurd met de Instructie OUT
OUTPUT,PA2. Tenslotte wordt weer teruggekeerd naar het hoofdprogramma.
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Figuur 6.10 StroomlChema van de routine INFOUT.

6.3.9 Aanpassing van de VNA-faktor

Na ieder databericht dat ontvangen wordt moet de versterkingstaktor van de Variabele Niveau
Aanpasser, die het nominale niveau van audio op -10 dBm brengt, worden aangepast. Hiervoor
moet tijdens een databericht het niveau van het datasignaaJ bepaald worden en aan de hand
hiervan een nieuwe VNA·faktor. Dit gebeurt in de routine VNAUPD.
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De routine VNAUPD wordt vanuit het hoofdprogramma aangeroepen wanneer na het binnenhalen
van een nieuw sample de BlO-pin van de TMS320C25 "laag" Is. Op deze pin is het DCD-signaal van
de modem aangesloten, dat Oaag) aktief wordt bij de ontvangst van data. Zo lang als dit signaal
-laag" blijft wordt VANUPD uitgevoerd.

De bepaling van het signaalniveau gebeurt net als In de routine SCOUT door middeling van
-gelijkgerichte" samples, ditmaal de uitgangssamples van de effenaar. Aangezien het signaal data is
worden die in de routine EFFHPF (tweede filter van de effenaar) In YNEFFD op pagina 6 In het data
RAM gezet.

Een databericht bevat minimaal 3 bytes (8 bits breed) en heeft een minimale duur van 24 millisecon
den (bitrate 1 kbltjsec.). Bij een samplefrequentie van 8 kHz bestaat een bericht uit 192 samples. Dit
aantal wordt gekozen als het aantal samples waarover gemiddeld wordt bij het bepalen van het
signaalniveau.

Het stroomdiagram van VNAUPD Is getekend In figuur 6.11. De routine begint met het Initialiseren
van een teller AANTAL op O. die het aantal samples van het databericht bijhoudt. en een som die
verdeeld Is ~er 2 geheugenplaatsen VNSUML en VNSUMH. Hierin wordt de som van de absolute
waarden van de datasampies bijgehouden.

Dan komt de processor met de instructie IDLE in een wachttoestand waarin gewacht wordt op een
(timer-) interrupt, waarna een nieuw sample wordt ingelezen met de subroutine SAMPLE. Hierna
wordt de BlO-pin opnieuw getest.

Als deze "laag" is wordt er (nog steeds) data ontvangen. Het binnengehaalde sample wordt dan
eerst bewerkt door de twee routines van de effenaar, EFFLPF en EFFHPF. Vervolgens wordt de
teller AANTAL met 1 verhoogd en wordt getest of het aantal opeenvolgende datasampies groter is
dan 192.

Als dit niet het geval is (AANTAL < 192) dan wordt de absolute waarde genomen van het uitgangs
sample van de effenaar in YNEFFD en opgeteld bij de som van de datasampies:

LAC YNEFFD
ABS
ADDH VNSUMH
ADDS VNSUML

zet YNEFFD in de accumulator
neem de absolute waarde
tel de laatst berekende som erbij op...
... (MS deel en LS deel)

(6.10)

De nieuw berekende som wordt opgeslagen. en YNEFFD wordt daarna bewerkt door de -normale"
reeks subroutines: VNA, BPF, SCOUT, BSF en INFOUT. Hierbij wordt nog wel gebruik gemaakt van
de "oude" VNA-faktor berekend tijdens het vorige databericht. Daarna wordt teruggesprongen naar
de wachttoestand (IDLE).

Wanneer het niveau op de BlO-pin -hoog" Is betekent dat dat het databericht ten einde Is en een
nieuwe VNA-faktor berekend moet worden. Daartoe wordt het gemiddelde signaalniveau bepaald
door de som van de (absolute waarden van) de 192 datasampies te delen door dit aantal.

Dit gebeurt op een nogal omslachtige manier omdat de Instructieset van de TMS320C25 geen deel
Instructie bevat. Het algorlthme gaat uit van de volgende mathematische gelijkheid:

~ .. ..!... •1.... ..~ . (1 + 1)
192 ~ 192 256 3

Eerst wordt de som (VNSUML en VNSUMH) in de accumulator gezet en 8 bits naar rechts
geschoven, wat neerkomt op delen door 256. Het resultaat (kleiner dan 32768, en dus 1 datawoord)
wordt tijdelijk opgeslagen In VNMEAN waarin later het werkelijke gemiddelde komt te staan. Dan
wordt dit resultaat In het hogere orde deel van de accumulator geplaatst en tewns in het T-register.
Het T-register wordt dan vermenigvuldigd met de inhoud van een variabele FACTOR. die eerst
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gevuld is met een waarde die overeenkomt met 1/3. Het 32-bits produkt wordt dan opgeteld bij de
accumulator waarin dan het gemiddelde signaalniveau staat. Dit wordt bewaard in VNMEAN.
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FIguur 6.11 Stroomdiagram van de sUbroutine VNAUPD.
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De nieuwe VNA-faktor wordt vervolgens berekend door een referentieniveau In VNAREF te delen
door het berekende gemiddelde VNMEAN. Deze deling kan niet met behulp van bovenstaand
algorlthme uitgevoerd worden. omdat de noemer van de breuk (VNMEAN) een variabele Is. Daarom
wordt hiervoor een subroutine DIVIDE gebruikt, die twee (16-bits) datawoorden op elkaar deelt. Bij
aanroep van DIVIDE wordt de Inhoud van het adres In hulpregister 4 gedeeld door die van het
adres In hulpregister 5. Het resultaat van de deling wordt geplaatst op het adres In hulpregister 6.
Voor de deling In VNAUPD worden daarom de juiste adressen In de betreffende hulpregisters
geladen en daarna DIVIDE aangeroepen:

LRU< AR4.0307h
LRU< AR5.0318h
LRLK AR6.0302h
('ALL DIVJDE

zet adres van VNAREF In AR4
zet adres van VNMEAN In AR5
zet adres van VNAFPC In AR6
roep deel-routine DIVJDE aan

De referentie komt overeen met een niveau van ·10 dBm aan de uitgang van de VNA. De nieuwe
VNA-faktor wordt door de routine DIVIDE direkt op het juiste adres neergezet (VNAFPC). Tenslotte
wordt teruggesprongen naar het hoofdprogramma.

6.3.10 Aanpassing van de effenaar aan de telefoonlijn

De effenaar wordt zoals gezegd gerealiseerd met behulp van een semi adaptief digitaal filter. Dat wil
zeggen dat wanneer In het telefoonnet op een andere verbinding wordt O/ergeschakeld de effenaar
kan worden aangepast aan de O/erdracht van de nieuwe verbinding, maar dat voor de verdere duur
van de verbinding de instelling behouden blijft.

Voor de lijnaanpassing zijn In het besturingsprogramma van de TMS320C25 twee aparte Interrupt
service routines aangebracht. EFLUPD en EFHUPD. De routines worden Individueel aangeroepen na
een extern interruptcommando (bij voorkeur afkomstig van de microprocessor op de ('AL-print en
nadat de betreffende referentietoon op de lijn Is gezet) op de ingang INTO resp. INT1 van de
signaalprocessor.

De aanpassing geschiedt met behulp van twee referentietonen, één van 300 Hz en één van 2900
Hz. Met de toon van 300 Hz (fl genoemd) wordt het LPF van de effenaar ingeregeld, terwijl met de
2900 Hz toon (fh genoemd) het HPF van de effenaar wordt Ingeregeld.

Voor de aanpassing van de coêfficienten van de twee FIR filters wordt gebruik gemaakt van het
Least Mean Square algorithme. Dit algorithme berekent de nieuwe coëfficienten na ieder nieuw
sample van het Ingangssignaal aan de hand van de volgende vergelijkingen:

hlc [n+1] = hlc [IJ) + U • e[n]' x [n-/cJ

met

e[n] = t(n] - Q[n]

Hierin zijn

(6.11 )

(6.12)

hk[n+1]

hk[n]
u
x[n-k]
e[n]
r[n]
g[n]

de nieuwe I( coëfficlent. k=0.1 ....,14 voor het LPF en k=0.1,...6 voor het
HPF,
de oude I( coêfficient.
de adaptatie stapgrootte, een constante faktor,
het k samplemomenten vertraagde ingangssample,
het foutsignaal, dat berekend wordt uit
het referentieniveau van de uitgang van het betreffende filter, en
het werkelijke uitgangsnIveau van het filter.
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(6.12)

Het genoemde referentieniveau r[n], aan de hand waarvan het foutsignaal e[n] wordt berekend, Is
voor belde filters verschillend gespecificeerd: -6 dBm (over 600 Ohm) voor het LPF, en ·9 dBm voor
het HPF, belde bij een Ingangsniveau op de VAL-print van -6 dBm.

Ook bij deze routines moet dus een signaalniveau bepaald worden. Dit gebeurt op dezelfde manier
als In eerder beschreven routines. namelijk door van N samples de gemiddelde absolute waarde te
berekenen:

1 N
g[n) = -·E I~n-Ic)I

N ••t

De berekende waarde benadert het werkelijke signaalnIveau natuurlijk zo goed mogelijk wanneer
over zo veel mogelijk samples wordt gemiddeld. Aangezien de datageheugenruimte beperkt Is wordt
gemiddeld Ov'er 2 periodes van de 300 Hz toon (54 samples bij f..",pIe = 8 kHz) en 8 periodes van
de 2900 Hz toon (22 samples).

De adaptatie stapgrootte u In (6.11) bepaalt de snelheid waarmee de Mean Square Error In het
LMS-algorithme vanuit een initiële waarde een minimum kan bereiken. Een optimale waarde voor
deze stapgrootte is niet eenvoudig te bepalen (10). aangezien een grote waarde van u de eindfout
groter maakt en een kleine waarde van u de convergentiesnelheid van het algorithme verkleint. Een
goede waarde van u kan echter bepaald worden uit (zie ook paragraaf 4.4):

Umn < U < _1_
N'o 2x

met UmIn > 0
(4.11 )

waarin ox2 het ingangsvermogen van het filter is en N het aantal coêfficienten van het filter. Dit zijn
voor het LPF van de effenaar -6 dBm resp. 15 coëfficienten en voor het HPF en voor het HPF -6
dBm resp. 7 coëfficienten. Op grond hiervan wordt beide adaptaties voor de stapgrootte u een
waarde 0,1 gekozen.

Tenslotte is nog bepaald hoe lang de adaptatie-routine moet worden uitgevoerd om een minimale
fout (MSE) in het LMS-algorithme te bereiken. Uit de literatuur [10] is gebleken dat bij een adaptatie
stapgrootte van 0,1 de adaptatie gedurende minimaal 300 samples moet worden uitgevoerd om de
MSE te bereiken. In de routines EFLUPD en EFHUPD is gekozen voor een lengte van 400 samples
voor de adaptatie. Dit betekent dat bij een samplefrequentie van 8 kHz de referentietonen fl en fh

minimaal 400*125 microseconden = 50 milliseconden op de verbinding tussen CAL· en VAL-print
aanwezig moeten zijn.

De routines EFWPD en EFHUPD hebben dezelfde structuur en daarom zal alleen de werking van
EFLUPD hier beschreven worden. In figuur 6.12 is het flONdiagram van EFLUPD weergegeven.

De routine begint met het verbieden van alle Interrupts behalve de timer-Interrupt TINT door
verandering van het interrupt-masker (IMR-register). Dir gebeurt op dezelfde manier als in de
initialisatie, alleen wordt nu In de zes minst significante bits van het IMR de waarde '111011' (binair)
gezet.

Vervolgens worden een sample-teller AANTAL (zelfde als gebruikt In VNAUPD) en een som (2
geheugenplaatsen, FLSUML en FLSUMH) op 0 geïnitialiseerd. Hierna komt de processor In een
wachttoestand (IDLE) totdat de interne timer afloopt en een sample van het Ingangssignaal
genomen wordt.

Als het nieuwe sample is binnengehaald wordt eerst de sample-teller AANTAL verhoogd met 1. Dan
wordt getest of de teller al 400 samples heeft geteld. het aantal samples dat gebruikt wordt voor de
afregeling. Wanneer dit het geval is dan wordt het oorspronkelijke interrupt-masker (INTO, INT1 en
TINT toegestaan, de rest geblokkeerd) weer ingesteld en teruggekeerd naar het hoofdprogramma.
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Is het aantal binnengehaalde samples sinds de INTO-Interrupt echter nog niet 400 dan wordt op het
meest recente sample eerst de LPF-routlne van de effenaar uitgSYOerd: CALL EFFLPF. Van het
uitgangssampIe van deze routine, dat In X2N staat (bij EFFHPF in YNEFFA). wordt de absolute
waarde genomen en boJenaan een rijtje van 54 meest recente samples gezet in de variabele
YNEFL Deze samples wrtegenwoordigen twee periodes van de referentietoon fl•

".....,.

0)-------,v-

!
0 __ '••".

IM.-,..,....

....... TU"

!
'''1\'.''__ :_.-
Nwl ' .......

Nwl _'~

,,,,,'.11__ '
-_1 11.,..- '""_1-

'....

-_1.... 11 ..

4MtIfAL -... ..

...

.-uoo
w..

ZM _.tA_---......'"--.... I"'IJIJ • ."...... _.-

~Ol.

Stel
~... IIJ••

I"''''''"""__.. ~ I"

!
Tel "'I~
.... elJ
_ "' ,. eft..... ...-".

__.. er ".~

!
1ctMI., riJ"'._ ..
.'''1. ti,--

v_

.....n ,."
a--'_IGe
...,. r'J"_-'-

!_...
" ...

fOlAeI",,

-en] en
-"]

."111.11__

CO ff ,-'.'1'"
." ...""'........ _1_ ...

CO .,.,.CI........

_..
co fflc •."." .........

... ... ce ~~ICI""''''''

IIOI""~ .... tAli"

No
Tell"'-o "

v_

Fliuur 8.12

Vervolgens wordt een nieuwe som van de laatste 54 samples bePaald door het meest recente
sample bij de som op te tellen en het oudste in OLDYFl van de som af te trekken. Met de instructie
DMOV (Data Move) wordt de rij samples dan 1 plaats in het geheugen opgeschOoJen om een
wrtraglng van 1 sampleperiode te bewerkstelligen.
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De teller aantal wordt daarna opnieuw getest. Wanneer AANTAL namelijk nog niet groter Is dan 54,
dan wordt er nog geen adaptatie-stap doorlopen maar teruggesprongen naar de wachttoestand en
een nieuw sample binnengehaald.

Zijn er wel meer dan 54 samples genomen dan volgt een adaptatie-stap, die begint met het
berekenen van de gemiddelde absolute waarde van de uItgangssamples van EFFLPF. Hiervoor
wordt de berekende som van de rij meest recente samples gedeeld door 54, op dezelfde (omslach
tige) manier als In VNAUPD. De vermenigvuldigingsfaktor FACTOR wordt hier echter gevuld met
0,185 (= 64/54 - 1) en het gemiddelde wordt geplaatst In FLMEAN. In de routine voor de adaptatie
van het HPF van de effenaar zijn dit 0,45 resp. FHMEAN.

Daarna wordt het foutsignaal e[n] berekend en bewaard in ERRLP:

EERLP = EFLREF - FLMEAN (6.13)

In de variabele EFLREF staat een waarde die overeenkomt met het referentie-niveau van -6 dBm
aan de uitgang van EFFLPF (-9 dBm aan de uitgang van EFFHPF). Met e[n] wordt dan de faktor
u*e[n] berekend die tijdens de adaptatie-stap constant Is (zie (6.10)):

ERRFLP = MULP - ERRLP

De constante MULP (die de adaptatie stapgrootte u vertegenwoordigt) Is in de initialisatie al
Ingesteld op 0,1.

(6.14)

Daarna wordt de daadwerkelijke aanpassing van de coëfficienten uitgevoerd. Hiervoor wordt
indirekte adressering gebruikt met behulp van de hulpregisters 1, 2 en 3. In hulpregister 1 wordt
bijgehouden hoe veel coëfficienten nog moeten worden aangepast, hulpregister 2 houdt de
adressen van de coêfficienten in het programmageheugen bij en hulpregister 3 de adressen van de
samples (ingangssamples van het systeem!). De assembler code voor de aanpassing is hieronder
gegeven:

LARK
LRLK
LRLK
LARP
cr
MPY

ADAPTL ZALR
MPYA
SACH
BANZ

AR1,14 zet aantal coêfficienten in AR1
AR2,OFFOOh zet adres 18 coëfficient (h(14) in AR2
AR3,03FFh zet adres oudste sample in AR3
3 ARP _eo> AR3
ERRFLP T := ERRFLP
*-,AR2 P := u*e[n]*x1 [n-k], ARP -> AR2
*-,AR3 ACCH := h[k] n, ARP --> AR3
*-,AR2 h[k] (n+1):=-h[k] n+ P,ARP--->AR2
* + ,O,AR1 sla ëoëfficient op, ÄRP --> AR1
ADAPTL,*-,AR2 alle coëfficienten gehad? nee, verlaag AR1, ga naar

ADAPTL en ARP - > AR2.

Zijn alle coëfficlenten aangepast dan wordt teruggesprongen naar de wachttoestand in afwachting
van het volgende sample.

6.4 Testen

Voor het ontwikkelen (debuggen en optimaliseren) van de beschreven besturingssoftware In
assembler code Is gebruik gemaakt van de diverse ontwikkeltooIs die aanwezig zijn op de vakgroep
EC. Dit zijn enkele software programma's, namelijk een assembler, linker en object-formaat
converter, alsmede hardware hulpmiddelen als een Analoog Interface Board (AIB) en een Software
Development System (SWDS).

Met de genoemde hulpmiddelen is een gedeelte van het programma getest. Vanwege een defect
aan het SWDS Is een test van het komplete programma met dit systeem niet uitgevoerd.
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6.4.1 Testprocedure

Bij het ontwerpen van een besturingsprogramma voor de TMS320C25 moet herhaalde malen een
bepaald ontwikkeltrajekt doorlopen worden alvorens de optimale code ontwikkeld is. Dit trajekt
houdt meestal in het assembleren, linken en converteren van geschreven programmatekst, en het is
weergegeven als het middelste pad van figuur 6.13.

Object
Format

Convener

TMS320C25 onlyr---------,

EPROM
Programmer

Simulator
Software

Developmem
Board

TMS32OC1x
or

TMS320C2x

EvaJualion
Moaule

XOS
Emulator

FIguur 6.13 Blokdiagram van de ontwikkelomgeving van de TMS320C25 [11 J.

Een ontwikkelfase begint met het assembleren van de in assemblertaal geschrewn source code.
Deze code bestaat uit zogenaamde mnemonics die corresponderen met binaire machine-instructies
(16 bits lang). Voordat de processor die instructies uit kan voeren moet de source code eerst door
de assembler worden verwerkt tot een programma in machinetaal. de zogenaamde object code.

Het is ook mogelijk een programma in afzonderlijke secties op te splitsen, bijvoorbeeld een sectie
met programmatekst en een sectie met data. De assembler genereert dan uit één source file
(bestaande uit meerdere secties) een aantal heradresseerbare modules in object code die door een
linker gecombineerd kunnen worden tot één object module. Zo kunnen ook meerdere source files,
die elk weer in een aantal secties zijn opgesplitst, gecombineerd worden tot één uitvoerbare object
file. Dit vereenvoudigt het programmeren en debuggen in assembiertaai, en omdat de adressen in
de modules relatief zijn wordt de beschikbare geheugenruimte zo efficient mogelijk gebruikt.

Bij het aanroepen van de linker kan tevens een linker command file als invoer worden opgegeven.
Deze file bevat alle noodzakelijke gegevens voor de linker en is opgebouwd uit:
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*
*

*
*

de Invoer file namen
linker opties (bijvoorbeeld het aanmaken van een map file die aangeeft waar wat in
het geheugen geplaatst Is)
specificatie van de geheugenblokken
Informatie eNer de plaatsing van programma- en/of datamodules In de gespecifi
ceerde geheugenblokken

Het voordeel van een dergelijke command file Is dat al deze zaken niet steeds opnieuw behoeven te
worden Ingswerd.

De linker genereert een zogenaamde Common Object Format File (COFF-file). De object code In
deze file Is echter nog niet direkt geschikt om In EPROMs of In het geheugen van het software
ontwikkelsysteem geladen en uitgevoerd te worden. Daarvoor moet de COFF-file eerst door een
object format converter geconverteerd worden naar Intel resp. Tektronlx object code. Dit kan door
bij het aanroepen van de format converter de optie -I resp. -t te kiezen, waarna de COFF-Invoer file
wordt omgezet In twee files met extensies .HI en .LO respektievelijk één file met extensie .TAG . De
.HI- en .LO-files bevatten dan de meest significante resp. minst significante bytes In Intel formaat
van de 16-bits Instructies van de COFF object file.

Na een conversie van object code naar Tektronlx formaat kan de code getest worden met het
Software Development System (SWDS). Enkele mogelijkheden van dit systeem zijn:

*
*
*
*

*
*

het stap voor stap doorlopen van een programma
het bekijken van belangrijke registers (hulpregisters, accumulator, T- en P-register)
het bekijken van willekeurige stukken geheugen
het veranderen van data In registers en geheugen bij het stap voor stap doorlopen
van het programma
het zetten van breakpoints In een programma
het kunnen onderbreken van een op volle snelheid draaiend programma

Het SWDS Is een zeer belangrijk hulpmiddel bij het debuggen en optimaliseren van software.

In combinatie met het SWDS kan een Analoog Interface Board (AIB) gebruikt worden. Hiermee
kunnen analoge testsignalen omgezet worden naar digitaal, toegevoerd worden aan het SWDS, en
bewerkte signalen afkomstig van het SWDS weer omgezet worden naar analoog. De A/D- en D/A
omzetting geschiedt met 12-bits converters met Ingebouwde sample en hold circuits. Op het AIB
zijn bovendien een anti-aliasing filter en een reconstructie filter aanwezig (afsnijfrequentie 4,7 kHz)
om·vouwvervorming van het frequentiespectrum te voorkomen.

6.4.2 Resultaten

De opzet van het testen van het besturingsprogramma was om eerst alle subroutines Individueel te
testen en vervolgens de routines achter elkaar uit te voeren. Daartoe Is en soort programma
ombouw opgezet, waarin steeds één van de te testen subroutines aangeroepen wordt. De ombouw
bestaat uit de volgende onderdelen:

*
*
*
*

*
*
*

labels van constanten en variabelen
Interrupt sprongadressen
Initialisatie
hoofdprogramma Inclusief aanroep van de betreffende subroutine en een routine die
uItgangssamples naar het AIB stuurt
source code van de twee genoemde routines
interrupt service routine voor het Inlezen van samples
een sectie met data (coëfficienten) van de filters

Dir programma haalt samples binnen via het AIB aan de hand van timer-Interrupts, bewerkt de
samples met de te testen subroutine en stuurt de bewerkte samples weer naar het AIB met de
routine DATOut
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De gebruikte systeemconfiguratie tijdens het testen is weergegeven in figuur 6.14.

,toraJoge

Analoog irrIA

Interface~
Board -

Analoge
output

F~tie

generator

Figuur 6.14 Sy.teemconflguratl. voor h.t t••t.n van TMS320C25 ••••mbl.r cod••

Met de beschreven programma-ombouw en systeemconfiguratie zijn uiteindelijk drie routines van
het totale programma getest: het laagdooriaatfilter en hoogdooriaatfilter van de effenaar (routines
EFFLPF en EFFHPF) en de routine die de variabele niveau aanpassing implementeert (VNA).

De routine EFFLPF moet een laagdooriaat FIR filter implementeren met afsnijfrequentie 350 Hz.
maximale rimpel 0.5 dB in de dooriaatband en minimale demping 10 dB bij 700 Hz. Voor de meting
van de OYerdracht van dit filter is een sinusvormig signaal met een amplitude van 275 mV effektief
(OYereenkomend met -6 dBm OYer 600 Ohm) afkomstig van een funktiegenerator toegsyoerd aan de
ingang van het AIB. De frequentie is gewrieerd van 50 Hz tot 850 Hz. De gemeten resultaten aan de
uitgang van het AIB zijn weergegeven in de eerste tabel In bijlage C.

Uit de tabel blijkt dat de filterroutine aan de verwachtingen voldoet. De rimpel bij 350 Hz is wel iets
groter dan 0.5 dB. maar dit wordt veroorzaakt door de niet geheel vlakke karakteristiek van de anti
aliasing filters die bij die frequentie een kleine demping Introduceert. Bij een frequentie van 700 Hz is
de demping van het filter inderdaad groter dan 10 dB.

Op dezelfde manier als het laagdooriaatfilter is de routine EFFHPF voor het hoogdooriaatfilter van
de effenaar getest. Dit FIR filter dient een afsnijfrequentie van 3 kHz te hebben met een rimpel van
maximaal 0,5 dB in de dooriaatband en een minimale demping van 12 dB beneden 1,5 kHz. Het
ingangssignaal is weer sinusvormig met een amplitude van 275 mV effektief. terwijl de uitgang van
het AIB gemeten is voor frequenties van 1,4 kHz tot 3,6 kHz. Resultaten zijn vermeld in de tweede
tabel van bijlage C.

Uit de tabel blijkt dat de demping bij 1,5 kHz wel groter is dan 12 dB, maar dat de rimpel in de
dooriaatband van het filter aanmerkelijk groter is dan 0.5 dB (2.7 dB bij 3.6 kHz). Ook hier is de
oorzaak de karakteristiek van de antl-aliaslng (Iaagdooriaat-)filters die bij deze frequenties al meer
demping Introduceert dan bij het LPF van de effenaar.

De derde routine die getest is is de VNA-routine. Deze dient een ingangssignaal met een constante
faktor te vermenigvuldigen om de nominale signaaJsterkte aan de uitgang op ·10 dBm OYer 600
Ohm te brengen. Aangezien in het oorspronkelijke systeem het inagnsniveau van de VNA wordt
afgeregeld op -6 dBm wordt de vermenigvuldigingsfaktor ingesteld op -4 dB (faktor 0.63).

Voor drie ingangstrequenties (500 Hz, 1500 Hz en 3000 Hz) is gemeten hoe veel de werkelijke
versterking van het ingangssignaal is. De gemeten demping bij deze frequenties was -4.1 dB, -4,8
dB resp. -6.7 dB. Weer blijkt de niet geheel vlakke dooriaat van de anti-aliasing filters van invloed te
zijn. In het hardware-ontwerp moeten deze filters dan ook goed gedimensioneerd worden om de
demping in de dooriaatband kleiner te houden dan::: 0,5 dB.
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7 De hardware

7.1 Inleiding

Als vervanging van het ontvanggedeelte van de CAL-Interface Is een proetschakellng ontworpen die
In combinatie met de rest van de CAL-print In het MBS gebruikt kan worden. Het In hoofdstuk 6
beschreven besturingsprogramma voor de TMS320C25 signaalprocessor dient hiertoe In het
geheugen (EPROM's) op de ontworpen print geladen te worden en vanuit dit geheugen te worden
uitgevoerd.

Een schema van de ontworpen hardware Is gegeven In figuur 7.1 op de volgende pagina. De
belangrijkste onderdelen van het ontwerp worden In dit hoofdstuk besproken. Bijlage G bevat een
overzicht van de plaatsing van de onderdelen op de gerealiseerde proefprint.

7.2 De processor

De ontworpen schakeling Is opgebouwd rond de TMS32OC25 digitale signaalprocessor van Texas
Instruments. In paragraaf 5.4 Is de Interne architectuur van deze chip reeds besproken. Enkele
kenmerken van de processor die van belang zijn voor de hardware-beschrijving worden hier nog
eens genoemd:

*
*
*
*
*

*
*

CMOS technologie met "power-down"-mogelijkheld
kloksnelheid tot 40 MHz (Instructiecyclus minimaal 100 nsec)
on-chlp ROM geheugen van 4K woorden
on-chip RAM geheugen van 544 woorden
64K woorden datageheugen en 64K woorden programmageheugen extern adres
seerbaar
parallelle en serlêle communicatiepoort
wait states voor communicatie met traag extern geheugen of IlO

De TMS320C25 kan op volle snelheid werken op een k10kfrequentle van 40 MHz. BIJ die frequentie
kan de Interne klokgenerator, die slechts tot frequenties van 20 MHz werkt, niet gebruikt worden.
Aangezien ook oscillator kristallen met een fundamentele frequentie boven 30 MHz nauwelijks
verkrijgbaar zijn Is In het ontwerp gekozen voor een oscillator-chip die werkt op de 3- overtoon van
de fundamentele kristalfrequentie van ongeveer 13,3 MHz. De uitgang van de oscillator Is aangeslo
ten op de X2/CLKIN-lngang van de DSP. In de processor wordt de aangeboden klok gedeeld door
4, zodat de Interne k10kfrequentle 10 MHz bedraagt.

Bij de ontwikkeling van hard- en software Is geen gebruik gemaakt van het Interne ROM van de
processor dat slechts één maal geprogrammeerd kan worden. In plaats daarvan werkt de processor
vanaf extern programmageheugen (EPROM's) In de zogenaamde microprocessor mode. De pin
MPIMC van de TMS320C25 Is daarom met de voedingsspanning verbonden ft'oe = +5 V). Op de
regelmaat van de Interne klok wordt het programmageheugen geselecteerd vla de Program Select
pin (PS) van de DSP. Vla een 13-blts brede adresbus (AC t/m A12 van de processor) wordt het juiste
adres In het geheugen aangewezen en de betreffende Instructie binnengehaald vla een 16-blts brede
databus (DO t/m 015). Door het toepassen van plpelinlng kan een grote verwerkingssnelheId bereikt
worden.

Na een hardware reset moet het signaal op de reset-pin (RS) minimaal 3 Instructiecycli "laag" blijven,
d.W.Z. 300 nanoseconden bij een k10kfrequentle van 40 MHz [7]. Aangezien het na Inschakeling van
de voeding echter zo'n 100 à 200 milliseconden duurt voordat de oscillator een stabiele frequentie
levert Is het reset-clrcult zo gedimensioneerd dat het signaal op de reset-pin ongeveer 170
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milliseconden ·Iaag· blijft. De OR-poort achter dit circuit werkt als een Schmitt-trigger om ·bounclng·
te voorkomen.

Om de communicatie met extern geheugen of I/O~evlcesmet een grote toegangstijd ( > 100 nsec)
mogelijk te maken kan automatisch een walt state gegenereerd worden. Door de Microstate
Complete-pin (~) van de processor te verbinden met de READY-pin wordt bij elke externe
buscyclus een walt state Ingelast.

De 1/0 Select-pin (iS) van de TMS320C25 wordt gebruikt In combinatie met de 3 minst significante
bits van de adresbus (AO, Al en A2) om één van de drie I/O~evlces (1 A/D-converter en 2 D/A
converters) te selecteren. De selectie geschiedt door het juiste adres aan een adres decoder aan te
bieden en tegelijkertijd de TS-pln ·'aag· te maken.

In het besturingsprogramma van de TMS320C25 worden 2 externe Interrupts gebruikt, iNTO en INTl
(zie hoofdstuk 6). In beide gevallen zal de Interrupt gegenereerd worden door de microprocessor op
de CAL-print. Daarom hebben de betreffende interrupt-Ingangen van de DSP de labels MICROl en
MICR02 gekregen. De m-pln van de DSP dient te worden aangesloten op de modem op de CAL
print en heeft het label MODEM gekregen. De XF-pin van de DSP wordt gebruikt als uitgang voor het
squelch-bit (zie hoofdstuk 6). Een "laag" signaal op deze pin betekent dat er squelch aanwezig Is op
de Ingang.

7.3 Geheugen

Er is reeds opgemerkt dat besturingsprogramma's op de proefprint uitgevoerd worden vanaf extern
programmageheugen. Voor het geheugen zijn twee Intel 27C64 EPROM's gekozen met een grootte
van 8K bytes elk en een toegangstijd van 200 nanoseconden.

Die toegangstijd is In principe te langzaam om programma's met een maximale kloksnelheid van 40
MHz uit te voeren. De prijzen van snellere geheugenchips stijgen echter exponentieel met de afname
van de toegangstijd, en bovendien heeft de TMS320C25 een mogelijkheid om automatisch een wait
state te genereren waarvan In het ontwerp gebruik Is gemaakt.

Wanneer in de toekomst toch een snellere Instructie-afwerking nodig is kan ook overwogen worden
om als programmageheugen statische RAM's te kiezen, die in het algemeen een veel kleinere
toegangstijd hebben dan EPROM's ( < 50 nsec). Het programma moet dan wel eerst vanuit
bijvoorbeeld EPROM's In het statische RAM geladen worden aangezien dit zijn Inhoud verliest als de
voeding uit gaat.

Achter de uitgangen van de EPROM's (00 tjm 07) zijn een tweetal bidirectionele bus-Interfaces
(74ACl1245) geplaatst. Deze zogenaamde transceivers bestaan uit 16 bldirectlonele pinnen die
paarsgewijs zijn doorverbonden. Ze zorgen er voor dat de uitgangen van de EPROM's direkt nadat
het Program Select-signaal ·hoog· Is geworden terugkeren In tri-state toestand. De databus Is dan
weer op tijd (in :t 5 nsec) beschikbaar voor een volgend datatransport en zo worden busconflicten
voorkomen. De richting van het datatransport wordt bepaald door de Dlrection-pln (DIR) van de
bustranscelvers. In dit ontwerp Is de DIR-pin verbonden met de voedingsspanning, waardoor de A
pinnen als Ingang en de B-pinnen als uitgang gebruikt worden.

7.4 Analoog Digitaal Converter

Voor de omzetting van het ingangssignaal van analoog naar digitaal is een geschikte A/D-converter
gezocht. Bij de bepaling van de benodigde resolutie (aantal bits) van de ADC Is uitgegaan van het
rulsniveau aan de Ingang. Dit bedraagt -47 dBm over 600 Ohm, of 3,5 mV effektief. Alle Ingangssig
nalen die boven het ruisnIveau uitkomen moeten waarneembaar zijn aan de uitgang, terwijl gegeven
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(7.1 )

is dat het maximale niveau aan de ingang 2.83 V effektief is. Het hele dynamische bereik van 2*2.83
= 5.66 V effektief moet dus worden weergegeven door

5,66 • 1618
3,5,10-3

spanningsniveau's. Hiervoor zijn minimaal 11 bits nodig.

In het ontwerp is gekozen voor een A/D-eonverter met een resolutie van 12 bits: de AD678 van
Analog Devices. Deze sampling A/D-eonverter heeft de volgende kenmerken:

*
*
*
*
*
*

12 bits A/D-eonversie met een conversietijd van maximaal 5 microseconden
Ingebouwd sample en hold circuit
Ingangsbereik van 10 V (unipolair of bipolair)
two's complement uItgangsdata In bipolaire mode
8· of 12-bits businterface (geschikt voor DSP-toepassingen)
Interne referentiespanning

5 Il! 111 RIl!IR ..te '111 IOC

Figuur 7.2. Blokschema van de AD678 A/D-converter (8).

De ADC wordt gebruikt in de bipolaire mode waarin de data op de uitgang in two's complement
formaat verschijnt. De bipolaire mode wordt ingesteld door de REFOUT-pin (interne referentIespan
ning) vla een potmeter te verbinden met de BIPOFF-pin (bipolaire offset) van de converter. Met de
potmeter kan dan de offset van het ingangsbereik geregeld worden. Voor de afregeling van de gain
van de ADC is de pin REFIN via een potmeter met REFOUT verbonden.

De communicatie met de signaaJprocessor verioopt onder besturing van de DSP. Door een OUT
instructie naar poortadres 3 uit te voeren wordt de uitgangspin 'Y3 van de adres decoder "laag"
gemaakt en tevens de RjW-pin van de DSP. Zo wordt de ADC geselecteerd (~"Iaag") en ,vanwege
de propagatietijd van de OR-poort, even daarna een A/D-eonversie gestart (Start Conversion-pin
"laag").

Met een IN-instructie kan een geconverteerd datawoord van poortadres 3 (de ADC) via de databus
ingelezen worden. De adres decoder selecteert weer de ADC (CS "laag") en nu wordt de RjW-pln
van de DSP "hoog" gemaakt, zodat de uitgang van de ADC enabled wordt (~ "laag") en tevens het
End Of Conversion-bit (met EOCEN "laag"), dat aangeeft of de conversie beêndigd Is.

Om bij het lezen van de ADC op de uitgang steeds een parallel 12·bits datawoord te doen
verschijnen is de 12j!-pin van de converter met +5 Volt verbonden. Aangezien de communicatie
tussen ADC en processor synchroon is is ook de SYNC-pin van de ADC met +5 Volt verbonden.
Behalve een +5 Volt voeding wordt de ADC met ·12 Volt en +12 Volt gevoed.
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7.5 Digitaal Analoog Converters

In het hardware-ontwerp zijn twee OAC667 O/A-converters van Burr-Brown opgenomen: één voor
het squelch-signaal VIN met een unipolaire uitgang (poortadres 1) en één voor de audio- of data
informatie met een bipolaire uitgang (poortadres 2). De OAC667 heeft evenals de AOC een 12-bits
resolutie. Enkele andere belangrijke kenmerken van de OAC667 zijn:

*
*
*
*
*

uitgangsbereik 10 Volt (unipolair of bipolair) of 20 Volt (bipolair)
Interface voor 4-, 8- of 12-bits databus met dubbel gebufferde latch
Interne referentiespanning
maximale niet-lineariteit :t 112 LSB
voeding +12 en -12 Volt

Een blokschema van de OAC667 is gegeven in figuur 7.3.
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FIguur 7.3 Blokschema van de DAC667 D/A-convener (12).

Voor het afregelen van de gain is bij beide O/A-converters de REFOUT-pin via een potmeter
verbonden met de REFIN-pin. Beide OAC's krijgen als ingang 12-bits parallelle data via de databus
door de processor aangeboden. Een datawoord kan dus in één keer worden ingeschoven en
geconverteerd. zodat aparte latches niet nodig zijn. De controle-pinnen AO t/m A3 zijn daarom allen
met aarde verbonden.

Een OA~ wordt geselecteerd door de ~-pin. die verbonden is met een uitgang van de adres
decoder, "laag" te maken. Dit gebeurt door een OUT-Instructie van de processor naar het juiste
poortadres (1 012). De betreffende OAC converteert het datawoord op de Ingang en stuurt de
geconverteerde waarde naar de VOUT-pin. Deze pin is bij beide OAC's verbonden met de 10V
SPAN-pin (en die weer met de 20V SPAN-pin) om een uitgangsbereik van 10 Volt mogelijk te maken.

De DIA-converter ("OAC1") die de squelch-spanning Vft naar buiten stuurt heeft een unipolair
uitgangsbereik van 0 tot +10 Volt. Met een potmeter en twee weerstanden is op de BIPOFF-pln een
zodanige spanning aangebracht dat bij een ingangscode (in "straight binary" formaat) van OOOh
oVolt op de uitgang verscheen en bij een ingangscode van FFFh een spanning van + 10 Volt.

De DIA-converter die audio of data naar buiten stuurt ("OAC2") heeft een bipolair uitgangsbereik
van -5 Volt tot +5 Volt. Hiertoe is de BIPOFF-pin van de converter vie een potmeter verbonden met
de interne referentie (REFOUT). Voor ingangscodes in "offset binary" formaat van OOOh tot FFFh
varieert de uitgangsspanning nu tussen -5 Volt en +5 Volt.
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7.8 Antl-allallng flh.ra

De noodzaak van een antl-aJlaslng filter voorafgaand aan de A/D-converter en van reconstructie
filters achter de uitgang van de 0/A-converters Is reeds eerder besproken. Dergelijke (analoge)
Jaagdoor1aatfilters hebben tot doel het IngangsslgnaaJ resp. de uitgangssignalen In bandbreedte te
begrenzen en het 'eruggevouwen vermogen- van frequenties groter dan de halve samplefrequentie
(de zogenaamde Nyqulst-frequentle) In de basisband beneden het niveau van de quantlsatleruls te
brengen.

De hoogste frequentie In het IngangsslgnaaJ Is 3150 Hz. De samplefrequentle fMmple dient minimaal
twee maal zo groot te zijn als deze frequentie en Is daarom gekozen op 8 kHz. Het teruggevouwen
vermogen Is dan de Ingangsruis voor frequenties groter dan 4 kHz. De ruis heeft een amplitude van 
47 dBm over 600 Ohm. De quantisatle-ruls wordt berekend als de helft van het spannlngsverschU
tussen twee aangrenzende slgnaalnlveau's met digitale codes die alleen verschillen In het minst
significante bit. Het quantlsatle-rulsnlveau bedraagt -61 dBm. Om het ruisnIveau dus beneden het
niveau van de quantlsatle-ruls te brengen moet de demping In de sperband van het antl-aJlaslng filter
minimaal 14 dB bedragen. De specificaties van het filter zijn daarom als volgt:

*
*
*
*

afsnijfrequentie: 3.3 kHz
sperbandfrequentie: 4 kHz
rimpel In de door1aatband: maximaal O,S dB
demping In de sperband: minimaal 14 dB

(7.2)
n-

Er Is gekozen voor een Chebyshev-benaderlng van dit filter. omdat die soort filters een constante
rimpel hebben en een steilere -roll-otr vergeleken met Butterworth filters ( > 20 dB/decade).

Met behulp van een formule uit [13] Is berekend wat de orde n van het filter dient te zijn zodat het
aan de specificaties kan voldoen:

cash-' [(10·-,,0 - 1) I (10...,,0 - 1)fl2

cash-' «(0).1 (o)p )

Hierin Is

Cl mln de demping In de sperband (14 dB),
Cl INX de rimpel In de door1aatband (0,5 dB),
w. de sperbandfrequentie In radialen per seconde (2K*4000 rad/sec) en
wp de afsnijfrequentie In radialen per seconde (2x*3300 rad/sec).

Deze waarden ingevuld In (7.2) levert voor de orde van het filter: n ~ 5,2 , ofwel n ~ 6. Het filter zou
dus geïmplementeerd kunnen worden met 3 aktieve ~ orde secties In cascade. Er Is echter een .,.
orde filter gerealiseerd. bestaande uit 1 passief RC-clrcult gevolgd door 3 aktleve 2' orde secties In
cascade.

Met behulp van een computerprogramma van Maxim voor het analyseren van analoge tuters Is per
sectie de afsnijfrequentie en de kwaliteItsfaktor bepaald waarmee de overall-karakteristiek van het
filter gerealiseerd kan worden. De resultaten staan In tabel 7.1.

66



(7.3)

Tabel 7.1 Afsnijfrequenties en kwaliteitsfaktoren van een r orde Chebyshev filter.

Sectie fD (Hz) 0 0 Orde

1 845,3610 - 1

2 1662,7487 1,0916 2

3 2715.0068 2,5755 2

4 3326,4712 8,8418 2

De aktleve 2- orde secties zijn opgebouwd rond een LM324 opamp zoals het circuit In figuur 7.4. De
overdracht van dit circuit, dat ook ·Sallen and Key"-circult wordt genoemd, is [13J:

V2 1/R,R2C,c"
H (5) • - • ~---~...:.....:::.....:...-=-----

\t, sZ + (1/R,C, + 1/R2C,)'$ + 1/R,R2C,Cz

C1

R1 R2

+

V1 C2

+

V2

Figuur 7.4 Opbouw van een tweede orde sectie van een ~ orde Chebyshev fflter.

De algemene overdracht van een tweede orde laagdoorlaatkarakteristiek is:

(7.4)

Door in (7.4) de waarden uit tabel 7.1 In te vullen en vervolgens (7.4) gelijk te stellen aan (7.3) zijn
voor iedere tweede orde sectie de waarden van de weerstanden en condensatoren berekend. Voor
de RC-sectle zijn de waarden berekend uit de algemene voorwaarde:

wp'R'C = 1 (7.5)

met CIt uit tabel 7.1. Achter het RC-circuit is nog een opamp geplaatst om de (aktieve) tweede sectie
niet te beïnvloeden.
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Figuur 7.5 Schema VM het~ orde amHllaaing ft....

Aan de Ingang van het filter Is als referentie de halve voedingsspanning (+ 2,5 Volt) aangebracht met
een opamp en twee weerstanden van 10k. De condensator van 220 nF dient voor ontkoppeling en
de weerstand van 150k vergroot de IngangsImpedantie van het filter. De condensator van 33 nF
verwijdert De-componenten uit het Ingangssignaal.

Tot slot wordt nog opgemerkt dat voor de reconstructie filters die achter de D/A-converters geplaatst
worden dezelfde specificaties zijn aangehouden als voor het antl-alissing filter. De twee reconstructie
filters zijn dan ook hetzelfde gedimensioneerd (zie het komplete schema van de schakeling in bijlage
F).

7.7 Testen

7.7.1 Testprocedure

De ontworpen hardware is door middel van "wire-wrapping" Oosse draadverbindingen) gerealiseerd
op een verlengde Eurokaart van 22 x 10 cm. BIJ het bouwen van de proefprint Is zo veel mogelijk
rekening gehouden met de volgende lay-out regels:

*

*

*

*

analoge en digitale circuits dienen zo ver mogelijk van elkaar gescheiden te zijn
analoge en digitale signaaJverbindingen moeten zo kort mogelijk zijn en zo ver
mogelijk van elkaar liggen
ontkoppelcondensatoren moeten zo dicht mogelijk bij het betreffende IC geplaatst
worden
analoge en digitale ground zijn slechts op één punt met EMkaar verbonden, en WEM
vtak bij de voedingsaansluitIngen van de print

Aan de hand van deze ontwerpregels Is de meest gunstige plaatsing van de IC's op de print bepaald
(bijlage G). De twee D/A-converters zijn ontkoppeld met 10 nF (volgens datasheets). De overige IC's
zijn ontkoppeld met 100 nF over de voedingspinnen naar aarde. Alle IC's zijn op voetjes geplaatst.

BIJ het testen van de hardware Is eerst de overdrachtskarakterIstlek van de analoge filters gemeten.
Vervolgens is met een vijftal testprogramma's het digitale gedeelte van de schakeling op zijn correcte
werking getest. De eerste twee programma's testen de A/D- en D/A-converters op de print, terwijl
de andere programma's de subroutines van het LPF en het HPF van de effenaar en de VNA
uitvoeren. Daarbij is weer gebruik gemaakt van de "programma-ombouw" zoals beschreven in
paragraaf 6.4.2. De output van de programma's wordt echter niet naar het AIB gestuurd, maar naar
één van de twee A/D-converters (poortadres 1 of 2). Bovendien is de source code na assebleren en
linken geconverteerd naar object code In IntEM formaat om het te kunnen laden in de op de print
aanwezige EPROM's en de code van daaruit uit te voeren.
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7.7.2 Resultaten

Allereerst Is de frequentieresponsie van het antl-aIJaslng filter gemeten. Dit r orde Chebyshev filter
diende een laagdoorlaatfilter te realiseren met afsnijfrequentie 3,3 kHz, een rimpel van 0,5 dB In de
doorlaatband en een minimale demping van 14 dB bij 4 kHz. De meetresultaten staan In de tabel In
bijlage 0 voor Ingangsfrequenties van 100Hz tot 4 kHz.

Uit de gemeten waarden blijkt dat weliswaar de demping bij 4 kHz ruim voldoende Is (27 dB), maar
dat de rimpel In de doorlaatband (frequenties tot 3,3 kHz) ver boven 0,5 dB uitkomt (6,5 dB bij 2600
Hz) en dat de afsnijfrequentie van het filter beneden 3 kHz ligt.

Daarop Is de overdracht van de drie ~ orde secties elk afzonderlijk gemeten (tweede tabel In bijlage
0). Hieruit blijkt dat zich bij elke sectie een opslingering voordoet rond een frequentie die beneden
de afsnijfrequentie van de betreffende sectie ligt, en waarvan de amplitude toeneemt met toenemen
de kwalIteItsfaktor Op' In de overall-karakteristiek van het filter moeten deze opslingerIngen
gecompenseerd worden door de demping van de andere secties (en die van het Re-clrcult) bij de
respektievelijke frequenties om de gewenste karakteristiek te realiseren. In de doorlaatband van het
filter gebeurt dit echter niet voldoende, wat een rimpel groter dan 0,5 dB oplevert, terwijl bij de
gewenste afsnijfrequentie de gezamenlijke demping Juist te groot Is.

De specificaties van het antl-a1iaslng fdter blijken op deze manier moeilijk realiseerbaar te zijn, tenzij
gebruik wordt gemaakt van zeer nauwkeurige componenten (1 % tolerantie). Een ander type filter
waarmee de variatie In de frequentieresponsie verminderd kan worden Is een swltched-capacltor
fUter. Deze zijn ook In IC-vorm beschikbaar (r orde) en zijn wellicht een oplossing voor dit
probleem.

Het digitale gedeelte van de print Is vervolgens getest zonder de analoge fUters, aangezien gebruik Is
gemaakt van (schone) testsignalen afkomstig van een funktiegenerator, en vouwvervormlng In het
frequentiespectrum dus geen rol speelde. De A/D- en D/A-converters zijn getest met behulp van
twee assemblerprogramma's, die vla de ACC elke 125 microseconden een (12-blts) sample
binnenhaalden en het direkt weer naar één van de twee DAC's stuurden. De In- en uitgangssignalen
zijn op een oscilloscoop bekeken en het resultaat was dat belde signalen hetzelfde waren, zowel In
frequentie als In amplitude. Vanwege het ontbreken van In- en uItgangsfilters was het uitgangssignaal
wel trapvormig.

Tenslotte zijn de drie (met het SWDS geteste) subroutines uitgevoerd met de gebouwde proefscha
kelIng. Voor de twee digitale filters Is als IngangsslgnaaJ een sinus met amplitude 380 mV gebruikt en
de frequentie gevarieerd over het gespecificeerde bereik: van 50 Hz tot 750 Hz voor het LPF en van
1,4 kHz tot 3,6 kHz voor het HPF. De gemeten resultaten aan de uitgang zijn vermeld In de tabellen
In bijlage E.

Uit de tabellen blijkt dat de filters goed voldoen aan de specificaties. Het LPF heeft een afsnijfrequen
tie van (nagenoeg) 350 Hz, een rimpel In de doorlaatband van maximaal 0,5 dB en een minimale
demping van 10 dB bij 700 Hz (10,2 dB). Het HPF heeft een afsnijfrequentie van 3 kHz, eveneens
een maximale rimpel van 0,5 dB en een minimale demping van 12 dB biJ 1,5 kHz (ongeveer 25 dB).

Voor het programma met de VNA-routlne Is een Ingangsslgnaai met een amplitude van 390 mV
effektief (-6 dBm over 600 Ohm) gebruikt. Het gemeten uitgangssignaal aan de uitgang van D/A
converter nr.2 had een amplitude van 250 mV (-9,86 dBm). De versterking van de VNA-routlne
bedroeg dus -3,86 dB, wat een afwijking betekende van slechts 1,5 % ten opzichte van de Ingestelde
versterking van -4 dB.
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8 Conclusies en aanbevelingen

8.1 Conclusies

BIJ de bestudering van de digitale filtertheorIe Is gebleken dat de analoge tUters In het Mobilofoon
Bedien Systeem (MBS) eenvoudig digitaal geTmplementeerd kunnen worden. Digitale filters bieden
ten opzichte van analoge fUters het voordeel dat ze ongevoelig zijn voor exteme Invtoeden
(bIjvoorbeeld temperatuur) of Inteme Invtoeden (bijvoorbeeld veroudering), en ze behoeven niet te
worden afgeregeld. Naast analoge filtering kunnen ook andere funkties van het MBS In digitale vorm
uitgevoerd worden, zoals lijnegalisatie door middel van adaptieve filtering en variabele nlveaurege
Ilng.

Van het MBS Is een Interface-module (CAL genaamd) nader bekeken op zijn funktlonele eigenschap
pen. De diverse funkties, waaronder twee "normale" fdters en een adaptief filter, zijn vervolgens
verwerkt In een besturingsprogramma voor een digitale signaalprocessor, de TMS320C25 van Texas
Instruments. Het assembler programma bewerkt de signalen In het MBS (audio en besturingsdata) In
real-tlme met een bemonsteringsfrequentie van 8 kHz. De rekentijd van het programma tussen twee
samples bedraagt voor audiosignalen ongeveer 70 microseconden en voor datasignalen ongeveer 90
microseconden. Daarbij Is uitgegaan van een processorsnelheld van 40 MHz en één Ingelaste "walt
state" bij exteme operaties zoals bijvoorbeeld lezen uit extern geheugen. Vanwege problemen met
het software ontwikkelsysteem Is slechts een gedeelte van de software getest, en wel de routines die
de effenaar en de variabele niveau aanpassing Implementeren.

Om de In de software gemaakte funkties In combinatie met de rest van het mobilofoon systeem te
kunnen uitvoeren Is een digitale schakeling voor het CAL Interface module ontworpen en gebouwd.
Deze schakeling Is opgebouwd rond de TMS320C25 signaalprocessor en kan assembler program
ma's uitvoeren vanaf twee op de print aanwezige EPROM's. De gebruikte EPROM's hebben een
toegangstijd die groter Is dan 1 InstructlecycJus van de signaalprocessor, en daarom wordt bij elk
extern busgebruik 1 "walt state" Ingelast. Het Interne ROM van de processor (4K woorden groot) Is
tijdens de ontwikkeling niet gebruikt aangezien het slechts één maal programmeerbaar Is. Het
geschreven besturingsprogramma Is echter compact genoeg (minder dan 1K programmawoorden)
om, nadat het volledig getest Is, In het ROM geladen te kunnen worden en van daaruit uitgevoerd te
worden zonder "walt states".

De schakeling Is met behulp van enkele testprogramma's op zijn goede werking getest. Het Is
gebleken dat de anti-allaslng filters op de print, die r orde Chebyshev filters moesten Implemente
ren, zo gecompliceerd zijn dat één van de voordelen van digitale signaalbewerking, namelijk het
vereenvoudigen van de hardware, hierdoor teniet wordt gedaan.

8.2 Aanbevelingen

Van het ontworpen besturingsprogramma moeten nog een aantal routines getest worden, namelijk
die voor de bandfUters, het naar bulten sturen van squelch-Informatle, het naar bulten sturen van

,audio of data, aanpassing van de VNA-faktor en aanpassing van de effenaar (adaptief filter). In
principe zouden deze routines getest kunnen worden met behulp van de gerealiseerde hardware.
Een nadeel hiervan Is echter dat tijdens het uitvoeren van een testprogramma geen Inzicht verkregen
kan worden In de Interne toestand van de signaalprocessor. Er kunnen slechts testslgnaJen aan de
print worden toegevoerd, bewerkt met het In EPROM geladen programma en de uitgangssignalen
worden bekeken. Het ontwikkel systeem van Texas Instruments biedt wel de mogelijkheid om de
Interne status van de signaalprocessor tijdens programma-executle te bekijken en zelfs om het
programma stap voor stap uit te voeren, en deze methode van testen verdient daarom de voorkeur.
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BIJ het ontwerpen van de besturingssoftware Is wel gebleken dat de beschikbare Interne datageheu
gen-ruimte van de DSP net voldoende Is om de funkties van het CAL Interface module te Implemen
teren. Men zou kunnen overwegen In de toekomst In plaats van de TMS320C25 de TMS320C28
signaalprocessor (eveneens van Texas Instruments) te gebruiken. Deze processor Is qua pln-layout
en funktlonele eigenschappen volledig compatible met de TMS320C25, met als enige verschU de
hoeveelheid Intern geheugen. De TMS30C26 heeft namelijk een Intern ROM van slechts 256
woorden, maar een Intern data RAM van 1568 woorden. Deze grotere datageheugenruimte schept
de mogelijkheid om bijvoorbeeld verbeterde fdterkarakterlstleken (met meer coêfflclenten) te
Implementeren of meer samples te gebruiken voor het bepalen van de slgnaaJnlveau's zonder extern
datageheugen te hoeven gebruiken.

Een tweede alternatief voor de gekozen signaalprocessor Is de TMS320E25, welke ook compatible Is
met de TMS320C25. Het verschil met de TMS320C25 Is echter dat het Interne ROM vervangen Is
door on-chlp EPROM's. Zo wordt het mogelijk om ook In de ontwikkelfase het Interne geheugen als
programmageheugen te gebruiken en de snelheid van de processor volledig te benutten. Een nadeel
Is wel dat een speciale adapter moet worden aangeschaft om het EPROM te programmeren.

Een aantal fuktles van de CAL Interface print ziJn nu geïmplementeerd met behulp van digitale
signaalverwerking. Het Is echter mogelijk om meer funkties digitaal te Implementeren, zoals
bijvoorbeeld de modem en wellicht ook de vorkschakelIng op de print. Een voorwaarde blijft
natuurlijk wel dat de signalen In het MBS In real-tlme bewerkt moeten worden, zodat biJ de
Implementatie van nieuwe funkties zeker op de benodigde rekentijd gelet zal moeten worden. Om de
rekentijd van het ontworpen programma te verkleinen zou men sneller extern programmageheugen
(statische RAM) of het Interne ROM (4K woorden) van de TMS320C25 kunnen gebruiken, zodat een
extra "walt state- niet nodig Is en de rekentijd ongeveer twee maal zo klein wordt.

Ten aanzien van de anti-aliaslng filters moet bekeken worden of deze niet op een eenvoudigere
manier geïmplementeerd kunnen worden, bijvoorbeeld met behulp van swltched-capacltor fdters.
Ook moet bekeken worden of de specificaties van het fUter werkelijk zo scherp moeten ziJn als ze
hier gesteld zijn. De els voor de -roll-otr van het filter kan bijvoorbeeld afgezwakt worden door de
samplefrequentie van het systeem te verhogen, waarbij wel rekening moet worden gehouden met de
beschikbare rekentijd tussen 2 samples.
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Bijlage A Specificatie van de amplItudekarakteristiek van de effenaar

74



Bijlage B Specificatie van de amplItudekarakteristieken van de bandfilters
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Bijlage C Meetresultaten van de digitale filters van de effenaar (test m.b.v.
SWOS)

Tabel C-1 Gemeten demping A van het digitale laagdooriaatfilter EFFLPF bij een
ingangssignaal met amplitude 275 mV effektief

f(Hz) A(dB) f(Hz) A(dB)

50 0,3 400 -1.2

100 0,3 450 -2,0

150 0,2 500 -2,8

200 0,1 550 -4,0

250 .{J,1 600 -5,6

300 .{J,4 650 -7,7

320 .{J,5 700 -10,3

340 .{J,6 750 -14,3

350 .{J,7 800 -21,9

360 .{J,B 850 -25,9

380 -1,0

Grafiek C-1 Demping A van EFFLpF als funktie van de frequentie
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Tabel C-2 Gemeten demping A van het digitale hoogdooriaatfiJter EFFHPF bij een
ingangssignaal met amplitude 275 mV efffektief

f(kHz) A(dB) f(kHz) A(dB)

1,4 -27,2 2,6 ~,1

1,5 -20,5 2,8 0,1

1,6 -13,9 3,0 0

1,8 -8,3 3,2 ~,7

2,0 4,7 3,4 -1,6

2,2 -2,3 3,6 -2,7

2,4 ~,8

Grafiek C-2 Demping A van EFFHPF als funktie van de frequentie
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Bijlage 0 Meetresultaten van het antl-allaslng filter

Tabel 0-1 Gemeten demping van het .,. orde Chebyshev antl-aliasing fdter (ingangsam
plItude 135 mV effektief)

f(Hz)

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

A(dB) f(Hz) A(dB)

-0,7 2200 4,0

-0,7 2400 5,9

-0,6 2600 6,5

-O,S 2800 1,1

0 3000 -8,7

O,S 3200 -14

1 3400 -20

1,5 3600 -23.5

1,9 3800 -26

2.8 4000 ·27

Grafiek 0-1 Demping A van het anti-aJiasing filter als funktie van de frequentie
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Tabel 0-2 Gemeten demping van drie 2" orde secties van het .,. orde antl-aliaslng filter
(ingangsamplitude 13S mV effektief)

A(dB)

f(Hz) Sectie 1 Sectie 2 Sectie 3
(fl) • 1663 Hz) (fl) • 271S Hz) (fl) • 3327 Hz)

200 -0,4 -0,2 -0,1

400 0 0 0

600 0,2 0,4 0,3

800 0,7 0,7 0,8

1000 1,0 1,2 1,2

1200 1,0 1.8 2,0

1400 0.7 2,S 2.7

1600 0 3,S 3.6

1800 -1,3 4,S 4,9

2000 -2,6 S,8 7,0

2200 -4,2 7.0 8.9

2400 -S,9 7,6 11,8

2600 -7,6 7,S 14,3

2800 -9,0 6.2 12,0

3000 -10,2 4,0 7,8

3200 -11,2 2,S S,3

3400 -12,3 O,S 2,7

3600 -13,S -1,0 O,S

3800 -14,4 -2,6 -1,3

4000 -1S,4 -4,0 -3,0
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Grafiek D·2 Demping van drie 2- orde secties van het anti-aliasing filter als funktie van de
frequentie
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Bijlage E Meetresultaten van de digitale filters van de effenaar (test m.b.v.
proefprint)

Tabel E-1 Demping van het laagdooriaatfilter bij een ingangssignaal met amplitude 270
mV effektief.

f(Hz)

50

100

150

200

250

300

320

340

350

360

380

A(dB) f(Hz) A(dB)

0,5 400 -1,0

0,5 450 -1,6

0,3 500 -2,7

0,2 550 -3,6

0,1 600 -5,2

~,1 650 -7,3

~,2 700 -10,2

-0,4 750 -14,4

~,5 800 -22,6

~,5 850 -27,7

~,7

Grafiek E-1 Demping A van het laagdooriaatfilter als funktie van de frequentie
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Tabel E-2 Demping van het hoogdooriaatfilter bij een ingangssignaal met amplitude
270 mV effektief

f(kHz) A(dB) f(Hz) A(dB)

1,4 -30,7 2,6 -2,1

1,6 -19.8 2,8 -1,1

1,8 -13,2 3,0 ~,5

2,0 -8,3 3,2 ~,3

2,2 -6,0 3,4 ~.3

2.4 -3.7 3,6 ~.3

Grafiek E-2 Demping A van het hoogdooriaatfilter als funktie van de frequentie
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Bijlage G Plaatsing van de componenten op de proefprint
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Bijlage I Het assembler-programma

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Dit programma bestuurt een TMS320C25 DSP van Texas
Instruments en Implementeert het ontvang-gedeelte van
een CAL Interface in het Mobilofoon Bedien Systeem. Naast
de oorspronkelijke funkties die al met dit deel werden
uitgevoerd voorziet het programma In een automatische
compensatie van de lIjndempingskarakterIstiek, en worden
tijdelijke signaalnIveau variaties automatisch
bijgeregeld.

* Label constanten
*
*
*
TIM
PRO
IMR
*

Pagina 0 (data RAM)

.equ

.equ

.equ

2
3
4

;timer register
;period register
;Interrupt mask register

*
*

Pagina 6 (B1 data RAM)

NUL .equ 0
ONE .equ 1
VNAFAC .equ 2
DREMPl .equ 3
OSCALE .equ 4
ASCALE .equ 5
DSCALE .equ 6
VNAREF .equ 7
MUlP .equ 8
EFlREF .equ 9
MUHP .equ 10
EFHREF .equ 11
OFFSET .equ 12
*
* Label variabelen
*
* Pagina 6 (B1 data RAM)
*
YNEFFA .equ 15
YNEFFD .equ 16
XNBFlT .equ 17
YNBSF .equ 18
VSNl .equ 19
SaSTAT .equ 20
OUTPUT .equ 21
VNSUMl .equ 22
VNSUMH .equ 23
VNMEAN .equ 24

;register met Inhoud 0
;register met Inhoud 1
;versterkings-faktor VNA
;drempelwaarde voor squelch-toon
;schaalfaktor voor Vsnl
;schaalfaktor voor audio output
;schaalfaktor voor data output
;referentle-nlveau VNA output
;convergentie-faktor voor EFlUPD
;referentie-nlveau EFFLPF output
;convergentie-faktor voor EFHUPD
;referentie-nlveau EFFHPF output
;offset voor Vsnl

;output EFFHPF voor audio
;output EFFHPF voor data
;Input voor BPF en BSF
;output van BSF
;squelch referentie signaal
;register met squelch status
;audio- of data· output sample
;lS deel van som voor VNAUPD
;MS deel van som voor VNAUPD
;gemiddelde van som voor VNAUPD
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ERRLP .equ 25 ;foutslgnaaJ e(n) voor EFLUPD
ERRFLP .equ 26 ;u*e(n) voor EFLUPD
ERRHP .equ 27 ;foutslgnaal e(n) voor EFHUPD
ERRFHP .equ 28 ;u*e(n) voor EFHUPD
AANTAL .equ 29 ;sample-teller(a1gemeen gebruik)
SIGN .equ 30 ;teken van quotiênt In DIVIDE
REST .equ 31 ;squelchniveau boven drempel
SaTEL .equ 32 ;teller voor squelch-output
FACTOR .equ 33 ;varlabele faktor voor delingen
*
*
YNEFL .equ 35 ;nleuwste output EFFLPF
OLDYFL .equ 88 ;oOOstbewaarde output EFFLPF
FLSUML .equ 90 ;LS..<feei resp MS..<feei van...
FLSUMH .equ 91 ;..som Itste 54 outputs EFFLPF
FLNOEM .equ 92 ;#samples om gemiddelde...

;...te berekenen (=54)
FLMEAN .equ 93 ;gemlddelde van Itste 54 outputs
*
YNEFH .equ 95 ;nleuwste output EFFHPF
OLDYFH .equ 116 ;oudstbewaarde output EFFHPF
FHSUML .equ 118 ;LS..<feei resp. MS..<feel van...
FHSUMH .equ 119 ;..som Itste 22 outputs EFFHPF
FHNOEM .equ 120 ;#samples om gemiddelde...

;...te berekenen (=22)
FHMEAN .equ 121 ;gemlddelde van Itste 22 outputs
*
* Pagina 7 (B1 data RAM)
*
YNBPF .equ 0 ;nleuwste output BPF
OLDYBP .equ 63 ;oOOst bewaarde output BPF
aSUML .equ 65 ;LS-word van som 64 samples
aSUMH .equ 66 ;MS-word van som 64 samples
*
S2N .equ 86 ;tussenresultaten...
S2NM2 .equ 88 ;...van...
S1N .equ 89 ;...BSF
S1NM2 .equ 91
*
D2N .equ 96 ;tussenresultaten...
D2NM2 .equ 98 ;...van...
D1N .equ 99 ;...BPF
D1NM2 .equ 101
*
X2N .equ 106 ;nleuwste Input EFFHPF
X1N .equ 113 ;nleuwste sample van Ingangs-...

;...signaaJ (input EFFLPF)
*
*
*

.sectwIRUPTS
RESET B INIT ;sprong adres na reset
*
INTO B EFLUPD ;sprong adres na INTO-Interrupt
INT1 B EFHUPD ;sprong adres na INT1-lnterrupt
*
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.sect"TIMER
TINT 8 SAMPLE ;sprong adres na TIMER-Interrupt
*
*
* Initialisatie
*
*

.text
*
* Set mode control
*
INIT SOVM ;Overflow mode aan

RSXM ;Slgn extenslon mode uit
SPM 01 ;Produet shift mode = 01

*
* Set memory mapped registers
*

LOPK 0 ;zet OP op page 0
LAU< 1249 ;# ktokcycll-1 tussen 2 samples
SACL PRO ;Iaad perlod-reglster.....
SACL TIM ;.....en timer-register hiermee

*
LAC IMR ;zet Int.mask-reglster In accum.
ANOK OFFCBh ;dlsable XINT,RINT,INT2
ORK OBh ;enable TINT, INTO, INT1
SACL IMR ;zet masker In IMR-register

*
* Initialiseer variabelen In blok 81 (page 6)
*

LDPK 6 ;zet OP op variabelen-pagina
ZAC ;maak Inhoud accumulator 0.....
SACL NUL ;.....en zet In register NUL
LALK AR2,0380h ;maak alle plaatsen voor...
LARP 2 ;...variabelen op datapage...
RPTK 66 ;...7 leeg
SACL *+
LALK AR2.0306h ;maak geheugenplaatsen voor...
RPTK 41 ;...tussenresultaten leeg
SACL *+
AOOK 1
SACL ONE ;zet 1 In register ONE
lAU< 537Eh ;Inltialiseer VNAFAC met...
SACL VNAFAC ;...537Eh (-4 dB)
LALK 812
SACL OREMPL ;...OREMPL met -12dBm
LACK 6
SACL aSCALE ;...aSCALE met faktor 6
lAU< 5242
SACL OFFSET ;...OFFSET met 0,8 V
LACK 7
SACL SaTEL ;...SOTEL met 7 samples
LALK 5318
SACL ASCALE ;...ASCALE met faktor 0,16
LALK 32767
SACL OSCALE ;...OSCALE met faktor 1
LALK 1023
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SACl VNAREF ;...VNAREF met -10 dBm
LAU< 32n
SACl MULP ;...MULP met 0,1
LAU< 1621
SACl EFLREF ;...EFLREF met ~ dBm
LAU< 32n
SACl MUHP ;...MUHP met 0,1
LAU< 1147
SACl EFHREF ;...EFHREF met -9 dBm
LAU< 27
SACl FLNOEM ;...FLNOEM met 27 samples
LAU< 11
SACl FHNOEM ;...en FHNOEM met 11 samples

*
* Zet coêfflclAnten van filters In BO (hIer nog datablok)
*

LARP 2 ;maak AR2 current AR
LRLK AR2,200h ;AR2 wijst naar begin blok Ba
RPTK 21 ;volgende Instructie 22 keer
BLKP EFCOEF,*+ ;breng data vanaf prgr.-adres..

* ;...EFCOEF naar BO
LRLK AR2,220h ;AR2 wijst naar adres 220h (80)
RPTK 9 ;volgende Instructie 10 keer
BlKP BPCOEF,*+ ;breng data vanaf BPCOEF naar 80

*
LRU< AR2,230h ;AR2 wijst naar adres 230h (BO)
RPTK 9 ;volgende Instructie 10 keer
BlKP BSCOEF,*+ ;breng data vanaf BSCOEF naar 80

*
* Initialiseer ARn, ARP en OP
*

LRLK AR2,030Fh ;AR2 pointer naar plaats output
;EFFHPF (afh. v. MAJN of VNAUPD)

lARP 1 ;zet ARP InltiAel op AR1
LDPK 6 ;zet OP Inltlêel op pagina 6
SSXM ;slgn-extenslon aan

*
*
* Hoofdprogramma
*
*
MAIN IDLE
*

BIOZ DATA ;sprlng als signaal data Is
CAll EFFLPF ;effenaar laagdoortaat filter
CAll EFFHPF ;effenaar hoogdoorlaat fUter
CAll VNA ;variabele niveau aanpassing
CAll BPF ;banddoor1aat fUte.
CAll SCOUT ;output squelch-blt en VsnI
CAll BSF ;bandsper fUter
CAll INFOUT ;output Informatie (audio)
B MAJN ;sprlng naar MAIN

DATA CAll VNAUPD ;upcfate VNA-faktor
*
AUDIO B MAlN
*
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*
*
*
*

Routine voor het low-pass gedeelte van de effenaar

EFFLPF
*

*

*

*

*

CNFP ;gebrulk BO als prgr.-geheugen

LAU< AA1,03FFh ;AR1 pointer naar B1 (samples)
LARP 1 ;AR1 Is current AA

MPYK 0 ;maak P.reglster....
ZAC ;•...en accumulator leeg

RPTK 14 ;volgende Instructie 15 keer
MACO OFFOOh,*- ;bereken nieuwe output

APAC ;accumuleer laatste produkt
LDPK 7 ;zet OP op pagina 7
SACH X2N ;s1a resultaat van LPF op In X2N

;(Is Input van HPF)
RET

*
*
*
*

Routine voor het high-pass gedeelte van de effenaar

*
EFFHPF CNFP ;maak BO programmageheugen
*

LAU< AR1,03FOh ;zet adres oudste Input In AR1
LARP 1 ;maak AR1 current AA

•
MPYK 0 ;maak P·register....
ZAC ;....en accumulator leeg

•
RPTK 6 ;volgende Instructie 7 keer
MACO OFFOFh,*· ;bereken HPF-output

* ;(AR1 staat al goed)
APAC ;accumuleer laatste produkt
LARP 2 ;AR2 wordt current AA
SACH * ;s1a resultaat van HPF (en...

* ;...effenaar) op In YNEFFAjO
RET

*
*
* Routine voor de Variabele Niveau Aanpassing
*
*
VNA LDPK 6 ;zet OP op page 6

LARP 2 ;AR2 wordt current AR
LT * ;laad T-reg. met output effenaar
MPY VNAFAC ;verrnenlgvljdig met VNAFAC

*
SPH XNBFLT ;s1a produkt op In XNBFLT

*
RET ;retum

*
*
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* Routine voor het Band Pass Filter. Berekent de volgende
* vergelijkingen:
*
* dl(n) = x(n) + aI1*dl(n-1) + al2*dl(n-2) }
* yl(n) = bIO*dl(n) + bI1*dl(n-1) + bl2*dl(n-2)} 1=1,2
*
*
BPF CNFP ;BO Is programma-geheugen

LAU< AR1,03E5h ;AR1 wijst naar oudste...
LARP 1 ;...tussenresultaat van sectie..

* ;...1 (d1 (n-2)) en Is current AR
LOPK 6 ;zet OP op pagina 6
LAC XNBFLT,15 ;zet tUter-lnput In meest-slgn.

;...deel van accumulator
MPYK 0 ;maak P-reglster leeg

*
BP1 RPTK 1 ;volgende Instructie 2 keer

MAC OFF20h,*- ;bereken d1 (n)
*

APAC ;accumuleer laatste produkt....
SACH * ;....en sla d1 (n) op (In 03E3h)

*
ZAC ;maak accumulator...
MPYK 0 ;...en P-reglster leeg

*
LAU< AR1,03E5h ;AR1 wijst opnieuw naar d1 (n-2)
RPTK 2 ;volgende Instructie 3 keer
MACO OFF22h,*- ;bereken y1 (n) (output sectie 1)

* ;..en schuif tussenresultaten op
APAC ;accumuleer P-reg: y1 (n) In acc.
MPYK 0 ;maak P-reglster leeg

*
BP2 RPTK 1 ;volgende Instructie 2 keer

MAC OFF25h,*- ;bereken d2(n)
*

APAC ;accumuleer laatste produkt....
SACH * ;....en sla d2(n) op (In 03EOh)

*
ZAC ;maak accumulator...
MPYK 0 ;...en P-reglster leeg
LAU< AR1,03E2h ;AR1 wijst opnieuw naar d2(n-2)

*
RPTK 2 ;volgende Instructie 3 keer
MACO OFF27h,*- ;bereken y2(n) (output sectie..

* ;...2 èn BPF)
APAC ;accumuleer laatste produkt...
SFL ;schaal output met faktor 2
LOPK 7
SACH YNBPF ;...en sla output op In YNBPF

*
RET ;retum

*
* Routine voor het uitsturen van het squelch-blt
* ("0": squelch, "1": geen squelch) en het referentie-
* signaal voor het squelch-niveau Vsnl
*
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SOOUT LDPK 7 ;zet OP op page 71n datablok B1
LAC YNBPF ;zet nieuw sample In accumulator
ABS ;neem absolute waarde
SACL YNBPF ;s1a abs(YNBPF) op In YNBPF

*
ADOS aSUML ;tel som biJ sample op
ADOH aSUMH
SUB OLDYBP ;trek oudste sample van som af
SACL aSUML ;s1a nieuwe som op
SACH OSUMH

*
LAU< AR4,03BFh ;schuif laatste 64 samples op...
LARP 4 ;...In het datageheugen
RPTK 63
OMOV .-

•
LDPK 6 ;zet OP op page 6
LAC SaTEL ;zet teller In accumulator
SUBK 1 ;veriaag teller met 1
SACL SOTEL ;s1a nieuwe tellerstand op
BNZ SORET ;naar RET als teller ongelijk 0

•
LACK 7 ;anders teller met nieuwe...
SACL SOTEL ;...waarde vullen (7)

*
LDPK 7 ;zet OP op page 7
ZALH aSUMH ;zet nieuwste som...
AOOS aSUML ;...In accumulator
RPTK 5 ;deel som door 64 samples...
SFR ;...(6 maal shift rechts)
SUB OREMPL ;gemlddelde < drempel?
BLl NOSa ;)a, dan naar NOSa. nee: verder

*
SACL REST ;s1a restwaarde op
RXF ;rnaak XF laag rer Is squelch·)
LT REST ;Iaad T-register met gemiddelde
B VOUT ;sprlng naar VOUT

*
NOSa SXF ;rnaak XF hoog rgeen squelch·)

LT NUL ;laad T-reg. met NUL (OOOOH)
•
VOUT MPY aSCALE ;schaal Vsnl...

PAC ;.•.zet In accumulator.•.
ADO OFFSET ;...geef een offset...
SACL VSNL,1 ;...en sla op In VSNL (zonder..

;...teken-blts)
SST1 SaSTAT ;bewaar statusregister 1 (met..

* ;...XF) In SOSTAT
TO DA1 OUT VSNL,PA1 ;stuur Vsnl vla poort 1 (OAC1)..
*
SORET RET ;retum
*..
* Routine voor het Band Stop FUter. Berekent de
* vergelijkingen:
*
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* sl(n) = x(n) + al1 *sl(n-1) + al2*sl(n-2) }
* y1(n) = biO*sl(n) + bl1 *sl(n-1) + bl2*sl(n-2)} 1=1,2
*
*
BSF CNFP ;80 Is programma-geheugen

LRU< AR1,030Bh ;AR1 wijst naar oudste...
LARP 1 ;...tussenresultaat van sectie...

* ;...1 (s1 (n-2)) en Is current AR
LDPK 6 ;zet OP op pagina 6
LAC XNBFLT,15 ;zet filter-Input In meest slgn.

;...deel van accumulator
MPYK 0 ;maak P-reglster leeg

*
BS1 RPTK 1 ;volgende Instructie 2 keer

MAC OFF3Dh,*- ;bereken 81 (n)
*

APAC ;accumuleer laatste produkt...
SACH * ;...en sla 81 (n) op On 03D9h)

*
ZAC ;maak accumulator...
MPYK 0 ;...en P-reglster leeg

*
LRU< AR1,030Bh ;AR1 wijst naar s1 (n-2)
RPTK 2 ;volgende Instructie 3 keer
MACO OFF32h,*- ;bereken y1 (n) (output sectie 1)

* ;..en schuif tussenresultaten op
APAC ;accumuleer P-reg: y1 (n) In acc.
MPYK 0 ;maak P-register leeg

*
BS2 RPTK 1 ;volgende Instructie 2 keer

MAC OFF35h,*- ;bereken 82(n)
*

APAC ;accumuleer laatste resultaat...
SACH * ;...en sla 82(n) op (in 03EOh)

*
ZAC ;maak accumulator...
MPYK 0 ;...en P-reglster leeg
LRU< AR1,0308h ;AR1 wijst naar 82(n-2)

*
RPTK 2 ;volgende Instructie 3 keer
MACO OFF37h,*- ;bereken y2(n) (output sectie...

* ;...2 én BSF)
APAC ;accumuleer laatste resultaat...
SFL ;schaal output met faktor 2
SACH YNBSF ;...en sla output op In YNBSF

*
RET ;retum

*
*
* Routine voor het naar bulten sturen van audio of
* FSK-data (afhankelijk van het squelch-blt In SaSTAT)
*
*
INFOUT LOPK 6 ;zet OP op page 6 In datablok B1
*

LT YNBSF ;laad T-register met output BSF
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BIT SaSTAT,11 ;test XF-pln (bit 4 In SaSTAT)
BBNZ SCALED ;schaal als data wanneer XF=·1·

*
SCALEA ZALH YNBSF ;zet YNBSF In accumulator

RPTK 1 ;vermenlgvuldlg YNBSF met...
ADDH YNBSF ;...een faktor 3,162...
MPY ASCALE ;...overeenkomend met 10 dB
APAC
B CONVRT

*
SCALED MPY DSCALE ;schaal als data

PAC ;zet geschaalde output In acc.
*
CONVRT BU NEG ;output<O?
POS SFR ;nee, shift acc. naar rechts

ORK 8OOOh,15 ;maak MSB van output.·1·
SACH OUTPUT,1 ;s1a geconv. output op In OUTPUT
B TO DA2 ;..en spring naar OUT-Instructie

NEG SFR ;geschaalde output Is negatief
ANDK 7FFFh,15 ;maak MSB van output=·O·...
SACH OUTPUT,1 ;...en sla op In OUTPUT

*
TO DA2 OUT OUTPUT,PA2 ;stuur waarde In OUTPUT naar...
* ;...poort 2 (DAC2)

RET ;terug naar hoofdprogramma
*
*
* Routine voor het aanpassen van de VNA-faktor
* tijdens de ontvangst van databerichten
*
*
VNAUPD LDPK 6 ;Inltlaliseer sample-teller...

ZAC ;...AANTAL en som v. samples...
SACL AANTAL ....
SACL VNSUML ;...VNSUML en...
SACL VNSUMH ;...VNSUMH op page 6 In data RAM

*
START IDLE ;wacht op een nieuw sample

BIOZ OLDFAC ;BIO-pin laag? Ja, dan OLDFAC
NEWFAC ZALH VNSUMH ;zet som van datasamples...

ADDS VNSUML ;...In accumulator
RPTK 7 ;schulf som 8 maal naar rechts..
SFR ;...(deel door 256)
SACL VNMEAN ;s1a resultaat op In VNMEAN
LAU< 10923 ;zet 10923 (= 1/3)
SACL FACTOR ;bewaar accumulator In FACTOR
ZALH VNMEAN ;zet VNMEAN In MS-deel...
LT VNMEAN ;...accumulator en T-register
MPY FACTOR ;vermenigvuldig T met 1/3
APAC ;tel produkt bij accumulator
SACH VNMEAN ;s1a gemiddelde op In VNMEAN

* ;(VNMEAN = som/192 samples)
SPM 0 ;zet product shift mode op 0
LAU< AR4,0307h ;zet referentle-adres In AR4
LAU< AR5,0318h ;zet gemlddelde-adres In AR5
LAU< AR6,0302h ;zet faktor-adres In ARa
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CALL DIVIDE ;bereken VNAFAC= VNAREFfVNMEAN
SPM 01 ;zet shift mode weer op 01

*
ENDUPD LRU< AR2,030Fh ;zet output-adres EFFHPF In AR2

REl ;terug naar hoofdprogramma
*
OLDFAC LRU< AR2,0310h ;Iaad output-adres EFFHPF In AR2

CALL EFFLPF ;en voer effenaar-routines uit
CALL EFFHPF

*
LDPK 6 ;verhoog sample-teller...
LAC AANTAL ;...met 1...
ADDK 1 .,...
SACL AANTAL ;...en sla weer op In AANTAL
SUBK 192 ;aantal samples groter dan 1921
BGZ MORE ;Ja: dan naar MORE

*
LESS LAC YNEFFD ;zet nieuwe output HPF In accum.

ABS ;neem absolute waarde
ADDH VNSUMH ;tel som erbij op
ADDS VNSUML
SACL VNSUML ;s1a nieuwe som op
SACH VNSUMH

*
MORE CALL VNA ;voer -normale- routines uit op

CALL BPF ;...output-sample EFFHPF
CALL SaOUT
CALL BSF
CALL INFOUT

*
B START ;sprlng naar START

*
*
* De subroutine DIVIDE voert een deling uit van twee
* 16-blts getallen. De waarde op adres In AR4 wordt
* gedeeld door de waarde op adres in AR5. Resultaat op
* adres in AR6.
*
*
DIVIDE LDPK 6 ;zet OP op page 6

LARP 4 ;AR4 wordt current AR
*

LT *,AR5 ;laad T-reg. met teller quotiënt
MPY * ;vermenlgvuldig met noemer
PAC ;zet product In accumulator
SACH SIGN ;s1a MSByte op In SIGN
LAC * ;laad accumulator met noemer
ABS ;neem absolute waarde van noemer
SACL *,AR4
LAC *,AR5 ;neem ook absolute waarde van...
ABS ;...de teller

*
*

RPTK 15 ;deel-procedure
SUBC *,AR6
SACL * ;s1a quotiënt op op adres In AR6
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LAC SIGN ;teken quotlênt positief?
BGEZ OONE ;Ia, dan naar OONE
ZAC ;nee, neem 2-compl. v. quotlênt
SUB •
SACL •

DONE LAC • ;zet quotlênt In accumulator
•

RET ;retum
•
•
•
•
•
•

Interrupt-routines:
De routine SAMPLE leest na elke Timer-Interrupt
een nieuw sample In vla poort 3 van de OSP

•
SAMPLE LOPK 6 ;zet OP op variabelen-pagina 6

OUT NUL,PA3 ;start A/D-conversle
•
WAlT LOPK 7

IN X1N,PA3 ;haaI data + EOC-blt binnen...
;...vla poort 3 (AOC)

NOP ;Ioze aktie dus extra walt-state
BIT X1N,O ;test op EOC-blt
BBZ WAJT ;sprlng naar WAJT Indien...

• ;...EOC-blt=-O-
LAC X1N ;zet sample In acc.
SACL X1N,1 ;...en sla resultaat op In X1N

*
RET ;terug naar hoofdprogramma

*
*
* Routine voor het aanpassen van het low-pass gedeelte
* van de effenaar met een 300 Hz toon
*
*
EFLUPD LOPK 0 ,

LAC IMR ;maskeer alle Interrupts...
ANOK OFFCSh ;...behalve TINT ,Jees...
ORK 08h ;...sample In-)
SACL IMR ;bewaar masker In IMR·register

*
LOPK 6 ;zet OP op page 6 van B1 (data)
LRLK AR1,0358h ;adres oudste output EFFLPF...
LARP 1 ;..In AR1 en maak dit current AR
LAC NUL
SACL AANTAL ;Jnltlaliseer sample-teller en..
SACL FlSUML ;..som laatste S4 outputs EFFLPF
SACL FLSUMH
RPTK +53
SACL *. ;zet nullen In rijtje outputs

*
WAITLF IOLE ;wacht op een TINT
*

LAC AANTAL ;verhoog de sample-teller...
AOOK 1 ;...AANTAL met 1
SACL AANTAL
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SUBK 400 ;AANTAL > 4OO?
BGZ LAEAOY ;Ja, dan naar LAEAOY

*
CALl EFFLPF ;nee, bewerk sample met EFFLPF

*
LOPK 7
LAC X2N ;zet output EFFLPF (X2N) In acc.
ABS ;neem absolute waarde van X2N
LOPK 6
SACL YNEFL ;s1a abs(X2N) op In YNEFL
ADDH FLSUMH
ADDS FLSUML ;tel abs(X2N) op biJ de som
SUB OLOYFL ;trek oudste waarde van som af
SACL FLSUML ;s1a nieuwe som op In FLSUM
SACH FLSUMH

*
LAU< AR4,0358h ;adres OLOYFL In AR4
LARP 4 ;schulf rijtje outputs 1...
RPTK 53 ;...p1aats naar beneden In B1
DMOV *-

*
LAC AANTAL ;AANTAL > 54 ?
SUBK 54
BL2 WAITLF ;nee, dan naar WAJTLF

*
ZALH FLSUMH ;zet MS-deel en...
ADDS FLSUML ;...-deel som In accumulator
RPTK 5 ;schuif som 6 bits naar rechts
SFR ;(deel door 64)
SACL FLMEAN ;s1a resultaat op In FLMEAN...
LAU< 6068 ;zet faktor 0,185 In accumulator
SACL FACTOR ;bewaar faktor In FACTOR
ZALH FLMEAN ;...zet In het MS-deel accum.
LT FLMEAN ;...en In het T-register
MPY FACTOR ;vermenigvuldlg T met 0,185
APAC ;tel produkt bij accumulator
SACH FLMEAN ;s1a gemiddelde op In FLMEAN

* ;(FLMEAN = som/54)
LAC FLMEAN ;zet gemiddelde In accumulator
NEG ;bereken het foutsignaal...
ADD EFLAEF ;...e(n) =EFLAEF-FLMEAN...
SACL ERRLP ;...en sla op In ERRLP

*
LT ERRLP ;zet foutfunktle In accumulator
MPY MULP ;bereken em(n) =u*e(n)...
PAC ;...(= MULP*ERRLP)...
ADD ONE,15 ;...rond af...
SACH ERRFLP ;...en sla op In ERRFLP

*
LARK AR1,14 ;#cOêff-1 In AR1
LAU< AR2,OFFOOh ;adres 1e coêff.(h(14)) In AR2
LAU< AR3,03FFh ;adres oudste sample In AR3
LARP 3 ;AR3 wordt current AR
LT ERRFLP
MPY *-,AR2 ;P = u*e(n)*x1 (n-k)

*
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ACAPTL 2ALR *,AR3 ;ACCH: =h(kLn
MPYA *-,AR2 ;h(kL(n+l):=h(ktn + P
SACH *+,O,ARl ;s1a nieuwe coêfflclênt op

*
BANZ ACAPTL,*·,AR2 ;a1le coêfficlênten gehad? ..

;nee, verlaag AR1, naar ADAPTL
B WAJTLF ;sprlng naar WAJTLF

*
LAEADY LDPK 0 ;zet DP op page 0

LAC IMR ;stel oorspronkelijke Interrupt-
ANDK OFFCBh ;...masker weer In...
ORK OBh
SACL IMR ;...en sla op In IMR-reglster
EINT ;enable alle Interrupts

*
RET ;terug naar hoofdprogramma

*
*
* Routine voor het aanpassen van het high-pass gedeelte
* van de effenaar met een 2900 Hz toon
*
*
EFHUPD LDPK 0 ,

LAC IMR ;maskeer alle Interrupts...
ANDK OFFCSh ;...behalve TINT Vees...
ORK 08h ;...sample In)
SACL IMR ;bewaar masker In IMR-reglster

*
LDPK 6 ;zet DP op page 6 van Bl (data)
LAU< AR1,0374h ;adres oudste output EFFHPF...
LARP 1 ;..ln ARl en maak dit current AR
LAC NUL
SACL AANTAL ;Inltiallseer sample-teller en..
SACL FHSUML ;..som laatste 22 outputs EFFHPF
SACL FHSUMH
RPTK 21
SACL *- ;zet nullen In rijtje outputs

*
WAITHF IDLE ;wacht op een TINT
*

LAC AANTAL ;verhoog de sample-teller...
ACDK 1 ;...AANTAL met 1
SACL AANTAL
SUBK 400 ;AANTAL> 400 ?
BGZ HREADY ;ja, dan naar HREADY

*
LAU< AR2,03OFh ;nee, zet adres output EFFHPF...
CAU EFFHPF ;.•.ln AR2 en voer EFFHPF uit

*
LAC YNEFFA ;laadt acc. met output EFFHPF
ABS ;neem absolute waarde
SACL YNEFH ;s1a abs(YNEFFA) op In YNEFH
ACDH FHSUMH ;tel oude som bij...
ACDS FHSUML ;...abs(YNEFFA) op
SUB OLDYFH ;trek oudste waarde van som af
SACL FHSUML ;sJa nieuwe som op In FHSUML..
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SACH FHSUMH ;...en FHSUMH
*

LAU< AR4,0374h ;adres OLOYFH In AR4
LARP 4 ;schulf rijtje outputs 1...
RPTK 21 ;...p1aats naar beneden In B1
DMOV *-

*
LAC AANTAL ;AANTAL > 22 ?
SUBK 22
BLZ WAlTHF ;nee, dan naar WAlTHF

*
ZALH FHSUMH ;zet som van laatste 22...
ADDS FHSUML ;...samples In accumulator
RPTK 4 ;schulf acc. 5 maal naar rechts
SFR ;(deel door 32)
SACL FHMEAN ;zet resultaat In FHMEAN
LAU< 14895 ;zet faktor 0,45 In accumulator
SACL FACTOR ;bewaar faktor In FACTOR
ZALH FHMEAN ;zet FHMEAN In MS~ee1 ...
LT FHMEAN ;...accumulator en T-register
MPY FACTOR ;vermenlgvuldig T met 0,45
APAC ;tel produkt bij accumulator
SACH FHMEAN ;sla gemiddelde op In FHMEAN

* ;(FHMEAN = som/22 samples)
LAC FHMEAN ;zet gemiddelde In accumulator
NEG ;bereken het foutslgnaaJ...
ADD EFHREF ;...e(n) =EFHREF-FHMEAN...
SACL ERRHP ;...en sla op In ERRHP

*
LT ERRHP
MPY MUHP ;bereken errf(n) =u*e(n)...
PAC ;...(= MUHP*ERRHP)...
ADD ONE,15 ;...rond af...
SACH ERRFHP ;...en sla op In ERRFHP

*
LARK AR1,6 ;#coêff-1 In AR1
LAU< AR2,OFFOFh ;adres 1e coêff.(h(6)) In AR2
LAU< AR3,03FOh ;adres oudste sample In AR3
LARP 3 ;AR3 wordt current AR
LT ERRFHP
MPY *-,AR2 ;P = u*e(n)*X2(n-k)

*
ADAPTH ZALR *,AR3 ;ACCH:=h(k)_n

MPYA *-,AR2 ;h(k)_(n+ 1):=h(kLn + P
SACH *+,0,AR1 ;s1a nieuwe coêfficlênt op

*
BANZ ADAPTH,*-,AR2 ;&lle coêfficlênten gehad?...

;nee, verlaag AR1, naar ADAPTH
B WAlTHF ;sprlng naar WAlTHF

*
HREADY LDPK 0 ;zet DP op page 0

LAC IMR ;stel oorspronkelijke Interrupt-
ANDK OFFCBh ;...masker weer In...
ORK OBh
SACL IMR ;...en sla op In IMR-register
EINT ;enable alle Interrupts
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Coêfflclênten-b1ok van de filters en de effenaar.
De a-eoêfflclenten (all, a12, 821, 822) van het BPF
en het BSF zijn geschaald met faktor 1/2. In de
desbetreffende routines wordt deze schaJlng
gecompenseerd.

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

RET ;terug naar hoofdprogramma

*
*
*

.sect"COEF

h(14).....h(0) van het LPF van de effenaar

EFCOEF .word
.word
.word

*

-4103,1990.2282.2840.3485,4065,4470
4606,4470,4065,3485,2840,2282,1990
-4103

*
*

*

h(6).....h(0) van het HPF van de effenaar

.word 2266,1011,-9857,15153,-9857,1011,2266

* BPF-eoëfficienten:
*
*
BPCOEF .word

.word

*

a12, all, b12, bll, blO
822, 821, b22, b21, b20

-16227,-25461,-320,0,320
-16230,-25759,-243,0,243

*
*
*

BSF-eoëfficlenten: a12, all, b12, bll, blO
822,821,b22, b21, b20

BSCOEF .word
.word

*

-12489,-19083,19188,30139,19188
-13697,-26102,10689,16789,10689

*
*

Einde programma

.end
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