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SAMENVATTING

Het onderwerp van dit afstudeerwerk is het realiseren van een afstem
baar banddoorlaatfilter met behulp van een digitale signaalprocessor.
Het banddoorlaatfilter is opgebouwd volgens de structuur van het
N-path filter, in dit geval als een quadrature two-path filter.
Eerst wordt een algemene theoretische behandeling van het N-path
filter gegeven, zowel voor het analoge als het digitale N-path
filter. Er wordt afgeleid dat het digitale N-path filter dezelfde
eigenschappen heeft als het analoge N-path filter. Uit de theorie
blijkt verder dat het quadrature two-path filter bij uitstek geschikt
is om een afstembaar banddoorlaatfilter te realiseren.
Vervolgens word t ingegaan op de theorie van digi tale f il ters, in het
bijzonder laagdoorlaatfilters, omdat deze in het digitale quadrature
two-path filter gebruikt worden. De impulsinvariante en de bilineaire
transformatie worden besproken, en bovendien wordt een methode
uitgewerkt die gebruikt kan worden om de bemonsteringsfrekwentie van
digitale laagdoorlaatfilters te reduceren. Behalve de theorie worden
ook implementatievoorbeelden gegeven die geschikt zijn voor de
TMS32010 digitale signaalprocessor.
Het digitale quadrature two-path filter is gerealiseerd in de vorm van
een programma voor de TMS32010. Het ontwikkelsysteem rond de TMS32010
dat gebruikt is voor het testen van het programma wordt in het kort
besproken.
Er is een programma geschreven dat een digitaal afstembaar banddoor
laatfilter realiseert met bandbreedte 200 Hz en bemonsterings
frekwentie 4883 Hz, dus een maximale signaalfrekwentie van 2441 Hz.
Van dit programma is een verbeterde versie gemaakt, waarin gebruik
gemaakt wordt van laagdoorlaatfilters met een gereduceerde bemonste
ringsfrekwentie. Hierdoor kan de bemonsteringsfrekwentie verhoogd
worden tot 39060 Hz, waardoor de maximale signaalfrekwentie 18530 Hz
wordt. De bandbreedte blijft hierbij 200 Hz. Beide programma's worden
in dit verslag besproken.
Tenslotte worden de meetresultaten van beide programma's gegeven.
Hieruit blijkt dat de programma's allebei een goed bruikbaar banddoor
laatfilter opleveren. De metingen zijn in overeenstemming met de
theorie van het N-path filter.
Het is te verwachten dat de prestaties van de filters nog verbeterd
kunnen worden omdat er niet speciaal geoptimaliseerd is naar maximale
prestaties.

Up deze plaats wil ik ire Verboven hartelijk bedanken voor zijn
begeleiding, prof. dr. ire van Bokhoven voor de mogelijkheid binnen de
vakgroep af te studeren, en verder aIle medewerkers en mijn mede
studenten van de vakgroep Elektronische Schakelingen voor de prettige
samenwerking gedurende het afgelopen jaar.
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INLEIDING

Het begrip N-path filter geeft een klasse filters aan. Een N-path
filter bestaat uit N parallel Ie paden, die ieder een tijd-invariant
filter met modulators aan in- en uitgang bevatten. De modulators zelf
zijn tijd-variante elementen. Onder bepaalde voorwaarden, zoals
bandbreedtebegrenzing van in- en uitgangssignaal, gedraagt het N-path
filter zich toch als een tijd-invariant netwerk. Het N-path filter kan
dan met een overdrachtsfunktie beschreven worden. Afhankelijk van de
vorm van het modulatiesignaal en het aantal paden N kan de over
drachtsfunktie de vorm hebben van een banddoorlaatfilter, een band
sperfilter of een kamfilter.
E~n van de interessante aspecten van N-path filters is de verschuiving
in frekwentie van de overdrachtsfunktie van het filter tussen de
modulators: een laagdoorlaatfilter kan getransformeerd worden tot een
banddoorlaatfilter. Dit maakt het mogelijk een banddoorlaatfilter met
een willekeurig kleine bandbreedte te maken. Het resulterende band
filter is bovendien eenvoudig af te stemmen door de frekwentie van het
modulatiesignaal te veranderen.
Wanneer het N-path filter als analoge schakeling uitgevoerd wordt dan
moet bij zondere aandacht besteed worden aan het gelijk maken van de
overdrachtsfunkties van de verschillende paden: onderlinge verschillen
verminderen de kwaliteit van de totale overdracht. Net als bij conven
tionele filters wordt ook bij analoge N-path filters de kwaliteit
bepaald door toleranties in de gebruikte componenten. Dit probleem kan
vermeden worden door het N-path filter als digitaal filter uit te
voeren: digitale filters kunnen gemakkelijk identiek aan elkaar
gemaakt worden. Digitale filters kennen echter een heel ander soort
problemen: aliasing en kwantisatiefouten zijn hier enkele van. De
kwaliteit van een digitaal N-path filter hangt hier nauw mee samen.

De vakgroep Elektronische Schakelingen beschikt over een ontwikkel
systeem rond een TMS32010 digitale signaalprocessor waarmee digitale
filters ge!mplementeerd en real-time getest kunnen worden. Deze
TMS32010 is gebruikt om een digitaal N-path filter te implementeren
zodat kwaliteit en bruikbaarheid van het filter onderzocht kunnen
worden.
In dit verslag zal eerst een theoretische afleiding van de overdracht
van het N-path filter gegeven worden. Zowel het analoge als het
digitale N-path filter worden behandeld.
Daarna voIgt een beschrijving over het realiseren van digitale
filters: impulsinvariante en bilineaire transformatie en implementatie
van differentievergelijkingen komen aan de orde. In het bijzonder
wordt een methode besproken waarmee de bemonsteringsfrekwentie van
laagdoorlaatfilters gereduceerd kan worden.
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Vervolgens wordt beschreven hoe een digitaal N-path filter met twee
paden (een quadrature two-path filter) op een TMS32010 digitale
signaalprocessor geprogrammeerd kan worden.
Tot slot volgen een aantal metingen om de kwaliteit van het
gerealiseerde quadrature two-path filter te bepalen.
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1. HET N-PATH FILTER

1.1. Inleiding

Het N-path filter is een tijd-variant netwerk met verschillende
parallelle transmissiepaden t die ieder een filter met een in- en
uitgangsmodulator bevatten. In het volgende wordt eerst de responsie
van het analoge N-path filter afgeleid. Er zal dan blijken dat onder
bepaalde beperkende omstandigheden het N-path filter met een
overdrachtsfunktie beschreven kan worden. Afhankelijk van de vorm van
de modulatiesignalen kunnen verschillende overdrachtsfunkties
ontstaan. Een van de mogelijkheden is het transformeren van een laag
doorlaatfilter tot een banddoorlaatfilter.
Na het analoge N-path filter wordt ook de responsie van het digitale
N-path filter afgeleid. Het analoge en het digitale N-path filter
kunnen dan met elkaar vergeleken worden.

1.2. Analyse ~ het analoge N-path filter

Ret algemene N-path filter is voor het eerst beschreven door Franks en
Sandberg [1]. Deze publicatie vormde de basis voor verschillende
latere verhandelingen over het N-path filter t onder andere [2] tIm
[6]. Uit deze literatuur is een samenvatting gemaakt van eigenschappen
van N-path filters die voor het realiseren van een banddoorlaatfilter
van belang kunnen zijn. De hierna volgende analyse van het N-path
filter is deels ook in [1] te vinden.
Ret blokschema van het algemene N-path filter is in fig. 1
weergegeven.

u( tJ

U( sJ

v( t J

V( 9J

p (t)
N

Fig. 1: het N-path filter

q (t J
N
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Het f i 1 t e r be s t aat u i t N parall e 11e pad en; elk pad bevat ee n f i 1 t e r
met aan ingang en uitgang een modulator. AIle filters hebben dezelfde
overdrachtsfunctie H(s).
In de ingangsmodulators wordt het ingangssignaal u(t) vermenigvuldigd
met het modulatiesignaal Pi (t). Dit levert het signaal xi (t) =

Pi(t).u(t). Dit signaal wordt gefilterd door het filter met over
drachtsfunktie H(s). Het uitgangssignaal Yi(t) wordt in de
uitgangsmodulator vermenigvuldigd met het modulatiesignaal qi(t). Oit
levert in ieder pad het uitgangssignaal viet).
AIle uitgangssignalen vi (t) (i = 1,2,•• ,N) worden gesommeerd en vormen
het uitgangssignaal vet) van het N-path filter.
In de volgende afleiding wordt het verband tussen U(s) en V(s)
afgeleid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Laplacetransformatie
(notatie: f(t) (--) F(s) ).

De modulatiesignalen Pi(t) en qi(t) zijn periodiek volgens:

P (t) = P (t+T )
i i 1

(1)
q.(t) = q (t+T)
~ i 2

en in fase verschoven ten opzichte van elkaar volgens:

P [t-(i-1)'- ]
1 1Pi(t)

qi (t) .. q 1 [ t-( i-1) 'r2]

met T .. N'r en T .. N'-
1 122

( 2)

Het N-path filter kan als single-sideband modulator of demodulator
gebruikt worden wanneer Tl~T2 [3, pp. 595-596]. Voor onze toepassing,
realisatie van een banddoorlaatfilter, is deze mogelijkheid niet van
belang dus in het vervolg wordt aangenomen dat T1 = T2 = TO en
,. =,. =,.
120

De periodieke funkties Pi(t) en qi(t) kunnen uitgedrukt worden in een
Fourierreeks volgens:

00
- jmw (i -1) ,- jmw t

P. ( t) = I: P e 0 0 e 0
~ mm=-oo

( 3)

00

til
-j1w (i-1)'- j1w t

q . ( t) = I: e 0 0 e 0
~

1=-00

Door een ges chikt e keuze van de FouriercolH f icil:!nten Pm en Ql en de
frekwentie wo kunnen op deze wijze aIle periodieke signalen gerepre
senteerd worden.
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Ret spectrum V(s) van het signaal v(t) aan de uitgang van het N-path
filter kan afgeleid worden met behulp van de frekwentieverschui
vingsstelling. Di t levert:

N

V( s) = 1: V (s) =
i

1=1

N

1:
- -jlw (1-1)'-
1: Q

1
e 0 0 X

1
(s-jlw

O
) H(s-jlw

O
)

1=--
( 4)

waarbij gebruik gemaakt is van:

Y (6) .. H( 6) . X (6)
1 1

( 5)

Toepassen van de frekwentieverschuivingsstelling op de ingangs
modulator levert:

m=_OO
X (s) =

i
1: P

m

- jmw (i -1) ,-
e 0 0 U(s-jmw )

o
( 6)

m=--

en

X(s-jlw)
1 0

-
1: P

m

-jmw (1-1)'-
e 0 0 U[s-j(l+m)w

O
] ( 7)

Invullen van (7) in (4) levert:

V( s) ( B)

1: 1:

N

1:

1=1

00 00

Q1P
m

e- j (1+m)wo(i-1)'-o H(s-jlw
O

) U[s-j(l+mJw
o

]

1=-00 m=-oo

De sommatie over i in (8) levert de volgende meetkundige reeks op:

N
-j( l+m)w (i-1)T

1: e 0 0

i=1

= N • l+m=kN

= 0 • anders

( g)

Met behulp van (9) vereenvoudigt (8) tot:



-8-

GO GO

V(s) = N r r Q P H(s-j1w) U(6-jkNw )
1 kN-1 0 0

k=-- 1=--
( '0)

Vgl. (10) geeft de relatie tussen het ingangsspectrum U(s) en het
uitgangsspectrum V(s) van het algemene N-path filter uit fig. 1.

1.3. Overdrachtsfunktie van het analoge N-path filter

De relatie tussen het ingangs- en het uitgangssignaal van het N-path
filter in fig. 1 wordt beschreven door vgl. (10). In stationaire
toestand mag s vervangen worden door jw en gaat·(10) over in:

GO GO

V( jw) = N r r Q P H(jw-j1w) U(jw-jkNw )
1 kN-1 0 0

k=-GO 1=--

( , 1)

In het algemeen heeft het N-path filter geen overdrachtsfunktie omdat
in het N-path filter frekwentieverschuivingen van het ingangssignaal
plaatsvinden, zoals blijkt uit vgl. (11) met ktO.
Het N-path filter kan wel met een overdrachtsfunktie beschreven worden
wanneer aan ~ van de volgende voorwaarden is voldaan:

- bandbreedtebegrenzing van het in- en uitgangssignaal,

- gebruik van zuiver sinusvormige modulatie,
- gebruik van modulatie met een beperkt aantal harmonischen en

voldoende paden N.
Deze laatste twee voorwaarden komen in 1.4.1. en 1.4.2. aan de orde.
De eerste voorwaarde, bandbreedtebegrenzing, wordt hieronder bespro
ken.

Dat bandbreedtebegrenzing een overdrachtsfunktie oplevert is als volgt
in te zien:
het uitgangsspectrum V(jw) in vgl. (11) bevat niet alleen het ingangs
spectrum U(jw) maar ook de in frekwentie verschoven spectra

U{jw-jkNwO) (ktO). Wanneer het ingangsspectrum U(jw) in bandbreedte
begrensd wordt tot het interval Iwl<Nwo/2 dan zullen deze spectra
elkaar niet overlappen. Door nu ook het uitgangsspectrum V(jw) in

bandbreedte te begrenzen tot Iwl<Nwo/2 blijft in vgl. (11) van de
termen U{jw-jkNwO) alleen U(jw) over. Het N-path filter kan dan met
een overdrachtsfunktie T(jw) beschreven worden:



T( jw)

met

T( jW)
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V( jW)

U( jW)

ClD

N ~ QI P-l H(jw-jlwO)
1=-ClD

= 0

I wi <Nw /2o

I wi >Nw /2o

( 12)

Het begrenzen van de bandbreedte van U(jw) en V(jw) kan gerealiseerd
worden door het N-path filter uit fig. 1 aan ingang en uitgang te
voorzien van ideale laagdoorlaatfilters met afsnijfrekwentie wc=NwO/2,
zoals in fig. 2 gebeurd is.

u( t) v(

laagdoorlaat - H-path -filter r---- laagdoorlaat

-filter -fi lter

t)

w HOI /2
c 0

w HOI /2
c 0

fig. 2: N-path filter met bandbreedtebegrenzing

De overdrachtsfunctie T(jw), vgl. (12), bestaat uit frekwentiever
schoven replica's van H(jw). Wanneer H(jw) laagdoorlatend is met band
breedte kleiner dan wO/2 dan vertoont de overdrachtsfunktie van het N
path filter verschillende doorlaatbanden, op veelvouden van wOo De
versterking in ieder doorlaatbandje wordt gegeven door de bijbehorende
Fouriercol!fficil!nten van de modulatiesignalen Pi (t) en qi (t). Een
voorbeeld van een overdrachtsfunktie T(jw) is in fig. 3 gegeven.

I T( j .. ) I
L...-----Jl~__...L..-__ ....

o

..
HOI /2

o

Fig. 3: overdrachtsfunktie van het N-path filter
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In fig. 3 is te zien dat een laagdoorlatende H(jw) verschillende door
laatbanden in T(jw) oplevert. De noodzakelijke bandbreedte-begrenzing
jwl<Nwo/2 bepaalt een minimale waarde voor het aantal paden N in het
N-path filter: N=2 kan in principe weI maar omdat het frekwentiebereik
dan beperkt wordt tot Iwl<wo is de overdrachtsfunktie dan weinig
zinvol: zelfs de eerste doorlaatband, rond wo' kan dan niet gebruikt
worden. Dit kan weI voor N=3,4,.. ofweI er moeten minimaal drie paden
in het N-path filter aanwezig zijn. Later zal bIijken dat bij een
bepaalde vorm van modulatie (antisymmetrisch) het werkelijke aantal
paden gehalveerd mag worden.

1.4. Modulatiesignalen

Uit vgl. (12) en fig. 3 is al gebleken dat de Fouriercoefficienten Pm
en QI van de modulatiesignalen Pi (t) en qi (t) bepalend zijn voor de
uiteindelijke overdrachtsfunktie van het N-path filter. Aangezien Pm
en QI bepaald worden door de vorm van het modulatiesignaal is het
zinvol om voor verschillende modulatiesignalen de bijbehorende over
drachtsfunktie T(j w) te bekijken.

1.4.1. Sinusvormige modulatie

De Fouriercoefficienten voor sinusvormige modulatie zijn:

P Q = 0 veer Iml~' en I ll~'
m' 1

( , 3)

Invullen in (11), het N-path filter zonder bandbreedtebegrenzing,
levert voor N>3:

V( jW)

U( jW)
= N[Q P H(jw-jw) + Q P H(jw+jw )]

, -, 0 -" 0
( , 4)

Dit is een laagdoorlaat- naar banddoorlaattransformatie van een laag
doorlaatfilter H(jw). Het bijzondere van sinusvormige modulatie is dat
er geen bandbreedtebegrenzing van in- en uitgangssignaal van het N
path filter nodig is als tenminste N~3 is. Voor N=2 gaat (11) alleen
dan over in (13) wanneer weI bandbreedtebegrenzing toegepast wordt.

1.4.2. Modulatie met een beperkt aantal harmonischen

Een beperkt aantal Fouriercoefficienten is ongelijk aan nul:

Pm ' Q1 - 0 veer Iml>M en III>M ( '5)

De overdrachtsfunktie T(jw), vgl. (12), wordt dan (met bandbreedte-
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begrenzing) :

T( jw) =
M

N I:

1=-M
Q P H(jw-jlw)

1 -1 0
I wi <Nw /2

o
( 16)

= 0 I wi >Nw /2
o

Dit is een overdrachtsfunktie zoals in fig. 3 al is gegeven. Het
bijzondere van modulatie met een beperkt aantal harmonischen is dat
bandbreedtebegrenzing niet noodzakelijk is wanneer N>2M is [1, pp.
1328].

1.4.3. Antisymmetrische modulatie

Het kenmerk van antisymmetrische modulatie is de symmetrievoorwaarde:

p . ( t) = - P . [ t - T/2)
1. 1. [ ,?)

Uit deze symmetrievoorwaarde is af te leiden dat de modulatiesignalen
aIleen oneven harmonischen bevatten, dus Pm=Ql=Q voor m en 1 even.
Stel dat het N-path filter een even aantal paden N heeft, en dat aan
de symmetrievoorwaarde (17) voldaan is. Het volgende geldt dan:

Pi+N/2(t) - P [t-(i-1+N/2)~ ] -P [t-(i-1)~] - -P (t), 0 1 0 i

qi+N/2(t) - q [t-(i-'+N/2)~ ] = -q[t-(i-1)~] - -q. [ t)
1 0 1 0 1.

1~i~N/2 [ 18)

fiieruit voIgt dat de responsies van de paden i en (i+N/2) aan elkaar
gelijk zijn. Dit betekent dat in fig. 1 de onderste N/2 paden wegge
laten kunnen worden zonder dat daardoor de overdrachtsfunktie T(jw) of
het frekwentiebereik Iwl<NwQ/2 veranderen. Door het aantal paden te
halveren wordt weI de versterking gehalveerd.
Het N-path filter dat aan de volgende voorwaarden voldoet:

- antisymmetrische modulatiesignalen (volgens (17»
- N is even
- realisatie met N/2 paden

wordt een quadrature N-path filter (QNF) genoemd [3].
(N.B.: strikt gesproken is het een quadrature N/2-path filter).
Uit de symmetrievoorwaarde (17) voIgt dat de modulatiesignalen aIleen
oneven harmonischen bevatten. Dit betekent dat het quadrature N-path
filter niet gebruikt kan worden om doorlaatbanden te maken op even
harmonischen van de modulatiefrekwentie wOo
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Met bandbreedtebegrenzing ziet de overdrachtsfunktie T(jw) voor het
QNF er als voIgt ui t:

-
T( jw) = ~N ~ P Q H(jw-jlw )

-1 1 0
1=--

oneven

z: 0

I wi <Nw /2
o

I wi >Nw /2o

( '9)

De bandbreedtebegrenzing kan vervallen wanneer Pm=Qm=O voor Iml~N/2.

1.4.4. Pulsvormige modulatie

Het modulatiesignaal bevat in dit geval een smalle, rechthoekige puIs
in iedere periode. Deze vorm van modulatie vereenvoudigt de modulator
tot een eenvoudige aan-uit schakelaar. Voor zeer smalle pulsen kan de
modulator zelfs gezien worden als een bemonsterend element. Een N-path
filter met pulsvormige modulatie wordt ook weI een N-path sampled-data
network genoemd.
Het pulsvormige modulatiesignaal is uiteraard rijk aan harmonischen,
wat dan ook tot uiting komt in de overdrachtsfunktie T(jw): wanneer
H(jw) laagdoorlatend is dan zal de overdrachtsfunktie van het N-path
sampled-data network (voor grote N) bestaan uit een reeks doorlaat
bandjes met dezelfde vorm en grootte op veelvouden van wOo Een derge
lijke overdrachtsfunktie staat bekend als een kamfilter (comb filter).

1.4.5. Ret quadrature two-path filter met sinusvormige modulatie

De meest eenvoudige configuratie van N-path filter is het N-path
filter met N=4 en sinusvormige modulatie. Omdat sinusvormige modulatie
een vorm van antisymmetrische modulatie is mag het N-path filter
gerealiseerd worden als quadrature N-path filter, dus met twee paden
in plaats van vier (zie 1.4.3.). Hierbij blijft N=4 in (19).
Bandbreedtebegrenzing van het in- en uitgangssignaal is niet nodig
omdat sinusvormige modulatie wordt toegepast (zie 1.4.1.).
Het resulterende filter is in fig. 4 weergegeven.

Een modulatiesignaal P1(t)=q1(t)=cos wot heeft de volgende Fourier
col!fficil!nten:

P = Q = '/2
1 1

P Q '/2 ( 20)
-1 -,

P = Q
1

= 0 I m11' en I 111'm
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en (19) wordt dan:

T( jw) "" It[ H(jw-jw ) + H(jw+jw ) ]
o 0

( 21)

u( t) v( t)

sin w t
o

sin w t
o

Fig. 4: N-path filter met Pl(t)=ql(t)=cos wot, Pl(t)=q2(t)=sin wot,
N=4 en twee paden (quadrature two-path filter)

Fig. 4 geeft de meest eenvoudige configuratie voor het N-path filter.
Dit filter transformeert een laagdoorlaatfilter H(jw) naar een band
doorlaatfilter H(j w.:t,j wO). VgI. (21) is grafisch weergegeven in fig. 5:

IH(jw)1

00
o

I T( joo)l

00
o

00

-200
o

-00
o

o 00
o

200
o

w

Fig. 5: overdrachtsfunktie T(jw) van het quadrature two-path filter

1.4.6. Overzicht modulatiesignalen

Hieronder voIgt een samenvatting van de verschillende modulatiesigna
len en hun invloed op de overdrachtsfunktie van het N-path filter;
hierbij is aangenomen dat de filters H(jw) laagdoorlatend zijn:



-14-

- Sinusvormige modulatie:
de overdrachtsfunktie van het N-path filter bestaat uit een enkele
doorlaatband, gevormd door een laagdoorlaat- naar banddoorlaat
transformatie van H(jw); bij sinusvormige modulatie is bandbreedte
begrenzing van het in- en uitgangssignaal van het N-path filter
niet nodig.
Modulatie met een beperkt aantal harmonischen:
de overdrachtsfunktie bestaat in het algemeen uit meerdere door
laatbanden; bij een voldoende groot aantal paden N kan de band
breedtebegrenzing van in- en uitgangssignaal vervallen.
Antisymmetrische modulatie:
de overdrachtsfunktie bestaat uit meerdere doorlaatbanden, maar
aIleen op even harmonischen van de modulatiefrekwentie; wanneer N
even gekozen wordt kan het aantal paden gehalveerd worden zonder
dat daardoor de overdrachtsfunktie verandert.

- Pulsvormige modulatie:
de overdrachtsfunktie heeft nu de vorm van een kamfilter; het
aantal doorlaatbandjes is evenredig met het aantal paden N.

1.5. Toepassingsmogelijkheden van het N-path filter

We hebben nu gezien wat de algemene vergelijking is waarmee het N-path
filter beschreven kan worden (10), onder welke voorwaarden hier een
overdrachtsfunktie uit voIgt (12) en wat de invloed is van verschil
lende modulatiesignalen op de overdrachtsfunktie van het N-path
filter. Kort samengevat zijn de volgende eigenschappen van het N-path
filter van belang:

- in het algemeen moet het N-path filter voorzien zijn van laagdoor
laatfilters aan in- en uitgang omdat anders geen overdrachtsfunktie
gedefinieerd kan worden (bandbreedtebegrenzing: \wl<NwO/2).
afhankelijk van het modulatiesignaal ontstaan ~ of meerdere door
laatbanden.

- vergroten van het aantal paden N levert een groter frekwentiebereik
op, wat vooral van belang is wanneer meerdere doorlaatbanden ge
wenst zij n.
de bandbreedtebegrenzing kan vervallen wanneer het modulatiesignaal
een zuivere sinus is of een beperkt aantal harmonischen bevat.

- het aantal paden N mag gehalveerd worden wanneer het modulatie
signaal antisymmetrisch is.

Een laagdoorlaat naar banddoorlaat transformatie van een laagdoorlaat
filter H(jw) kan gerealiseerd worden met een N-path filter met sinus
vormige modulatie. Omdat deze modulatie antisymmetrisch is kunnen we
N=4 nemen en het N-path filter realiseren met twee parallelle paden,
zoals in fig. 4: het quadrature two-path filter.
Vanwege de sinusvormige modulatie is bandbreedtebegrenzing niet nodig.
Op deze wijze kan een banddoorlaatfilter gemaakt worden dat afstembaar
is over een breed frekwentiegebied, waarbij de bandbreedte onafhanke-
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lijk van de centerfrekwentie is. Verstemmen van het filter gebeurt
eenvoudig door de frekwentie Wo van het modulatiesignaal te veran
deren.
Een praktische realisering van een N-path filter zal op een aantal
punten van de idea Ie situatie afwijken. Hierdoor zal het uitgangs
spectrum van het filter bepaalde ongewenste componenten bevatten. De
twee belangrijkste foutenbronnen zijn:

- ongelijkheid van H(jw) in de verschillende paden
harmonischen in de modulatiesignalen Pi(t) en qi(t)

De ongelijkheid van H(jw) in de verschillende paden veroorzaakt het
optreden van extra frekwenties, spiegelfrekwenties, in het uitgangs
signaal. Een ingangssignaal met frekwentie (wO+dw) (in de doorlaat
band) veroorzaakt in het uitgangssignaal niet aIleen de frekwentie
(wO+dw) maar ook de spiegelfrekwentie (wO-dw). In [2, pp. 91-93] wordt
dit verschijnsel beschreven. Er wordt afgeleid dat een onderling
verschil in versterking of fasedraaiing van de filters H(jw) het
optreden van spiegelfrekwenties veroorzaakt. Hier treedt een serieuze
beperking van het analoge N-path filter op: het is vrijwel onmogelijk
de H(jw)'s zo goed aan elkaar gelijk te maken dat de spiegelfrekwen
ties met meer dan 50 dB onderdrukt worden ten opzichte van het gewen
ste signaal. Voor een digitaal N-path filter vormt dit geen beperking
omdat digitale filters zonder meer identiek aan elkaar gemaakt kunnen
worden.

Harmonischen in de modulatiesignalen veroorzaken extra doorlaatbandjes
en een frekwentieverschuiving van het ingangssignaal. Door bandbreed
tebegrenzing toe te passen kan de frekwentieverschuiving ge~imineerd

worden maar voor een afstembaar bandfilter is dit niet erg praktisch:
de bandbreedtebegrenzing, dus de laagdoorlaatfilters aan in- en uit
gang van het N-path filter, moet dan ook afstembaar zijn. AIleen bij
een groot aantal paden N kan een vaste bandbreedtebegrenzing gebruikt
worden: deze kan dan zo ver weg gelegd worden dat het bandfilter toch
over een breed bereik afstembaar is. Wordt de bandbreedtebegrenzing
achterwege gelaten dan mag aIleen zuiver sinusvormige modulatie toege
past worden.
Wat gebeurt er nu wanneer een N-path filter gebruikt wordt zonder
bandbreedtebegrenzing maar weI met harmonischen in het modulatie
signaal? Om deze vraag te beantwoorden maken we gebruik van vgl. (11),
de responsie van het N-path filter zonder bandbreedtebegrenzing. VgI.
(11) is ook te schrijven als:

CD CD

V(jW) - N r r Q P H(jw-jlw) U[jw-j(l+m)w ]
1 mOO

( 22)

1=-00 m=_OO

met l+m '"' kN k 0, ~', ~2,
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Bij iedere (l+m)#O hoort een frekwentieverschoven spectrum
U[jw-j (l+m)wO] dat we liever niet in het uitganssignaal V(jw) willen
hebben. Uit (22) blijkt dat het aantal paden N bepalend is voor de
hoeveelheid ongewenste spectra in V(jw). Door N te vergroten komen er
minder van deze spectra voor in een bepaald frekwentiegebied, of
anders gezegd: bij grot ere N liggen de ongewenste spectra verder
uiteen. Vergroten van het aantal paden N beperkt dus de storende
invloed van harmonischen op de responie van het N-path filter. Om dit
te illustreren is (22) uitgeschreven voor een aantal waarden van (l+m)
en voor een aantal waarden van N. De resultaten zijn in tabel 1
weergegeven.
Ter vergelijking zijn ook de resultaten voor N-path filters met N=1 en
N=2 opgenomen.

Vgl. (22) bestaat uit de termen NQ1Pm.H(jw-jlwO).U[jw-j(1+m)wO]'
gesommeerd over 1 en m. In tabel 1 is ieder van deze termen gesplitst
in drie delen:

NQ1Pm
H(jw-jlwO)
U[jw-j (l+m)wO)

afhankelijk van N, 1 en m
afhankelijk van 1
afhankelijk van (l+m)

Bij (l+m)=O treedt geen frekwentieverschuiving van het ingangssignaal
Ope In dit geval ontstaat het uitgangsspectrum V(jw) uit het ingangs
spectrum U(jw) door U(jw) te filteren met een reeks doorlaatbandjes
H(jw-lwO)' ieder ter grootte NQ1P-l •
Bij iedere (l+m)#O hoort een frekwentieverschoven spectrum
U[jw-j(l+m)wO]. Dit verschoven spectrum wordt gefilterd door de reeks
doorlaatbandjes R(jw-jlwO)' ieder ter grootte NQ1Pm• Ret verschoven en
gefilterde ingangsspectrum is in het uitgangsspectrum V(jw) terug te
vinden.
Afhankelijk van het aantal paden N in het N-path filter zullen een
aantal van de verschoven spectra tegen elkaar wegvallen bij het optel
len van de uitgangen van de afzonderlijke paden. In tabel 1 is dit
aangegeven met een reeks nullen in plaats van de f aktoren NQl Pm. Ui t
de tabel blijkt de invloed van het aantal paden N op de responsie van
het N-path filter: door N te verdubbelen wordt het aantal verschoven
spectra gehalveerd. Vergroten van N is dus een mogelijkheid om de
invloed van harmonische vervorming in de modulatiesignalen te vermin
deren. Ook blijkt uit de tabel en uit vgl. (22) dat het voor geen
enkele waarde van N lukt de doorlaatbandjes voor (l+m)=O te onder
drukken. De enigste manier om deze doorlaatbandjes weg te krijgen is
het gebruiken van zuiver sinusvormige modulatie.
Resumerend kunnen we het volgende stellen: wanneer een N-path filter
gebruikt wordt zonder bandbreedtebegrenzing maar wel met harmonische
vervorming in de modulatiesignalen dan treden er twee ongewenste
effekten op: frekwentieverschuiving van het ingangssignaal en het
ontstaan van extra doorlaatbandjes. Het vergroten van het aantal paden
N verminderd het aantal verschoven spectra in het uitgangssignaal maar
heeft geen invloed op de extra doorlaatbandjes. De extra doorlaat-
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bandjes kunnen aIleen onderdrukt worden door sinusvormige modulatie te
gebruiken.
Met het bovenstaande in gedachten kunnen we de volgende afwegingen
maken bij de realisatie van een N-path filter: bij zuiver sinusvormige
modulatie heeft het geen zin het aantal paden groter te maken dan
strikt noodzakelijk. Bedenk dat N~3 moet zij n en dat we bij N=4 het
aantal paden mogen halveren tot twee. Wanneer het om een of andere
reden onmogelijk is de harmonischen in de modulatiesignalen voldoende
te onderdrukken dan is het toevoegen van extra paden een mogelijkheid
om de invloed van harmonische vervorming te reduceren. Toch lukt het
niet om op deze manier aIle ongewenste effekten te onderdrukken: de
extra doorlaatbandjes ten gevolge van harmonischen blijven bestaan.
Bij het realiseren van een real-time digitaal N-path filter in de vorm
van een programma voor een computer of signaalprocessor is de verwer
kingstijd van het programma van belang: dit bepaalt de maximale bemon
steringsfrekwentie en dUB het frekwentiebereik van het digitale
filter. Vergroten van het aantal paden N betekent een langer pro
gramma) dus een langere verwerkingstijd en dit gaat ten koste van de
maximale bemonsteringsfrekwentie. Wanneer de processor snel genoeg is
dan is dit geen probleem) maar in ons geval) digitaal N-path filter
geprogrammeerd op de TMS32010) zal blijken dat rekentijd een belang
rijke beperking wordt. Ook zal blijken dat het verminderen van harmo
nische vervorming in het modulatiesignaal) dus het verbeteren van de
sinusgenerator) minder rekentijd vraagt dan het toevoegen van een
extra pad. Ret extra pad zou aIleen maar dienen om de invloed van
harmonische vervorming te reduceren. In ons speciale geval) N-path
filter op de TMS32010) is de beste keus een minimaal aantal paden te
nemen en de harmonische vervorming in de modulatiesignalen zo veel
mogelijk te beperken.

1.6. Analyse ~ het digitale N-path filter

E~n van de moeilijkheden die optreden bij het analoge N-path filter is
het aan elkaar gelijk maken van de filters tussen de modulators in de
verschillende paden. Dit probleem kan opgelost worden door deze fil
ters als digit ale filters uit te voeren: digitale filters kunnen
eenvoudig gelijk aan elkaar gemaakt worden. In [4] is een N-path
filter beschreven waarin ~n digitaal filter gemultiplext in alle
paden gebruikt wordt; de modulators zijn nog weI analoge elementen.
Wij willen graag een volledig digitaal N-path filter gebruiken) zodat
dit filter in zijn geheel op de TMS32010 geprogrammeerd kan worden.
Hieronder voIgt een analyse van het volledig digitale N-path filter.
Het blokschema van het digitale N-path filter is in fig. 6 gegeven.
Let op de overeenkomst tussen het digitale N-path filter in fig. 6 en
het analoge N-path filter in fig. 1: de structuur van het N-path
filter is hetzelfde gebleven) alleen zijn alle tijdcontinue signalen
vervangen door tijddiscrete signalen.
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u( n)

U( z)

v(n)

\/( z)

Fig. 6: het digitale N-path filter

Fig. 7 geeft aan hoe het digitale N-path filter gebruikt kan worden in
een analoge omgeving: A/D- en D/A-converters aan ingang en uitgang
verzorgen de omzetting van tijdcontinu naar tijddiscreet signaal en

omgekeerd.

u
c

u
c

( t) u( n) v( n) v (
c

AID digitlllll DIll.

converter N-pllth t"ilter converter

( s) U( z) \/( z) \/ (
c

t)

II)

Fig. 7: digitaal N-path filter met analoge in- en uitgangssignalen

In de volgende afleiding wordt het verband tussen U(z) en V(z) afge
leid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de z-transformatie (notatie:
f(n) (--) F(z) ).

De modulatiesignalen Pi(n) en qi(n) kunnen verkregen worden door
bemonstering van tijdcontinue signalen Pc,i(t) en qc,i(t) maar kunnen
ook, zoals in ons geval, direct in het TMS32010 programma gegenereerd
worden. In beide gevallen kunnen de signalen in een Fourierreeks
uitgedrukt worden, zoals ook in vgl. (3) gebeurd is, maar nu met t=nT
vanwege het bemonsteren.
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00

m=-4IO
p. (n) =

1.
1:

00

p
m

-jmw (i-1)~ jmw nT
e 0 0 e 0

( 23)

1:
-j1w (i-1)~ j1w nT

qi(n) = Q
1

e 0 0 e 0
1=_00

met T 2n/w = bemonsteringsinterva1
s

T = Nf = 2n/w = periodetijd modu1atiesienaa1
000 .

Het spectrum V(z) van het signaal v(n) aan de uitgang van het digitale
N-path filter kan afgeleid worden met behulp van de frekwentiever
schuivingsstelling. Dit levert:

i=-OO

N

V( z) = 1:

N

= 1:

i=1

v (z) =
i

- j lw (i 1)~ -jlw T -j1w T
- - X (ze 0 ) H(ze 0)1: Q

1
e 0 0 i

1=-'"

( 24)

waarbij gebruik is gemaakt van:

Y.(z) = H(z).X.(z)
1. 1.

( 25)

Toepassen van de frekwentieverschuivingsstelling op de ingangsmodula
tor levert:

m=_OO
x (z)

i

en

00

1: p
m

-jmw (i-1)f -jmw T
e 0 0 U(ze 0) ( 26)

-j1w T
X (ze 0 ) ...

i

CD

1: p
m

-jmw (i-1)f -j(l+m)w T
e 0 0 U(ze 0 ) ( 27)

Invullen van (27) in (24) levert:

V( z) = ( 28)
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De sommatie over i in (28) levert de volgende meetkundige reeks op:

N
-j(1+m)w (i-1)'-

~ e 0 0

i=1

met k = 0, ~1, ~2,

N 1+m=kN

o , anders

( 29)

Met behulp van (29) vereenvoudigt (28) tot:

- -
V( z) = -j1w T -jkNw T

N ~ ~ Q P H(ze 0 ) U(ze 0 )
1 kN-1k=-- 1=--

( 30)

VgI. (30) geeft de relatie tussen het ingangsspectrum U(z) en het
uitgangsspectrum V(z) van het digitale N-path filter uit fig. 6.
VgI. (30) vertoont grote overeenkomst met vgl. (10), de responsie van
het analoge N-path filter. Het grote verschil is dat de tijddiscrete
spectra H(z), U(z) en V(z) zich herhalen rond veelvouden van de bemon
steringsfrekwentie terwijl dit bij de tijdcontinue spectra H(s), U(s)
en V(s) niet het geval is.
Door het digitale N-path filter aan ingang en uitgang te voorzien van
A/D- en D/A-converters gedraagt de schakeling zich aan de klemmen als
een analoog netwerk, zoals in fig. 7. De relatie tussen het tijdcon
tinu ingangssignaal Uc(s) en het tijdcontinu uitgangssignaal Vc(s) is:

v (s)
c

- CD

( 31)

CD

1--CD

(s-j1w )T
~ Q P H[e 0] U (s-jrw -jkNw )

1 kN-1 egO
r~_CD

waarbij gebruik is gemaakt van de overdracht van de A/D-converter:

CD

1
U(z) .... T ~

r=_CD
U (s- jrw )

c s
( 32)

en van de overdracht van de D/A-converter:

v (5) = H (s). V( z)
c 0

-sT
1-e

s

voor een D/A-converter met nulde orde houd-circuit

( 33)
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en per definitie geldt:

H( z)
sT= H( e ) omdat

_ sT
z=e ( 34)

1.7. Overdrachtsfunktie van het digit ale N-path filter

We hebben gezien dat het analoge N-path filter onder bepaalde beper
kende voorwaarden (bandbreedtebegrenzing of sinusvormige modulatie)
beschreven kan worden met een overdrachtsfunktie. De vorm van deze
overdrachtsfunktie wordt bepaald door de vorm van de modulatiesig
nalen. Men kan zich nu het volgende afvragen: kan het digitale N-path
filter onder dezelfde beperkende voorwaarden ook met een overdrachts
funktie beschreven worden en is deze dan vergelijkbaar met de over
drachtsfunktie van het ana loge N-path filter?
Om deze vraag te beantwoorden maken we gebruik van vgl. (30), waarmee
de responsie van het digitale N-path filter beschreven wordt. In
stationaire toestand mag z vervangen worden door e jwT en gaat (30)
over in:

-jwT
V( e ) "" N 1:

k=--

-1: j(w-lw )T j(w-kNw )T
QI PkN-l H[e 0] U[e 0]

1---

( 35)

In het algemeen heeft het digitale N-path filter geen overdrachts
funktie omdat in het N-path filter frekwentieverschuivingen van het
ingangssignaal plaatsvinden, zoals blijkt uit (35) met kfO.
Bandbreedtebegrenzing van het tijddiscrete in- en uitgangssignaal tot
Iw-rwsl<NwO/2 (r = 0, !.1, !.2, •• ), te vergelijken met bandbreedte
begrenzing van het analoge N-path filter (zie 1.3.), levert in het
algemeen geen overdrachtsfunktie op, in tegenstelling tot het analoge
geval. De reden is het zich herhalen van U[ej(w-kNwO)T J rond veel

vouden van de bemonsteringsfrekwentie ws ' zoals ook uit (32) blijkt.
Dit zich herhalen van het spectrum is eigen aan ieder tijddiscreet
signaal.
Het gevolg van deze herhalingen is dat U[ej(w-kNwO)Tj voor grotere k

zich niet verwijdert van de oorsprong van de frekwentie-as (w=O) maar
er juist naar terug keert. Het ongewenste spectrum U[ej(w-kNWO)Tj en
het gewenste spectrum U[ejwTj zullen elkaar dan overlappen (aliasing)
en kunnen niet meer gescheiden worden. In fig. 8 wordt deze aliasing
duidelijker gemaakt.
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Fig. 8: aliasing effekten in het digitale N-path filter
a: k=O
b: k=l
c: kNwO ongeveer gelijk aan Ws

De spectra uit fig. 8a en 8b kunnen door filtering weI van elkaar
gescheiden worden maar de spectra uit fig. 8a en 8c niet. Bandbreedte
begrenzing van in- en uitgangssignaal aIleen is dus niet voldoende om
het dlgitale N-path filter een overdrachtsfunktie te geven.
Ret aliasing effekt wordt veroorzaakt door hogere harmonischen in de
modulatiesignalen. Dit is ook weI te verwachten omdat aangenomen is
dat het tijddiscrete modulatiesignaal een bemonsterde versie is van
een nlet-bandbreedtebegrensd tijdcontinu modulatiesignaal (vgl. (23».
In het tijddiscrete modulatiesignaal zal dan in het algemeen aliasing
optreden en dit veroorzaakt het overlappen van de spectra in fig. 7.
Ret kan aangetoond worden dat het digitale N-path filter weI met een
overdrachtsfunktie beschreven kan worden wanneer aan de volgende voor
waarden voldaan is:

bandbreedtebegrenzing van het tijddiscrete in- en uitgangssignaal:

Iw-rwsl<NwO/2 r = 0, ~l, +2, ••

- bandbreedtebegrenzing van de oorspronkelijke, tijdcontinue
modulatiesignalen:

jwl<ws /2 of Pm=Qm=O voor Iml~ws/2wO

De overdrachtsfunktie wordt dan:
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j(w-1w)T
H[eO] Iw-rw I <Nw /2

s 0

anders
( 36)

De overdrachtsfunktie T(ejwT) bestaat uit frekwentieverschoven repli
ca's van R(e jwT). Bedenk dat R(e jwT) zich bovendien herhaalt rond
veelvouden van de bemonsteringsfrekwentie Ws ten gevolge van het
bemonsteren. Wanneer R(e jwT) laagdoorlatend is met bandbreedte kleiner
dan wa/2 dan vertoont de overdrachtsfunktie van het N-path filter
verschillende doorlaatbanden, op veelvouden van wOo De versterking in
ieder doorlaatbandje wordt gegeven door de bijbehorende Fourierco~

fici~nten Pm en Qm van de modulatiesignalen p(n) en q(n).
Een voorbeeld van een overdrachtsfunktie is in fig. 9 gegeven.

ill "v ,

rh '~( .J" 1I

"Iv ill • ..
- .. -w 0 w ..

s 0 0 s

1 l' "o'"'lI 1o 0 nJLv-P.. o 0 no~on n. ..
-.. -Nw /2 -w 0" N.. /2 ..

s 0 0 0 0 s

Fig. 9: overdrachtsfunktie van het digitale N-path filter.

In fig. 9 is te zien dat een laagdoorlatende R(e jwT) verschillende
doorlaatbanden in T(e jwT) oplevert. De overdrachtsfunktie van het
digitale N-path filter is vergelijkbaar met de overdrachtsfunktie van
het analoge N-path filter, zoals blijkt uit vgL (12) en fig. 3.
In 1.4. is de overdrachtsfunktie van het analoge N-path filter uitge
werkt voor verschillende soorten modulatiesignalen. Wanneer hetzelfde
voor het digitale N-path filter gedaan wordt dan levert dit vergelijk
bare resultaten Ope Ret digitale N-path filter heeft dezelfde eigen
schappen als het analoge N-path filter, dus de kenmerken van het
analoge N-path filter, samengevat op p. 13, gelden ook voor het digi
tale N-path filter. AIleen de eis tot bandbreedtebegrenzing die nood
zakelijk is om tot een overdrachtsfunktie te komen is voor het digi
tale N-path filter zwaarder dan voor het analoge: bij het digitale N-
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path filter moeten ook de modulatiesignalen in bandbreedte begrensd
worden.

Een bijzonder geval bij het analoge N-path filter treedt op wanneer
sinusvormige modulatie wordt gebruikt: er vindt dan een transformatie
van een laagdoorlaat- naar een bandfilter plaats en bovendien is
bandbreedtebegrenzing van het in- en uitgangssignaal niet nodig (zie
1.4.1.). Hetzelfde geldt voor het digitale N-path filter, zoals hier
onder wordt aangetoond.
De Fourierco~ffici~nten voor sinusvormige modulatie zijn:

p
m

veer Iml 11 en 11111 ( 3?)

Invullen in (35), de responsie van het digitale N-path filter zonder
bandbreedtebegrenzing, levert voor N>3:

j wT
Vee )

j wT
U( e )

j(W-W )T j(w+w )T
N[Q P H(e 0) + Q P H(e 0)]

1 -1 -1 1
( 36)

Dit is een laagdoorlaat- naar banddoorlaattransformatie van een laag
doorlaatfilter H(e jwT). Bandbreedtebegrenzing van in- en uitgangssig
naal is niet nodig voor N~3.

We kunnen N=4 nemen en het filter realiseren met twee paden (quadra

ture two-path filter); hierdoor wordt wel een faktor 1/2 aan (38) toe
gevoegd. Het resulterende filter is in fig. 10 weergegeven.

u( n) v( n)

sin w nT
o

sin w nT
o

Fig. 10: digitaal N-path filter met Pl(n)=ql(n)=cos wOnT,
P2(n)=q2(n)=sin wot, N=4 en twee paden
(quadrature two-path filter)

Een modulatiesignaal Pl(n)=41(n)=cos wOnT heeft de volgende Fourier
co~fficil!nten:



p = Q = 1/2
1 1

P Q 1/2 ( 39)-1 -1

P = Q = 0 1ml11 en I 1111
m 1

en (38) wordt dan:

j wT
V( e )

·wT
U(e,] )

j(w-w)T j(w+w)T
~[ H( eO) + H( eO) ] ( 40)

Dit is de overdrachtsfunktie van het digitale quadrature two-path
filter. Dit filter transformeert een laagdoorlaatfilter H(ejwT) naar
een banddoorlaatfilter H(ej (w+wO)T). VgI. (40) is graUsch weergegeven
in fig. 11:
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w
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Fig. 11: overdrachtsfunktie van het digitale quadrature two-path
filter

1.8. Vergelijking tussen het analoge en het digitale N-path filter

Vit 1.2. tim 1.7. is weI gebleken dat het analoge en het digitale N
path filter een grote mate van overeenkomst vertonen: beide filters
kunnen een laagdoorlaatfilter transformeren tot een filter met ~ of
meerdere doorlaatbanden.
In het algemeen heeft het N-path filter aIleen dan een overdrachts
funktie wanneer aan bepaalde beperkende voorwaarden is voldaan: band
breedtebegrenzing of sinusvormige modulatie.
De eisen bij bandbreedtebegrenzing zijn voor het digitale N-path
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filter zwaarder dan voor het analoge: bij het digitale N-path filter
moeten niet aIleen de in- en uitgangssignalen in bandbreedte begrensd
worden maar ook de modulatiesignalen. Wanneer het digitale N-path
filter gebruik maakt van analoge in- en uitgangssignalen komt er nog
een extra eis tot bandbreedtebegrenzing bij: de analoge in- en uit
gangssignalen moeten in frekwentie beperkt blijven tot de halve bemon
steringsfrekwentie (bemonsteringstheorema).
Een belangrijke eigenschap van het N-path filter is de volgende:
wanneer sinusvormige modulatie wordt gebruikt dan kan de bandbreedte
begrenzing vervallen, zowel voor het analoge als het digitale N-path
filter. Het N-path filter transformeert dan een laagdoorlaatfilter
naar een banddoorlaatfilter. Analoge in- en uitgangssignalen van het
digit ale N-path filter moeten weI in frekwentie beperkt blijven tot de
halve bemonsteringsfrekwentie vanwege het bemonsteringstheorema.
Een voordeel van het digitale N-path filter ten opzichte van het
analoge is het identiek zijn van de overdrachtsfunkties H(z): het
digitale N-path filter zal geen last hebben van spiegelfrekwenties die
bij het analoge N-path filter ontstaan door ongelijkheid van de ver
schiUende overdrachtsfunkties H(s).
De meest eenvoudige configuratie is voor zowel het analoge als het
digitale N-path filter het quadrature two-path filter met sinusvormige
modulatie. Oit filter, uitgewerkt in 1.4.5. en 1.7., zal door ons
gebruikt worden om een verstembaar bandfilter te realiseren. In de
volgende hoofdstukken wordt beschreven hoe dit filter ge1mplementeerd
is op een TMS32010 digitale signaalprocessor.



2. DIGITALE FILTERS

2.1. Inleiding

Met digHale filters wordt een klasse filters aangeduid die gebruik
maken van rekenkundige bewerkingen om ee~ tijddiscreet ingangssignaal
om te zetten naar een tijddiscreet uitgangssignaal. Door een geschikte
keuze van de rekenkundige bewerkingen ka~ een bepaalde filterwerking
verkregen worden, bv. laagdoorlaat- of hoogdoorlaatfilteren van het
ingangssignaal. Juist door deze mathematische bewerkingen (optellen en
vermenigvuldigen) is het digitale filter bij uitstek geschikt om
geprogrammeerd te worden op een computer, microprocessor of digitale
signaalprocessor. Het digitale filter heeft dan de vorm van een algo
r1tme.
De voordelen van digitale filters ten opzichte van analoge filters
zijn:

- hogere betrouwbaarheid: de responsie 1s onafhankelijk van tempera
tuur, toleranties in component en, veroudering van componenten en
dergelijke.
betere responsie: typ1sch analoge problemen zoals offset kunnen
eenvoudig vermeden worden.
flexibiliteit: de karakteristieken van het filter zoals de band
breedte kunnen eenvoudig gewijzigd worden door de co~fficienten van
het filter te wijzigen.

Nadelen van digitale filters zijn:
- beperkt frekwentiebereik als gevolg van de eindige rekensnelheid

van de processor.
- een hoge complex1teit van de noodzakelijke (rand)apparatuur.

In dit hoofdstuk wordt de theorie en implementatie van digitale fil
ters besproken, waarbij de implementatie geschikt is gemaakt voor de
TMS32010 digitale signaalprocessor. Aan de orde komen:

- theorie en implementatie van digitale filters verkregen door
impulsinvariante transformatie en bilineaire transformatie.

- theorie en implementatie van een methode waarmee de bemonsterings
frekwentie van digitale laagdoorlaatfilters omlaag gebracht ka~

worden zodat betere filterco~ficientenverkregen worden.
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2.2. Theorie

2.2.1. Algemeen

Een digitaal filter met ingangssignaal x(n) en uitgangssignaal yen)
wordt volledig beschreven door an van de onderstaande vergelijkingen:

differentievergelijking:

M M

y( n) = r a y( n-k.) + r b x( n-k.)
14.. 14..

14..=1 14..=0

convolut1e:

00

y( n) = r x( n-k.) h( 14..) = x( n) *h( n)

14..=_00

overdrachtsfunktie:

( 41)

( 42)

M
-14..

r b z
14.. Y( z)

14..=0 ( 43)H( z)
M

-14.. X( z)
1 - r a z

14..
14..=1

x( n)

)(( z)

y( n)

Y( z)

Hierbij zijn x(n) en yen) tijddiscrete signalen. De tijddiscrete
spectra X(z) en Y(z) volgen uit x(n) en yen) via de z-transformatie
(notatie: fen) <--) F(z».
Uit an van de vergelijkingen (41), (42) en (43) kunnen de andere twee
afgeleid worden; zo voIgt (43) uit (41) via de z-transformatie. Ook
voIgt de overdrachtsfunktie H(z) uit de impulsrespons1e hen) via de
z-transformatie.
De differentievergelijking (41) kan gebruikt worden om het digitale
filter op een computer te programmeren.
De frekwentieresponsie H(ejwT) van het digitale filter voIgt uit H(z)
in (43) met de substitutie z=ejwT•
Om een digitaal filter te ontwerpen met een overdrachtsfunktie H(z)
die aan vooraf gestelde eisen voldoet (kantelfrekwentie, afval, dem-



-30-

ping) wordt vaak uitgegaan van de overdrachtsfunktie van een analoog
filter, zodat gebruik gemaakt kan worden van de beschikbare kennis
over analoge filters. Een geschikt analoog filter met overdrachts
funktie Hc(s) wordt dan getransformeerd naar een digitaal filter met
overdrachtsfunktie H(z).
Bij de transformatie wordt uit een gegeven systeembeschrijving van het
tijdcontinue systeem een beschrijving van het tijddiscrete systeem
afgeleid. Wanneer een geschikte transformatie wordt gebruikt heeft
het tijddiscrete systeem bij benadering dezelfde tijd- of frekwentie
karakteristieken als het tijdcontinue systeem.
Een aantal transformatiemethodes kunnen gebruikt worden, waarvan de
meest bekende zijn:

lmpulsinvariante transformatie:
bij deze methode wordt de impulsresponsie hc(t) van het analoge
filter bemonsterd om de impulsresponsie h(n) van het digit ale
filter te krijgen:

h(n) _ h (nT)
c

met T bemonsteringsinterval ( 44)

(N.B.: de index c wordt in dit verslag gebruikt om tijd~ontinue

signalen te onderscheiden van tijddiscrete signalen)

- Bilineaire transformatie:
de tijddiscrete overdrachtsfunktie H(z) wordt verkregen uit de
tijdcontinue overdrachtsfunktie Hc(s) door de substitutie:

5
2 z-1

T z+1
met T bemonsteringsinterval ( 45)

Een beschrijving van deze transformatiemethodes is o.a. te vinden in
het diktaat Signalen III pp. 4.1-4.10 (nr. 5.625.1 - Verkroost) en ook
in [5, pp. 505-557], [7, pp. 48-97] en [8. pp. 226-278].
Een aantal eigenschappen van deze transformaties worden hieronder
samengevat:

Impulsinvariante transformatie:
de frekwentieresponsie H(ejwT) van het digitale filter bestaat uit
de sommatie van Hc(jw) en herhalingen hiervan rond veelvouden van
de bemonsteringsfrekwentie ws • Bij een voldoende bandbegrensde
Hc(jw), dus bij een smalbandig laagdoorlaatfilter, wordt niet
aIleen de impulsresponsie behouden, maar ook het gedrag van Hc(jw),
zoals in fig. 12 wordt aangetoond.
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Fig. 12: spectra bij de impulsinvariante transformatie

- Bilineaire transformatie
een tijdcontinue overdrachtsfunkti~ Hc(jw) wordt o.mgezet naar een
tijddiscrete overdrachtsfunktie H(eJwT) waarbij H(eJwT) bestaat uit
een sommatie van een in frekwentie samengedrukte Rc(jw) en verscho
ven replica's daarvan. Ret tijdcontinue frekwentiespectrum
Hc(jw) met w van 0 tot ~ wordt niet-lineair samengedrukt in de
tijddiscrete overdrachtsfunktie H(e jwT) van 0 tot ws/2.
In fig. 13 wordt dit duidelijk gemaakt.

IH (jw)1
c

jOlT
I H( e ) I

-----'------ w ..
s

Y1w
so-01

S
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.,.w
s
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Fig. 13: spectra bij de bilineaire transformatie

Op dit punt is het zinvol een vergelijking te make~ tussen de tijddis
crete overdrachtsfunkties die resulteren uit de impulsinvariante
transformatie en de bilineaire transformatie. Ter vergelijking zijn
beide overdrachtsfunk.ties, samen met de oorspronkelijke tijdcontinue
overdrachtsfunktie, in een figuur opgenome~, zie fig. 14.
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Fig. 14: overdrachtsfunkties:
1 - tijdcontinue overdrachtsfunktie
2 - tijddiscrete overdrachtsfunktie (impulsinvariant)
3 - tljddiscrete overdrachtsfunktie (bilinealr)

In fig. 14 is te zien dat, wanneer we uitgaan van een analoog laag
doorlaatfilter, het dlgitale filter dat verkregen wordt volgens de
impulsinvariante transformatie een minder goede filterwerking heeft
vergeleken met het analoge filter, terwijl het digitale filter volgens
de bilineaire transformatie een betere filterkarakteristiek heeft dan
het analoge filter. De grootste verschillen treden op rond de halve
bemonsteringsfrekwentie.
In de volgende paragrafen worden digitale laagdoorlaatfllters berekend
volgens de impulsinvariante en de bilineaire transformatie. De beide
transformatiemethodes en de resulterende digitale filters kunnen dan
met elkaar vergeleken worden.

2.2.2. lmpulsinvariante transformatie

Aan de hand van een voorbeeld wordt de impulsinvariante transformatie
toegelicht. Uitgangspunt is een analoog tweede orde Butterworth laag
doorlaatfilter, waarvan de overdrachtsfunktie omgezet wordt naar de
overdrachtsfunktie van een vergelijkbaar digitaal filter.
De overdrachtsfunktie van een analoog tweede orde Butterworth laag
doorlaatfilter wordt gegeven door:

2
w

a
H ( 5)

C 2 2
5 + -12 w 5 + W

a a

( 46)

polen: s = - ~-I 2 (' ±j) w
',2 a

w kantelfrekwentie analoge filter
a
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Via de inverse Laplaee-transformatie is uit He(s) de impulsresponsie

he(t) te bepalen; hiertoe moet eerst He(s) in breuken gesplitst
worden:

H (5)
C

Jt-l2 jw
a

5 + Jt-l2 (1 + j) w
a

Jt-l2 jw
a

5 + ~-l2 (1- j) w
a

( 47)

Hieruit voIgt de impulsresponsie:

h (t) =
c

-Jt-l2 w (1+j)t= ~-l2 jw e a
a

= 0

-~i 2 w (1- j) t
- ~-l2 jw e a

a

( 48)

t>O

t<O

Bemonstering van he(t) levert h(n):

h(n) = h (nT)
c

met T - 2n/w - bemonsteringsinterval (49)
5

H(z) voIgt ~u uit h(n) via de z-transformatie:

H( z) ( 50)

=
1 -

~-l2 jw
6

-1
z 1 -

~f2 jw
6

-1
z

=

-~i2 w T -1
-12 w e a sin(~-l2 w T) z

a a

-~-l2 w T -1 -i2 w T -2
1 - 2e a cos(~-l2 w T) z + e a z

a

H(z) is nu ook te sehrijven als:

H( z) =
1 -

-1
b z

1

-1 -2
a z - a z

1 2

( 51)

met b
1

-~i2 w T
-l2 w e a sin(~-l2 w T)

a a

-~-l2 w T
a = 2e a cos( ~-l2 w T)

1 a

-f2 w T
6 -e a

2
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VgI. (51) beschrijft het digitale filter dat via de impulsinvariante
transformatie uit het analoge tweede orde Butterworth laagdoorlaatfil
ter verkregen wordt.
Voor een smalbandig laagdoorlaatfilter levert de impulsinvariante
transformatie bij benadering de volgende overdracht (zie ook fig. 12):

H(e
jwT

) :I: 1 H (jw)
T c

I wi <w /2
s

( 52)

De overdrachtsfunktie van het digitale filter heeft dus dezelfde vorm
als de overdrachtsfunktie van het ana loge laagdoorlaatfilter, op een
f aktor liT na.
De faktor liT staat voor een bepaalde versterking in de doorlaatband.
Omdat het analoge filter, zie (46), een doorlaatbandversterking gelijk
aan 1 heeft ( Hc (s=O)=l ) willen we dit ook graag voor het digitale
filter hebben. Ui tgaande van (51) kunnen we een nieuwe overdrachts
funktie H'(z) definieren die aan de volgende eis moet voldoen:

H'( z=1)
eis

1 ( 53)

Hieruit voIgt dan de nieuwe overdrachtsfunktie H'(z):

( 1
-1- a - a ) z

H'( z)
1 2

-, -2 ( 54)
1 - a z - a z

1 2

Merk hierbij op dat de impulsresponsie h'(n) van het digitale filter
met overdrac-htsfunktie H'(z) niet meer gelijk is aan de bemonsterde
impulsresponsie van het analoge filter, zoals oorspronkelijk gesteld
is in (49).
De faktor ~/T kan ook ge~limineerd worden door een nieuwe overdrachts
funktie H"(z) te definieren volgens:

H' , ( z)
eis

T H( z) ( 55)

Dit levert de overdrachtsfunktie ti"(z):

-1
T b z

1
H"(z)

1 -
-1

a z
1

-2
- a z

2

( 56)

Het resultaat is vrijwel hetzelfde omdat voor een smalbandig laagdoor
laatfilter bij benadering geldt:

1 - a , - a
2

en dus H'(z) :: H"(z) ( 57)



-35-

Omdat vgl. (54) een doorlaatbandversterking van exact 1 oplevert gaan
we hier mee verder. In plaats van de eerst afgeleide tijddisrete
overdrachtsfunktie (51) zijn we nu gekomen tot de nieuwe tijddiscrete
overdrachtsfunktie (in het vervolg met H(z) in plaats van H'(z) aange
duid) met bijbehorende differentievergelijking:

E
TMrULSTNVARfANTE lRANsrnnMATIE 2 on or HUTTERWORTtl

LAAGDOORLAATFILTUi

H( z)

b
o

1 -

-1
of- b z,

-1
d Z,

-2
of- b z

2

-2
- a z

2

( 58)

y( n)

met:

b 0
o

a y( n-1) of- a y( n-2) +
1 2

+ b x(n) of- b )«(0-1) of- b )<,(0-2)
o 1 2

( 59)

b 1 - a - a
, 1 2

b = 0
2

-~~2 w T
a 2e a Gos(~i2 w T)

1 a

-i2 w T
a -e a

2

w = kantel-frekwentie analoge -filter
a

T = 2n/w
5

bemoosterjngsinterv~]

Vgl. (58) en (59) beschrijven het digitale filter dat via de impuls
invariante transformatie uit het analoge tweede orde Butterworth laag
doorlaatfilter verkregen wordt en waarbij de doorlaatbandversterking
gelijk aan 1 gesteld is ( H(z=l)=1 ).
De differentievergelijking (59) kan direct op een computer of digitale
signaalprocessor ge~mplementeerd worden. De implementatie van (59) op
de TMS32010 wordt beschreven in 2.3.2.
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2.2.3. B1l1nea1re transformat1e

In de vor1ge paragraaf 1s een voorbeeld gegeven van het gebru1k van de
impuls1nvariante transformatie. Hierbij is de overdrachtsfunktie van
een analoog 2e orde Butterworth laagdoorlaatfilter omgezet naar de
overdrachtsfunktie van een vergelijkbaar digitaal filter. Voor hogere
orde filters kan dezelfde procedure gevolgd worden. maar dit levert al
snel een lange en omslachtige berekening op (breuksplitsen. inverse
Laplace-transformatie. z-transformatie van een hogere orde
vergelij king) •
Bij de bilineaire transformatie kan de berekening van hogere orde
Butterworth filters aanzienlijk vereenvoudigd worden: het analoge
filter kan gesplitst worden in een cascadeschakeling van 2e orde
filters. die ieder via de bilineaire transformatie omgezet kunnen
worden naar 2e orde digitale filters. Het digitale filter is dan
direct opgebouwd als een cascadeschakeling van 2e orde filters. Het
gebruik van de bilineaire transformatie blijft beperkt tot het
omzetten van 2e orde f il ters. waardoor de berekening overzichtelijk
blijft.
Hieronder wordt afgeleid hoe de overdrachtsfunktie van een analoog ne

orde Butterworth laagdoorlaatfilter via de bilineaire transformatie
omgezet kan worden naar een vergelijkbare tijddiscrete overdrachts
funktie. Ret bijzondere van deze afleiding is dat het resulterende
digitale filter direct opgebouwd kan worden als een cascadeschakeling
van n/2 tweede orde digitale filters. Het voordeel is duidelijk: een
cascadeschakeling is eenvoudig te implementeren en bovendien minder
gevoelig voor overflow. afrondfouten en instabiliteit dan een directe
implementatie van het ne orde filter. Deze afleiding is ook in
[8. pp. 258-260] te vinden.
We gaan uit van een analoog ne orde Butterworth laagdoorlaatfilter met
n even. Een dergelijk filter heeft in het algemeen n polen. De tijd
continue overdrachtsfunktie Hc(s) kan dan in de volgende vorm geschre
ven worden:

n
w

a

(g-g )( g-g ) •... (g-g )
1 2 n

( 60)

polen: 9 • 9 •
1 2

......... I 9
n

w = kantelTrekwent1e analoge T1lter
a

De polen liggen in het complexe vlak op een cirkel met straal wa en de
onderlinge afstand tussen de polen is gelijk. zie fig. 15 (voor n=4).
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Re-as (cr)

w
a

5
4

Fig. 15: polen van een 4e orde Butterworth laagdoorlaatfilter

De polen komen in complex-toegevoegde paren voor; in fig. 15 zijn
(sl,s4) en (s2,s3) toegevoegd-complexe paren.
In het algemeen hoort bij sk de complex-toegevoegde sn+l-k ' en voor
sk geldt:

j8
5 W e k 1~k~n/2k. a

met

( 2k. + n - 1)n
8

k 2n

Vgl. (60) kan nu herschreven worden als:

( 61)

( 62)

H (s)
c

met

H ( s) . H ( s)
c,1 c,2

2

H ( s)
c,n/2

( 63)

H (s)"
c,k

w
a

il

(s-s ) ( s-s )
k k

( 64)

s
k

is de complex-toegevoegde van s
k

Invullen van (61) in (64) levert:

2

H (g) =
c,k

w
a

2
s - 2w cosS

a k
s + W

a

2
( 65)

Uit (63) en (65) volgt dat het analoge ne orde Butterworth laagdoor
laatfilter opgebouwd kan worden als een cascadeschakeling van n/2
tweede orde filters (geen Butterworth filters!).
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Via de bilineaire transformatie kan de easeadesehakeling van analoge
tweede orde filters met overdraehtsfunkties He k(s) omgezet worden,
naar een easeadesehakeling van digitale tweede orde filters met over-
draehtsfunkties Hk(z):

H (z) = H ( s)
k c,k.

Dit levert:

H (z) =
k

2 z-1
s =

T z+1

2 2 -1-2
w T (1 + 2z + Z )

a

( 66)

( 6?)

2 2 2 2 -1
(4-4Tw cos8 +w T )+(-8+2w T)z +(4+4Twacos8k+w

a k. a a a

2 2
T ) z

2

De totale overdraehtsfunktie van het ne orde digitale filter heeft nu
de vorm:

H( z) .. H (z). H (z).
1 2

. H ( z)
n/2

( 68)

Het resulterende ne orde digitale filter kan gerealiseerd worden als
een easeadesehakeling van n/2 tweede orde filters, zoals in fig. 16 is
aangegeven.

Fig. 16: easeadesehakeling voor een digitaal ne orde laagdoorlaat
filter verkregen via de bilineaire transformatie

Het kantelpunt wa van het analoge filter kan berekend worden uit het
kantelpunt wd van het digitale filter met behulp van de relatie:

w
a

2
tan(w T/2)

T d
( 69)
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De tijddiscrete overdrachtsfunkties Hk(z) van de tweede orde digitale
filters met bijbehorende differentievergelijkingen zijn nu ook te
schrijven als:

BILINEAIRE TRANSFDRMATIE 2
E

DRDE FILTER;
ANAL DOG FILTER HEEFT POLEN DP DE EENHEIDSCIRKEL

H (z)
I<.

It
[Ik

1 -

- 1
-+ b z

1 I<,

- 1
a z

1k
- a z

21<.

_r,
c

( 70)

y (n)
I<.

met:

-+ b x (n) -+ h x (n-1) of b x (n-2)
Ok I<. 11<. I<. 2k I<.

( ? 1)

b
Ok

b
21<-

a
1 I<.

a
2k

2 2 2 2
IN T /(4 4T"" cos£:! + w T )

a a I<- a

2 2 2 2
2"" T /( 4 1\1w cosU + w T )

a d .... a

2 2 2 2
IN T /( 4 4T"" cosA of w T )

a a I<- <1

2 2 2 2-(-8 + 2"" T ) / ( 4 4T"" cosO .. w T )
d a I<- a

-( 4 2 2 2 2+ 4T"" cosH .. w T ) / ( 4 4T"" cosA + "" T ,
!a l<- i} d I<. a

2
IN tan(w T/2)

n T d

8
I<.

(~!k + n - 1) n

211

e
V001' p.pn fl orde Outti=I"wurt.h

I L' d g d 0 U r 1 a a t f' i 1 t e l'

w l<-antelfrel<.""Anlic diojldlA filterd h

IN kantelfrek""entie analogp filter
a

(] = arguolenl pools
I<- k

T = 2n/""
5

hcmonslAringsinterval
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N.B.: vgl. (70) en (71) zijn hier afgeleid voor 2e orde secties van
een hogere orde Butterworth laagdoorlaatfilter maar gelden natuurlijk
voor ieder 2e orde filter met polen op de eenheidscirkel.

Vgl. (68), (70) en (71) beschrijven het ne orde digitale filter dat
verkregen is via de bilineaire transformatie uit het analoge ne orde
Butterworth laagdoorlaatfilter en dat opgebouwd is uit n/2 tweede orde
digitale f il ters zoals in fig. 16.
De differentievergelijking (71) kan direct op een computer of digitale
signaalprocessor ingevoerd worden. De implementatie van (71) op de
TMS32010 voor n=4 wordt in 2.3.3. beschreven.

2.2.4. Vergelijking van impulsinvariante met bilineaire transformatie

Op dit punt kunnen de impulsinvariante en de bilineaire transformatie
met elkaar vergeIeken worden. Beide methoden hebben bepaalde voor- en
nadelen zodat het van de toepassing afhankelijk is welke methode, of
misschien geen van beide maar een andere transformatiemethode,
gebruikt zal worden. De volgende punten zijn van belang:

afleiding van Hc(s) naar H(z):
hier is de bilineaire transformatie in het voordeel. In 2.2.3. is
een algemene afleiding gegeven waarmee een hogere orde analoog
Butterworth laagdoorlaatfilter eenvoudig omgezet kan worden naar
een hogere orde digitaal filter, bestaande uit een cascadeschake
ling van tweede orde filters. Bij de impulsinvariante transformatie
lukt dit aIleen na een lange berekening (breuksplitsen, inverse
Laplace-transformatie, z-transformatie) die vooral voor hogere orde
filters erg omslachtig wordt.

implementatie:
uitgaande van een Butterworth laagdoorlaatfilter levert de imple
mentatie van het digitale filter volgens de impulsinvariante trans
forma tie een eenvoudiger filter op dan de bilineaire transformatie,
zoals blijkt uit de differentievergelijkingen (59) en (71). Dit
houdt in dat de responsie van het impulsinvariante filter sneller
berekend kan worden dan die van het bilineaire f il ter, wat vooral
van belang is in een real-time toepassing waarbij rekentijd schaars
is.

- s tabiliteit:
het bilineaire filter gedraagt zich stabieler dan het impuls
invariante filter.

- overdrachtsfunktie:
het bilineaire laagdoorlaatfilter heeft een betere filterwerking
dan het impulsinvariante filter, zoals uit fig. 14 blijkt. Dit
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wordt veroorzaakt door de niet-lineaire frekwentievervorming
volgens vgl. (69) die bij de bilineaire transformatie optreedt. Bij
een smalbandig laagdoorlaatfilter met steile afval zal dit verschil
overigens maar marginaal zijn.

2.2.5. Laagdoorlaatfilter met gereduceerde bemonsteringsfrekwentie

Bij de implementatie van digitale laagdoorlaatfilters treden problemen
op wanneer de kantelfrekwentie van het filter te klein wordt ten
opzichte van de bemonsteringsfrekwentie. In de different ie
vergelijking, zie (72), worden dan de co~fficienten bk te klein ten
opzichte van de co~fficienten ak'

y( n) '"r
11.=1

a y(n-k) +
II.

'"r
11.=0

LJ x( n-k)
II.

( ?2)

Wanneer een differentievergelijking met kleine co~fficienten gepro
grammeerd wordt op een processor met eindige rekennauwkeurigheid
ontstaan problemen: door het afronden van de resultaten van vermenig
vuldigen en optellen krijgt het filter een beperkt dynamisch signaal
bereik en kan het zelfs instabiel worden.
Er zijn verschillende mogelijkheden om de problemen met de kleine
co@fficienten te vermijden; enkele daarvan zijn:

floating point rekenen
met hogere nauwkeurigheid rekenen (32 bits in plaats van 16 bits)
het omlaag brengen van de bemonsteringsfrekwentie

De eerste twee mogelijkheden zijn aIleen interessant wanneer voldoende
rekentijd beschikbaar is omdat nauwkeuriger rekenen over het algemeen
meer rekentijd vraagt. De derde mogelijkheid kan zelfs rekentijd
besparen. Omdat in onze toepassing rekentijd schaars is zal deze
mogelijkheid hier verder uitgewerkt worden.
Het is mogelijk een bruikbaar smalbandig laagdoorlaatfilter met een
hoge bemonsteringsfrekwentie aan ingang en uitgang te realiseren door
de bemonsteringsfrekwentie aan de ingang omlaag te brengen, dit
signaal vervolgens door een filter met lage bemonsteringsfrekwentie te
sturen en hierna de bemonsteringsfrekwentie weer omhoog te brengen.
Deze methode wordt door Glaser [4] beschreven. Dit artikel is bijge
voegd als bij lage 10.
In [4] wordt aangetoond dat een filter met differentievergelijking
volgens (72) en met ingangssignaal x(n) waarvoor geldt:

x(m) = 0 behalve voor m = v~ • IJ = '.2 .... ( ?3)

v = I'edlJl..t.if~fil"tDl' (v ~~J3, ... )
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gerealiseerd kan worden als een cascadeschakeling van een recursief
filter met lage bemonsteringsfrekwentie en een transversaal filter met
hoge bemonsteringsfrekwentie.
De voorwaarde (73) betekent in feite dat de bemonsteringsfrekwentie
van het ingangssignaal is teruggebracht tot l/v maal de oorspronke
lijke bemonsteringsfrekwentie. Hierbij is verondersteld dat het
spectrum X'(z) van het oorspronkelijke signaal x'(n) aIleen frekwen

ties Iwl<ws/2v bevat in het gebied Iwl<ws/2 omdat anders aliasing
optreedt. Door de voorwaarde (73) wordt bovendien het spectrum X(z)
een faktor l/v verzwakt ten opzichte van het oorspronkelijke spectrum
X'(z). In fig. 17 wordt dit wat duidelijker gemaakt.

jwT
IX'(e )1

, -

____--'--'-..1- ........................ ...

o

jwT
I X( e ) 1

---_........................_"'--.........,,'---........_-----'.......~........................._---- ..
o , 2

-w -w
V 9 V 9

W
9

Fig. 17: omlaag brengen van de bemonsteringsfrekwentie van x'(n)

Met behulp van een digitaal anti-aliasing filter kan X'(z) in band
breedte begrensd worden tot Iwl<ws/2v. De verzwakking van X(z) met een
faktor l/v kan gecompenseerd worden door een extra versterkingsfaktor
in het filter in te bouwen.
Het laagdoorlaatfilter met willekeurig ingangssignaal x"(n) kan dan
gerealiseerd worden zoals in fig. 18. De schakelaar symbol iseert de
voorwaarde (73). Het gedeelte tussen stippellijnen kan volgens de
methode van Glaser [4] gerealiseerd worden.
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y'( n)

v

y( n)

----- --------.,
I
I
I

H(z) ,...:__...,[> _
I
I
I
I-- .J

w w /2v
c 5

_"..(n_'.1 tL ~,---..,.,,,(n)

Fig. 18: in- en uitgangsschakelingen bij het filter volgens Glaser

Het verband tussen x(n) en y(n) in fig. 18 wordt gegeven door (72) en
(73).
In [4] wordt aangetoond dat, wanneer aan voorwaarde (73) voldaan is,
de differentievergelijking (72) gesplitst kan worden in twee differen
tievergelijkingen met verschillende bemonsteringsfrekwenties. De
resulterende differentievergelijkingen kunnen ge!mplementeerd worden
als een recursief digitaal filter in cascade met een transversaal
digitaal filter, waarbij de bemonsteringsfrekwentie van het recursieve
filter l/v maal die van het transversale filter is.
In de volgende afleiding worden de differentievergelijkingen van het
recursieve en het transversale filter bepaald. Deze afleiding is ook
in [4] te vinden.

z-transformatie van de dif ferentievergelij king (72) levert de over
drachtsfunktie:

Y( z)

X( z)
=

M

r
11.=0

1 -

M

r
11.=1

-II.
a z

II.

( ?4)

waarin X(z) een funktie van zv is vanwege (73), dus X(z)=X(zv).
Door de noemer van de overdrachtsfunktie om te schrijven naar produkt
termen is (74) te herschrijven als:

M M
-II. -II.r b z r b z

II. II.
Y( z) 11.=0 11.=0-- ( 75)
X( z) M M

-II. -1
1 - r a z n ( 1 - r z )

II. II.
11.=1 11.=1
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Vgl. (75) kan gesplitst worden in twee overdrachtsfunkties door teller
en noemer te vermenigvuldigen met:

M
v -y

n (1 - r z )
k

k=1

Dit levert:

( ?6)

Y( z) v
( ??)N( z) . R( z )

v
X( z )

met

1
v

( ?B)R( z )
M

v -y
n ( 1 - r z )

k
k=1

en

v -v
M ( , - r z ) M

k -k
N( z) = n r b z ( ?9)

-1 k
k=1 ( 1 - r z ) k=O

k

Door een nieuwe variabele w(vf) <--) W(zv) in te voeren kunnen R(zv)
en N(z) opgevat worden als de overdrachtsfunkties van een traag en een
snel filter in cascade, zoals in fig. 19. Deze cascadeschakeling
vervangt dan het gedeelte tussen stippellijnen in fig. 18.

x( oJ "R( z )

w ,,,
9

w( "1') w( 0)

H( z)

W
9

y( 0)

Fig. 19: cascadeschakeling van een traag recursief en een snel
transversaal filter

De schakelaars voor en na het recursieve filter geven symbolisch het
omlaag en omhoog brengen van de bemonsteringsfrekwentie aan.
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De nieuwe overdrachtsfunkties zijn:

v
W( z ) v

- R(z )
v

X( z )

Y( z)
N( z)=

v
W( Z )

(traag -filter)

(snel -filter)

( 80)

(81)

De overdrachtsfunktie R(zv) kan ook geschreven worden als:

1 1
v

R( z )
M M

v -v -vk
n ( 1 - r

k
z ) , - r akz

k=1 k=1

( 82)

De overdrachtsfunktie N(z) (79) kan verder ui tgeschreven worden door
te bedenken dat iedere faktor (1 - rkvz-v)/(1 - rkz-1) uitgedeeld kan
worden tot een polynoom in z-v met v termen en z-(v-1) ala hoogste
macht.
N(z) kan dan uitgeschreven worden tot een polynoom in z-1 met als
hoogste macht z-vM:

v -v
M ( 1 - rk z ) M -k vM A -II.

N( z) n r b z r b z ( 83)

-1 k II.
k=1 ( 1 - rkz ) k=O k=O

Uit (82) en (83) volgen de differentievergelijkingen:

M

w( v~) = r
k=1

a w[ v( ~-k)] + x( v~)
k

( 84)

y( n)

vM

r
k=O

b w( n-k)
k

n 1 • 2 •... ( 85)

met w(m) = 0 behalve veer m v~ • 1 • 2 •...

3 M en '6 0 ••• '6vM volgen ui t de bekende
bM met behulp van (75). (82) en

De differentievergelijking (84) kan gerealiseerd worden als een traag
recursief filter; de differentievergelijking (85) beschrijft een snel
transversaal filter.
De nieuwe col!fficienten 3 1 •••
col!fficienten a 1 ••• aM en bO
(~B) •

De realisatie van dit filter op de TMS32010 wordt in 2.3.5. besproken.
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2.3. lmplementatie

2.3.1. Algemeen

In het voorgaande z~Jn overdrachtsfunkties van digitale filters
afgeleid die gebaseerd zijn op een analoog Butterworth laagdoorlaat
filter. Er zijn twee transformatiemethodes gebruikt: de impuls
invariante en de bilineaire transformatie.
De impulsinvariante transformatie is gerllustreerd aan de hand van een
2e orde laagdoorlaatfilter; hierbij is de recursieve differentie
vergelijking (59) afgeleid. De impu~sinvariante transformatie is niet
verder uitgewerkt voor hogere orde filters vanwege de grote
hoeveelheid rekenwerk die daarbij nodig is.
Bij de bilineaire transformatie is het mogelijk een algemene afleiding
te geven voor ne orde Butterworth laagdoorlaatfilters t door deze
filters te splitsen in een cascadeschakeling van 2e orde filters. De
bilineaire transformatie blijft daarbij beperkt tot het transformeren
van 2e orde filters t die vervolgens in cascade geschakeld worden.
Ieder digitaal 2e orde filter wordt beschreven met een differentie
vergelijking volgens (71).
De differentievergelijkingen waarmee het impulsinvariante en het
bilineaire f il ter beschreven worden zij n geschikt om op de TMS3201 0
geprogrammeerd te worden. De implementatie van deze vergelijkingen
wordt hieronder beschreven.
De TMS32010 User's Guide [9] geeft een uitgebreide beschrijving van de
TMS32010: de hardware t de instructieset t programmeervoorbeelden t enz.
Een aantal punten die van belang zijn bij het programmeren van digi
tale filters op de TMS32010 worden hier extra vermeld.

Recursieve differentievergelijking:

In [9 t pp. 8.9-8.12] worden twee manieren aangegeven om een recursieve
differentievergelijking te implementeren t de Direct Form I en de
Direct Form I I.
De Direct Form I is een directe implementatie van de differentie
vergelijking (86)t zoals in het blokschema van fig. 20 aangeven is.

y( n)

M

r
k=1

a y( n-I\) +
k

M

r
k=O

b x( n-I\)
1\

( 86)
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xC oJ y( nJ

Fig. 20: Direct Form 1 (2e orde filter)

De Direct Form 11 implementatie wordt verkregen door een extra
variabele den) in te voeren en de differentievergelijking (86) als
voIgt te splitsen:

d( n)

M

x( n) + r
k=1

a d( n-k)
k

y( n) =
M

r
k=O

b d( n-k)
k

( B7)

De implementatie van (87) wordt gegeven door het blokschema van fig.
21.

xC oJ y( oJ

a
2

b
2

Fig. 21: Direct Form 11 (2e orde filter)

VgI. (86) en (87) realiseren dezelfde overdrachtsfunktie maar op
verschillende wij ze.
De Direct Form 11 gebruikt het minimum aantal vertragingselementen
(geheugenplaatsen), namelijk M voor een Me orde filter, terwijl de
Direct Form 1 er twee maal zoveel nodig heeft.
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Representatie van variabelen en co~fficienten [9, pp. 5.2-5.5]:

De TMS32010 gebruikt 16 bits, waarvan ~ tekenbit, om getallen weer
te geven. De decimale punt kan op iedere plaats tussen de 16 bits
geplaatst worden. Het plaatsen van de decimale punt gebeurt overigens
niet op hardware basis maar aIleen in gedachten van de programmeur.
Doorgaans ligt het het meest voor de hand om te rekenen met gehele
getallen (QO format) of met fracties (Q15 format). Het vermenig
vuldigen van gehele getallen (QO format) levert namelijk weer een
geheel getal op, en het vermenigvuldigen van fracties (Q15 format)
weer een fractie. Wanneer QO of Q15 format gebruikt wordt kan er
voortdurend met hetzelfde format gerekend worden. Dit is vooral handig
bij recursieve berekeningen, waarbij het resultaat steeds weer opnieuw
in de vermenigvuldiging gebruikt wordt.
In QO format kunnen getallen tussen -32768 en +32767 weergegeven
worden met nauwkeurigneid 1.
In Q15 format kunnen getallen tussen -1 en +0,99997 weergegeven worden
met nauwkeurigheid 2-15 l: 3.10-5•
Wij gebruiken doorgaans het Q15 format omdat dit het beste aansluit
bij de col!fficientwaarden van de door ons geprogrammeerde digitale
filters (waarde tussen -1 en 1).

2.3.2. Implementatie impulsinvariant filter

De impulsinvariante transformatie is in 2.2.2. gebruikt om een
digitaal filter af te leiden uit een analoog 2e orde Butterworth
laagdoorlaatfilter. De differentievergelijking (59) die hier het
resultaat van is zal hier omgewerkt worden tot een stuk programmatuur
voor de TMS32010.
De col!fficienten worden berekend voor een laagdoorlaatfilter met
afsnijfrekwentie 100 Hz en bemonsteringsfrekwentie 4883 Hz. Hierbij
kan nog opgemerkt worden dat aIleen de verhouding afsnijfrekwentie
bemonsteringsfrekwentie bepalend is voor de waarde van de col!ffi
cienten, dus een af snij frekwentie van 800 Hz bij een bemons terings
frekwentie van 39060 Hz levert dezelfde co~ficienten Ope
De col!fficienten zijn in tabel 2 weergegeven:
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4883 Hz

204,8 IJsec

=0 2".100 rad/sec
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(39060 Hz)

(25,6 IJsec)

( 2".800 rad/ sec)

A1MN1

A2

C

colH'f'icienten

a +1,81848??
1

a = -O,83360?9
2

1-a -a = +0,0151202
1 2

co~f'f'icienten (Q15)

-15
+26820.2

-15
-2?316.2

-15
+496.2

Tabel 2: co~fficienten 2e orde impulsinvariant filter

Uit tabel 2 blijkt dat co~fficient a 1 buiten het bereik van de Q15
format notatie ligt (-ligetaliO,99997) en dus niet zonder meer
gebruikt kan worden. Dit kan opgelost worden door al te splitsen in
twee nieuwe co~fficienten: 1 en (aI-I). De differentievergelijking
(59) krijgt dan de vorm (88):

yen) = A1MN1.y(n-1) + y(n-1) + A2.y(n-2) + C.x(n-1) ( 88)

Hierbij is (a 1-1) vervangen door AIMNl, a2 door A2 en (l-a l-a2) door
Cj deze nieuwe co~ficienten kunnen allen in Q15 format weergegeven
worden (zie tabel 2) en zijn daarom met hoofdletters aangegeven.
Vgl. (88) heeft een implementatie volgens fig. 21a.

x (n)

A2

y (n)

Fig. 21a: 2e orde impulsinvariant Butterworth filter (Direct Form I)
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Wanneer de faserelatie tussen ingangssignaal x(n) en uitgangssignaal
yen) niet belangrijk is mag x(n-l) in (88) vervangen worden door x(n).
Dit komt neer op het elimineren van een tijdvertraging die in serie
staat met de rest van het digitale filter. Hierdoor wordt de implemen
tatie wat eenvoudiger en vraagt daarom wat minder rekentijd. Bij
tijdkritische toepassingen is het natuurlijk van belang het algoritme
zo snel mogelijk te maken. Let weI op dat dit aIleen toegestaan is
wanneer de faserelatie tussen ingangs- en uitgangssignaal niet van
belang is. VgI. (88) ve reenvoudigt dan tot:

y(n) = A1MN1.y(n-1) + y(n-1) + A2.y(n-2) + C.x(n) ( 89)

De implementatie van (89) volgens de Direct Form I levert het schema
van fig. 22 Ope

>« n)

c

A2

y( n)

d( n)

y( n)

Fig. 22: 2e orde impulsinvariant Butterworth filter (Direct Form I)
waarbij een vertragingselement is weggelaten

Vgl. (89) kan ook volgens de Direct Form II ge'lmplementeerd worden.
Dit levert vgl. (90) en bijbehorend blokschema in fig. 23.

A1MN1.d(n-1) + d(n-1) + A2.d(n-2) + x(n)

( 90)

C.d(n)
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xr n}

1'.2

c

yr n}

Fig. 23: 2e orde impulsinvariant filter (Direct Form II)

De implementatie volgens de Direct Form II heeft het volgende nadeel:
omdat C klein is (zie tabel 2) zal de variabele den) gevoelig zijn
voor overflow. Een kleine waarde voor C betekent namelijk dat de
maximale amplitude van het signaal den) veel groter is dan de maximale
amplitude van het signaal yen). In de doorlaatband van het filter zal
yen) een grote amplitude hebben en daarom zal in den) snel overflow
optreden.
Dit probleem kan opgelost worden door aan de ingang van het filter een
schaalfaktor te introduceren, bijvoorbeeld door de versterkingsfaktor
C van de uitgang naar de ingang te verplaatsen. In dat geval worden de
implementaties volgens de Direct Form I, fig. 22, en de Direct Form
II, fig. 23, zelfs aan elkaar gelijk!
Uit het bovenstaande blijkt weI dat de Direct Form I en de Direct Form
II bij een 2e orde impulsinvariant Butterworth filter beide dezelfde
implementatie opleveren.
De implementatie van (B9) in de vorm van een TMS32010 programma is in
bij lage 1 gegeven.
Uit bijlage 1 blijkt dat het impulsinvariante filter 7 geheugen
plaatsen nodig heeft en 2,4 usec rekentijd vraagt.
De rekentijd kan nog wat verminderd worden door de afrond-instructie
(ADD ONE,14) weg te laten. Er moet dan weI rekening gehouden worden
met een DC-offset aan de uitgang van het filter.
Door het weglaten van de instructie SACH YN.1 kan de rekentijd ook nog
iets ingekort worden. Het resultaat yen) wordt dan niet in YN
geplaatst maar in YNM1. Wanneer het filter in een cascadeschakeling
gebruikt wordt moet het opvolgende filter de waarde van yen) niet uit
YN maar uit YNM1 halen. Dit komt de leesbaarheid van het programma
natuurlijk niet ten goede.
Wanneer be ide instructies weggelaten worden kan de rekentijd met
0,4 usec verminderd worden.
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2.3.3. Implementatie bilineair filter

We zullen hier een 4e orde bilineair Butterworth filter realiseren als
cascadeschakeling van twee 2e orde filters. De overdrachtsfunkie is in
2.2.3. afgeleid. De differentievergelijkingen van de 2e orde filters
worden gegeven door (71). Deze vergelijkingen worden hier omgewerkt
tot een programma voor de TMS32010.
De co~fficienten worden berekend voor een vierde orde laagdoorlaat
filter met afsnijfrekwentie 100 Hz en bemonsteringsfrekwentie 4883 Hz

en voor een vierde orde laagdoorlaatfilter met afsnijfrekwentie IOU Hz
en bemonsteringsfrekwentle 39060 Hz. Deze co~ficienten zijn in tabel
3 resp. tabel 4 weergegeven.

f' = 4883 Hz
s

T = 204,B ~sec

w = 2".100 rad/sec
a

co~f'Ticienten (k=1)· cO~Tf'icienten (k=2)

a +1,8906248 a + 1, ??32438
1 1 12

a -0,9063852 a -O,?88025?
21 22

b +0,0039401 b +0,0036955
01 02

b +O,OO?8802 b +O,OO?3910
1 1 12

b +0,0039401 b +0,0036955
21 22

cO~Tf'icienten ( Q 15) Direct Form I

-15 -15
A11MN1 +29184.2 A12MN1 = +25338.2

-15 -15
A21 = -29?00.2 A22 = -25822.2

-15 -15
801 = +129.2 802 +121.2

-15 -15
811 +258.2 812 +242.2

-15 -15
821 = +129.2 822 = +121.2

colH'f'icienten ( Q 15) Direct Form II

-15 -15
A11MN1 +29184.2 A12MN1 +25338.2

-15 -15
A21 -29?00.2 A22 -25822.2

-15 -15
801' +8192.2 802' +8192.2

-15 -15
811 ' +16384.2 812' +16384.2

-15 -15
821 ' +8192.2 822' +8192.2

-15 -15
C1 +516.2 C2 +484.2

Tabel 3: co~fficienten 4e orde bilineair filter (f s ~ 4883 Hz)



-f = 39060 Hz
s

T = 25,6 JJsec

w = 2" . 10n rad/sec
a

co~-f-ficienten (k=1)

a +1,9875070
1 1

021 -0,9877642
b +0,0000643

01
b +0,0001286

1 1
b ~ +0,0000643

21

col;!-f-ficienten ( k=2)

a +1,9704585
12

a -0,9707135
22

b +0,0000637
02

b +0,0001275
12

b = +0,0000637
22

Form I

-15
A12MN1 +31800.2

-15
A22 = -31808.2

-15
802 = +2.2

-15
812 = +4.2

-15
822 +2.2

Form II

-15
A12MN1 +31800.2

-15
A22 -31808.2

-15
802' = +8192.2

-15
812' +16384.2

-15
822' = +8192.2

-15
C2 +8.2=

A11MN1

A21

C1

co~-f-ficienten (Q15) Direct

-15= +32359.2
-15= -32367.2
-15

+2.2
-15

+4.2
-15

+2.2

co~-f-ficienten (Q15) Direct

-15
+32359.2

-15= -32367.2
-15

+8192.2
-15= +16384.2
-15= +8192.2
-15

+8.2

A11MN1

A21

801

811

821

801'

B 11 '

821 '

Tabel 4: co~fficienten 4e orde bilineair filter (f • 39060 Hz)
s



Uit tabel 3 en 4 blijkt dat de cogfficienten all en a12 buiten het
bereik van de Q15 notatie liggen (-1~getal.s.0,9Y9Y7). In 2.3.3. "is
hetzelfde probleem ook al ter sprake geKomen. Het kan opgelost worden

door all en a12 te splitsen in de nieuwe col!fficienten: 1 en (all-I)
resp. 1 en (all-I). De differentievergelijking (71) krijgt dan de
vorm:

y (n)
k

A1kMNLy (n-1) + y (n-1) + A2k.y (n-2) +
k k k

+ SDk.)( (n) .. B 1 k .)( (n-1) + B2k.)( (n-2)
k k k

me t k = 1 J 2 ( 9 1)

In (91) is (a1k-l) vervangen door AlkMNl, a2k door A2k, en bOk' b1k en
bZk door resp. dOk, J:llk en J:lZk.
De implementatie van (Yl) volgens de Direct Form I levert het schema
van fig. 24 op.

B21<. A21<.

Fig. Z4: Ze orde bilineair filter (Direct Form I)

De implementatie van (91) in de vorm van een TMS32010 programma is in
bij lage 2 gegeven.
Het bilineaire filter volgens de Direct Form I gebruikt 11 geheugen
plaatsen en heeft 3,Z usec rekentijd nodig.
De rekentijd kan nog wat verminderd worden door de afrond-instructie
(ADD ONc,l4) weg te laten. Er moet dan wel rekening gehouden worden

met een UC-offset aan de uitgang van het filter.
Door het weglaten van de instructie SACH YN,l kan de rekentiJd ook nog
iets ingekort worden. Het resultaat y(n) wordt dan niet in YN
geplaatst maar in YNMl. Wanneer het filter in een cascadeschakeling
gebruikt wordt moet het opvolgende filter de waarde van y(n) niet uit
YN maar uit YNMI halen. Dit komt de leesbaarheid van het programma
natuurlijk niet ten goede.
Wanneer beide instructies weggelaten worden kan de rekentiJd met
0,4 usec verminderd worden.
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Vgl. (91) kan ook volgens de Direct Form II geprogrammeerd worden. Oit
levert (92) en het bijbehorende blOKschema in fig. 25.

d (n) A1kmn1.d (n-1) + d (n-1) + A2k.d (n-2) + x (n)
k k k k k

yk(n) == BOLd (n) + B1k.-d (n-1) + B2k.d (n-2)
k k k

met k == 1. 2 ( 92)

)( (n)
k

A2k B2k

Fig. 25: 2e orde bilineair filter (Direct Form II)

De implementatie volgens de Direct Form II heeft het nadeel dat d(n)
gevoelig is voor overf low wanneer BOk, Blk en B2k klein zij n, zoals
bij ons het geval is (zie tabel 3 en 4). Een kleine waarde voor BOk,
Blk en B2k betekent namelijk dat de maximale amplitude van het signaal

dK(n) veel groter zal zijn dan de maximale amplitude van het uitgangs
signaal Yk(n). In de doorlaatband van het filter kan Yk(n) een grote
amplitude hebben en dan zal in dk(n) snel overflow optreden.
Dit probleem kan opgelost worden door aan de ingang van het filter een
schaalfaktor Ck (verzwakker) op te nemen en tegelijkertijd de co~fi

cienten aOk. Blk en B2k met een faktor liCk te vergroten. De over
drachtsfunktie van het filter blijft daarbij ongewijzigd.
Wanneer de nieuwe co~ficienten BOk'. Blk' en B2k' zodanig genormeerd
worder. dat bij een konstant ingangssignaal xk(n) de amplitudes van
dk(n) en Yk(n) aan elkaar gelijk zijn dan levert dit de volgende
col!ff icienten:
Bok' = 0,25 • Blk' = 0,5 • B2k' = 0.25 •
Oe nieuwe col!fficienten zijn in taDel 3 en 4 te vinden onder Direct
Form II.
Oe differentievergelijking (92) wordt nu:
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k.
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A1k.MN1.d (n-1) + d (n-1) + A2k.d (n-2) + Ck..xk.(n)
II. k. k.

y (n) = BOk.'. d (n) + 81 k. ' . d (n-1) + 82k.'. d (n-2)
k. k. k. k.

mel k. = " 2 en 80k.' = b2k.' = 0,25

riierbij hoort het blokschema uit fig. 26.

b1k.' = 0,5 ( 93)

Ck

A2k 0,25

Fig. 26: 2e orde bilineair filter (Direct Form II) met schaalfaktor

De 1mplementatie van (93) in de vorm van een TMS32010 programma is in
bij lage 3 gegeven.
det bilineaire filter volgens de Direct Form II gebruikt 11 geheugen
plaatsen en heeft 4,0 usec rekentijd nodig.
Ue rekentijd kan nog wat verminderd worden door de twee afrond
instructies (ADD ONE,14) weg te laten. Er moet dan weI rekening
gehouden worden met een DC-offset aan de uitgang van het filter.
Vooral het weglaten van de eerste afrond-instructie (voor SACK DkN,l)
kan een sterke UC-offset veroorzaken omdat het eerste gedeelte van het
filter recursief is; de afbreekfout kan zichzelf daardoor versterken.
Wanneer beide instructies weggelaten worden kan de rekentijd met
0,4 usec verminderd worden.

2.3.4. Vergelijking imp1ementatie impulsinvariant en bilineair filter

Nu de impulsinvariante en de bilineaire laagdoorlaatfilters zover
uitgwerkt zijn dat ze geschikt zijn om op de TMS32010 geprogrammeerd
te worden is het zinvol de verschillende implementaties met elkaar te
vergelij ken.
In 2.3.3. is het impulsinvariante filter behandeld; hierbij is
duidelijk geworden dat de implementaties volgens Direct Form I en
Uirect Form 11 aan elkaar gelijk zijn, zodat het impulsinvariante
filter maar op een manier geprogrammeerd kan worden (zie bij 1age 1).
det impulsinvariante filter gebruikt 7 geheugenplaatsen en 2,4 usec
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rekentijd.
In 2.3.4. is het bilineaire filter uitgewerkt; in tegenstell1ng tot
het impulsinvariante filter kan het bilineaire filter weI op twee
manieren geprogrammeerd worden: volgens de Direct Form I (bijlage 2)
en volgens de Direct Form II (bijlage 3). De Direct Form I implemen
tatie heeft 11 geheugenplaatsen nodig en 3,2 usec rekentijd, terwij I
de Direct Form II implementatie ook 11 geheugenplaatsen gebruikt maar
meer rekentijd vraagt: 4,0 usec.
Wanneer de berekeningstijden van de verschillende implementaties met
elkaar vergeleken worden dan is het impulsinvariante filter duidelijk
in het voordeel: 2,4 usec tegenover 3,2 resp. 4,0 usec. Bij het
bilineaire filter is de Direct Form I sneller dan de Direct Form II:
3,2 usec tegenover 4,0 usec.
Wanneer de rekensnelheid van de processor een begrenzing voor de
prestaties van het geprogrammeerde filter vormt dan is het van belang
de snelste implementatie te kiezen. Van de filters die hier behandeld
zijn is het impulsinvariante filter het snelste.
Een ander punt van vergelijking is het aantal geheugenplaatsen dat
iedere implementatie nodig heeft. Omdat de TMS32010 maar een beperkt
aantal geheugenplaatsen heeft (144) is het Diet denkbeeldig dat er bij
bepaalde toepassingen zuinig mee omgesprongen moet worden. Ook dan is
het impulsinvariante filter in het voordeel: dit filter gebruikt 7
geheugenplaatsen terwijl het impulsinvariante filter er 11 nodig
heeft.
Natuurlijk kunnen de verschillende implementaties ook op andere punten
met elkaar vergeleken worden, zoals: stabili tei t, signaal-ruis
verhouding, dynamisch bereik, gevoeligheid voor overflow, gevoeligheid
voor kwantisatie van de collfficienten, enzovoort. Omdat een theore
tische uitwerking hiervan behoorlijk wat tijd vergt is er verder geen
aandacht aan besteed. Voor een theoretische behandeling kan een
handboek over digitale signaalverwerking worden geraadpleegd, bijvoor
beeld [8, pp. 313-387].

2.3.5. lmplementatie filter met gereduceerde bemonsteringsfrekwentie

In 2.3.3. zijn de collfficienten berekend voor een 4e orde laagdoor
laatfilter met kantelfrekwentie 100 Hz en bemonsteringsfrekwentie
4883 Hz resp. 39060 Hz. Wanneer dit filter geprogrammeerd wordt op de
TMS32010 dan gedraagt het zich bij een bemonsteringsfrekwentie van
4883 Hz als een stabiel, goed bruikbaar filter, maar bij een bemonste
ringsfrekwentie van 39060 Hz vertoont het filter instabiliteit, een
sterke DC-offset en een gering dynsmisch bereik. De oorzaak van dit
gedrag is het te klein worden van de col:!fficienten b01 ' b 11' b21 en
b02 ' b 12 , b22 (zie tabel 4), in samenhang met de beperkte rekeunauw
keurigheid (16 bits) van de TMS32010.
Hier wordt de methode van Glaser, beschreven in 2.2.5., gebruikt om de
set 'slechte' collfficienten uit tabel 4 om te werken naar een set
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'goede' co~fficienten waarmee weI een goed bruikbaar laagdoorlaat
filter gerealiseerd kan worden. Het digitale filter dat we op deze
wijze willen maken is een 4e orde laagdoorlaatfilter met kantel
frekwentie 100 Hz en bemonsteringsfrekwentie 39060 Hz.
In 2.2.5. is afgeleid dat de differentievergelijking (72) onder de
voorwaarde (73) gesplitst kan worden in de twee differentievergelij
kingen (84) en (85), waarbij (84) eeu recursief laagdoorlaatfilter met
gereduceerde bemonsteringsfrekwentie fs/v beschrijft en (85) een
transversaal filter met ongewijzigde bemonsteringsfrekwentie fs. De
reductiefaktor v (v=2,3, •• ) is hierbij vrij te kiezen.
Om een 4e orde laagdoorlaatfilter met kantelfrekwentie 100 Hz en
bemonsteringsfrekwentie 39060 Hz volgens de methode van Glaser te
realiseren is een reductiefaktor v=8 gekozen. Dit is gedaan op grond
van de volgende overweging: een reductiefaktor v=8 betekent dat het
trage reeursieve filter een laagdoorlaatfilter met kantelfrekwentie
100 Hz en bemonsterlngsfrekwentie 4883 Hz zal zijn. Uit metingen is
gebleken dat een dergelijk filter, geprogrammeerd op de TMS32010, een
goed bruikbaar filter oplevert.
Aan de hand van de formules in 2.2.5. wordt hieronder de set col!ffi
eienten uit tabel 4 omgerekend naar een nieuwe set eol!ffieienten. De
nieuwe co~ficienten kunnen dan gebruikt worden om het digitale filter
op de TMS32010 te implementeren.

Een 4e orde laagdoorlaatfilter met kantelfrekwentie 100 Hz en
bemonsteringsfrekwentie 39060 Hz heeft de volgende overdrachtsfunktie
(zie (70) en tabel 4):

-1 -2 -1 -2
Y( z) b

01
+b

11
z +b

21
z b

02
+b

12
z +b

22
z ( 94)

-1 -2 -1 -2
X( z) 1-a z -a z 1-,;, z -a z

1 1 21 12 22

met:

a = +1,9B?50?0 a = +1.9?0l1585
1 1 12

a = -0.98??642 a = -0,970?135
21 22

b +U,0000643 b = +0,000063?
01 02

b +0,0001286 b +0,00012?5
1 1 12

b +0,0000643 b = +0,000063?
21 22

Door de termen in de teller uit te vermenigvuldigen en de termen in de
noemer te splitsen in produkttermen is (94) te herschrijven als:
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X( z)

met:
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-1 -2 -3 -4
b +b z +b z +b z +b z

o 1 2 3 4

-1 -1 -1 -1
(1-rz )(1-rz )(1-l'z )(1-rz)

1 234

( 95)

-9
b = +4, 10. 10

0 -9
b + 16,40. 10

1 -9
b +24,60.10

2 -9
b +16,40.10

3 -9
b = +4,10.10

4

I' = +0,9937535 +
1

r
2

+0,9937535

1'3 +0,9852293 +

I' +0,9852293
4

waarbij:

j.O,0147710

j.O,0147710

j.O,0060684

j.O,006U6H4

I' = a /2
1 ,2 11

I' a /2
3,4 12

+

+

2
ji[-a -(a /2) J

21 11

2
ji[-a -(a /2)J

22 12

Vgl. (95) is equivalent aan vgl. (75) met M=4.

De overdracbtsfunktie R(za) van bet trage recursieve filter wordt dan
(zie (a2»:

8
R( z )

1

8 -8 8 -8
(1-1' z )(1-1' Z )

1 . 2

1

8 -8 8 -8
(1-1' 2 )(1-1' Z )

3 4

=

1

-8 ~ -16
1-a z -a z

11 21

1

-8· -16
1-a z -a z

12 22

8 8
R(z).R(z)

1 2
( 96)

Hierbij is de 4e orde overdrachtsfunktie R(za) gesplitst in twee 2e

orde overdrachtsfunkties RI (z8) en R2(z8) in cascade. Dit is gedaan
omdat de cascadescbakeling minder gevoelig is voor instabiliteit dan
de directe 4e orde implementatie.
De berekening van de co~ficienten All' A2l , Al2 en a22 uit r l , r2' r 3
en r4 (zie (95» is in bijlage 4 uitgewerkt. De nieuwe col!fficienten
zijn in tabel 5 te vinden.



6
recurs1eF Filter: A(z )

F = 4663 Hz
s

6
co~FFicienten A (z )

1

- + 1 ,6904531
-0,9062046

co@FFicienten (Q15)

-60-

8 6
A(z).A(z)

1 2

6
co~Fficienten A [z )

2

+1,7736463
-0,7883679

co@fficienten (QIS)

"11MN1=

"21
Cl

- 15
+29176.2

-15
-29694.2

-15
+516.2

"12MN1=

"22
C2

-15
+25351.2
. -15

+25833.2
-15

+482.2

transversaal Filter: N(z)

F - 39060 Hz
5

co~fFicienten cD~FFjcienten (Q15)

-5
- +0,0[104100.10

-S
- +0. 003262fl. 10

-5
- +0,0129653.10

-5
- +0,0353770.10

-5
- +0,0765153.10

-5
- +0,1421329.10-s
- +0,2377246.10

-5
- +0,3665326.10

-5
- +0,5360492.10

-5
- +0,7435765.10

-5
- +0,9734878.10

-5
- + 1 , ;;> 10591 . 10

-5
- + 1 ,436697 . 10

-5
+1,635163 .10

-5
- + 1 ,766679 . 10

-5
- +1,662249 . 10

-5
- +1,902246 . 10

-5
- +1,644728 .10

-5
- + 1 , 716197 . 10-s
- +1,539153 .10

-5
- +1,325531 .10

-5
- + 1 ,094556 . 10

-5
- +0,6627716.10

-5
- +0,64602tl9.10

-5
- +0,4582552. 10

-5
- +0,3076989.10

-5
- +0,1946175.10

-5
- +0,1141464.10

-5
- +0,0603240.10

-5
- +0,0274122.10

-5
- +0,0096915.10

-5
- +0,0024567.10

-5
- +0,0003055.10

80

81

82

83

84

85

86

87

8B

89

810
811

812

813

814

815

816

817

81B

819

820

821

822

823

824

825

826

827

826

829

830

831

832

- 15
+5.2

-15
+37.2

-15
+147.2

-15
+400.2_

15
+865.2

-15
+1607.2

-15
+2667.2

-15
+4166.2

-15
+6063.2_

15
+6406.2

-15
- +11005.2

-15
- +13665.2

-15
- +16244.2

-15
- +16465.2

-15
- +20223.2

-15
- +21276.2_

15
- +21505.2

-15
- +20654.2_

15
- +19424.2

-15
- +17400.2

-15
- +14965.2

-15
- +12374.2

-15
+9753.2_

15
+7303.2

-15
+5160.2

-15
+3476.2

-15
+2200.2

-15
+1290.2

-15
+662.2

-15
+310.2_

15
+112.2

-15
+27.2

-15
+3.2

Tabel 5: co~fficieoteo recursief eo traosversaal filter
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De overdrachtsfunktie N(z) van het snelle filter wordt (zie (83»:

8 -8 8 -8 8 -8 8 -8
(1-r z )(1-r z )(1-r z )(1-r z )

1 234
-1 -1 -1 -1

(1-rz ) (1-rz) (1-rz ) (1-rz)
1 234

-1 -2 -3 -4
(b +h z +b z +b z +b z )

o 1 2 3 4

-, ~ -2
b +b z +b z +

o 1 2

-32
. • • • . • .. + b z

32
( 97)

De berekening van de col!fficienten 50 ••• 5 32 uit rl' r2' r3 en r4 en
bO' bl' b2 , b 3 en b4 is in bijlage 5 uitgewerkt.
De nieuwe col!fficienten zijn in tabel 5 te vinden.
Deze nieuwe col!fficienten lijken op het eerste gezicht niet zo gunstig
omdat ze vrij klein zijn, maar zoals straks zal blijken levert dit
toch geen problemen Ope

Nu aile nieuwe col!fficienten berekend zijn kan het filter gerealiseerd
worden.
In (96) is het trage recursieve filter gesplitst in twee 2e orde
filters, dus de realisatie van het volledige filter ziet er uit als in
fig. 27.

", ( n)
w (n) ell (n) w 2( n)

8 ' . 2 8- R (z ) R (z ), 2

t t

.x( n)-
4883 H;r 4883 H;r 39060 Hz

y( n)

•

Fig. 27: cascadeschakeling traag recursief en snel transversaal
filter

Fig. 27 is vergelijkbaar met fig. 19 in 2.2.5.
Het filter uit fig. 27 moet nog voorzien worden van in- en uitgangs
schakelingen zoals in fig. 18 gedaan is: een anti-aliasing filter met
afsnijfrekwentie f s /2v = 2441 Hz en een versterker met versterkings
faktor v = 8.
De versterkingsfaktor hoeft Diet afzonderlijk ge!mplementeerd te
worden maar kan gemakkelijk in het transversale filter ingebouwd
worden door aile col!fficienten in (97) met deze versterkingsfaktor te
vermenigvuldigen.
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De recursieve laagdoorlaatfilters RI {Z8) en R2(z8) hebben een vrij
grote DC-versterking, zoals blijkt uit (96):
RI(z=l) = 63,49 en R2(z=l) = 67,93.
Dit betekent dat de filters gevoelig zijn voor overflow. Het is daarom
beter een schaalfaktor aan de ingang van ieder filter in te voeren
zodat de DC-versterking wordt teruggebracht tot 1. Uit (96) volgen dan
de differentievergelijkingen, met schaalfaktoren CI en C2:

w (n) A11MN1.w (n-1) + w (n-1) + A21.w (n-2) + C1.x (n)
11111

w (n) = A 12MN 1 _w (n- 1) + w (n- 1) + A22. w (n-2) + C2 _x (n)
22222

me t x (n) = w (n)
2 1

( 98)

Hierbij zijn All en Al2 gesplitst in (A ll -1) en 1 resp. (A 12-1) en 1
omdat deze co~ficienten anders buiten het bereik van de Ql5 notatie
liggen. Verder is (All-I) vervangen door AIIMNI, (A I2-1) door AI2MNI,
A21 door A21 en i 22 door A22. Deze nieuwe col!fficienten kunnen allen
in Ql5 notatie weergegeven worden (zie tabel 5).
Nu blijkt dat de differentievergelijkingen (98) dezelfde vorm hebben
als de vereenvoudigde differentievergelijking (89) van het impuls
invariante filter. Dit betekent dat de trage recursieve filters RI (z8)
en R2(z8) op dezelfde manier op de TMS32010 geprogrammeerd kunnen
worden als het impulsinvariante filter. De implementatie van het
impulsinvariante filter is al in 2.3.2. uitgewerkt.
De twee 2e orde recursieve filters in cascade kunnen gerealiseerd
worden door twee programma"s volgens bij lage 1 te nemen en deze aan
elkaar te koppelen.
De schakelaars in fig. 27 symboliseren het omlaag- en omhoogbrengen
van de bemonsteringsfrekwentie.
Het omlaagbrengen van de bemonsteringsfrekwentie met een faktor 8 kan
eenvoudig gebeuren door van iedere 8 samples die aan het filter aange
boden worden er telkens maar i!in te gebruiken en de overige 7 over te
slaan. Wanneer het ingangssignaal eerst door een anti-aliasing filter
gestuurd is zal het hierbij geen informatie verliezen.
Het omhoogbrengen van de bemonsteringsfrekwentie na het trage
recursieve filter gebeurt door aan het uitgangssignaal van het
recursieve filter in de tijd gezien extra samples toe te voegen:
tussen twee berekende uitgangswaarden worden telkens 7 samples gelijk
aan nul ingevoegd. Hierdoor wordt de bemonsteringsfrekwentie van het
signaal met een faktor 8 verhoogd. Het verminkte signaal dat door het
tussenvoegen van de nulwaarden ontstaat wordt door het transversale
filter weer gladgestreken!
Het transversale filter is van 32e orde en zal daarom 32 vertragings
elementen bevatten. De differentievergelijking van het transversale
filter (99) voIgt uit (97):
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y( n) = BO. w( n) .. B 1 . w( n- 1) + ..... + B32. w( n-32) ( 99)

Hierbij z~Jn de co~fficienten Bk als voIgt uit de co~fficienten 5k
afgeleid:

B
Bk = b

C 1 . C2 k
( 100)

De faktor 8 staat voor de versterkingsfaktor v = 8 die op deze wijze
in het transversale filter ingebouwd wordt.
De schaalfaktoren C1 en C2, ingevoerd in (98), worden nu gecompenseerd
door het transversale filter, zodat de DC-versterking van het totale
filter 1 zal zijn.
De nieuwe co~fficientenBO ••• B32, berekend volgens (l00), hebben nu
goed bruikbare waarden aangenomen (zie tabel 5).
Het blokschema van het transversale filter is in fig. 28 gegeven.

w( n)

y( n)

Fig. 28: 32e orde transversaal filter

Dit filter kan op de TMS32010 geprogrammeerd wo,den door de volgende
instructies in een kettingstructuur op te nemen:

•

LTD WNMk
MPY Bk

•

Ieder segment van het transversale filter heeft deze twee instructies
nodig. In totaal zijn er daarom 66 instructies nodig, waardoor de
executietijd van het filter op 13,2 usec komt. Deze executietijd kan
sterk gereduceerd worden door gebruik te maken van het feit dat 7 van
de 8 samples in w(n) gelijk aan nul zijn. Dit is een direct gevolg van
het omhoogbrengen van de bemonsteringsfrekwentie. Voor het trans
versale filter uit fig. 28 betekent dit dat de vertragingselementen
ten hoogste 5 samples ongelijk aan nul bevatten. Er moeten dus ten
hoogste 5 segmenten doorgerekend worden, waardoor de executietijd van
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het transversale filter door slim programmeren teruggebraeht kan
worden tot 2,0 usee.
Tot slot nog een opmerking over het anti-aliasing filter:
op p. 59 is al vastgesteld dat d~ afsnijfrekwentie van het anti
aliasing filter 2441 Hz moet zijn. Omdat we uiteindelijk aIleen
ge!nteresseerd zijn in frekwenties beneden 100 Hz mag deze afsnij
frekwentie best lager zijn dan 2441 Hz, dUB ergens tussen 100 Hz en
2441 Hz. Een voordeel van een lagere afsnijfrekwentie is dat de afval
van het anti-aliasing filter dan niet zo groot hoeft te zijn om toeh
nog voldoende demping te geven van frekwenties boven 2441 Hz.
Het anti-aliasing filter mag natuurlijk niet te veel rekentijd in
beslag nemen, daarom is gekozen voor een 2e orde impulsinvariant
laagdoorlaatfilter, zoals besehreven is in 2.2.2, 2.3.2 en bijlage 1.
De exeeutietijd van het anti-aliasing filter is dan 2,4 usee.
Uit metiugen is gebleken dat een impulsinvariant filter met kantel
frekwentie 800 Hz en bemonsteringsfrekwentie 39060 Hz zieh als een
stabiel, goed bruikbaar filter gedraagt. Daarom heeft het anti
aliasing filter de afsnijfrekwentie 800 Hz gekregen. De eo~fieienten

die bij dit filter horen zijn in tabel 2 te vinden.
Aliasing effekten treden op rond de bemonsteringsfrekwentie van het
trage reeursieve filter, dus rond 4883 Hz. Het 2e orde anti-aliasing
filter (afsnijfrekwentie: 800 Hz, afval: 40 dB/dec) geeft hierbij al
een demping van 31,4 dB. Het is dus te verwaehten dat de realisatie
van het totale filter een geringe mate van aliasing vertoont. Op dit
punt kan het filter eventueel nog verbeterd worden.

Het filter dat hier berekend is dient ter vervanging van het 4e orde
bilineaire filter uit 2.3.4. Het bilineaire filter heeft een exeeutie
tijd van 6,4 usee (Direct Form I). Het is zinvol deze exeeutietijd te
vergelijken met de exeeutietijd van het hier behandelde
reeursieve/transversale filter.
De rekentijd van het reeursieve/transversale filter is als voIgt
verdeeld:

- anti-aliasing filter (2e orde): 2,4 usee
- reeursief filter (4e orde): 4,0 usee per 8 periodes,

dus 0,5 usee per periode
- transversaal filter: 2,0 usee

De totale rekentijd bedraagt 2,4 + 0,5 + 2,0 = 4,9 usee per periode.
Dit is zelfs sneller dan de exeeutietijd van het 4e orde bilineaire
filter I
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3. UNTwIKKELSYST£EM YOUR DE TMS32U10

In di t hoofdst uk word teen korte beschrij ving gegeven van het
ontwikkelsysteem dat gebruikt is om programma's voor de TMS3201U te
ontwikkelen en te testen. Dit geeft een indruk van de apparatuur die
nodig is om een programma voor de TMS32010 werkend te krijgen.

3.1. Systeemconfiguraties

~innen de vakgroep £lekronische Schakelingen is de volgende apparatuur
beschikbaar om een ontwikkelsysteem rond de TMS32010 op te zetten:
- AI~-board (Analog Interface Board)
- EVM-board (Evaluation Module)
- XUS/320 Emulator (Extended Development Support)
- IHM Personal Computer
- AUM22 terminal

Met deze apparatuur kan een veelvoud van systeemconfiguraties
opgebouwd worden, maar wij hebben ons beperkt tot twee configuraties
die afwisselend in ge bru ik zij n ge wees t. Deze conf igurat ies zij n in
fig. 29 en fig. 30 weergegeven.

AIS·BOARD

DIll

[V!'1-!ORN)

THSUO'O

Oil-----
ADM 2.1

Fig. 29: ontwikkelsysteem met EVM-board

o
-::-:-:-:-:...:-:-

IBM PC:
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A18· BOAP-I)

o
----_ ...-------- ..... _-

ADM 11

xes 1310

o
... _ .. -_ .... .... .. .. .. .. ..-_ .. - ........

18 M Pc.

Fig. 30: ontwikkelsysteem met XDS/320

De TMS32010 zelf zit ingebouwd zowel in het EVM-board als in de XDS,
dus rond het EVM-board en rond de XDS kan een ontwikkelsysteem
opgebouwd worden.
Met AI~-board geeft de TMS32010 de beschikking over analoge ingangen
en uitgangen, wat natuurlijk een vereiste is wanneer de signaal
processor analoge signalen moet kunnen verwerken.
De IBM Personal Computer wordt gebruikt als achtergrondgeheugen voor
programma files en kan bovendien gebruikt worden om deze programma
files te assembleren en over te zenden naar het EVM-board of de XDS.
De ADM22 terminal wordt gebruikt als besturende terminal voor het EVM
board of de XDl:>; hiermee kan de gebruiker de werking van de TMS32010
controleren.

Hieronder volgt nog een korte beschrijving van de TMS32010 zelf en de
apparatuur die door Texas Instruments ontworpen is voor het testen van
TMS32010 programma's.
Een beschrijving van het opstarten van het systeem, het initialiseren
van de RS232 poorten en het assembleren en downloaden van programma
files is in b1jlage 9 te vinden.

3.2. TMS32010

Oe TMS32010 digitale signaalprocessor is de eerste ontwikkeling van de
nieuwe TMS-serie van Texas Instruments. Ueze serie is speciaal ontwik
keld als getallenverwerker en voor digitale signaalverwerking met hoge
snelheid. Enkele toepassingsmogelijkheden zijn:

- digitaal filteren
spraakherkenning en synthese
high-speed modems
FFT processor (Fast Fourier Transform)
graphics processor
robot besturing
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Voor een rekenchip is het een vereiste dat de rekensnelheid zo hoog
mogelijk is en dat hij beschikt over een krachtige instructieset.
Verder is van belang dat hij weinig dissipeert en klein van formaat
is. Dit alles is gerealiseerd in de TMS32010.
De interne klokfrekwentie mag tot 20 MHz gaan. Hierbij is de klok
frekwentie voor de instructies 5 MHz. Aangezien de meeste instructies
een klokcyclus lang zijn, kan de processor vijf miljoen instructies
per seconde verwerken. AIleen de in- en uitvoerinstructies en de
spronginstructies omvat ten meer cycl!. De instructiese t van de
TMS32010 bevat instructies, die speciaal voor de hierboven beschreven
toepassingsgebieden ontwikkeld zijn.

De belangrijkste eigenschappen van de TMS32010 zijn:
- 200 nsec instructie cyclus
- intern datageheugen (144 x 16 bits)

extern programmageheugen (4k x 16 bits)
- 16 bits instructie/datawoord

32 bits ALU/accumulator
o tot 15 bit shifter
aansturing van 8 input registers en 8 output registers mogelijk

De TMS32010 maakt gebruik van een gemodificeerde Harvard-architectuur
om snelheid en flexibiliteit te realiseren. In de Harvard-architectuur
ziJn programma- en datageheugen ruimtelijk gescheiden. Op deze manier
is een volledige overlap van de instructie-fetch en de instructie
executie gerealiseerd, waardoor de verwerkingssnelheid aanzienlij k
verhoogd wordt.
De TMS32010 gebruikt hardware om een aantal funkties te maken die
andere processors in het algemeen met software realiseren. Een
voorbeeld hiervan is de hardware vermenigvuldiger, die twee 16 bits
getallen vermenigvuldigd in un klokcyclus (200 nsec).
Een volledige beschrijving van de TMS32010 is te vinden in [9]

3.3. Analog Interface Board

Het TMS32010 Analog Interface Board tAIH-board) kan gebruikt worden om
de TMS32010 processor te voorzien van analoge ingangen en uitgangen.
Hiervoor is het AlB-board voorzien van A/D en D/A converters. Door het
AlB-board via de emulatiekabel aan te sluiten op het EVM-board of de
XUS kunnen programma's gedraaid worden die gebruik maken van analoge
io- en uitgangssignalen.
Het ALB-board is ontworpen om ingezet te kunnen worden voor een grote
verscheidenheid aan toepassingen; bovendien is er ruimte gelaten voor
het toevoegen van extra schakelingen. Het AlB-board bevat de volgende
circuits:
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- een 12 bits A/D converter (AD ADCtiO) (conversietijd: 25 usec)
- een 12 bits D/A converter (AD 565A)

twee 16 bits input buffers voor extra A/D converters
- een 16 bits output buffer voor een extra D/A converter
- een programmeerbare bemonsteringsklok
- twee instelbare laagdoorlaatfilters
- een audio versterker

Met behulp van deze schakelingen kan een interface opgebouwd worden
tussen een signaalverwerkend programma op de TMS32010 en de buiten
wereld.

3.4. Evaluation Module

Het TMS32010 Evaluation Module (EVM-board) is door Texas Instruments
ontwikkeld als hulpmiddel bij het ontwikkelen en testen van
programma's voor de TMS32010. Het EVM-board bevat een TMS32010
processor die via een emulatiekabel aangesloten kan worden op een
extern circuit, bijvoorbeeld het AlB-board. Een extra processor
(TMS9995) controleert de TMS32010 in een master-slave configuratie en
verzorgt de communicatie met de gebruiker via een monitorprogramma.
Het monitorprogramma bevat een aantal commando's die gebruikt kunnen
worden om TMS32010 pogramma's te debuggen. Via de monitor kan de
gebruiker registers en geheugenplaatsen inspecteren en wijzigen,
breakpoints instellen, single-step door een programma gaan, enz. Het
EVM-board gedraagt zich dan als een soort emulator, zij het met
beperkte mogelijkheden.
Behalve het monitorprogramma bevat het besturingssysteem op het EVM
board ook een assembler/reverse assembler, een eenvoudige tekst
editor, een PROM programmer en communicatie software voor de twee
RS232 poorten.
Het EVM-board kan gebruikt worden als stand-alone systeem maar kan ook
gekoppeld worden aan een host computer.
In de stand-alone mode wordt het EVM-board voorzien van een terminal
voor communicatie met de gebruiker en van een cassetterecorder voor de
opslag van programma files. Door ge bruik te maken van de op he t EVM
board aanwezige tekst editor en assembler kan de gebruiker programma's
invoeren in source code en deze vervolgens assembleren. De object code
files die zo ontstaat kunnen direct ten uitvoer gebracht worden.
Het EVM-board kan ook gekoppeld worden aan een host computer, waarbij
de host computer gebruikt wordt als achtergrondgeheugen, dus voor het
opslaan van programma files. Bovendien kan de host computer gebruikt
worden om de programma files aan te maken en deze vervolgens te assem
bleren (wanneer tenminste een TMS32010 assembler op de host computer
beschikbaar is).
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3.5. XDS/320 emulator

De XDS/320 emulator is door Texas Instruments ontwikkeld als real-time
in-circuit emulator voor de TMS32010. De XDS bevat een TMS32010
processor~ waarvan de klemmen uitgevoerd zijn naar een emulatiekabel.
Via de emulatiekabel kan de TMS32010 een extern circuit aansturen,
bijvoorbeeld het AI~-board.

De XDS beschikt over een uitgebreide debugger, die de gebruiker
verschillende mogelijkheden biedt om fouten in een programma te
lOkaliseren. De debugger stelt de gebruiker in staat om alle registers
en geheugenplaatsen van de TMS32010 te inspecteren en te wijzigen. Een
single-step mode kan gebruikt worden om de werking van bepaalde
programmagedeelten stap voor stap na te gaan. Verder kunnen
breakpoints ingesteld worden die reageren op interne condities of
externe gebeurtenissen. De XDS beschikt ook over een hardware trace
mogelijkheid en een reverse assembler.
De XDS heeft interfaces voor een host computer~ terminal~ printer en
een PROM programmer.
In tegenstelling tot het EVM-board kan de XDS niet stand-alone
gebruikt worden; de XDS moet ondersteund worden door een host
computer.
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4. PROGKAMMAB£SCriRIJVING

4.1. Digitaal quadrature two-path filter

In 1.7. is de overdrachtsfunktie van het digitale N-path filter
bepaald. Het meest eenvoudige N-path filter is het quadrature two-path
filter met s1nusvormige modulatie, zie fig. 10. Uit de overdrachts
funktie (4U) van dit tilter blijkt dat een laagdoorlaatfilter tussen
de modulators getransformeerd wordt tot een banddoorlaatfilter aan de
klemmen van bet two-path filter. De centerfrekwentie van het banddoor
laatfilter wordt bepaald door de frekwentie van de modulatiesignalen.
Het quadrature two-path f1lter is bij uitstek geschikt om een afstem
baar banddoorlaatfilter te realiseren waarbij de bandbreedte onafhan
kelijk is van de centerfrekwentie. tiet filter is eenvoudig afstembaar
omdat de centerfrekwentie ingesteld kan worden door de frekwentie van
de modulatiesignalen te veranderen.
In ait hoofdstuk worden twee TMS32010 programma's beschreven, TWOPATH3
en RECTRAN1, die beide volgens het principe van het quadrature two
path filter een banddoorlaatfilter realiseren. Hierbij is het digitale
quadrature two-path filter volledig geprogrammeerd op de TMS32010: de
modulators, de sin/cos generator en de laagdoorlaatfilters bestaan
aIleen in de vorm van stukken software.
Beide filters, TWOPATH3 en RECTRAN1, maken gebruik van 4e orde laag
doorlaatfilters met kantelfrekwentie 100 Hz. Oit levert een banddoor
laatfilter met bandbreed te 200 Hz op. De centerfrekwentie kan
gevari~erd worden tussen nul en de halve bemonsteringsfrekwentie.
Het verschil tussen TWOPATH3 en RECTKANl is de bemonsterings
frekwentie: TWOPATH3 is ingesteld op een bemonsteringsfrekwentie van
4883 Hz, dus een maximale signaalfrekwentie van 2441 Hz, terwijl
RECTRANl een bemonsteringsfrekwentie van 39060 Hz heeft en daarom
signalen tot 18530 Hz kan verwerken.
RECTRANl is een verbeterde versie van TWOPATH3: RECTRANl gebruikt
laagdoorlaatfilters met een gereduceerde bemonsteringsfrekwentie.
Hierdoor is het mogelijk geworden de bemonsteringsfrekwentie met een
faktor ij op te voeren tot 39060 Hz.
Hieronder wordt eerst TWOPATH3 besproken en vervolgens RECTRAN1.
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4.2. Het programma TWOPATHJ

TwOPATH3 berekent het tijddiscrete uitgangssignaal V(N) uit het
tijddiscrete ingangssignaal U(N) volgens het schema van fig. 31.

HODI

PAD 1:

PAD2:

H002

Fig. 31: opzet van TWOPATrl3

LAAGOOORLAAT f'ILTEII. HOP)

MOOlf

De modulators, de sin/cos generator en de laagdoorlaatfilters z~Jn

volledig in software geschreven. De implementatie hiervan wordt
hieronder beschreven:

de modulators:

deze kunnen zeer eenvoudig gerealiseerd worden door gebruik te maken
van de hardware multiplier die de TMS32010 bezit: met behulp van de
MPt-instructie kunnen twee 16 bits getallen in 200 nsec met elkaar
vermenigvuldigd worden.

de sin/cos generator:

deze routine genereert de modulatiesignalen, dus twee sinusvormige
signalen met een bepaalde frekwentie en een onderling faseverschil van
90 graden. De trekwentie moet instelbaar zijn vanaf nul tot de halve
bemonsteringsfrekwentie.
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Bij het realiseren van een digitale sinusgenerator kan geoptimaliseerd
worden naar een aantal criteria, zoals: minimale harmonische
vervorming, minimale berekeningstijd en minimaal geheugengebruik. Deze
criteria werken elkaar doorgaans tegen.
Er zijn verschillende manieren om een digitale sinus op te
wekken:

- direct table lookup methode:
Deze methode maakt gebruik van een sinustabel, waarin aan de hand
van het argument de waarde van de sinus opgezocht wordt. Een
tussenliggende waarde wordt niet ge!nterpoleerd maar krijgt een
naburige waarde toegewezen die weI in de tabel voorkomt. Deze
methode is erg snel maar veroorzaakt weI een behoorlijke
harmonische vervorming, tenzij de tabel erg groot gemaakt wordt.
Een beschrijving van deze methode is te vinden in [10] en [11].

lineaire interpolatie:
Een andere mogelijkheid is het gebruik van gereduceerde tabellen in
combinatie met een geschikte interpolatie tussen de tabelwaarden om
de· gewenste nauwkeurigheid te bereiken. De lineaire interpolatie
methode maakt hier gebruik van. Door het interpoleren wordt de
harmonische vervorming sterk verminderd, zodat in vergelijking met
de direct table lookup methode een veel kleinere sinustabel nodig
is om toch een acceptabele sinus te genereren. Met interpoleren
kost weI extra rekentijd (ongeveer twee maal de rekentijd van de
direct table lookup methode). De lineaire interpolatie methode
wordt beschreven in [10].

- polynoombenadering.
Een derde methode is de polynoombenadering, die gebruik maakt van
een reeksontwikkeling om de sinusfunktie te berekenen. Met voordeel
van de polynoombenadering is dat er geen sinustabel, dus extra
geheugenruimte, nodig is. Qua rekentijd is deze methode te verge
lijken met de lineaire interpolatie. Een beschrijving van deze
methode is in [12] te vinden.

Voor de implementatie van de sinus/cosinus generator in TWOPATH3 is
gekozen voor de direct table lookup methode, omdat deze methode de
minste rekentijd vraagt. Een grote sinustabel in het programmageheugen
is niet zo'n bezwaar omdat TWOPATH3 niet veel programmageheugen in
beslag neemt: het grootste gedeelte van het programmageheugen blijft
ongebruikt.
Het programma voor de sinus/cosinus generator is overgenomen uit
lID, pp. ]-10], waarbij wat extra instructies toegevoegd zijn om de
sinus en de cosinus tegelijkertijd te kunnen berekenen. De sinustabel
bevat 128 waarden tussen 0 en 360 graden. Op grond van metingen aan
het two-path filter lijkt deze tabel voldoende groot om een accep
tabele sinus te genereren, maar het is mogelijk dat voor bepaalde
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toepassjngen van het two-path filter de sinustabel groter gemaakt moet
worden.

de laagdoorlaatfllters:

de theorie en implementatie van digitale laagdoorlaatfilters is in
hoofdstuk 2 al aan de orde gekomen.
TWOPATH3 gebruikt 4e orde digitale laagdoorlaatfilters die via de
bilineaire t ransforma tie ui teen analoog But terworth laagdoorlaat
filter afgeleid zijn. Het voordeel van de bilineaire transformatie is
dat hogere orde filters eenvoudig in een cascadeschakeling van 2e orde
sec ties gesplitst kunnen worden.
In 2.3.3. is de implementatie van een 4e orde bilineair filter als
cascadeschakeling van twee 2e orde filters al uitgewerkt; de colHfi
cienten zijn berekend voor een kantelfrekwentie van 100 Hz en een
bemonsteringsfrekwentie van 4883 Hz. In TWOPATH3 is de implementatie
van de twee 2e orde filters volgens de Direct Form II gebruikt
(bijlage 3). De co~f1cienten zijn overgenomen uit tabel 3 (p. 52).

Het flowdiagram van TWOPATH3 is in fig. 32 gegeven.
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Na de initialisering komt het programma in een eindeloze Ius terecht.
Bij ~ maal doorlopen van de Ius wordt een nieuwe ingangswaarde U(N)
ingevoerd, verwerkt en de nieuwe uitgangswaarde V(N) wordt uitgevoerd.
De programmagedeelten van de sin/cos generator, de ingangsmodulators,
de filters en de uitgangsmodulators worden hierbij sequentieel
doorlopen.
TWOPATH3 maakt gebruik van de A/D en D/A converters op het AIfi-board.
Het programma wordt gesynchroniseerd met de bemonsteringsklok door te
testen op de BIO lijn van het AlB-board.
In fig. 32 zijn ook de executietijden van de verschillende programma
modules aangegeven. Hieruit blijkt weI dat de laagdoorlaatfilters een
aanzienlijk deel van de rekentijd in beslag nemen: bijna 60 %. Het kan
daarom nuttig zijn de laagdoorlaatfilters te optimaliseren naar een zo
klein mogelijke executietijd. De Direct Form I implementatie van het
bilineaire filter verbruikt bijvoorbeeld minder rekentijd dan de hier
gebruikte Direct Form II (3,2 usec tegen 4,0 usec). Dit wordt belang
rijk wanneer gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijke bemonsterings
frekwentie. De maximale bemonsteringsfrekwentie wordt natuurlijk mede
bepaald door de gebruikte A/D converter. De A/D converter op het AIfi
board heeft een conversietijd van 25,0 usec, dus een maximale bemon
steringsfrekwentie van 40 kHz. Dit hoeft verder geen begrenzing te
zijn omdat er altijd een snellere A/U converter op het AlB-board
geplaatst kan worden.
De totale executietijd van TWOPATH3 is 27,0 usec. Dit betekent dat de
bemonsteringsfrekwentie verhoogd kan worden tot maximaal 37037 HZ,
wanneer de co~ficienten aangepast worden aan deze nieuwe frekwentie.
Uit metingen is gebleken dat TWOPATH3 bij een bemonsteringsfrekwentie
van 4883 Hz een goed bruikbaar banddoorlaatfilter oplevert (z~e

hoofdstuk 5).
Nadat TWOPATH3 een bruikbaar filter bleek op te leveren is geprobeerd
de bemonsteringsfrekwentie op te voeren zonder de bandbreedte van de
laagdoorlaatfilters te vergroten. Als nieuwe bemonsteringsfrekwentie
is gekozen voor 39060 Hz, met co~fficienten volgens tabel 4 (p. 53).
De waarde van de bemonsteringsfrekwentie doet misschien wat vreemd
aan, maar dit is een direct gevolg van het gebruik van het AlB-board
(eerste model). Het AlB-board staat maar een zeer beperkt aantal
bemonsteringsfrekwenties toe: tussen 4 kHz en 40 KHz kunnen aIleen de
waarden 4883 Hz, 9765 Hz, 19530 Hz en 39060 Hz gebruikt worden.
Hierboven is al gebleken dat de bemonsteringsfrekwentie van TWOPATH3
maximaal 37037 Hz mag zijn. Om toch een bemonsteringsfrekwentie van
39060 Hz te kunnen hal en zijn een aantal afrond-instructies
(ADD ONE,14) uit het programma verwijderd. Het zo ontstane programma
(TWOPATH5) blijkt een filter op te leveren met zeer slechte eigen
schappen: een grote DC-offset, een zeer beperkt dynamisch bereik en
onder bepaalde omstandigheden instabie!. De oorzaak is het te klein
worden van de co~ficienten.

De listing van TWOPATH5 is overigens niet bij dit verslag bijgevoegd.
Het filter TWOPATH5 bleek dermate slechte prestaties te leveren dat er
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verder geen aandacht meer aan besteed; in plaats daarvan is gezocht is
naar een andere methode om een bruikbaar laagdoorlaatfilter met lage
kantelfrekwentie en hoge bemonsteringsfrekwentie te realiseren. Dit is
de methode van de gereduceerde bemonsteringsfrekwentie geworden, zoals
al beschreven is in 2.2.5. en 2.3.5. (methode van Glaser). Deze
methode is gelmplementeerd in het two-path filter RECTRAN1, dat hierna
beschreven word t.
Tot slot volgen nog wat opmerkingen bij de listing van TWOPATH3
t bij lage 7):

Geheugenplaats OOOA in het programmageheugen bevat de waarde DELTA;
hiermee word t de frekwentie van de sinlcos generator ingesteld
volgens:

f = DELTA.fs/128 [Hz)

met f s = 4883 Hz

DELTA = xX,xx (hexadecimaal)

Geheugenplaats 0009 in het programmageheugen bevat een masker waarmee
een kleinere tabel gesimuleerd kan worden dan de 128 punts tabel. Dit
is voor experimentele doeleinden toegevoegd. In een definitieve versie
kan dit vervallen, evenals de twee instructies AND MASK4 in de sin/cos
generator.

TWOPATH3 gebruikt 49 van 144 plaatsen in het datageheugen (34 %) en
307 van 4096 plaatsen in het programmageheugen (8 %).
Er is dus nog ruimte over om extra programmablokken toe te voegen,
bijvoorbeeld 6e of 8e orde filters in plaats van de nu gebruikte 4e

orde filters.
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4.3. Het programma RECTRANI

RECTRANl berekent het tijddiscrete uitgangssignaal V(N) uit het tijd
discrete ingangssignaal U(N) volgens het schema van fig. 33.

LAIlCo DOOR-LAliT FI LTEll.
A

HOD 1

MODi

ANTI

AlIA~ING

nLTER Il.ECUIl.\ltF F'ILT£R

TP.AIlIS
VCRVIAL.

rlLfER /'10D3

NODct

'-----------.,v,----------'
LIIAGDoOll,L AliT F'IL.Tt II.

Fig. 33: opzet van RECTRANI

Net als bij TWOPATH3 zijn ook hier de modulators, de sin/cos generator
en de laagdoorlaatfilters volledig software-matig opgebouwd.
De modulators en de sin/cos generator zijn dezelfde als in het
programma TWOPATH3; deze onderdelen zijn in 4.2. al toegelicht.
De laagdoorlaatfilters zijn weI op een andere manier gerealiseerd.
Digitale laagdoorlaatfilters vol gens de 'conventionele' realisatie,
zoals in TWOPATH3, leveren problemen op zodra de bemonsterings
frekwentie te hoog wordt. Deze problemen kunnen vermeden worden door
filters toe te passen met een gereduceerde bemonsteringsfrekwentie.
In 2.2.5. is een dergelijk filter theoretisch uitgewerkt. Hier is
gebleken dat een digitaal laagdoorlaatfilter gesplitst kan worden in
een recursief filter en een transversaal filter in cascade, waarbij
het recursieve filter een gereduceerde bemonsteringsfrekwentie heeft.
In 2.3.5. is de i mplemen tatie van di t f il ter verder ui tgewerkt: een
digitaal 4e orde laagdoorlaatfilter met kantelfrekwentie 100 Hz en
bemonsteringsfrekwentie 39060 Hz is omgewerkt tot twee 2e orde
recursieve filters met bemonsteringsfrekwentie 4883 Hz in cascade,
gevolgd door een 32e orde transversaal filter met bemonsterings
frekwentie 39060 Hz. De co~ficienten van deze filters zijn gegeven in
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tabel 5 (p. 60).
Behalve het reeursieve en het transversale filter is nog een digitaal
anti-aliasing filter nodig, zie fig. 33. In 2.3.5. is dit filter al
gedimensioneerd als een 2e orde impulsinvariant filter met afsnij
frekwentie 800 Hz en bemonsteringsfrekwentie 39060 Hz. Dit filter kan
gerealiseerd worden volgens bijlage 1, met eo~ffieienten volgens
tabel 2 (p. 49).
De reeursieve filters hebben een differentievergelijking die vee 1

gelijkenis vertoont met de differentievergelijking van een impuls
invariant filter. Oit betekent dat de reeursieve filters gerealiseerd
kunnen worden volgens het programma in bij lage 1, met eo~f f ieienten
volgens tabel 5 (p. 60).
De transversale filters hebben normaal gesproken veel rekentijd nodig:
in 2.3.5. is al afgeleid dat een 32e orde transversaal filter een
exeeutietijd van minimaal 13,2 usee heeft. Voor een filter dat met een
bemonsteringsfrekwentie van 39060 Hz werkt (bemonsteringsinterval:
25,6 usee) is dit duidelijk aan de hoge kant. Gelukkig kan gebruik
gemaakt worden van het feit dat 7 van de 8 samples die het trans
versale filter ingaan gelijk aan nul zijn, als gevolg van het terug
omhoog brengen van de bemonsteringsfrekwentie aan de uitgang van het
reeursieve filter. Dit betekent dat van de 33 samples in het trans
versale filter (nl. w(n) ••• w(n-32» er mees tal 4 en soms 5 (~
op de acht keer) ongelijk aan nul zijn, de overigen zijn weI gelijk
aan nul. Hierdoor moeten er maximaal 5 (in plaats van 33) vermenig
vuldigingen uitgevoerd worden in het transversale filter.
Wanneer ergens in het programma wordt bijgehouden welke set van 4 of 5
co~fficienten aan de beurt is om gebruikt te worden in het trans
versale filter kan de executietijd van het transversale filter
teruggebraeht worden tot 2,0 usee.
In de praktijk komt de exeeutietijd weI wat hoger te liggen omdat er
nog wat extra instrueties nodig zijn, zoals afronden en wegsehrijven
van het resultaat.

In fig. 34 is het flowdiagram van RECTRANI gegeven; hierin is te zien
hoe de transversale filters in pad 1 en pad 2 van het two-path filter
gerealiseerd zijn.
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Fig. 34: flowdiagram van RECTKANI
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Door gebruik te maken van net feit dat 7 van de 8 samples die het
transversale filter ingaan gelijk aan nul zijn kan het transversale
filter opgedeeld worden in 8 verschillende t verkorte versies. In ieder
bemonsteringsinterval wordt ~ van deze versies doorlopen. In een
modulo 8 teller in 'subroutine keuze' wordt bijgehouden welke versie
aan de beurt is. Na acht bemonsteringsintervallen van de 39060 Hz klok
herhaalt de cyclus zich.
Het opdelen van het transversale filter wordt in fig. 34a wat
duidelijker gemaakt.

,,= N+ I

o •••

Fig. 34a: transversaal filter op twee opeenvolgende bemonsterings
tijdstippen

In fig. 34a is te zien dat het volstaat het transversale filter te
berekenen me t ee n ge red ucee rde set co ~ f fie ien ten die iede r
bemonsteringstijdstip verandert. Na acht bemonsteringsintervallen komt
dezelfde set co~fficienten weer terug. Het is zelfs mogelijk het
aantal vertragingselementen terug te brengen van 32 tot 4 omdat er
maar 4 elementen zijn die informatie (een sample ongelijk aan nul)
bevatten. Het opschuiven van de samples naar een volgend
vertragingselement mag dan nat u urI i j k ma are ens per a c h t
bemonsteringsintervallen plaats vinden.
De trage recursieve filters hoeven maar ~ keer per acht bemonste
ringsintervallen doorgerekend te worden. Het berekenen van de.ze
filters kan dus verdeeld worden over acht bemonsteringsintervallen. In
RECTRANI is dit maar gedeeltelijk gebeurt: per bemonsteringsinterval
wordt ~ trap van een van de twee recursieve filters doorgerekend. De
recursieve filters zijn dus na vier bemonsteringsintervallen al
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berekend. Een vijfde interval wordt gebrui.kt voor het reduceren van de
bemonsteringsfrekwentie aan de ingang van de recursieve filters. In de
overige drie intervallen is dus nog wat ongebruikte rekentijd beschik
baar. Deze rekentijd kan eventueel gebruikt worden om een 6e orde
laagdoorlaatfilter te maken in plaats van het nu gebruikte 4e orde
fil ter.
De rekentijd voor de recursieve filters kan wat beter verdeeld worden
over de acht bemonsteringsintervallen wanneer het programma de
ingangssamples van de A/D converter binnenhaalt op interrupt basis.
Deze mogelijkheid is niet verder uitgewerkt omdat het programma
daardoor nog ingewikkelder wordt.
RECTRANl maakt gebruik van de A/D en D/A converters op het AlB-board.
Het programma wordt gesynchroniseerd met de bemonsteringsklok door te
testen op de BIO lijn van het AlB-board.
In fig. 34 zijn de executietijden van de verschillende programma
modules aangegeven. Net als bij TWOPATH3 nemen ook hier de laagdoor
laatfilters een aanzienlijk deel van de rekentijd in beslag: ongeveer
55 %. Het is daarom belangrijk de laagdoorlaatfilters te optimaliseren
naar een zo klein mogelijke executietijd.
Vergeleken met TWOPATH3 verbruikt RECTRANl iets minder rekentijd per
sample: 25,4 usec in plaats van 27,0 usec.
Een executietijd van 25,4 usec betekent dat de bemonsteringsfrekwentie
maximaal 39370 Hz kan zijn. De bemonsteringsfrekwentie van 39060 Hz
die het AlB-board voorschrijft wordt dus net gehaald.

Ue metingen die aan het filter RECTRANl zijn verricht zijn in
hoofdstuk 5 te vinden.

Tot slot volgen nog wat opmerkingen bij de listing van RECTRAN1
(bijlage 8):

Geheugenplaats OOOB in het programmageheugen bevat de waarde DELTA;
hiermee wordt de frekwentie van de sin/cos generator ingesteld
volgens:

f = DELTA.fs /128 [Hz]

met f s = 39060 Hz

DELTA xx,xx (hexadecimaal)

Geheugenplaats 00U9 in het programmageheugen bevat een masker waarmee
een kleinere tabel gesimuleerd kan worden dan de 128 punts tabel. Dit
is voor experimentele doeleinden toegevoegd. In een definit1eve versie
kan dit vervallen, evenals de twee instructies AND MASK4 in de sin/cos
generator.
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RECTRAN1 gebruikt 97 van 144 plaatsen in het datageheugen (67 %)
en 985 van 4096 plaatsen in het programmageheugen (24 %).
Er is dus nog wat ruimte over om extra programmablokken te
realiseren t bijvoorbeeld om een 6e orde filter te maken in plaats
het nu gebruikte 4e orde filter.
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5. ME~TRESULTATEN

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke metingen verricht zijn om de
kwaliteit en bruikbaarheid van de digitale two-path filters TWOPATH3
en RECTRANl vast te stellen.
Na een beschrijving van de meetopstelling en de meetprocedure worden
de meetresultaten van TWOPATH3 en RECTRANI gegeven.

5.1. Meetopstelling

Ben overzicht van de gebruikte meetopstelling is in fig. 35 gegeven:

IBM PC.

AI8 ·80AIUl
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Fig. 35: meetopstelling

De spectrum analyser HP3580 (Hewlett-Packard) wordt gebruikt om de
overdrachtsfunktie van het two-path filter te bepalen.
De spectrum analyser kan ook gebruikt worden om het spectrum van het
uitgangssignaal van het two-path filter te onderzoeken: aan de ingang
van het filter moet dan een sinusoscillator worden aangesloten.
De X-Y recorder BD90 (Kipp & Zonen) wordt gebruikt om de overdrachts
funktie van het two-path filter grafisch vast te leggen.
De programma's TWOPATH3 en RECTRAN 1 maken gebruik van de AI D en DI A
converters op het AlB-board om analoge signalen te kunnen verwerken.
Het anti-aliasing filter en het reconstructie filter op het AlB-board
zijn in de meetopstelling overbrugd om stoorinvloeden van deze analoge
filters te vermijden (DC-offset. harmonische vervorming. demping in de
doorlaatband). Het anti-aliasing filter kan weggelaten worden omdat de
oscillator in de spectrum analyser spectraal zuiver genoeg is. Het
reconstructiefilter kan weggelaten worden omdat de spectrum analyser
voldoende frekwentie-selectief is.
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Op het AlB-board zijn de jumpers als volgt ingesteld:

jumper

JI

J2

J3
J4

verbinding

AI-A2
AI-BI

AI-A4
A5-A6

funktie

EOC verbonden met BIO
EOCI aangesloten
niet gebruikt
anti-aliasing filter overbrugd
D/A converter verbonden met reconstruciefilter

Het uitgangssignaal van het two-path filter wordt direct vcn de D/A
converter op het AlB-board gehaald. Hiertoe is een meetprobe aangesloten op
condensator C24 op het AlB-board.

5.2. Meetprocedure

In het kort word t hier de procedure aangegeven om een programma te
starten.
Het opstarten van XDS resp. EVM-board en het downloaden van een load
file van de IBM naar XDS of EVM-board wordt in bijlage 9 beschreven.
Zodra de load file in het programmageheugen van de XDS aanwezig is kan
het programma als volgt opgestart worden via de ADM22 terminal:

? IR <CR>

PC
ACCUMULATOR

= xxx 0 <CR)

= xxxxxxxx Q <CR>

(program counter op nul zetten)

?RUN <CR>

lWNNING (een toets indrukken stopt het programma)

Voor het EVM-board geldt een soortgelijke procedure.
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Het lnstellen van de centerfrekwentie van TWOPATH3 en RECTKANI gaat
als voIgt:

?MPM <CR>
~DRESS =x~

DATA = xxxx
OOA <CR>
3COO <CR)

(OOB voor RECTRAN1)
(DELTA invoeren)

?IR <CK>
PC
ACCUMULATOR

= xxx 0 <CR)
= xxxxxxxx Q <CR>

(program counter op nul zetten)

?RUN <CR>
RUNNING (een toets lndrukken stopt het programma)

Op deze w~Jze kan ook een kleinere slnustabel gesimuleerd worden, door
MASK4 op adres 009 te wijzigen.
Voor het EVM-board geldt een soortgelijke procedure.

5.3. Metingen~ TWOPATH3

TWOPATH3 realiseert een afstembaar bandfilter met een bandbreedte van
200 Hz. Het bandfilter is een frekwentieverschoven versie van een 4e

orde digitaal laagdoorlaatfilter met kantelfrekwentie 100 Hz.
Het digitale laagdoorlaatfilter is via de bilinealre transformatie
verkregen uit een analoog 4e orde Butterworth laagdoorlaatfilter. Dit
analoge filter heeft een kantelfrekwentie van 100 Hz en een afval van
80 dB/decade.
De bemonsteringsfrekwentie van TWOPATH3 is 4883 Hz. Dit betekent dat
signaalfrekwenties tot maximaal 2441 Hz verwerkt kunnen worden.
De overdrachtsfunktie van TWOPATH3 is met behulp van de spectrum
analyser bepaald voor twee verschillende centerfrekwenties: 305 Hz en
1907 Hz. Seide overdrachtsfunkties zijn in ~ figuur weergegeven, zie
fig. 35.
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Fig. 35: overdrachtsfunktie van TWOPATH3 bij centerfrekwenties van
305 Hz en 1907 Hz

liit fig. 35 blijkt dat de doorlaatband in frekwentie verschoven kan
worden zonder dat de vorm of de bandbreedte verandert. Ook is te zien
dat de doorlaatband symmetrisch is rond de centerfrekwentie. Dit is
volledig in overeenstemming met de theorie van het N-path filter
(hoofdstuk 1).
De responsie in de doorlaatband rond 1907 Hz is ongeveer 2 dB verzwakt
ten opzichte van de responsie in de doorlaatband rond 305 Hz. Dit
wordt veroorz aakt door het nulde orde houd-circui t in de U/ A
converter.
Met behulp van vgl. (33), de overdrachtsfunktie van het nulde orde
houd-circuit, kan deze verzwakking ook berekend worden. Dit levert na
wat rekenwerk de theoretische waarde: 2,2 dB. Ueze waarde is in
overeenstemming met de gemeten verzwakking.
Ue D/A converter veroorzaakt een frekwentie-afhankelijke verzwakking
waar in principe weinig aan te doen valt. Wel kan deze verzwakking
gecompenseerd worden in het digitale filter zelf door een overdrachts
funktie toe te voegen die de inverse is van de overdrachtsfunktie van
het nulde orde houd-circuit.
De signaal-ruis verhouding van TWOPATH3 is volgens fig. 35 minimaal
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55 dB. Dit is gemeten met een ingangssignaal met een amplitude van
5 V top-top» de grootste amplitude die de oscillator in de spectrum
analyser kan leveren. Het two-path filter zelf kan uitgestuurd worden
tot 20 V top-top. De signaal-ruis verhouding bij een maximale
uitsturing valt waarschijnlijk nog wat beter uit» ten hoogste zo'n 12
dH meer.

Er is een bovengrens voor de signaal-ruisverhouding: de A/D en de D/A
converter hebben een resolutie van 12 bits» dus de signaal-ruis
verhouding kan maximaal 75 dB zijn.

Om de frekwentieresponsie in de doorlaatband wat beter zichtbaar te
maken is een close-up gemaakt van de doorlaatband bij een center
frekwentie van 1000 Hz» zie fig. 36.
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Fig. 36: overdrachtsfunktie van TWOPATH3 bij een centerfrekwentie van
1000 Hz

De doorlaatband is duidelijk symmetrisch rond de gestippelde as.
Volgens fig. 36 ligt de centerfrekwentie bij 985 Hz» maar dit komt
waarschijnlijk door een calibratiefout in de spectrum analyser.
De -3 dB bandbreedte is exact 200 Hz» zoals te verwachten was.
Volgens de theorie van het Butterworth filter is de demping op 200 Hz
van het -3 dB punt bij een afval van 80 dB/decade: 38» 1 dB.



-88-

Uit fig. 36 voIgt een demping van 39 dB op 200 Hz van het -3 dB punt.
Dit is goed in overeenstemming met de theoretische waarde.

5.4. Metingen ~ RECTRANI

RECTKANI realiseert een aistembaar bandfilter met een bandbreedte van
200 Hz. Het bandfilter is een frekwentieverschoven versie van een 4e

orde digitaal laagdoorlaatfilter met kantelfrekwentie 100 Hz.
Het digitale laagdoorlaatfilter is via de bilineaire transformatie
verkregen uit een analoog 4e orde Butterworth laagdoorlaatfilter en is
vervolgens gerealiseerd als een traag recursief filter in cascade met
een snel transversaal filter. Het ana loge filter dat model heeft
gestaan heeft een kantelfrekwentie van 100 Hz en een afval van
80 dB/decade.
De bemonsteringsfrekwentie van RECTRANI is 39060 Hz. Dit betekent dat
signaalfrekwenties tot maximaal 18530 Hz verwerkt kunnen worden.
De overdrachtsfunktie van RECTRANI is met behulp van de spectrum
analyser bepaald voor twee verschillende centerfrekwenties: 305 Hz en
18309 Hz. Beide overdrachtsfunkties zijn in ~ figuur weergegeven,
zie fig. 37.

··f__-: ---- _ .... :::

I
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Fig. 37: overdrachtsfunktie van RECTRANI bij centerfrekwenties van
305 Hz en 18309 Hz
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Uit fig. 37 blijkt dat de doorlaatband in frekwentie verschoven kan
worden zonder dat de vorm of de bandbreedte verandert. Ook is te zien
dat de doorlaatband symmetrisch is rond de centerfrekwentie. Dit is
in overeenstemming met de theorie van het N-path filter (hoofdstuk 1).
De responsie in de doorlaatband rond 18309 Hz is ongeveer 5 dH
verzwakt ten opzichte van de responsie in dedoorlaatband rond 305 Hz.
Uit wordt veroorzaakt door het nulde orde houd-circuit in de D/A
converter.
Met behulp van vgl. (33), de overdrachtsfunktie van het nulde orde
houd-circuit, kan deze verzwakking ook berekend worden. Dit levert de
theoretische waarde: 3,4 dH. Deze waarde is redelijk in overeen
stemming met de gemeten verzwakking.
De signaal-ruis verhouding van RECTRANI is volgens fig. 37 minimaal
57 dtl. Dit is gemeten met een ingangssignaal met een amplitude van
5 V top-top, de grootste amplitude die de oscillator in de spectrum
analyser kan leveren. Het two-path filter zelf kan uitgestuurd worden
tot 20 V top-top. De signaal-ruis verhouding bij een maximale
uitsturing valt waarschijnlijk nog wat beter uit, hoogstens zo'n 12 dB
meer.

Om de frekwentieresponsie in de doorlaatband wat beter zichtbaar te
maken is een close-up gemaakt van de doorlaatband bij een center
frekwentie van 1000 Hz en van 18 kHz, zie fig. 38 en 39.
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De doorlaatband is in beide figuren symmetrisch rond de stippellijn.
De symmetrie-assen vallen niet samen met de verwachte center
frekwenties, maar dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een
calibratiefout in de spectrum analyser.
De -3 dB bandbreedte is in beide figuren exact 200 Hz, zoals te
verwachten was.
Volgens de theorie van het Butterworth filter is de demping op 200 Hz
van het -3 dB punt bij een afval van 80 dB/decade: 38,1 dB.
Uit fig. 38 voIgt een demping van 39 dH op 200 Hz van het -3 dB punt.
Dit is goed in overeenstemming met de theoretische waarde.
Uit fig. 39 voIgt een demping van 37 dB op 200 Hz van het -3 dB punt.
Ook deze waarde is in overeenstemming met de theoretische waarde.

Wanneer fig. 36, 38 en 39 met elkaar vergeleken worden dan is te zien
dat de doorlaatband steeds dezelfde vorm blijft houden.

Tenslotte is nog een meting gedaan om het effekt van een te kleine
sinustabel te illustreren. Bij een sinustabel met 4 waarden zullen de
modulatiesignalen een aanzienlijke hoeveelheid harmonischen bevatten.
Wat dit betekent voor de overdrachtsfunktie van het two-path filter is
in fig. 40 te zien (centerfrekwentie: 305 Hz).
Zoals al in hoofdstuk 1 werd afgeleid ontstaan er nu meerdere
doorlaatbanden.
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CONCLUSIES

Tijdens dit afstudeerwerk z1Jn verschillende aspecten van digitale
filters aan de orde gekomen: de theorie, de implementatie, het werken
met een ontwikkelsysteem en tenslotte het testen en doormeten van de
filters. Hierdoor is de oorspronkelijke opdracht wat uit het oog
verloren. Deze luidde: het realiseren van een afstembaar banddoorlaat
filter met frekwentie-sweep mogelijkheden en gebaseerd op het two-path
filter; dit filter kon uitgevoerd worden als digitaal filter met
behulp van de TMS32010 digitale signaalprocessor.
Het afstembare banddoorlaatfilter is inderdaad gerealiseerd, aIleen de
sweep-mogelijkheid ontbreekt nog. Toch zijn er uit deze afstudeer
opdracht een aantal interessante aspecten naar voren gekomen die in
het begin niet voorzien waren. Het vermelden waard zij n de volgende
punten:

- de theorie van het N-path filter is uitgezocht en wat meer toegan
kelijk gemaakt. De theorie is bovendien ook afgeleid voor een
digitaal N-path filter. Hieruit is gebleken dat het quadrature two
path filter een goede keuze is voor onze toepassing.

- er is een methode gevonden waarmee de bemonsteringsfrekwentie van
digitale laagdoorlaatfilters gereduceerd kan worden. Deze methode
kan gebruikt worden om goede, smalbandige filters te maken. De
methode is bovendien uitgewerkt tot aan de implementatie op de
TMS32010.

- er is heel wat tijd besteed aan het operationeel maken van het
ontwikkelsysteem voor de TMS32010. Vooral het downloaden van
programma files bleek nog onvoorziene problemen te geven. Uitein
delijk zijn deze problemen toch opgelost.

Op het gebied van het digitale two-path filter zelf zijn ook wat
resultaten ge boe k t: e r is een af s t e mbaar banddoo r laa t f i Iter
gerealiseerd met bandbreedte 200 Hz en maximale signaalfrekwentie
18530 Hz (bemonsteringsfrekwentie: 39060 Hz). De centerfrekwentie is
instelbaar van 0 tot 18530 Hz. Het filter is gebaseerd op een 4e orde
laagdoorlaatfilter. Hierbij is gebruik gemaakt van digitale laagdoor
laatfilters met gereduceerde bemonsteringsfrekwentie.
Uit metingen is gebleken dat dit filter zich gedraagt zoals op grond
van de theorie van het N-path filter verwacht mocht worden. De gemeten
signaal-ruis verhouding is ongeveer 57 dB.
De prestaties van het filter kunnen waarschijnlijk nog weI verbeterd
worden omdat er niet speciaal geoptimaliseerd is naar maximale
prestaties. Te denken valt aan een bandbreedte van 50 of 100 Hz in
plaats van 200 Hz en 6e of 8e orde filters in plaats van 4e orde
filters.
Er zijn ook wat grenzen zichtbaar geworden: de rekensnelheid van de
TMS32010 beperkt de maximale bemonsteringsfrekwentie tot 40 kHz. De
rekennauwkeurigheid legt een grens vast voor de minimale bandbreedte
van een laagdoorlaatfilter omdat te kleine bandbreedte een instabiel
filter levert als gevolg van te grote afrondfouten.
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Hijlage 1: programma impulsinvariant filter

***********************************************************
** DATA GEHEUGEN

*
A1MN1
A2
C

IMPULS1NVARIANT FILTER
( A1MN 1) COEFFICIENT
(A2) ..
(C) ..

IMPULSINVARIANT FILTER
(XN) =X( N)
( YN) =Y( N)
(YNM1) =Y(N-1)
(YNM2) =Y( N-2)

COEFF1CIENTEN
EQU
EQU
EQU

INPUT/I1UTPUT
EQU
EQU
EQU
EQU

A1MN1
A2
C

*
*
XN
YN
YNM1
YNM2

*
***********************************************************
** PROGRAMMA GEHEUGEN

*
** IMPULSINVARIANT FILTER:

** INGANG: XN
* UITGANG: YN

*
*
*

Y( N) = C*X( N) + A1';:-Y( N-1) + A2* y( N-2)

*
MPY A1MN1
APAC

*
ADD ONE, 14
SACH YN, 1
SACH YNM1,1

~-

ACC := 0

ACC C*X( N) + Y( N-1)
ACC C*X(N) + Y(N-1) + A2*Y(N-2)
Y( N-2) : = Y( N-1)

ACC = C*X(N) + Y(N-1) + A2*Y(N-2)
+ (A1-1)*Y(N-1)

AFRONDEN
Y( N) : = ACC
Y( N- 1) : = YeN)

C*X( N)ACC

XN
C
YNM2
A2
YNM1,15
YNM1

ZAC
LT
MPY
LTA
MPY
ADD
LTD

******************~.****************************************

geheugenplaatsen: ?
exeeutietijd 2,4 usee



Bijlage 2: programma bilineair filter (Virect Form I)

***********************************************************
*
-t:- DATA GEHEUGEN

*

..

*
A1kMN1
A2k
BDk
B1k
B2k

*
*
XkN
XkNM1
XkNM2
YkN
YkNM1
YkNM2

COEFFICIENT[N
EQLJ
EQU
EQU
EQU
EQU

INPUT/OUTPUT
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU

8lLINEAIR FILTER
(A1kMN1)= COEFFICIENT
( A2K) It

( SDk) ..
( B 1k)
(B2k)

BILINEAIR FILTER
( XkN) =Xk( N)
(XkNM 1) =Xk( N-1)
(XkNM2) =Xk( N-2)
( YkN) =Yk( N)
( YkNM 1) =Yk( N-1)
( YkNM2) =Yk( N-2)

A1kMN1
A2K
80k
81k
82k

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

*
* PROGRAMMA GEHEUGEN

*
*
* 8ILINEAIR FILTER (DIRECT FORM I):

*
* INGANG: XkN
* UITGANG: YkN
*

* Y( N) 80k*Xk( N) + 81k.-I:Xk( N-1) + 82k*Xk( N-2)
*

* + A1*Yk(N-1) + A2*Yk( N-2)
*

ZAC ACC := 0
LT XkNM2
MPY 82k
LTD XkNM1 ACC = 82k *Xk( N-2)

* Xk( N-2) - = Xk( N-1)
MPY 81k
LTD XkN ACC = ACC + 81k*Xk(N-1)

* Xk( N-1) . = Xk( N)
MPY 80k
LTA YkNM2 ACC ACC + BOk *X( N)
MPY A2k
ADD YkNM1,15 ACC ACC + Yk(N-1)
LTD YkNM1 ACC ACC + A2k-~Yk( N-2)

* Yk( N-2) -= Yk(N-1)
MPY A1kMN1
APAC ACC = ACC + (A1k-1)*Yk(N-1)
AOD ONE,14 AFRONDEN
SACH YkN, 1 Yk( N) -= ACe
SACH YkNM1,1 Yk(N-1) . = Yk( N)

*
*******************************~********~*****************~

geheugenplaatsen:
exeeutietijd

1 1
3,2 usee



Bijlage 3: programma bilineair filter (Direct Form II)

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

*
* DATA GEHEUGEN

*
*
A1kMN1
A2k
BOil.
B1k
B2k
Ck

*
*
XkN
DkN
DkNM1
DkNM2
YkN

*

COEFFICIENTEN
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU

INPUT/OUTPUT
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU

8ILINEAIR FILTER
(A1kMN1)= COEFFICIENT
( A2k) ..
( 8011.) ..
( 8111.) ..
( 8211.) ..
( Ck) ..

BILINEAIR FILTER
( XkN) =Xk( N)
( DkN) =Dk( N)
( DkNM 1) =Dk( N-1)
( DkNM2) =Dk( N-2)
( YkN) ==Yk( N)

A1kMN1
A2k
BOil.
B1k
B2k
Ck

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

*
* PROGRAMMA GEHEUGEN

*
** BILINEAIR FILTER (DIRECT FORM II):

*
* INGANG: XkN
* UITGANG: YkN

*
* Dk(N) == Ck*Xk(N) + A1k*Dk(N-1) + A2k*Dk(N-2)

*
*
*

Yk( N) BOk*Uk( N) + B1k*Dk( N-1) + B2k*Dk( N-2)

MPY BOil.
APAC

ADD ONE,14
BACH YkN,1

"*

*

*

*

*

ZAC
LT
MPY
LTA
MPY
ADD
LTA

MPY
APAC

ADD
BACH
ZAC
MPY
LTD

MPY
LTD

Ck
XkN
OkNM1
A1kMN1
DkNM1,15
OkNM2

A2k

ONE,14
DkN,1

B2k
UkNM1

B1k
DkN

ACC -= 0

ACC Ck*Xk( N)

ACC == Ck*Xk(N) + Ok(N-1)
ACC Ck*XII,(N) + Dk(N-1)

+ (A1k-1)*Ok(N-1)

ACC = Ck*Xk(N) + Dk(N-1)
+ (A1k-1)*Dk(N-1)

AFRIJNDEN
011.( N) - = ACC
ACe -= 0

Ace = 82k*Dk(N-2)
Dk( N-2) - = Dk.( N-1)

ACC = 82k*Uk(N-2) + B1k*Dk(N-1)
Dk.(N-1) -= Dk.(N)

ACC = 82k*Ok(N-2) + B1k*Dk(N-1)
+ BOil. -=*011.( N)

AFRONDEN
Y( N) : = ACC

***************************************~.*******************

geheugenplaatsen:
8xecutietijd

1 1
4,0 usee



Bijlage 4: toelichting bij vgl. (96)

a 11 en a 12 volgen uit r
1

en r 2 omdat geldt:

8 -8 8 -8 -8 A -16
(1-r z )( 1-r z ) = (1-a z -a z )

1 2 11 21

hieruit voIgt:

8 8
a r + r

1 1 1 2

8 8
a r r

21 1 2

r en r zijn elkaars complex-toegevoegden en kunnen
1 2

voorgesteld worden door:

r a + jb
1

r a - jb
2

met a en b gegeven in (95)

Na wat rekenwerk voIgt:

8 8 2 2 4 -1
a r +r 2( a +b ) cos[Btan ( b/ a) ]

1 1 1 2

8 8 2 2 8
a r . r = (a +b )

21 1 2

OezelTde aTleiding geldt ook voor a
12

en a
22



Bijlage 5: toelichting bij vgl. (97) (3 pag.) p. 1

N(z) kan omgewerkt worden tot een produkt van drie
-1

polynomen in z omdat:

8 -8 8 -8
(1-r z )(1-r z )

1 2

-1 -1
(1-rz )(1-rz )

1 2

-1 2 -2 3-3
(1+r z +r z +r z "r

1 1 1 1

4 -4 5 -5 6 -6 ?-?
z +r z +r z +r z )

111

-1 2 -2 3 -3 4 -4 5 -5 6 -6 ?-?
(1+r z +r z +r z +r z +r z +r z +r z )

2 2 2 2 222

-1 -2= c +c Z +c Z +
012

-14
+c z

14

• c .
14

c • c •o 1

r elkaars complex toegevoegden zijn levert dit
2 -1

polynoom op in z van orde 14 met re~le

Omdat r en
1

produkt een

colH'-ficienten

r en r zijn voor te stellen door (zie (95))
1 2

r = a + jb
1

r = a - jb
2

De CO~TTicienten

drukken:

c
1

c zijn dan in a en b
14

uit te



Bijlage 5: toelichting bij vgl. (97)

c = 1
o

c = 2a
1

2 2 -1 b
c =(a +b ) {2cos[2tan -j+'}

2 a

(3 pag.) p. 2

2 2. 3/2 - 1 b - 1 b
c =(a +b J {2G05r3t~n -)+2cos[ton -)}

3 - a a

2 2 2 -1 b -1 b
c =(a +b ) {2cos[4tan -]+2cas[2tan -]+1}

4 a a

2 2 5/2 -1 b -1 b -1 b
c =(a +b) {2cos[5tan -]+2cos[3tan -]+2cos[tan -]}

5 a a a

2 2 3 -1 b -1 h -1 b
c =(a +b ) {2cos[6tan -]+2cos[4tan -]+2cos[2tan -)+1}

6 a a a

2 2 ?/2 -1 b -1 b -1 b -1 b
c =(a +b) {2cos[?tan -]+2cos[5tan -]+2cos[3tan -]+2cos[tan -]}

? a a a a

2 2 4 -1 b -1 h -1 b
c =(a +b ) {2cos[6tan -]+2cos[4tan -]+2cos[2tan -]+1}

8 a a a

2 2 9/2 -1 b -1 b -1 b
c =(a +b) {2cos[5tan -]+2cos[3tan -]+2cos[tan -]}

9 a a a

2 2 -1 b -1
c =(a +b ) {2cos[4tan -]+2cos[2tan

10 a

b
-] + 1}
a

2 2 11/2 -1 b -1 b
c =(a +h ) {2cos[3tan -]+2cos[tan -]}

11 a a

2 2 6 -1 b
c ;o( a +b ) {2cos[ 2tan -) -f 1}

12 a

226
c =(a +b ) 2a

13

2 2?
c =( a +b )

14

Dp.zelTde aTleiding geldt oak voor

8 -8 8 -8
(1-1' 2 )(1-1' Z )

3 4

-1 -1
(1-rz )(1-1'2 )

3 4



Hijlage 5: toe11chting b1j vgl. (97) (3 pag.) p. 3

-1
Uiteindelijk ontstaan twee polynomen in z met orde 14.

De co~fficienten van deze polynomen zijn:

eerste set tweede set

c 1,DDDDDOO 1,0000000
0

c 1,9704586 1,9875fl70
1

c 2,9119935 2,9624199
2

c 3,8252113 3,9246419
3

c 4,7107096 4,8740811
4

c 5,5690732 5,8106494
5

c 6,4U15028 6,7342636
6

c 7,2066906 7,6448446
?

c 6,2140258 6,6518645
B

c 5,2476535 5,6693235
9

c 4,3088331 4,6973465
10

c 3,3964086 3,7360542
11

c 2,5098396 2,7855632
12

c 1,6485951 1,8459858
13

c 0,8121529 0,91?4301
14

Om N(z) uit te drukken als:

-1
N(z) .., b +b z +o 1

-32
-tb z

32

moeten de twee polynomen van orde 14 en de polynoom

-1 -2 -3 -4
(b -tb z +b z +b z -tb z )

o 1 2 3 4

met elkaar vermenigvuldigd worden.

(voor b
O

b
4

zie (95))

Om deze drie polynomen met elkaar te vermenigvuldigen is

een programma in Pascal geschreven voor de IBM PC.

De listing van dit programma, POLY2.PAS. is in bijlage 6

gegeven.

~OLY2.PA~ levert de uiteindelijke co~fficienten

b ... b die in (97) gebruikt worden.o 32



Bijlage 6: listing van POLY2.PAS

Progrem Polynoomvermenigvuldigen (output) j

Var rij, ~olom: inte&er;
som, ~e~tor: reel;
coe~1: errey[0 .. 14] o~ real;
coe~2: errey[0 .. 14] o~ real;
coe~3: errey[0 .. 28] o~ real;
coe~4: errey[0 .. 4] o~ reel;
matrix1: array[0 .. 14,O .. 28] o~ reel;
matrix2: errey[0 .. 4,O .. 32] 0* real;

be&in
*a~tor:- 34499.52;

~olom:=O to 28 do metrix1[rij,~010m]:-0;
~olom:-rij to rij+14 do

metrix1[rij,~010m]:-coef1[rij]*coe~2[kolom-rij];

coe~1[ 0] :- 1
coe*H 1]:- 1.9704586
coe*H 2] :- 2.9119935
coe*H 3] :- 3.8252113
coe~1[4] :- 4.7107096
coe*1[ 5] :- 5.5690732
coe*1[ 6] :- 6.4015028
coef 1[ 7] :- 7.2066906
coef H 8] :- 6.2140258
coef 1[ 9] :- 5.2476535
coef1[ 10] :- 4.3088331
coefH 11]:- 3.3964086
coef1[ 12] :- 2.5098396
coef1[ 13] :- 1.6485951
coefH 14]:- 0.8121529

coef4[0] :- 4.10E-9
coef4[1] :- 16.40E-9
coef4[2] :- 24.60E-9
coef4[3] :- 16.40E-9
coef4[4] :- 4.10E-9

for rij:-O to 14 do for
for rij:-O to 14 do for

coe~2[0] :.
coe~2[ 1] :=
coe~2[2] :
coe~2[3] :
coef2l4] :=
coe~2[5] :
coef2[6] :
coef2[7] :=
coe~2[8] :.
coef2[9] :.
coe~2[ 10] :.
coe~2[ 11] :
coe~2[ 12] :
coe~2[ 13] :=
coe~2[ 14]:·

1
1.9875070
2.9624199
3.9246419
4.8740811
5.8106494
6.7342636
7.6448446
6.6518645
5.6693235
4.6973465
3.7360542
2.7855632
1.8459858
0.9174301

for kolom:=O to 28 do be&in
som:-Oi
for rij:-O to 14 do som:-som+matrix1[rij,kolom];
coe~3[kolom] :·som;
writeln('z **-',kolom,' ',coef3[kolom]);

end;
writeln(' '); writeln(' ');
for rij:-O to 4 do for kolom:-O to 32 do matrix2[rij,kolom] :=0;
for rij:-O to 4 do for kolom:=rij to rij+28 do

matrix2[rij,kolom] :=coef4[rij]*coef3[kolom-rij];
for kolom:-O to 32 do be&in

80",:-0;
for rij:=O to 4 do som:=som+matrix2[rij,kolom];
writeln('z *.- # J kolom,' '. som,' •. 'faktor*som);

end;
end.



Bijlage 7: listing van TWOPATH3 (8 pag.) p. 1

TWOPATH3 32010 VAMII.Y MACHO AS5UilULEH PC2. 1 84. 10? 14:26:44 06-06-86
PAGE 0001

* Bemonsterin&s~rekwentie : 4883 Hz
* Bandbreedte laagdoorlaat~ilter:-100 Hz
It Bandbreedte band~ilter :,200 Hz
It

*

*
*****************************************************••****.
** DATA GEHEUGEN

*

* ***** TWOPATH3 *****
It

* Oit quadrature two·path ~1lter bestaat uit twee paden
* met in ieder pad een vierde orde Butterworth
It laagdoorlaat~ilter. Oe sin/cos generator is
* uitgevoerd volgens de direct table lookup methode
* met naar keu7e een 4, 8, 16, 32, 64 o~ 128
It punts tabel.
* Het laagdoorlaat~ilter be staat uit twee tweede orde
* bilineaire ~ilters (Direct Form II) in cascade.

***§*********§************.*******§**•••••••••••••••••****••
*

0000 ONl EgU 0 ( ONE) -1
0001 CNTRL EQU 1 ( CNTRL) -AlB MODE
0002 CLOCK EQU 2 (CLOCK)=SAMPLING CLOCK RATE
0003 MASKO HIU 3 (MASKO)-INPUT MASKER
0004 MASKl EQU 4 (MASK1)-OUTPUT MASKER
0005 MASK2 EQlI 5 (MASK2)=MOOULO 128 MASKER ( (18)
0006 MASK3 EQU 6 ( MASK3) -MODULO 128 MASKER ( (10)
ODD? MASK4 E(llI ? (MASK4)-TABELGROOTTE "ASKER
0008 DELTA E(lU 8 (OELTA)=STAP GROOTTE ( (18)
0009 SHIFT EgU 9 (SHIFT)=90 GRADEN FASEVERSCHIL ( (10)

*
* COEFFICIENTEN EEASTE FIL TEIHRAP

OOOA AllMNl EQU 10 (AllMN1)-COEFFICIENT All MN 1
OU08 A21 Egll " (A2 1) A21
OOOC BOl EgU 12 ( B01) BOl
DODO B1 1 EQU 13 ( Bl 1) B11
OOOE B21 EQLI 14 ( B21) B21
OOOF Cl EQll 15 ( (1) Cl

*
* COfFFICIENTEN TWEEOE FILTEATRAP

0010 A12MNl EQll 16 (A12MN1)-COEFFICIENT A12MNl
0011 A22 EQU 1? ( A22) .. A22
0012 B02 EQlI 18 ( B02) B02
0013 B12 EQU 19 (n12) B12
0014 B22 EtllI 20 ( B22) B22
0015 C2 E'~U 21 ( C2) C2

*
* INPUT/UUTPUT TWOPATHFILTEH

0016 UN EQU 22 ( UN) =ur N)
DOl? VN El~U 23 ( VN) =V( N)

*
* ITRSTe F II. TERTIlAP lOlL TEH PAD 1

0018 XllN EQU 24 ( Xl 1N) =Xl1(N)
0019 011N EQU 25 (1)11N) -01 1( N)
nOlA 011NMl EQU 26 (01 lNM1) -01 1( N-1)
001B 011 NM2 EQU 2? (01 lNM2) =01 1( N-2)

*

START PROGRAMMA 01' AORES 000

lOT 'TWOPATH3'

AORG 0

0001
0002
0003
0004
0005
0006
OOO?
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
001?
0018
0019 0000
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
002?
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
003?
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
OOLl?
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056
ODS?
0058
0059
0060
0061
0062
0063
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0064 i:. TWFFm: FILTEATIIAI-' FILT[II PAD 1
0065 001r. Xl"N EQU 28 ( Xl ?N) -XI2( N)
0066 0010 012N EQU 29 [ 012N) ~O 12( N)
0067 n01E 01"NMI F:f~U 30 ( 01 2NM 1) -0 12[ N- 1 )
0068 001F 012NM2 EQU 31 [DI2NM2)-012(N-2)
0069 0020 Y12N EQU 32 ( Y12N) =Y 12[ N)
0070 '"0071 * EFR5TF F) I TEATIIAP FIL TEA PAD 2
0072 0021 X21N EQII 33 ( X"1N) =X21( N)
0073 0022 \)21N EQIJ 34 ( 02 I N) -021( N)
0074 0023 021NMI [(,/[1 35 (021NM1)-021(N-l)
0075 0024 021NM2 EQU 36 [021NM2)=021[N-2)
0076 '"0077 * TWE~OE [ILTERTAAP rlLTER PAD 2
0078 0025 X22N EQU 37 ( X22N) =X22[ N]
0079 0026 022N EQU 3M ( 022N) -022( N)
0080 0027 D22NMI EQU 39 (022NM1)-02~(N-l)

0081 0028 022NM2 EQU 40 [022NM2)=022(N-2)
0082 0029 Y2"N EQU 41 ( Y22N) -Y22[ N)
0083 *
0084 002A ALFA EQU 42 (ALFA ) =MOOULO 128 TELLER [ '18)
0085 002B SINA EQU 43 ( SINA) -SINUS( ALFA) ( Q14)
0086 002C COSA E'lU 44 ( COSA) -COSINUS(ALFA) ('114)
0087 0020 TEMP EQU 45 (TEMP) .=KLAO
0088 002E orSET EQU 46 (OFGET)-AORE5 VAN SINUSTABEL
0089 *
0090 ****§§*•••*.*~*****~~*~**.**~***.**********.***.******.*****
0091 *
0092 * PROGRAMMA GEHEUGFN
0093 *
0094 *.*~*~~*****.*~*~**§§*.*c*•••***.***.**§****.**.***.******••
0095 *
0096 0000 [900 B START SPRING OVER DE lABEL HEEN

0001 0098
0097 *
0098 '" TABEL IN HF.T PROGRAMMA GEHEUGEN
0099 *
0100 0002 0001 BEGIN DATA >0001 ( ONE) -I
0101 0003 0008 DATA >0008 (CNTRL)=>0008
0102 0004 0100 DATA >0100 (CLOCK) ->0100 4883Hz SAMPLE KLOK
0103 U005 7FFF DATA >7[FF ( MASK 0) =>7FFF
0104 0006 8000 DATA >8000 (MASK 1) =>8000
0105 0007 7FFF DATA >7FFF (MASK2) ->7FFF ( Q8)
0106 0008 007F DATA >007F (MASK3) =>007F ( QO)
0107 0009 FFFF DATA >FFFF ( MASK4) =>FFFF 128 PUNTS TABEl
0108 * >FFFE 64
0109 * >FFFC 32
0110 * >FFF8 16
DIll * >FFFO 8
0112 * >FFEO 4
0t13 *
0114 OOOA 0800 DATA >0800 [DEL TA)-8 305 Hz ( '18)
U115 .. delta 1"( Hz) delta 1"( Hz)
0116 * >0000 0 0 >029F 2,62 100
0117 * >0300 3 114 >053E 5,24 200
0118 * >0500 5 191 >0700 7,86 300
0119 * >OAOU 10 381 >OA7C 10,5 400
0120 '" >1400 20 763 >001B 13,1 SOD
01"1 * >IEOO 30 I 144 >1A37 26,2 1000
0122 * >280U 40 1526 >20C4 32,8 1250
0123 II >3200 50 1907 >2752 39,3 1500
0124 if >3COO 60 2289 >20EO 45,9 1750
0125 * >346E 52,4 2000
0126 * >3A[0 59,0 2250
0127 *
012R 0008 0020 DATA >0020 (SHIFT)=32 128/4 [ '10)
0129 *
0130 OOUC 7200 DATA +29184 (Al1MN1)-+29184~211i:-15 ('115)
0131 0000 8AFC DATA -29700 (A21 ) --29700"'2*"-15 (Q15)
0132 0001:: 200U DATA +8192 ( R01) - +8192*2"'''-15 [ 'l15)



Bijlage 7: listing van TWOPATH3 (8 pag.) p. 3

0133 [J[1!)f" 4UOO DATA ·,6384 ( II I 1) -. 16384"2""- 15 (Q15)
01311 0010 2000 OATA +8192 ( B21) - +B192<:-2*"- 15 ( '115)
0135 0011 0204 OATA +516 ( C 1) +51G ....2"*-15 ('115)
0136 *
0137 1)012 ['2~A OATA +;'5331'1 (A12MN1)-+25338*2""-15 ('115)
0136 0013 9B22 DATA -25822 ( A22) --25822"2""-15 ( '115)
0139 0014 2000 DATA +8192 t I:I(2) - +6 I 92"·2" .... - I 5 ('I IS)
014U 0015 4000 DATA +16384 ( H12) -+1631l4"2*"-15 ('115)
0141 0016 2000 flATA +1:1192 ( 1:122) +8192 .... 2""-15 ( '115)
0142 0017 01£4 fIND DATA +404 ( C2) +484*2*"-15 ('I I 5)
0143 "0144 0016 UOOO SlNUS DATA >0 SINUS TABEL WAARD£N IN '114 FORMAT
0145 0019 0324 DATA >324
0146 001A 0646 DATA >646 121:1 l-JUNTEN TUSSEN 0 EN 360 GRADEN
0147 001B 0964 DATA >964
0148 001C ocn: OATA >C7C
0149 0010 01'80 DATA >1'80
0150 001£ 1294 DATA >1294
0151 DOlI' 1590 DATA >1590
0152 0020 187E DATA >187E
0153 0021 1B50 OAT A >1B50
0154 0022 1E28 DATA >1E2B
0155 0023 20E7 DATA >20£7
0156 0024 238E DATA >238E
0157 0025 2620 DATA >2620
0158 0026 289A DATA >289A
0159 0027 2AFB DATA >2AFB
0160 0028 2041 DATA >2041
0161 0029 2F6C DATA >2F6C
0162 002A 3179 OAT A >3179
0163 002B 3368 DATA >3368
0164 002C 3537 DATA >3537
0165 0020 36E5 DATA >36£5
0166 0021:: 3871 DATA >3871
0167 0021' 390B OATA >390B
0168 0030 3B21 DATA >31321
0169 0031 3C42 OATA >3C42
0170 0032 3031'" DATA >3D3F""
0171 0033 3E15 OAT A >3E15
0172 0034 3EC5 DATA >31::C5
0173 0035 31'41' DATA >3F4F
0174 0036 3FB1 DATA >31'"131
0175 0037 31'"EC OATA >3FEC
0176 0038 4000 DATA >4000
0177 0039 3F""EC DATA >3FEC
0178 003A 3FB1 DATA >3FH1
0179 003B 31'41' DATA >3F4F
0180 003C 3EC5 DATA >3l:C5
0181 0030 3E"15 OATA >3£15
0182 003£ 3031' DATA >3031'
0183 0031' 3C42 OATA >3C42
0184 0040 3B21 DATA >3B21
0185 0041 39DB DATA >39DB
0186 0042 3871 DATA >3871
0187 0043 36£5 DATA >36£5
0188 0044 3537 [JATA >3537
0189 0045 3368 DATA >3368
0190 0046 3179 DATA >3179
0191 0047 2F6C DATA >:?F6C
0192 0048 2041 /lATA >2D41
0193 0049 2AFB DATA >;>A,8
0194 004A 289A DATA >2tl9A
0195 004B 2620 DATA >2620
0196 004C 238E DATA >238£
0197 0040 20£7 DATA >20£7
0198 0041-: 11::2B OATA >1£28
0199 004F lB50 DATA >1B50
0200 005U 187E DATA >18?E
0201 0051 1590 DATA >1590
0202 0052 1294 DATA >1294
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0203 0053 01'80 OATA >I'HO
0204 0054 Or.?C DATA >C?C
0205 0055 0964 DATA >964
0206 0056 0646 DATA >646
020? 005? 0324 OATA >3~4

0201:1 0050 0000 DATA >/1
0209 0059 FCOC DATA >FCOC
0210 005A F9BA OATA >'"98A
0211 0058 F69C OATA >1'69C
0212 005C 1'364 OATA >F3H4
0:;013 0050 FO?3 DATA >FO?3
0214 005E E06C DATA >EIl6C
0215 0051' EA?O OATA >EA?O
0216 0060 E?62 OATA >1'?62
021? 0061 E4A3 OATA >[4A3
0216 0062 E105 DATA >[105
0219 0063 01'19 DATA >01'19
0220 0064 OC?2 DATA >OC?2
0221 0065 09EO OATA >09[0
0222 0066 0?66 DATA >0?66
0223 006? 0505 DATA >0505
0224 0066 02BF OATA >0281'
0225 0069 0094 DATA >0094
0226 006A CE6? DATA >CF8?
022? 006B CC96 DATA >CC98
0228 006C CAC9 DATA >CAC9
0229 0060 C91B DATA >C91B
0230 006E C?6F DATA >C?6F
0231 0061' C625 DATA >C625
0232 OO?O r.40F DATA >C40F
0233 00?1 C3BE DATA >C3BE
0234 00?2 C2C1 OATA >C2Cl
0235 00?3 C1EB DATA >C1EB
0236 00?4 C13B OATA >C13B
023? 00?5 COB1 DATA >COS1
023B 00?6 C04F DATA >C04F
0239 DO?? C014 DATA >C014
0240 OO?B COOO OATA >cnoo
0241 00?9 C014 DATA >C014
0242 OO?A C04F OATA >C04F
0243 OO?B COB1 DATA >COBI
0244 OO?C C13B DATA >C138
0245 OO?O C1EB DATA >C1ER
0246 OO?E C2C1 OATA >C2C1
024? 0071' C3BE DATA >C3BE
024B 0060 C40F DATA >C411F
0249 0061 C625 DATA >C625
0250 00B2 C?BF DATA >C?BF
0251 00B3 C91B DATA >C91B
0252 00B4 CAC9 DATA >CAC9
0253 00B5 CC9B DATA >CC96
0254 00B6 CEB? DATA >CE6?
0255 OOB? 0094 OATA >0094
0256 OOBB 02BF DATA >0281'
025? 0089 0505 DATA >0505
0258 008A 0?66 DATA >0?66
0259 006B 09EO DATA >09£"0
0260 006e OC?2 UATA >OC?2
0261 0080 01'19 DATA >01'19
0262 008E E105 DATA >FIU5
0263 OOAF [4A3 DATA >E4A3
0264 0090 E?82 DATA >.. ?1:I2
0265 0091 EA?O DATA >EA?O
0266 0092 E06C DATA >EIJ6C
026? 0093 FO?3 DATA >1'073
0266 0094 F384 DATA >1'384
0269 0095 F69C DATA >F69C
02?0 0096 F9BA DATA >F9BA
02?1 009? I' CDC DATA >FCOC
02?2 ..
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0273
0274
0275
0276
0277
0276 1I09H 6EOo
0279 0099 7E02
0200 009A 701S
0261 00913 7100
0262 009C 6661
0283 0090 67AO
0264 009E 0000
0265 009E F400

OOAO 009C

*
.. INITlAlISERlNG..
.. lNlTJAllG~RlNG VAN HET nATA GEHEUG~N

START lOPK 0 INITfAlISEER DATA PAGE POINTER
lACK BEGIN STAHT AORES VAN OATA IN PROGR GEGEUGEN
lARK ARO,ErNO-BEGIN (ARO)- lENGTE DATA TABEl - 1
lAnK AR1,ONE START AORES VAN DATA IN DATA GEHEUGEN

lJ:ES lARP AII1
THlR *+,ARo URJ:NG DATA VAN PROGR NAAR DATA GEHEUGEN
AOo ONE INCREMENT ACCUMULATOR
BANl lEES IS AllE OATA OVERGEBRACHT?

..
* EINOE INITIAlISERING..
••••***••*~*~••**.§*.§••*••***•••*•••*.*.*4•••••••••••••••••..
.. HooFOPROGRAMMA..
• o •••§.~••~.*••*••~.§*.~**•••••••••••~••••••••••••••••••••••.... INPUT DATA VAN AlA..

0080 F600 WACHT BIOZ SAMPLE
OOBl 00B4
00B2 F900 B WACHT WACHT TOT DE CONVERSIE KlAAR IS
00B3 OOBO
00B4 4216 SAMPLE IN UN,PA2 HAAl OATA BINNEN VIA PORT 2
0005 2016 lAC UN
00B6 7803 XOR MASKo OATA CONVERSIE
00B7 S016 SACl liN SlA OATA OP....

.. SIN/COS r;fNCRATOR: OIRECT TABlF lOOKUP METHOOE.. TABEl IN PROGRAMMA GEHEUGEN..
00R8 282A lAC AlFA,8 QO --> Q16
00B9 S820 SACH TEMP MAAK AlFA INTEGER
OOBA 2020 lAC TEMP ( QO)
OoBB 7907 AND MASK4 BEPAAl TABElGROOTTE ( QO)
OOBC 002E ADD OFSET BEGIN VAN SINUSTAOEl [ QO)
OOBO 6728 TBlR SINA HAAl SINUSWAAROE UIT TABEl (Q 14)
OOBE 2020 lAC TEMP ( QO)
OOBF 0009 AOO SHIFT 90 GRADEN FASEVERSCHUIVING [ QO)
OOCO 7906 AND MASK3 MODULO 128 MASK [ QO)

.... JNITIAliSERING VAN 01 1( N-1) , o11(N-2), o12(N-1),.. U12( N-?), 021( N-.l) , o21( N-2) , o22( N-l) ,.. o22( N-2) , AlFA\ OFSET
OoAl 7F69 ZAC
00A2 SOlA SACl 011NMl
00A3 501B GACl 011NM2
00A4 SOlE SACL o12NMl
00A5 501F SACl 012NM2
00A6 5023 SACl 021NMl
00A7 S024 SACl 021NM2
00A8 5027 SACl o22NMl
00A9 5026 SACl 022NM2
OOAA S02A SACl AlFA
OOAB 7E16 lACK SINUS
OOAC 502E SACl OFS£T.... INITIALISERl NG VAN HET AIII
OOAO 4801 UUT CNTRl,PAO INITIAlISEER CONTROL REGISTER
OOAE 4902 OUT ClOCK,PAl INITIAlISEER SAMPLING CLOCK REGISTER.... SFT OVERFLOW MOOE
OOAF 7F8B SOVM

0322
0323
0324
0325
0326
0327
0328
0329
0330
0331
0332
0333
0334
033S
0336
0337
0338
0339

0321

0286
0287
0266
0269
0290
0291
0292
0293
0294
0295
0296
0297
0296
0299
0300
0301
0302
0303
0304
030S
0306
0307
U306
0309
0310
0311
0312
0313
0314
0315
0316
0317
0316
0319
0320
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*
*
-I> FILTER PAO 1:

*
* EERSTE TRAP FILTER PAO 1

*
* INGANG: Xl1N
* UITGANG: Y11N

*
* 011(N) - C1*X1HN) + A11*011(N-1) + A21*011(N-2)

*
-I> Yll(N) 801"U11(N) + 811*011(N-1) + 821*011(N-2)

*

-I>
-I>
-I> "'OUUlATORl RESPDNSIE: Xl1(N) - U(N)*COS(AlFA)

* "'OOUlATOR2 RE5PON5I1:: X21 ( N)

"'PY 801
APAC

( Q30)

( Q15)
( Q14)

( Q30)

( Q15)
( Q14)

( Q15)

( QO)
( QO)
( Q 14)
( Q6)
( Q6)
( Q6)

.( Q6)

A21*01 1( N-2)

U(N)*5IN(AlFA)

REPAAl TABElGROOTTE
8FGIN VAN SINUSTABEL
HAAl CU~INUSWAAROE UIT TABEl

ACC - C1*Xl1(N)

ACC 0

ACC - C1*X11(N) + 011(N-1)
ACC - C1.X11(N) + 011(N-1)

+ (A 1 1-1) *011 ( N-1)

BEREKEN N[EUW ACRES
"'OIJUlO 128 "'ASK
5lA NTEUW AORE5 OP

INPUT VAN "'00UlATOR1-2
CUSINUS WAAROE'

ACC - 821*U11(N-2)
011(N-2) := 011(N-1)

AL:C - B2POl 1( N-2) + 811*01 1( N-1)
011(N-l) .= 011(N)

Ar.c - 821-1>011(N-2) + 811*011(N-l)
+ ElOl"Ull(N)

AFAONUEN
Xl 2( N) - Y1 1( N) ACC

ACC - C1*Xll(N) + 011(N-1)
+ (A 1 1-1) "01 1(N-1) +

AFRONOEN
01 1(N) : - ACC
ACC .= 0

ACC - U(N)*SlN(ALFA)
AFRONOEN
"'00ULATOR2 OUTPUT

ACC - U(N)-I>e05(AlFA)
AFRONOEN
"'00UlATOR1 OUTPUT
SINUS WAAROE

A21

ONE.14
X21 N. 1

"'A5K4
OFRFT
COGA
AlFA
OElTA
"'ASK2
AlFA

ONE.14
X11N.l
SINA

UN
C05A

821
01 1N'" 1

ONE.14
011N.l

Cl
XllN
nl1N"'1
A11 "'N 1
011N.. l.15
011 N"'2

ANO
ADO
TBlR
lAC
ADO
ANO
GACl

AOU ON!.: • 14
SACH X12N.l

"'PY 8 11
lTD 011N

ADO
SACH
lAC
"'flY
LTD

LT
"'PY
PAC
APAC
AOO
5ACH
"'flY
PAC
APAC
ADO
SACH

ZAC
LT
"'PY
LTA
"'PY
AOO
LTA

"'PY
APAC

*

*

*

*

*•

•

•

0340 OOCl ?90?
0341 OOC" 002E
0342 OOC3 6?:?C
0343 00C4 202A
0344 00C5 0006
0345 00C6 ?9U5
0:146 OOC? 502A
034?
0346
0349
0350
0351
0352
0353 00C6 6A16
0354 00C9 602C
0355 OOCA ?F6E
0356 00C8 ?F6F
035? OOCC OEOO
0356 OOCO 5918
0359 OOCE 6028
0360 OOCF ?F6E
0361 0000 ?F6F
0362 0001 OEOO
0363 0002 5921
0364
0365
0366
036?
0366
0369
03?0
03?1
0372
0373
03?4
03?5
0376
0377 0003 71'"69
03?8 0004 6AOF
0379 0005 6018
0360 0006 6C1A
0381 OOO? 61J0A
0382 0006 OF1A
0363 0009 6C18
0384
0385 OOOA 600B
0366 0008 7F8F
036?
0386 OOOC OEOO
0389 0000 5919
0390 OOOE 7F69
0391 OOOF 600E
0392 OOEO 6B1A
0393
0394 OOEl 6000
0395 00E2 6H19
0396
0397 00[3 60UC
0398 00E4 7F8F
0399
0400 00E5 or:UU
0401 00E6 591C
0402
0403



Bijlage 7: listing van TWOPATH3 (~pag.) p. 7

~ Twr~IJC TRAP rILTlK PAD I;
.~

~ INGANG: X12N
* UITGANG: Y12N

* 012(N) - C2-<X12(N) + A12*021(N-1) + A22*012(N-2)
*
~ Yl:>(N) - BU:>l>n12(N) + 1:l12*012(N-l) + B22*012(N-2)

*
* FILTER PAD 2:

*
* EEASTF TRAP FILTER PAO 2:

*
* INGANG: X21N
* UITGANG: Y21N

*
* 021(N) - Cl*X21(N) + A11"-021(N-1) + A21*02(N-2)...
... Y21(N) - B01*1l21(N) + Bl1*D21(N-1) + B21*021(N-2)

A21*021( N-2)

ACC = 112 P021( N-2) + BI I "'02 I ( N-1)
+ B01*021( N)

ACC - C2*X12( N)

ACC - Cl*X21(N) + 021(N-1)
ACC Cl*X21(N) + 021(N-l)

+ ( Al I - I ) *021( N-1)

ACC 0

ACC = Cl*X21( N)

ACC - B22*1)12(N-2) + B12*012(N-1)
+ B02*0 I 2( N)

AFRONOEN
Y12(N) :-ACC

ACC = B21"'021( N-2) + Bl ''''02'( N-1)
021( N-1) ;= 021( N)

AGC 0

ACC - B22*012(N-2) + B12*012(N-l)
012(N-1) :-012(N)

ACC = Cl*X21( N) + 021( N-1)
+ (A11-1) *021( N-1) +

AFRONOEN
02 I (N) : = ACC
ACC := 0

ACC = 821*021(N-2)
021(N-2) := 021(N-1)

ACC = C2§X12(~) + 012(N-l)
ACC - C2*X12(N) + 012(N-l)

+ (""'2-1) *012( N-1)

ACC - C2*X12(N) + 012(N-l)
+ (A12- I) *012( N-l) + A22*012( N-2)

AFRONOEN
012(N) ACC
ACC :- 0

ACC - B22*012(N-2)
012(N-2) :- 012(N-l)

A21

A22

B21
021NMI

Cl
X21N
021NMI
AI I MN I
02 I NM I , 15
021NM2

ONE.14
D2 IN. I

ONE.14
01 2N. I

B22
012NMI

B12
012N

C2
Xl;:>N
012NMI
A12MNI
o12NM 1. 15
012NM2

MPY R I I
LTO 021N

MPY BOI
APAC

MPY
APAC

MPY 802
APAC

AOO
SAI:H
ZAC
MPY
LTD

MPY
APAC

ADD
SACH
ZAC
MPY
LTD

ZAC
LT
MPY
LTA
MPY
ADO
LTA

MPY
LTD

ADO ONE. 14
liACH Y12N,1

lAC
LT
MPY
LTA
MPY
ADO
LTA

*

0404
0405
0406
0407
0408
0409
0410
04 I I
0412
0413 00E7 7F89
0414 00E8 6A15
0415 00E9 601C
0416 OOEA 6C1E
041? 00E8 6010
0418 OOEC OFIE
0419 OOEO 6C1F
0420
0421 OOEE 601 I
0422 OOEF ?F8F
0423
0424 QOFO OEOO
0425 OOF I 5911)
0426 00F2 ?F89
042? 00F3 6014
0428 00F4 6B1E
0429
0430 00F5 6013
0431 00F6 6Bl1)
0432
0433 OOF? 6012
0434 00F8 ?F8F
0435
0436 00F9 OEOO
043? OOFA 5920
0438
0439
0440
0441
0442
0443
0444
0445
0446
044?
0448
0449
0450
0451 OOFB ?F89
0452 OOFC 6AOF
0453 OOFO 6021
0454 DOFF 6C23
0455 OOFF 600A
0456 0100 OF23
045? 0101 6C24
0458
0459 0102 6008
0460 0103 ?F8F
0461
0462 0104 OEOO
0463 \lIDS 5922
0464 0106 ?r89
0465 010? 60010
0466 0108 6B23
046?
0468 0109 6000
0469 010A 6B22
04?0
04?1 010B 600C
04?2 010C ?F81
0473
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- MOOIJLATIlA3-4 Aio SPONSlE: V( N) - Y12( N) -COS( A) .. Y22( N) il-SIN(A)..

D22( N) = r:2"X22( N) .. A12<>022( N-l) .. A22*022( N-2)

TWEEOF TRAP FILTER PAD 2:

H02 D022[N) .. B12-U22(N-l) .. 822*022(N-2)

( '115)

( Q15)
( Q14)

( Q30)
( Q15)
( Q14)

ACC
AFAONIJLN
X22( N) = Y21( N)

OUTPUT DATA NAAA POAT 2
GA EEN NIEUW SAMPLE HAL EN

AFAONOEN
TWOPAHI FIL TEA OUTPUT

ACC - S22-022(N-2) .. B12-022(N-l)
.. 802*022(N)

AFAUNO£:N
Y22( N) ACC

ACC - Y12(N)il-COS(A) .. Y22(N)*SIN(A)
( '130)

ACC = C2-X~2( N)

ACC C2*X22(N)" 022(N-l)
ACC - C2*X22(N) .. 022(N-1)

.. (A12-1)*022(N-l)

ACC 0

DATA CUNVERSI£:

ACC - Y12(N)il-C06(A)
INPUT VAN MOOULATOFl4
SINIJS WAAAOE

INPUT VAN MODULATOR3
COSINUS WAAAOE

ACC - 822.022(N-2)
022( N-2) : = 022( N-l)

ACC - B22i1-022(N-2) .. 812-022(N-l)
022(N-l) := 022(N)

ACC - C2i1-X22(N) .. 022(N-l)
.. (A12-1)il-022(N-l) .. A22i1-U22(N-2)

AFAONOEN
022( N) : - ACC
ACC :- 0

VN
MASKl
VN
VN,PA2
WACHT

A22

H12
U22N

822
022NM1

ON£:, 14
022N,l

C2
X22N
022NMl
A12MNl
022NM1,15
022NM2

ADD ONE, 14
HACH X22N,l

Y22( N)

MPY
APAC

MPY S02
APAC

ADO UNE, 14
BACH Y22N,1

LAC
XOFI
GAeL
OUT
B

Aon ONE, 14
SACH VN,1

INGANG: X22N
lIITGANG: Y22N

ZAC
LT
MPY
LTA
MPY
ADO
LTA

MPY
LTD

LT Y12N
MPY COSA
PAC
APAC
LT Y22N
MPY SINA
APAC
APAC

ADO
SACH
lAC
MPY
LTD

..,

-iI- OUTPUT NAAR AJU-

-

----c-

•..,
,II
iI-

*

*

-

0474 0100 OEOO
0475 010E 5925
0476
0477
04713
0479
04130
0461
0482
0483
0464
0485
0466
041J7 010F 7F69
0466 0110 6A15
0469 0111 6025
0490 0112 6C27
0491 0113 6010
0492 0114 OF27
0493 0115 6C26
0494
0495 0116 6011
0496 0117 7F6F
0497
0496 0116 OEOO
0499 0119 5926
0500 011A 7F69
0501 011B 6014
0502 011C 6827
0503
0504 0110 6013
0505 011E 6826
0506
0507 011F 6012
0506 0120 7F6F
0509
0510 0121 OEUO
0511 0122 5929
0512
0513
0514
0515
0516 0123 6A20
0517 0124 602C
0516 0125 7F6E
0519 0126 7F6F
0520 0127 6A29
0521 0126 602B
0522 0129 7F6F
0523 012A 7F6F
0524
0525 0128 OEOO
0526 012C 5917
0527
0526
0529
053lJ
0531 0121) 2017
0532 012E 7604
0533 012r 5017
0534 013U 4A17
0535 0131 F900

0132 0080
0536 END

NO EAAOAS, Nil WARNINGS
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lOT 'RECTRAN1'

..
*******••••************.*******••********••••••••••**•••••••

14:35:36 OB-OB-B6
PAGE 0001

PC2 . 1 B4. 10?

START PROGRAMMA OP AORES 000AORG a

.......... RECTRAN1 ..........

Bemonsterings~re~wentie : 39060 Hz , 4BB3 Hz
Bandbreedte laagdoorlaat~ilter: 100 Hz
Bandbreedte banddoorlaat~ilter: 200 Hz

....

..

....

.. Oit quadrature two-path ~ilter be staat uit twee paden

.. met in ieder pad een vierde orde Butterworth

.. laagdoorlaat~ilter. Ue sin/cos generator i.
uitgevoerd volgens de direct table loo~up Methode
met naar ~euze een 4, B, 16, 32, 64, o~ 12B

.. punts tabel.

.. Het laagdoorlaat~ilter bestaat uit twee tweede orde

.. recursieve laagdoorlaat~ilters

.. (bemonsterin&9~re~wentie:4BB3 Hz) in cascade

.. gevolgd door een 32e orde transversaal ~ilter

.. (bemonsterings~re~wentie.:39060 Hz).............

32010 FAMILY MACAO ASSF-MBLEA

..

.. OATA GEHEUGEN..
••**.*****••••***•••••**••••••••••••••••••••••••••••••••••••.... OIVERSF: CONSTANT EN

0000 ONE EQlI a ( ONE) -1
0001 CNTRL EQU 1 ( CNTRL) -AlB MODE
0002 CLOCK EQU 2 ( CLOCK) -SAMPLING CLOCK RATE
0003 MASKO EQU 3 ( MASK 0) -INPUT MASKER
0004 MASK1 EQlI 4 ( MASK1) zOUTPUT MASKER
0005 MASK2 EQU 5 ( MASK2) -MOOULO 12B MASKER ( QB)
0006 MASK3 EQU 6 ( MASK3) -MOOULO 12B MASKER ( '10)
OOO? MASK4 EQU ? ( MASK4) =TABELGROOTTE MASKER
OOOB MASKS EQU B ( MASKS) -MODULO B MASKER ( '10)
0009 DELTA EQU 9 (OEL TA) -STAP GROOTTE ( QB)
OOOA SHIFT EQU 10 ( SHIFT) =90 GRAOEN FASEVERSCHIL ( '10)
OOOB VOLGNO EQU 1 1 (VOLGNO)-AORES NIEUWE ROUTINE ( '10).... COEFFICIENTEN ANTI-ALIASING FILTER
OOOC A1MN1 EQU 12 ( A1MN 1) - COEFFICIENT A1MN1
0000 A2 EQU 13 ( A2) A2
OOOE C EQU 14 ( C) C.... COEFFICIENTEN EERSTE FILTERTRAP RECURSIEF FILTER
OOOF A11 MN 1 EQU 15 (A11MN1)-COEFFICIENT A11MN1
0010 A21 EQU 16 ( A21) A21
0011 C1 EQU 1? ( C1) C1.... COEFFICIENTEN TWEEOE FILTERTRAP RECURSIEF FILTER
0012 A12MN1 EQU 1B (A12MN1)-COEFFICIENT A12MN1
0013 A22 EQU 19 ( A22) A22
0014 C2 EQU 20 ( (2) C2.... COEFFICIENTEN TRANSVERSAAL FILTER
0015 BO EQU 21 ( BO) -COEFFICIENT BO
0016 B1 EQU 22 ( Bl) • B1
001? B2 EQU 23 ( B2) B2
001B B3 EQU 24 ( B3) B3
0019 B4 EQU 25 ( B4) B4
001A B5 EQU 26 ( B5) B5
001B 86 EQU 2? ( 86) 86

0001
0002
0003
0004
0005
0006
OOO?
OOOB
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
001?
001B
0019
0020
0021
0022 0000
0023
0024
0025
0026
002?
002B
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
003?
003B
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
004?
004B
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056
005?
005B
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066

RECTRAN1
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006? 001C 8? EQU 28 ( 8?) 8?
0068 0010 88 EQU 29 ( 88) 88
0069 001F. 89 EQU 30 ( 89) 89
OO?O 001F 810 EQU 31 ( 810) 810
00?1 0020 811 EQU 32 (8 I I) 81 I
00?2 0021 812 EQU 33 ( 812) 812
00?3 0022 813 EQU 34 (813) 813
00?4 0023 814 EQII 35 (H 14) 814
00?5 0024 815 EQU 36 ( B15) 815
00?6 0025 B16 EQlI 3? (B16) B16
OO?? 0026 Bl? EQU 38 ( Bl?) Bl?
00?8 002? B18 EQU 39 (B 18) B18
00?9 0028 B19 EQU 40 ( lJ I 9) B19
0080 0029 B20 EQU 41 ( B20) B20
0081 0021' B21 EQU 42 ( B21) B21
0082 OU2B B22 EQU 43 ( B22) B22
0083 002C B23 EQU 44 ( 923) 823
0084 0020 B24 EQU 45 ( B24) B24
0085 002E B25 EQU 46 ( B25) B25
0086 002F B26 EQU 4? ( B26) B26
008? 0030 B2? EQU 48 ( B2?) 82?
0088 0031 B28 EQU 49 ( B28) 828
0089 0032 B29 EQU 50 ( B29) B29
0090 0033 B30 EQU 51 ( B30) 830
0091 0034 B31 EQU 52 ( B31) B31
0092 U035 B32 EQU 53 ( B32) B32
0093 ..
0094 .. INPUT/OUTPUT TWOPATHFILTER
0095 0036 UN EQU 54 ( UN) -U( NJ
0096 003? VN EQU 55 ( VNJ -V( N)
009? ..
0098 .. INPUT/OUTPUT ANTI-ALIASING FILTER PAO I
0099 0038 XIN EQU 56 (X IN) -x I( NJ
0100 0039 FIN EQU 5? (F I N) -F I( N)
0101 0031' F1NMl EQU 58 (F1NM1) -F1( N-1)
0102 003B F1NM2 EQU 59 ( F I NM2) -F I( N-2)
0103 ..
0104 .. INPUT/UUTPUT EERSTE FILTERTRAP RECURSIEF FILTER PAO I
0105 003C FFIN EQU 60 (FF I N) -FFI( N)
0106 0030 GIN EQU 61 ( GIN) -G 1( N)
010? 003E G1NMl EQU 62 (G1NM1) -GI( N-I)
0108 003F G1NM2 EQU 63 (G1NM2) =Gl( N-2)
0109 ..
0110 .. OUTPUT TWEEOE FILTERTRAP RECURSIEF FILTER PAO I
01 I I 0040 HIN EQU 64 (HI N) -HI ( N)
0112 0041 H1NMl EQU 65 (H1NM1) -HI( N-1)
01 13 0042 H1NM2 EQU 66 (H1NM2)-Hl(N-2J
0114 ..
0115 .. TRANSVERSAAL FILTER PAD I
0116 0043 WIN EQU 6? ( WIN) -Wl( N-1)
o I I? 0044 W1NMl EQU 68 (W1NM1) -W1( N- I)
0118 0045 W1NM2 EQU 69 (W1NM2) -WI( N-2)
0119 0046 W1NM3 EQU ?O (W1NM3) -Wl( N-3J
0120 004? W1NM4 EQU ?1 (W1NM4) -WI( N-4)
0121 0048 YIN EQU ?2 ( YIN) -Y I ( N)
0122 ..
0123 .. INPUT/OUTPUT ANTI-ALIASING FILTER PAD 2
0124 0049 X2N EQU ?3 ( X2N) -X2( N)
0125 0041' F2N EQU ?4 ( F.2N) -F2( N)
0126 OU4B F2NMI EQU ?5 ( F2NM 1) -F2( N-1)
012? 004C F2NM2 EQU ?6 ( F2NM2) -F2( N-2)
0128 ..
0129 .. INPUT/OUTPUT EERSTE FILTERTRAP RECURSIEF FILTER PAO 2
0130 0040 FF2N EQU ?? ( FF2N) -FF2( N)
0131 004E G2N EQU ?8 ( G2N) -G2( N)
0132 004F G2NMI EQU ?9 ( G2NM 1) -G2( N- 1)
0133 0050 G2NM2 EQU 80 ( G2NM2) -G2( N-2)
0134 ..
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0135 .. OUTPUT TWEEOE FILTERTRAP RF.CURSIEF FILTER PAD 2
0136 0051 H2N EQlI 81 ( H2N) -H2( N)
013? 0052 H2NJII1 EQU 82 ( H2NJII 1) =H2( N-1)
0138 0053 H2NJII2 EQLJ 83 ( H2NJII2) -H2( N-2)
0139 ..
0140 .. TRANSVERSAAL FILTER PAO 2
0141 0054 W2N EQU 84 ( W2N) -W2( N- 1)
0142 0055 W2NJII1 EQIl 85 ( W2NJII 1) =W2( N-1)
0143 0056 W2NJII2 EQU 86 ( W2NJII2) -W2( N-2)
0144 005? W2NJII3 EQU 8? (W2NJII3) -W2( N-3)
0145 0058 W2NJII4 EQLI 88 (W2NJII4) -W2( N-4)
0146 0059 Y2N EQU 8~ ( Y2N) -Y2( N)
014? ~

0148 .. OIVERSE VARIABELEN
0149 005A ALFA EQU 90 ( ALFA) -JIIOOULO 120 TELLER ( Q8)
0150 005B SINA EQU 91 ( SINA) -SINUS( ALFA) (Q 14)
0151 005C COSA EQU 92 ( COSA) -COSINUS(ALFA) (Q 14)
0152 0050 TEJIIP EQU 93 ( TEJIIP) =KLAO
0153 005E SINAOR EQU 94 (SINAOR)-AORES VAN SINUSTABEL ( QO)
0154 005F TELLER EQU 95 (TELLER)-SUBROUTINE AORESTELLER ( QO)
0155 0060 SUBAOR EgU 96 (SUBAOR)=AORES VAN SUBROUTINES ( gO)
0156 ..
015? ***•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
0158 ..
0159 .. PROGRAJIIJIIA GEHEUGEN
0160 ..
0161 ••••••••••~ ••••••••••••••••••••••••*••••••••••••••••••••••••
0162 ..
0163 0000 F900 B START SPRING OVER OE TABEL HEEN

0001 00B8
0164 ..
0165 .. TABEL IN Ht.T PROr.RAJIIJIIA GEHEUGEN
0166 ..
016? 0002 0001 BEGIN DATA >0001 ( ONE) -1
0168 0003 0008 OATA >0008 (CNTRL) ->0008
0169 0004 0800 OATA >0800 ( CLOCK) ->0800 39060Hz SAJIIPLE KLOK
01?0 0005 ?FFF DATA >?FFF ( JIIASKO) ->?FFF
01?1 0006 8000 OATA >8000 (JIIASK1)->8000
01?2 OOO? ?FFF DATA >?FFF ( JIIASK2) ->?FFF ( g8)
01?3 0008 OO?F DATA >OO?F" (JIIASK3) =>OO?F ( gO)
01?4 0009 FFFF DATA >FFFF ( JIIASK4) ->FFFF 128 PUNTS TABEL
01?5 .. >FFFE 64
01?6 .. >FFFC 32
01?? .. >FFF8 16
01?8 .. >FFFO 8
01?9 .. >FFEO 4
0180 ..
0181 OOOA OOO? DATA >OOO? (JIIASK5)->000? ( gO)
0182 OOOB 0800 DATA >0800 ( DEL TA) ->0800 8.0 2441 Hz ( g8)
0183 ..
0184 .. delta ~ (Hz)
0185 .. >0000 0.0 o Hz
0186 .. >0100 1.0 305 Hz
018? .. >0200 2.0 610 Hz
0188 .. >0300 3.0 915 Hz
0189 .. >0400 4.0 1221 Hz
0190 .. >0500 5.0 1526 Hz
0191 .. >OAOO 10.0 3052 Hz
0192 .. >1400 20.0 6103 Hz
0193 .. >1EOO 30.0 9155 Hz
0194 .. >2800 40.0 12206 Hz
0195 .. >3200 50.0 15258 Hz
0196 .. >3COO 60.0 18309 Hz
019? ..
0198 ..
0199 OOOC 0020 DATA >0020 ( SHIFT) -32 128/4 ( gO)
0200 0000 0040 DATA >0040 ( VOLGND) -64 ( gO)
0201 ..
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0202 OOOE 68l:4 OATA -26820 (A1MN1) --2611211~2~-'-15 ( Q I 5)
0;>03 000. 9u4e OATA -27316 ( 1\2) --27316-'"2-""-15 ('l I 5)
0204 0010 01FO OATA +496 ( C) '496:-2-a-"-15 [ g15)
0205 *
0206 DOll 6307 OATA +25351 (AllMN1)-+25351*2""-15 ( 'l I 5)
0207 0012 9B17 OATA -25833 [A? 1) =-25833-lt2<:-"-15 ( g IS)
0208 0013 01E2 OATA +482 ( C 1) +482"2 .... -15 (g15)
0209 "0210 0014 71FA OAT A +29178 (A12MN1)=+29178-a-2""-15 (g15)
0211 0015 8C02 OATA -29M14 ( A22) --29694"2''''- IS ( g15)
0212 0016 02U4 OATA +516 ( G) +516"2""-15 ( g15)
0213 "0214 U017 0005 DATA +5 ( 130) +5*2*"-15 ( g15)
0215 0016 0025 OATA +37 ( B1) +37.. 2 .... -15 ( 'l15)
0216 0019 0093 OATA +147 ( 132) +14'1"'2**-15 (g15)
0217 001A 0190 OATA +400 ( B3) +400"2*"-15 ( g15)
0218 001R 0361 OATA +665 ( B4) +1165"2""- 15 ( g15)
0219 001C 0647 DATA +1607 [ B5) +1607"2""-15 ( g15)
0220 0010 OA7F OATA +2667 ( B6) - +2667*2""-15 ( g15)
0221 001E 1046 OATA +4166 ( B7) - +4166"2""-15 ( g1S)
0222 001F 17C3 OATA +6063 ( B8) = +6083"2""-15 ( g15)
0223 0020 2006 DATA +8406 ( B9) - +8406"2""-15 ( g15)
0224 0021 2AFO OAT A + 11005 (A 10) -+11005"2""-15 ( g15)
0225 0022 3575 OATA +13685 (H 11) =+13685"2""-15 ( g15)
0226 0023 3F74 OAT A +16244 ( 8 12) -+16244"2""-15 ( g15)
0227 0024 4835 OATA +18485 ( B13) -+18485"2""-15 ( g15)
0228 0025 4FTI' OATA +20223 ( B14) =+20223-a-2""-15 (g15)
0229 0026 531E OATA +21278 ( B I 5) -+21278"2""-15 ( g15)
0230 0027 5401 DATA +21505 (B 16) -+21505"2""-15 ( g IS)
0231 0026 5176 OAT A +2U854 (B 17) =+20854"2""-15 (g15)
0232 0029 4BEO OAT A +19424 [1318) -+19424"2""-15 (g IS)
0233 002A 43F6 DATA +17400 ( B19) -+17400"2""-15 (g15)
0234 0028 3A69 OATA +149135 ( 1320) =+14985"2""-15 ( g1S)
0235 002C 3056 DATA +12374 ( 1:12 1) -+ 12374-"2""- 1S (g15)
0236 0020 2619 DATA +9753 ( B22) +9753*2"*-15 ( g1S)
0237 002E lC87 OATA +7303 ( A23J = +7303"2""-15 ( g1S)
0231:1 002F 143C OATA +51130 ( 824) - +5180"2""-15 ( g1S)
0239 0030 0096 OATA +34'/8 l B25) - +3478"2""-15 ( g15)
0240 0031 0898 UATA +2200 ( 026) = +2200"2""-15 ( g1S)
0241 0032 050A DATA +1290 ( B27) +1290"2""-15 ( g1S)
0242 0033 02AA OATA +6112 ( B28) +682"2""-15 ( g15)
0243 0034 0136 OATA +310 ( 029) +3 10*2-""- 15 ( g1S)
0244 0035 0070 DATA +112 ( 030) +112"2""-15 ( g IS)
0245 0036 0018 OATA +27 ( B31) +27"2""-15 ( g15)
0246 0037 0003 EINO OATA +3 ( 832) +3"2""-15 (g1S)
0247 "0248 0038 0000 SINUS OATA >0 SINUS TABEL WAAAOEN IN g14 FOAM AT
0249 0039 0324 DATA >324
02S0 003A 0646 DATA >646 121:1 PlJNTEN TUSSF:N 0 EN 360 GRADEN
02S1 0038 0964 DATA >964
0252 003C OC7C OATA >C7C
02S3 0030 OF80 OATA >FI:IO
0254 0031' 1294 OATA >1294
0255 003F 1590 OATA >1590
0256 004U 187E DATA >1l:l71-:
02S7 0041 lRSO OATA >18S0
0258 0042 11' 21:1 OATA >1£2B
0259 0043 20E7 DATA >20£:7
026U 0044 23Br DATA >?3AF:
0261 0045 2620 OATA >2620
0262 0046 21:19A DATA >209A
02(,3 0047 2AFR OATA >?AI'8
G264 0041:1 2041 OATA >2041
0265 U049 2F6C OATA >2F6C
0266 004A 3179 DATA >3179
0267 0048 3368 DATA >3368
0268 004G 3537 DATA >3537
0269 0040 36F5 DATA >36[5
0270 0041' 3871 OATA >31171
0271 004F 390B OATA >390B
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0272 0050 3B21 OATA >3B21
0273 0051 3C42 DATA >3C42
0274 0052 3D3F DATA >3U31-
0275 0053 3E15 DATA >3E15
0276 0054 3EC5 DATA >3EG5
0277 U055 3F4F DATA >3F4F
0278 0056 3FR1 DATA >3FR1
0279 0057 3FEC DATA >3FEC
0260 0058 400U DATA >40UD
0281 0059 3FEC OATA >3FEC
0282 005A 3FB1 DATA >3FH1
0283 005B 3F4F DATA >3F4F
0284 005C 3EC5 OATA >3EC5
0285 OU5D 3E15 OAT A >3E15
0286 005E 3D3F OATA >3U3F
0287 005F 3C42 OATA >3C42
0288 0060 3821 DATA >3H21
0289 0061 39DB DATA >390B
0290 0062 3871 DATA >3871
0291 0063 36E5 OATA >36E5
0292 0064 3537 DATA >3537
0293 0065 3368 OATA >3368
0294 0066 3179 DATA >3179
0295 0067 2F6C DATA >2F6C
0296 0068 2041 OATA >2041
0297 0069 2AFB OATA >2AFB
0298 006A 289A DATA >289A
0299 006B 2620 DATA >2620
0300 DD6C 238E DATA >238E
0301 0060 20E? OAT A >2DE7
0302 006E 1E2B DATA >1E2B
0303 006F 1B5D DATA >1B5D
0304 OO?O 187E DATA >187E
0305 0071 1590 DATA >1590
0306 0072 1294 DATA >1294
030? 0073 OF8D DATA >FBD
0308 0074 OC7C DATA >C7C
0309 0075 0964 DATA >964
0310 0076 0646 OATA >646
0311 007? 0324 DATA >324
0312 0078 0000 OATA >()
0313 0079 FCDC DATA >FCDC
0314 007A F9BA DATA >F9BA
0315 007B F69C DATA >F69C
0316 OD7C F384 DATA >F384
D31? OO?D F073 DATA >F073
0318 OD7E ED6C DATA >ED6C
0319 D07F EA7D DATA >EA7D
0320 0080 E782 OATA >E782
0321 0081 E4A3 DATA >E4A3
0322 0082 E1D5 OATA >[105
0323 0083 DF19 DATA >DF19
0324 0084 DC72 DATA >0(;72
0325 0085 D9ED DATA >D9ED
0326 0086 0766 DATA >0766
0327 0087 0505 DATA >0505
0328 0088 D28F nATA >D2BF
0329 0089 0094 DATA >0094
033U n06A CE87 nATA >CC87
0331 ODBa CC98 DATA >CC98
0332 nD8C CAC9 DATA >(;AC9
0333 0080 C91B DATA >C91B
0334 008E C76F DATA >C78F
0335 DDaF C625 DATA >C625
0336 009U C4UF DATA >C4UF
0337 0091 C3BE OATA >C3BE
0338 0092 C2C1 DATA >C2C1
0339 0093 C1EB DATA >C1EB
0340 0094 (;138 DATA >C13E1
0341 0095 CD81 DATA >C081
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BAENG DATA VAN PAOGA NAAA DATA GEHEUGEN
INCAEMENT ACCUMULATOR
16 ALL£ DATA OVERGEBAACHT?

INITlALJSEAING VAN F1(N-l), F1(N-2), G1(N-l), G1(N-2)
Ht(N-l), Ht(N-2). Wt(N-1) , Wt(N-2), Wt(N-3),
W1(N-4), F2(N-l), F2(N-2), G2(N-1), G2(N-2),
H2(N-l), H2(N-2), W2(N-l), W2(N-2), W2(N-3),
W2(N-4), ALFA, TELLEA, SUBAOA, SINAOR

ZAC
SACL F1Nl'll
SACL F1NM2
SACL G1NMl
SACL G1NM2
SACL H1NMl
SACL H1NI'I2
SACL W1NM1
SACL W1NM2
6ACL W1NI'I3
SACL W1NM4
SACL F2Nl'll
SACL F2NI'I2
SACL G2NMI
GACL G2NM2

INITIALISERJNG VAN HET DATA GEHEUGEN
LOPK 0 INITIALISEER OATA PAGE POINTER
LACK BEGIN STAAT AOAES VANOATA IN PROGR GEGEUGEN
LAAK AAO,EINO-BEGIN (ARO)· LENGTE DATA lABEL - 1
LARK AR1,ONE STAAT AOAES VAN OATA IN OATA GEHEUGEN
LAAP ARl
TBLA "'+,AAO
AOO ONE
BANZ LEES

DATA >C04F
DATA >C014
OATA >COUO
DATA >C014
DATA >C04F
OATA >COBI
DATA >C138
DATA >elEB
DATA >C2Cl
DATA >C3BE
OAT A >C40F
OATA >C625
DATA >C78F
DATA >C918
DATA >CAC9
DATA >CC98
DATA >CE87
DATA >0094
DATA >02RF
DATA >0505
OATA >0766
OATA >09EO
OATA >OC72
OATA >OF19
OATA >El05
OATA >E4A3
DATA >E782
OATA >EA70
OATA >EIJ6C
OATA >F073
OATA >F384
DATA >F69C
OATA >F9BA
OATA >FCOC

LEES

START

...
•••••••••••••••••••******•••••••••••••••••••••••••••••••••••
...
... INITIALIGEAING...
...

0342 0096 C04F
0343 0097 C014
0344 0098 COOO
0345 0099 C014
0346 009A C04F
0347 0098 COBI
0348 009C C13B
0349 0090 CI EB
0350 009E C2Cl
0351 009F C3BE
0352 OOAO C40F
0353 OOAI C625
0354 00A2 C78F
0355 00A3 C91B
0356 00A4 CAC9
0357 00A5 CC98
0358 00A6 CE87
0359 00A7 0094
0360 00A8 02BF
0361 00A9 0505
0362 OOAA 0766
0363 00A8 09EO
0364 OOAC OC72
0365 OOAO OF19
0366 OOAE El05
0367 OOAF E4A3
0368 OOBO E782
0369 OOBl EA70
0370 00B2 E06C
0371 00B3 F073
0372 00B4 F384
0373 00B5 F69C
0374 00B6 F9BA
0375 00B7 FCOC
0376
0377
0378
0379
0380
0381
0382 00B8 6EOO
0383 00B9 7E02
0384 OOBA 7035
0385 OOBB 7100
0386 OOBC 6881

,0387 OOBO 67AO
0388 OOBE 0000
0389 OOBF F400

OOCO OOBC
0390 ...
0391 ...
0392 ...
0393 ...
0394 ...
0395 ...
0396 OUCl 7F89
0397 00C2 503A
0398 00C3 5038
0399 00C4 503E
0400 00C5 503F
0401 00C6 5041
0402 00C7 5042
0403 00C8 5044
0404 00C9 5045
0405 OOCA 5046
0406 00C8 5047
0407 OOCC 5048
0408 OOCO 504C
0409 OOCE 504F
0410 OOCF 5050
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..

.. SIN/COS GENERATOR: DIRECT TABLE LOOKUP METHODE

.. TABEL IN PROGRAMMA GEHEUGEN

..

.. INITIALISERING VAN HET AlB
OUT CNTRL,PAO INITIALISEER'CONTROL REGISTER
OUT CLOCK,PA1 INITIALISEER SAMPLING CLOCK REGISTER

.. HOOFOPROGRAMMA..

.**.*••*••••***.4•••*••*•••~~••••••••••*••••**••*•••••*•••••..

.. INPUT OATA VAN AlB..

..

.. SET OVERFLOW MODE
SOVM..

.. EINOE INITIALISERING..
•••••*.*****••***.***~*••***••*••*•••*•••••*•••••*••••• * ••••..

(Q'5)
( Q14)

( QO)
( QO)
( QO)
( Q14)
( QO)
( QO)
( QO)
( QO)
( QO)
( Q14)
( QB)
( QB)
( QB)
( Q8)

INPUT VAN MOUULATOR1-2
COSINUS WAAROE

QB --> Q16
MAAK ALFA INTEGER

HAAL DATA BINNEN VIA PORT 2

BEREK EN NIEUW AORES
MODULO 128 MASK
SLA NIEUW AORES OP

BEPAAL TABELGROOTTE
BEGIN VAN SINUSTABEL
HAAL SINUSWAAROE UIT TABEL

WACHT TOT DE CONVERSIE KLAAR IS

OATA CONVERSIE
SLA DATA OP

90 GRADEN FASEVERSCHUIVING
MODULO '2B MASK
BEPAAL TABELGROOTTE
BEGIN VAN SINUSTABEL
HAAL COSINUSWAAROE UIT TABEL

WACHT

UN,PA2
UN
MASKO
UN

H2NMI
H2NM2
W2NM1
W2NM2
W2NM3
W2NM4
ALFA
TELLER
ONE
SUB

ALFA,B
TEMP
TEMP
MASK4
SINAOR
SINA
TEMP
SHIFT
MASK3
MASK4
SINAIlR
COSA
ALFA
DELTA
MASK2
ALFA

SUBAOR
SINUS
SINAOR

LT UN
MPY CllfiA
PI\C

LAC
SACH
LAC
ANO
ADO
TBLR
LAC
ADO
ANO
AND
ADO
TBLR
LAC
ADO
AND
SACL

SACL
SACL
SAeL
SACl
SAr.L
SACL
SAr.L
SACL
LT
MPYK
PAC
SACL
LAr.K
SACL

*

*

WACHT BIOZ SAMPLE

B

SAMPLE IN
LAC
XOR
SACL

.. MOOULATOR2 RESPONSI[: X2(N) = U(N)*SIN(ALFA)

....
* MODULATOR' RESPONSIF.: X'(N) = U(N)*COS(ALFA)

..

..

0411 0000 5052
0412 0001 5053
0413 0002 5055
0414 0003 5056
0415 00IJ4 50S?
0416 0005 5058
041? 0006 505A
0418 ODD? 505F
0419 0008 6AOO
0420 0009 8200
0421 OOOA ?F8E
0422 OOOB 5060
0423 OOOC ?E38
0424 DODD 505E
0425
0426
042? OOOE 4801
0428 OOOF 4902
0429
0430
0431 OOEO ?F8B
0432
0433
0434
0435
0436
043?
043B
0439
0440
0441
0442
0443 00E1 FGOO

00E2 00E5
0444 00E3 F900

00E4 00E1
0445 ODES 4236
0446 00E6 2036
044? OOE? ?803
0448 00E8 5036
0449
0450
0451
0452
0453
0454 00E9 285A
0455 OOEA 5850
0456 OOEB 2050
045? OOEC ?90?
0458 ODED 005E
0459 OOEE 6?5B
0460 OOEF 2050
046' OOFO OOOA
0462 OOF1 ?906
0463 00F2 ?90?
0464 OOF3 005E
0465 00F4 6?5C
0466 UOF5 2051'
046? OOF6 0009
0468 OOF? ?905
0469 OOFB 5051'
04?0
04?'
04?2
04?3
04?4
04?5
04?6 00F9 61'36
04?? OOFA 605C
04?B OOFB ?F8E



Bijlage 8: listing van RECTRM~1 (15 pag.)

..

.. ANTI-ALIASING FILTER PAD 2:..

.. INGANG: X2N
iI UITGANG: F2N..
.. F2(N) - CilX2(N) + A1"F2(N-1) + A2 i1F2(N-2)..

..

..

.. ANTI-ALIASING FILTER PAD 1:

( Q30)

( 'l30)

( '115)

( 'lIS)
( '114)

ACC - C"X2( N)

ACC 0

ACC :- 0

ACC - C"X 1( N)

ACC - C"Xl(N) + Fl(N-l)
Ace - C"Xl(N) + F1[N-l) + A2"F1[N-2)
F 1( N-2) : - F H N-1)

ACC = RElATIEF AOAES SUBROUTINE
ACC = ABSOLUUT AORES SUBROUTINE
SUBROUTINE AANROEPEN

Ace - U(N)~CO~(AlFA)

AFRONDEN
MOOUlATURl OUTPUT
SINUS WAAROE

ACC - C*X2(N) + F2(N-1) + A2"F2(N-2)
+ (A1-1)*F2( N-1)

AFRONOEN
F2( N) : - ACC
F2(N-1) := F2[N)

ACC - CilX2(N) + F2(N-1)
ACC - C*X2(N) + F2(N-l) + A2"F2(N-2)
F2( N-2) : = F2( N-l)

TELLER UPHALEN
SAHlE TEllER OPHOGEN
HOUUlO 8 MASKER
TELLER WEGZETTEN

ACC - C"X1(N) + F1(N-l) + A2"F1(N-2)
+ [A 1- 1) "F 1[ N- 1)

AFRONOEN
F1( N) :- ACC
FHN-1) :- F1(N)

ACI: - U(N)"SIN(ALrA)
AFRONOEN
"'OOULATUR2 OUTPUT

ONE.14
X2N,1

SUBAOR

ONE.14
XIN, 1
SINA

X2N
C
F2NM2
A2
F2NM1,15
F2NMI

TElLFR
ONE
MASKS
TELLER
TELLER
VOLGNO

XIN
C
F1NM2
A2
F 1NMI , 15
F1NMl

MPY A1MNl
APAC

MPY A1MN1
APAC

APAC
ADD
!:iACH
MPY
PAC
APAC
ADO
SAGH

ADO ONE. 14
SACH F1N, 1
SAr.H F 1NMI • ,

AOO ONE, 14
SACH F2N,1
SACH F2NM1,1

ZAC
LT
MPY
LTA
MPY
AOO
LTD

LAC
ADO
AND
SACL
LT
HPY
PAC
ADO
CAL A

ZAC
LT
"'PY
LTA
MPY
AOO
LTO

..

....

.. SUBRUUTINE KEUZE
iI

..
*

.. IN~ANG: XIN

.. UITGANG: F1N

.. FHN) - CilX1(N) + Al"F1(N-l) + A2"F1(N-2)

..

..

..

..

..

..

054?

04?9 OOFe ?F8F
048U OOFO UCOO
0481 OOf£ S93B
0482 OOFF 6058
0483 0100 ?F8£
0484 0101 ?F8F
0485 0102 IIEOO
04~6 0103 5949
048?
0488
0489
0490
0491
0492
0493
0494
0495
0496 0104 ?F89
049? 0105 6A38
0498 0106 600E
0499 010? 6C3B
0500 0108 6000
0501 0109 OF3A
0502 010A 683A
0503
0504 010B 600C
0505 010C ?F8F
0506
050? 0100 OEOO
0508 010E 5939
0509 010F 593A
0510
0511
0512
0513
0514
0515
0516
OS1?
0518
0519 0110 ?F89
0520 0111 6A49
0521 0112 600E
0522 0113 6C4C
0523 0114 6000
0524 0115 OF4B
0525 0116 6B48
0526
052? OIl? 600C
052B 011B ?FBF
0529
0530 0119 OEOO
0531 011A 594A
0532 0118 594B
0533
0534
0535
0536
OS3? 011e 20SF
0538 0110 0000
0539 o11E ?908
0540 011F 5U5F
0541 0120 6ASF
0542 0121 600B
0543 0122 ?F8F:
0544 0123 0060
0545 0124 ?F8C
0546
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§ MonULATOR3-4 REGPONGJ~: yeN) - Y1(N)~CUG(A) + Y2(N)§SIN(A)
§

ADD ONE,14
SACH VN,1

§

•
* OUTPUT NAAR AlB
•

LT Y1N
MPY CUGA
PAC
APAC
LT Y2N
MPY SINA
APAC
APAC

(Q 15)
( Q14)

( Q30)
( Q15)
( Q14)

( Q15)

ACC - "(N)*COS(A) + Y2(N)*SIN(A)
( Q30)

OATA CONVERSIE

INPUT VAN MOOULATOR3
COSTNIIS WAAROE

ACC : "(N).COS(A)
INPIIT VAN MOOULATOR4
SINIIS WAAROE

AFRONOEN
TWOPATH FILTER OUTPUT

OUTPUT OATA NAAA POAT 2
GA EEN NIEUW SAMPLE HALEN

VN
MASK1
VN
VN,PA2
WACHT

LAC
XOR
SACL
OUT
A

0548
0549
0550 n125 6A48
0551 0126 605C
0552 012? ?F8E
0553 012B ?FBF
0554 0129 6A59
0555 012A 605A
0556 0128 ?FBF
055? 012C ?F8F
0558
0559 0120 OEOO
0560 012E 593?
0561
0562
0563
0564
0565 012F 203?
0566 0130 ?804
056? 0131 503?
0566 0132 4A3?
0569 0133 F900

0134 00E1

AORG >20U
•
• SAMPLEFREWENTIE REOUCEREN VAN 39060 Hz NAAR 4663 Hz:

*

§

*.*****.*.***~****.**.**.***.******••••*•••*••o •••••••••••••

*
• EINOE HOOFOPROGRAMMA
It

•••••••~.*.*•••~~~••************.*.**.****.***.*.***.**.**.*
*
*****************••••******.************•••*****-*****.*.***
•
* SUBROUTINES
•.*••**••~*••••*.***••***.*••**.*•••*.*••*••***•••*****.*.***
•

*
* TRANSVERSAAL FILTER PAO 1:
•

F1 (NJ

F2( N)

ACC : B32*W 1(N-4) + 824"W 1( N-3)
+ B16"'W1( N-2) + B6"'W1( N- 1)
+ BO*W1( N)

AFAONOEN
Y1(N) :- ACC

ACC : B32*W1(N-4) + B24*W1(N-3)
+ B16*W1(N-2) + B6*W1(N-1)

ACC B32*W1(N-4) + B24*W1(N-3)
+ B16ll-W1( N-2)

ACC - B32*W1(N-4) + B24*W1(N-3)

ACC - 832*W1(N-4)

W1(N) H1(N)
ACC :- 0

FF 1( N)

FF2( N)

B6
W1N

H1N
W1N

F1N
FF1N
F2N
FF2N

W1NM4
832
W1NM3
B24
W1NM2
B16
W1NM1

MPY BO
APAC

MPY
LTD

AOO ONE, 14
SACH Y1N,1

LAC
SACL
ZAC
LT
MP'
LTO
MPY
LTD
MPY
LTD

LAC
GACL
LAC
SACL

*
*

SIIB

05?0
05?1
05?2
05?3
05?4
05?5
05?6
05??
05?6
05?9
0560
0561
0562
0583 0200
0564
0565
0566
056? 0200 2039
0566 0201 503C
0569 0202 204A
0590 0203 5040
0591
0592
0593
0594 0204 2040
0595 0205 5043
0596 0206 ?F69
059? 020? 6A4?
0596 0206 6035
0599 0209 6846
0600 020A 6020
0601 0208 6845

0602 020C 6025
0603 0200 6844
0604
0605 020E 6010
0606 020F 6B43
060?
0606 0210 6015
0609 0211 ?F6F
0610
0611
0612 0212 OEOO
0613 0213 5946
0614
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0615 ~ TRANSVERSAAL FILTER PAD 2:
0616 '"0617 0214 2051 LAC H2N
0618 0215 5054 GACL W2N W2( 101) H2( 101)
0619 0216 7F89 ZAC ACC 0
0620 0217 6A58 LT W2NH4
0621 0218 6035 MPY B32
0622 0219 6B57 LTD W2NH3 ACC B32"'W2(N-4)
0623 021A 6020 MPY H24
0624 U21" 6R56 LTn W2NH2 ACC - B32<>W2(N-4) + B24.W2( 101-3)
0625 021C 6025 MPY "16
0626 0210 6855 LTIl W2NHl ACC = B32·W2(N-4) + B24·W2( 101-3)
0627 • • + B16<>W2( 101-2)
0628 021E" 6011) MPY B8
0629 021F 6B54 LTD W2N ACC = B32·W2(·N-4) + B24·W2(N-3)
0630 • + B16 ltW2( 101-2) + B8·W2(N-l)
0631 0220 6015 MPY BO
0632 0221 7F8F APAC ACC = B32·W2(N-4) + B24*W2( N-3)
0633 • + B 16.W2( N-2) + B8.W2( N- 1)
0634 • + BO.W2( 101)
0635 0222 DE00 ADO ONE. 14 AFRONOEN
0636 0223 5959 BACH Y2N.l Y2( 101) := ACC
0637 0224 7F80 RET
0638 •
0639 **••••••••• 4 ••• a ••••***••••••••******•••••••••••••••••••••••
0640 •
0641 0240 AORG >240
0642 It

0643 • RECIJHSJEF FILTER PAD 1 (EERSTE THAP):
0644 •
0645 • INGANG: FF1N
0646 • lIITGANG: G1N
0647 •
0648 • G1( N) = r.l*FF1( N) + Al 1"G1( 101-1) + A21·G1(N-2)
0649 •
0650 0240 7F89 ZAG ACC 0
0651 0241 6A3C LT FF1N
0652 0242 6011 MPY Cl
0653 0243 6C3F LTA G1NM2 ACC = Cl*FF1( N)
0654 0244 6010 MPY A21
0655 0245 OF3E ADO G1NM1.15 ACC = C 1.FF 1( N) + G1( N-1)
0656 0246 6B3E LTO G1NM1 ACC el"'FF1( N) + G1( N-1)
0657 • + A21.G1( 101-2)
0658 • G1( N-2) :- 61(N-1)
0659 0247 600F MPY All "IN 1
0660 0248 7F8F APAC Ace - el.FF1( N) + G1( 101-1)
0661 • + A21·G 1( N-2) + (Al 1-0.G1( N-1)
0662 0249 DE 00 AOU ON~. 14 AFRONOEN
0663 024A 5930 GACH G1N.l Gl ( N) :- Ace
0664 024B 593E BACH G1NM1.1 G1( 101-1) G1( N)
0665 *
0666 ... THANSVERSAAL FILTER PAD 1 :
0667 •
0668 024C 7F89 ZAG ACC 0
0669 0240 6A47 LT W1NM4
0670 024E 602£ MPY B25
0671 024F 6C46 LTA W1NM3 ACC B25"W 1( N-4)
0672 0250 6026 MPY B17
0673 0251 61;45 LTA W1NM2 AGC = B25~W 1( N-4) + B17·W1( N-3)
0674 0252 601E MPY 89
0675 0253 6C44 LTA W1NMl ACC - B25<>W1(N-4) + B17.Wl( 101-3)
0676 .. + B9*W1( N-2)
0677 0254 6016 MPY III
0678 0255 7F8F APAC ACG - B25"-W1( 101-4) + B17.Wl( N-3)
0679 • + B9"W1( 101-2) + B1 *w 1( 101-1)
0680 0256 OEOO ADD ONe.14 AFRONOEN
0681 0257 5948 SACH YIN. 1 Y1( N) :- ACC
0682 ..
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0683 it TRANSVERSAAL FILTER PAD 2:
0684 ..
0685 0258 ?F89 ZAC Ace := 0
0686 0259 6A58 LT W2NI'I4
068? 025A 6D2E I'IPY B25
0688 025B 6C5? LTA W2NM3 ACC B25 itW2( N-4)
0689 025C 6026 MPY B17
0690 0250 6C56 LTA W2NI'I2 Ar:C - B25 itW2( N-4) + B17«-W2( N-3)
0691 025E 601E MPY B9
0692 025F 6C55 LTA W2NMl Ace ~ B25"W2( N-4) + B17 itW2( N-3)
0693 it + B9"W2(N-2)
0694 0260 6016 MPY Bl
0695 0261 7F8F APAC ACC .. B25 itW2( N-4) + B17 JO W2( N-3)
0696 * + B9*W2( N-2) + B1*W2[ N-1)
069? 0262 01000 AOO ONE,14 AFRONOEN
0698 0263 5959 BACH Y2N.l Y2[ N) :- ACC
0699 0264 7r80 RET
0700 it

0?01 ••••444••••**•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*****.*.
0702 ..
0?03 0280 AORG >280
0704 *
0705 * RECURSICF FILTER PAD 2 (EERSTE TRAP):
0706 *
0707 * INGANG: FF2N
0708 * UITGANG: G2N
0?09 *
0710 * G2[ N) - Cl*FF2[ N) + All *G2[ N- 1) + A2 1*G2[ N-2)
0711 *
0712 0280 7F89 ZAC ACC := 0
0713 0281 6A40 LT FF2N
0714 0282 6011 MPY e1
0?15 0283 6C50 LTA G2NM2 ACC = Cl*FF2( N)
0?16 0284 6010 MPY A21
0?17 0285 OF4F AOO G2NMl .15 ACC - C1 JOFF2( N) + G2( N-ll
0?18 0286 6B4F LTO G2NMl ACC Cl*FF2(N) + G2( N-1)
0719 * + A21*G2(N-2)
0720 * G2( N-2) :- G2(N-l)
0?21 0287 600F MPY A1 11'1N 1
0722 0288 7F8F APAr: ACC - C1*FF2(N) + G2( N-1)
0?23 * + 1'21 *G2( N-2) + [A 11 -1) *G2( N-1)
0724 0289 OEOO AOO ONE,14 AFRONOEN
0?25 028A 594E BACH G2N.l G2( N) :- Aee
0?26 028B 594F BACH G2Nl'll.' G2( N-1) G2( N)
0727 *
0?28 it TRANSVERSAAL FILTER PAO 1 :
0729 *
0?30 028C 7F89 ZAC ACC 0
0731 0280 6A47 LT W1NM4
0?32 028E 602F I'IPY B26
0733 028F 6C46 LTA W1NI'I3 ACC B26*W1( N-4)
0?34 0290 6027 MPY B18
0735 0291 6C45 LTA W1NI'I2 Ace - B26*Wl(N-4) + B 18*W 1( N-3)
0?36 0292 6D1F I'IPY B10
0?37 0293 6C44 LTA W1Nl'll ACC - B26*Wl( N-4) + B18*Wl( N-3)
0?38 * + B10*W1( N-2)
0?39 0294 6017 I'IPY B2
0?4U 0295 7F8F APAC ACC - B26*W1(N-4) + B18"W1( N-3)
0741 * + Bl0"W1( N-2) + B2"W1( N-1)
0?42 0296 OEOO ADD ONE.14 AFRONDCN
0?43 029? 5948 SACH Y1N,1 Y1( N) ACC
0744 *
0?45 " TRANBVER5AAL FILTER PAD 2:
0?46 *
0?47 0298 7F89 ZAC ACC 0
0748 0299 6A58 LT W2NI'I4
0?49 0291' 602F MPY B26
D?50 029B 6C57 LTA W2NM3 ACC - B26"W2(N-4)
0751 029C 602? MPY B18
0?52 0290 6C56 LTA W2NM2 ACC - B26*W2(N-4) + B18*W2(N-3)
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0753 U29E 601F MPY Bl0
0754 029F 6C55 LTA W2NMl ACC - B26*W2(N-4) + B1B*W2( N-3)
0755 * + Bl0"W2( N-2)
0756 02AO 6017 MPY 82
0757 02Al 7FBF APAC ACC - B26"W2(N-4) + B1B*W2(N-3)
075B " + B10*W2( N-2) + 02*W2( N-l)
0759 02A2 DE 00 ADO ONr.14 AFRONOEN
0760 02A3 5959 BACH Y2N,1 Y2( N) :- ACC
0761 02A4 71-BO RrT
0762 ..
0763 • *****~******.*********~***.~****.**.**.**************••****
0764 *
0765 02CO AORG >2CO
0766 *
0767 * RECURSIEF FILTER PAD 1 ( TWr:r::Or:: TIlAP) :
076B *
0769 - INGANG: G1N
0770 - UITGANG: H1N
0771 -0772 * Hl( N) - C2*G1( N) + A12*H1( N-1) + A22*H1( N-2)
0773 *
0774 02CO 7F89 ZAC ACC :- 0
0775 02C1 6A30 LT G1N
0776 02C2 6014 MPY C2
0777 02C3 6C42 LTA 1I1NM2 ACC - C2*G1( N)
0778 02C4 6013 MPY A22
0779 02C5 OF41 ADO H1NM 1 • 15 ACC - C2*G 1(N) + H1( N-1)
0780 02C6 6B41 LTD H1NM1 ACC - C2*G1( N) + H1(N-1)
0781 * + A22-H 1( N-2)
0782 - H1( N-2) :- H1(N-1)
0783 02C7 6012 MPY A12MN1
0784 02C8 7F8F APAC ACC - C2*G1( N) + H1( N-1)
0785 * + A22*H1( N-2) + (A12-1) -H1( N-1)
0786 02C9 OEOO AOO ONE,14 AFRONOEN
0787 02CA 5940 BACH Hl N. 1 H1( N) :- ACC
078B 02CB 5941 BACH H1NM 1,1 IH( N-1) Hl (N)
0789 *
0790 * TRANBVERSAAL FII. TEA PAD 1 :
0791 -0792 02CC 7F89 ZAC ACC 0
0793 02CO 6A47 LT W1NM4
0794 02CE 6030 MPY B27
0?95 02CF 6C46 LTA W1NM3 ACC - B27*W1(N-4)
0796 0200 6U28 MPY B19
0797 0201 6C45 LTA W1NM2 ACC B27*W1( N-4) + B19"W1(N-3)
0798 0202 6020 MPY 811
0799 0203 6C44 LTA W1NMl ACC - B27*Wl(N-4) + B19*W1( N-3)
0800 * + 1:J11*W1(N-2)
0801 0204 6018 MPY B3
0802 0205 7F8F APAC ACC - D27*W1(N-4) + 019*Wl( N-3)
OB03 * + Bl1*W1(N-2) + B3*W1(N-1)
0804 0206 OEOO ADD ONE,14 AFAlJNOEN
0805 0207 5948 BACH Y1N, 1 Y1( N) ACC
0806 *
0807 * TRANSVERSAA!. FILTER PAD 2:
0808 ..
0809 0;>08 7FB9 ZAC ACC 0
0810 0209 6A58 LT W2NM4
0811 020A 6030 MPY B27
OB12 020B 6C57 LTA W2NM3 ACC B27"W2(N-4)
OB13 020C 602H MPY 1119
0814 0200 6C56 LTA W2NM2 Ace - B27-~W2( N-4) + B19~-W2( N-3)
0815 020E 6020 MPY Bll
OB16 020F 6C55 LTA W2NMl ACC - B27"-W2( N-4) + B19*W2(N-3)
OB17 .. + B11*W2(N-2)
0818 02EO 6018 MPY 83
OB19 02El 7FBF APAC ACC - B27*W2( N-4) + B19*W2( N-3)
0020 * + EI 1 1*W2( N-2) + 83*W2( N-O
OB21 02E2 oeoo ADO ONE.14 AFHONOEN
OB22 02E3 5959 SACH Y2N.l Y2( N) := ACC
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0823 02E4 '1r80 RET
0824 "OB25 .***~~***~~~~**~~~*~*~.~*~********.**~.*.*~**~~~~.~~*~*****.

0826 "082? 0300 AOAG >300
0828 "0829 " Ar:ClJnSIEF FILTER PAU 2 ( TWEEOE TRAP) :
0830 "0831 " JNGANG: G2N
0832 " lJITGANG: H2N
0833 "0834 " H2( N) C2<>G2(N) + AI 2"H2( N-I) + A22"-H2( N-2)
0835 "0836 0300 ?F89 ZAC Ace :.. 0
083? 0301 6A4E LT G2N
0838 0302 6014 MPY C2
0839 03U3 6C53 LTA H2NM2 ACC - C2 ltG?( N)
0840 0304 6013 MPY A22
0841 0305 OF52 AOO H2NM1,15 ACC - C2*'G2( N) + H2( N-I)
0842 0306 6952 LTD H2NMI ACC - C2"G2( N) + H2( N- 1)
0843 It + A22 ltH2(N-2)
0844 - H2( N-2) : - H2( N-1)
0845 030? 6012 MPY A12M".I
0846 0308 ?F8F APAC ACC -C2"G2( N) + H2( N-1)
084? - + A22"H2( N-2) + ( A12-1) -H2( N-O
0848 0309 OEOO ADO ONE,14 AFRONOEN
0849 030A S9S1 SACH H2N,1 H2( N) := ACC
0850 0309 S9S2 SACH H2NM1.1 H2( N-1) :- H2( N)
0851 -0852 -TRANSVERSAAL FILTER PAO 1 :
0853 *
0854 030C ?F89 ZAC ACC 0
0855 0300 6A4? LT W1NM4
0856 030E 6031 MPY 928
08S? 030F 6C46 LTA W1NM3 ACC - 928 ltW1[ N-4)
0858 0310 6029 MPY 920
0859 0311 6C4S LTA WINM2 ACC = B28"W1( N-4) + 920-W 1( N-3)
0860 0312 6021 MPY U12
0861 0313 6C44 LTA W1NM1 ACC B28"W 1( N-4) + B20"W1( N-3)
0862 - + B12"W1(N-2)
0863 0314 6019 MPY 1:J4
0864 0315 ?F8F APAC ACC = 928"W1( N-4) + B20"W1( N-3]
0865 - + B12*W 1( N-2) + B4"W1(N-1]
0866 0316 OEOO AOO ONE,14 AFRONOEN
086? 031? 5948 SACH Y1N, 1 Y1( N) -= ACC
0868 -0869 -TRANSVEASAAL FILTER PAD 2:
08?0 It

0871 0318 ?F89 ZAC ACC 0
0872 0319 6AS8 LT W2NM4
08?3 031A 6031 MPY 928
08?4 031B 6CS? LTA W2NM3 ACC - B28<>W2( N-4)
08?S D31C 6029 MPY 820
08?6 0310 6CS6 LTA W2NM2 ACr: = B28"W2( N-4] + B20"W2( N-3]
08?? 031E 6021 MPY BI2
08?8 031F 6CSS LTA W2NM1 ACC = B28"W2(N-4) + B20"W2( N-3)
08?9 " + 912*W2( N-2)
0880 0320 6019 MPY 1:J4
0881 0321 7r8F APAC ACC . B28"W2(N-4) + B20-W2( N-3)
0882 " + B12"W2( N-2) + B4"W2(N-1)
0883 0322 OEOU AnD ONE. 14 AFRONDEN
0884 0323 5959 l:iACH Y2N.1 Y2( N) ACC
08BS 0324 ?F80 RET
0886 "0887 *•••*•••*•••**••~••**~•••*.*•••••*••••••••••••••••••••*•••0*

0888 "0889 0340 AORG >340
0890 "0891 " TAAN5VIOR5AAL FILTER PAO 1 :
0892 "
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0693 0340 7F69 lAr. Ar.C 0
0694 0341 6A47 LT W1NM4
0695 0342 61132 MPY B29
0696 0343 6C46 LTA W1NM3 ACC - 029"'W1( N-4)
0697 0344 602A MPY 821
0696 0345 6C45 LTA W1NM2 Ace = 829*Wl(N-4) + B2 1"w 1( N-3)
0699 0346 6022 MPY 813
090U 0347 6C44 LTA W1NI'l1 ACC s 829C-W1( N-4) + B21"W1( N-3)
0901 " + 81 3"Wl ( N-2)
0902 0341:1 6D1A I'lPY B5
0903 0349 7F6F APAC Ar.C s B29<:-W 1( N-4) + B21"W1( N-3)
0904 " + 813*Wl(N-2) + B5"W1( N-1)
0905 034A OEOO ADO ONI:,14 AFRONDEN
0906 0348 5946 SACH Y1N. 1 Y1( N) ACC
0907 "
0906 " TRANSVERSAAL FILTER PAD 2:
0909 "
0910 034C ?F69 ZAC ACC 0
0911 0340 6A56 LT W2NI'l4
0912 034E 6032 MPY B29
0913 034F 6C5? LTA W2NI'l3 ACC s B29"W2(N-4)
0914 0350 6D2A ..PY B21
0915 0351 6C56 LTA W2NI'l2 ACC - B29"W2(N-4) + B2 1"W2( N-3)
0916 0352 6022 I'lPY B13
091? 0353 6C55 LTA W2NI'l1 ACC - B29"W2(N-4) + B21 "W2( N-3)
0918 " + 81 3"W2( N-2)
0919 0354 601A MPY 85
0920 0355 ?F8F APAC ACC - B29"W2(N-4) + B24"W2(N-3)
0921 " + B13"W2( N-2) + B5"W2( N- 1)
0922 0356 OEOO AOO ON~. 14 AFRONOEN
0923 0357 5959 6ACH Y2N,1 Y2( N) :- ACC
0924 0356 ?F60 RET
0925 "0926 ***•••*••4••*~••••~~*.*.**.**§*~**4*••••••••••••••••••••••••
092? "0928 0360 AORG >380
0929 "0930 " TRANSVERSAAL FILTER PAO 1 :
0931 "0932 0360 ?F69 ZAC ACC 0
0933 0361 6A4? LT W1NI'l4
0934 D362 6033 I'lPY 830
0935 0363 6C46 LTA W1NI'l3 ACC ~ B30"Wl (N-4)
0936 0364 602B I'lPY R22
093? 0365 6C45 LTA W1NI'l2 Ar.C 8301>Wl( N-4) + B22"W 1( N-3)
0936 0366 6023 I'lPY B14
0939 036? 6C44 LTA W1NMl ACC - B30*W1( N-4) + B22"W 1(N-3)
0940 " + B14"Wl( N-2)
0941 0366 601R I'lPY B6
0942 0369 7F8F APAC ACC - B30"W1( N-4) + B22"W1( N-3)
0943 " + a14"Wl( N-2) + B6I>Wl( N-1)
0944 036A OEOO AOO ONE.14 AFRONOEN
0945 0368 5948 SACH Y1N. 1 Y1( N) ACC
0946 "094? " TnANSVF.RSAAL FILTER PAD 2:
0946 "0949 038C 7F69 lAC Ace 0
0950 0360 6A58 LT W2NI'l4
0951 036E 61)33 I'lPY £l30
0952 036F 6C5? LTA W2NM3 ACC - 830<fW2( N-4)
0953 0390 60211 I'lPY B22
0954 0391 61:56 LTA W2NI'l2 ACr. = £l3DI>W2(N-4) + B22*W2(N-3)
0955 0392 6023 ..PY 814
0956 0393 6C55 LTA W2NI'l1 ACr. B30-~W2( N-4) + B22"W2(N-3)
095? " • B14*W2( N-2)
0956 0394 601B I'lPY B6
0959 0395 ?F6F APAC ACC - 830"W2(N-4) + B22"W2( N-3)
0960 " + B14*W:?(N-2) + B6"W2( N- 1)
0961 0396 OEOO ADO ONE, 14 AFRONnEN
096::> 039? 5959 SACH Y2N,1 Y2( N) :s ACC
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0963 0396 71-80 RET
0964 *
0965 ~*~~******.~§******~~c*~*~*~~*§**********~*~************~***

0966 *
0967 03CO AORG >3CO
0968 *
0969 * TRANSVERSAAL FIL T1:n PAD I :
0970 *
0971 03CO 7F89 ZAC ACC 0
09'12 03C1 6A47 LT W1NM4
0973 031;2 6034 MPY 831
0974 03C3 6C46 LTA W1NM3 ACC E131*W1(N-4)
0975 U3C4 602C MPY B23
0976 03CS 6C45 LTA W1NM2 ACC - B31*W1( N-4) .. B23*W H N-3)
0977 03C6 6024 MPY EllS
0978 03C7 6C44 LTA Wl~1 Ace - B31*WHN-4) .. B23*W1(N-3)
0979 • .. EI I 5*W1( N-2)
0980 03C8 601C MPY B7
0981 03C9 7F8F APAC ACC - 931*WH N-4) .. B23*WH N-3)
0982 • .. B I 5*W H N-2) .. B7*WH N-1)
0983 03CA OEOO AOO ONE,14 AFRONOEN
0984 03CB 5948 SACH Y1N, I Y1( N) ACC
0985 •
0986 * TRANSVERSAAL FILTr:R PAD 2:
0987 *
0988 03CC 7F89 ZAC ACC 0
0989 03CO 6A58 LT W2NIil4
0990 03CE 6034 MPY B31
0991 03CF 6CS? LTA W2NM3 ACC - B31*W2(N-4)
0992 0300 602C "'PY B23
0993 0301 6C56 LTA W2N"'2 ACC - B3 I .W2( N-4) .. B23*W2( N-3)
0994 0302 6024 MPY 91S
0995 0303 6C55 LTA W2NIill ACC B31*W2( N-4) .. 923*W2( N-3)
0996 * .. B15*W2( N-2)
0997 0304 60'C "'PY 97
0998 0305 ?F8F APAC ACC = 931*W2(N-4) .. B23*W2(N-3)
0999 • .. B'5""W2(N-2) .. B?*W2(N-')
'000 0306 OEOU ADD ON£.. '4 AFRUNOF:N
1001 030? 5959 SACH Y2N, I Y2( N) := ACC
'002 0308 ?F80 RET
'003 •
1004 END

NO ERRORS, NO WARNINGS
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Inhoud

p. 1

Deze bijlage dient als een handleiding bij het door ons gebruikte
TMS32010 ontwikkelsysteem, opgebouwd rand de IBM PC, het EVM-board of
de XDS, het AlB-board en de ADM22 terminal.
Achtereenvolgens komen aan de orde:

1. Systeemconfiguraties
2. RS232 interface
3. Downloadprogramma
4. Download van IBM naar XDS
5. Download van IBM naar EVM-board
6. Assembleren en linken van een TMS32010 programma

RS232 verbindingen: EVM IBM PC en EVM --- ADM22
RS232 verbindingen: XDS IBM PC en XDS --- ADM22
SET UP ADM22 terminal in verbinding met EVM-board portl
Listing van IBMDL.BAS (2 pag.)
Overzicht beschikbare documentatie

1. Systeemconfiguraties

p.
1

2

6

11

14
15

17
18

19

20
22

In hoofdstuk 3 is al aangegeven welke apparatuur beschikbaar is voor
het opzetten van een ontwikkelsysteem rand de TMS32010. Deze
apparatuur kan op een aantal manieren samengevoegd worden tot een
bruikbaar ontwikkelsysteem. Wij hebben gekozen voor het operationeel
maken van de volgende twee configuraties, zie fig. 41 en 42:

A16·SCAlY)

D/A

[VM-!OAII,[)

o
THS:UOlO

AOM 12

o
..... _ -----_ -_ ... --... _-------

\8 M Pc.

Fig. 41: ontwikkelsysteem met EVM-board
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Ale· eORP-1)

p. 2

ADM 11

Fig. 42: ontwikkelsysteem met XDS

COI"11

o
..... - .. --_ ... .. .. .. . .. .. ...-_._-- .. --

18 M Pc.

De IBM PC wordt in beide gevallen gebruikt als achtergrondgeheugen en
voor het invoeren, assembleren en linken van programma files.
De ADM22 terminal wordt gebruikt als besturende terminal voor het EVM
board en voor de XDS.
De IBM PC kan in principe ook als besturende terminal gebruikt worden
(zgn. 'transparant mode') zodat de ADM22 terminal overbodig wordt.
Deze mogelijkheid is niet verder uitgewerkt om de IBM PC niet te veel
te belasten.
De verschillende apparaten zijn met elkaar verbonden via RS232
verbindingen.
Met installeren van de RS232 verbindingen wordt hieronder uitvoerig
gedocumenteerd, zodat er later geen misverstanden over kunnen
ontstaan.

2. RS232 interface

De RS232 verbinding is ingevoerd als standaard-verbinding voor
computerapparatuur waardoor het mogelijk moest worden apparatuur van
verschillende fabrikanten met elkaar te verbinden. Over de RS232
verbinding zijn een aantal afspraken gemaakt, zoals de te gebruiken
spanningsnivo's, transmissiesnelheden, timing, enz., maar binnen deze
afspraken blijven nog een aantal keuzemogelijkheden over. Dit is
gedaan om de flexibiliteit van RS232 interfaces te vergroten.
Dit betekent weI dat een RS232 verbinding in het algemeen ge!niti
aliseerd moet worden voordat deze gebruikt kan worden. De gebruiker
moet er voor zorgen dat de instelbare RS232 parameters aan weerszijde
van de RS232 verbinding met elkaar in overeenstemming zijn.
Een overzicht van ins tel bare RS232 parameters met mogelijke waarden
wordt hieronder gegeven:
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Parameter:

baud rate
character bits
parity bit
stop bits

Instelmogelijkheid:

110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200
7, 8

even, odd, parity = 1, parity = 0, no parity
1, 1.5, 2

De gebruiker kan hier een bepaalde keuze uit maken, afhankelijk van de
apparatuur en de gebruikte configuratie van het systeem.
Behalve het instellen van deze parameters moeten ook de juiste
verbindingen gemaakt worden.
Een RS232 poort is te herkennen aan de 25-polige connector die
standaard voor een RS232 verbinding gebruikt wordt. Van de 25 pinnen
worden er doorgaans 8 ~ 10 gebruikt. De funktie van deze pinnen is
gestandariseerd om het mogelijk te maken apparatuur van verschillende
fabrikanten aan elkaar te koppelen. Een overzicht van de meest
gebruikte pinnen en hun funktie is hieronder gegeven:

Pin: Naam: Funktie:

1 PE of CHG Protective Earth of Chassis Ground
2 TD of TX Transmit Data
3 RD of RX Receive Data
4 RTS Request To Send
5 CTS Clear To Send
6 DSK Data Set Ready
7 SG Signal Ground
8 KLSD of DCD Received Line Signal Detect of

Data Carrier Detect
20 DTR Data Terminal Ready
22 1<.1 Ring Indicator

De pinnen 2 en 3 worden gebruikt om data te verzenden: een pin is de
zender (uitgang) en de ander is de ontvanger (ingang). De RS232
verbinding is dus een seri~le verbinding.
Pin 1 dient om de chassis-aardes met elkaar te verbinden en pin 7
verbindt de voedings-aardes met elkaar.
Met de overige lijnen (4,5,6,8,20,22) kunnen de apparaten aan beide
kanten van de lijn de conditie van het andere apparaat nagaan
(aan/uit/klaar/niet klaar) of zelf een conditie doorgeven. Deze lijnen
kunnen gebruikt worden om een hardware handshake te realiseren.
Handshaking is vaak nodig wanneer grote hoeveelheden data over een
RS232 lijn verzonden moeten worden. In het bijzonder wanneer de zender
data sneller kan verzenden dan de ontvanger deze data kan ontvangen en
verwerken moet de ontvanger een mogelijkheid hebben om de zender
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via de ADM22 terminal met het monitor commando HAUD2. De default
parameters kunnen eventueel ook gewijzigd worden door het herpro
grammeren van een EPROM die op het EVM-board zit. De RS232 parameters
van de communicatiepoort Coml van de IHM PC hebben geen default
waarde: Coml wordt ge~itialiseerd zodra op de IBM een communicatie
programma wordt aangeroepen. Afhankelijk van welk. communicatiepro
gramma gebruikt wordt kunnen de parameters in het programma zelf
gedetinieerd zijn of kan het programma de parameters opvragen aan de
gebruiker via een keuze menu op het scherm.
Als parameters voor deze KS232 verbinding zijn de default waarden van
EVM-board Port2 gekozen: Port2 hoeft dan niet ge!nitialiseerd te
worden.
De default waarden van EVM-board Port2 zijn:

9600 baud
- 7 character bits

no parity bit
- 2 stop bits

XDS PortA AUM22 terminal:

Voor deze verbinding geldt hetzelfde als voor de verbinding EVM-board
Portl - ADM22: de parameters worden bepaald door de default waarden
van PortA van de XDS omdat de ADM22 terminal altijd met de XDS moet
kunnen communiceren, dus ook na power-up of reset.
De default parameters van XDS PortA zijn:

9600 baud
7 character bits

- even parity bit
- 2 stop bits
Deze parameters zijn niet hetzelfde als bij portl van het EVM-board.
Dit betekent dat de ADM22 voor communicatie met de XDS een andere SET
UP nodig heeft dan voor communicatie met het EVM-board.

XDS PortU IBM PC:

De default baud rate van XDS PortD (19200 baud) is hoger dan maximale
baud rate van IBM port Coml (9600 baud) dus de default parameters van
de XDS kunnen niet gebruikt worden voor deze verbinding. PortD moet
altijd ge~nitialiseerd worden via de ADM22 terminal met het IPORT
commando. IBM port Coml heeft geen default parameters dus bij de keuze
van de parameters voor deze verbinding kunnen andere overwegingen een
rol spelen.
De beste keuze voor de RS232 parameters is deze gelijk te nemen aan de
parameters van de verbinding EVM-board Port2 - IBM port Coml omdat dan
op de IBM hetzelfde download-programma gebruikt kan worden voor het
downloaden van load files naar het EVM-board en naar de XDS. De
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verbinding XDS PortD - IBM port Coml krijgt dan de volgende
paramE'tE'rs:
- 9600 baud
- 7 character bits
- no parity bit
- 2 stop bits

De RS232 parametE'rs voor systE'emconfiguraties van fig. 41 en fig. 42
zijn hierboven vastgesteld. De verbindingE'n EVM-board Portl - ADM22,
EVM-board Port2 - IBM port Coml en XDS PortD - IBM port Coml hebben
allen dezelfde parameters, aIleen de verbinding XDS PortA - ADM22
wijkt hiervan af. De ADM22 heeft dus in verbinding met de XDS een
andere SET UP nodig dan in verbinding met het EVM-board, maar in de
praktijk is gebleken dat de SET UP voor de EVM-board verbinding ook
gebruikt kan worden voor de XDS verbinding. Andersom is dit niet het
geval: de SET UP voor de XDS verbinding werkt niet voor het EVM-board.
Het beste is dus om al tij d de ADM22 SET UP te gebruiken die geschikt
is voor het EVM-board. Deze SET UP is in bijlage 9 p. 19 gegeven.
De reden waarom deze SET UP bij de XDS ook werkt is niet bekend.

3. Downloadprogramma IBMDL

In eerste instantie is geprobeerd de op de IBM aanwezige communicatie
software (RS232INT.EXE , TERMINAL.BAS , TERMINIT.BAS) te gebruiken
voor het downloaden van TMS32010 object code (load files) van de IBM
naar het EVM-board of de XUS. Een beschrijving van deze communicatie
software is in documentatie [10] te vinden.
In de configuratie met de XDS bleek het downloaden weI te werken, zij
het dat de procedure erg omslachtig en tijdrovend is vanwege de vele
keuze menu's die op het scherm versc.hij nen.
In de configuratie met het EVM-board verliep het downloaden echter
niet helemaal naar behoren: bij het overzenden van een lange load file
verdwenen er stukken uit. Zelfs na veel zoeken en proberen hebben we
dit probleem niet kunnen verhelpen. De vermoedelijke reden is weI
gevonden: omdat de IBM sneller kan zenden dan het EVM-board de data
kan verwerken moet het EVM-board het XON-XOFF protocol gebruiken om de
I~M tijdelijk stil te kunnen leggen. Met behulp van een logic analyser
is aangetoond dat het EVM-board inderdaad XON-XOFF characters uitzendt
bij het downloaden maar dat de IBM hier niet op reageert.
Waarschijnlijk geeft de IBM een andere interpretatie aan het XON-XOFF
protocol dan het EVM-board: uit IBM documentatie is op te maken dat de
IBM een <XOFF) <CR> verwacht terwijl het EVM-board aIleen een <XOFF)
stuurt. Daardoor kan het EVM-board de transmissie van de IBM niet stil
leggen.
Bij de XDS werkt de communicatie software weI omdat de XDS zo snel is
dat het XON-XOFF protocol niet gebruikt wordt.
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Vanwege de problematische communicatie met het EVM-board en vanwege de
omslachtige procedure met de keuze menu's is verder van het gebruik
van de bestaande communicatie software afgezien. In plaats daarvan is
het downloadprogramma IBMDL.BAS geschreven dat speciaal aangepast is
voor net downloaden van de IBM naar het EVM-board of de XDS.
IBMDL.BAS is in BASIC geschreven omdat BASIC een aantal bruikbare
statements heeft voor het aansturen van de RS232 poort. IBMDL.BAS kan
met de volgende kenmerken beschreven worden:

het maakt geen onderscheid tussen downloaden naar het EVM-board en
naar de XDS.

- er wordt geen hardware handshake gebruikt maar het XON-XOFF
protocol wordt weI ondersteund.
het programma initialiseert de RS232 poort van de IBM met de
default parameters van het EVM-board.
er is niet in een 'terminal mode' (of: 't ransparant mode')voorzien,
dus de IBM kan niet als besturende terminal gebruikt worden in
plaats van de ADM22.

- het programma kan geen uploads doen van data van EVM-board of XDS
naar de IBM.

In fig. 43 is het blokschema van IBMDL.BAS gegeven.
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.JA

NEE

NEr

lSMUL.BAS

initialisering
RS232 poort openen als file 2
scherm openen als file 3

naam van de load file vragen
aan de gehruiker

load file openen ftls file 1

haal een character uit de
buffer en zet het op het scherm

wacht op het volgende character
in de communicatiebuffer en zet
het op het scherm

haal een character uit de load
file en voer dit uit naar de
HS232 poart en naar het scherm

5luit aile files en keer tcrug
naar nos

.JA

Fig. 43: blokschema van IBMDL.BAS
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Er worden drie files geopend voor input/output:
tile 1 is de load file die verzonden moet worden,
file 2 is de RS232 poort,
file 3 is het beeldscherm van de IBM.

De naam van de load file moet worden ingevoerd door de gebruiker
voordat het downloaden kan beginnen; het programma vraagt deze naam
zelf op zodra het aangeroepen wordt.
Met beeldscherm wordt gebruikt als controle op het downloaden: aIle
characters die over de RS232 poort verzonden worden (de load file dus)
en aIle characters die binnenkomen (XON-XOFF characters) worden op het
scherm zichtbaar gemaakt.
Met programma begint met het uitlezen van de communicatiebuffer. De
communicatiebuffer is een software buffer die ergens in het geheugen
van de IBM gereserveerd wordt zodra de RS232 poort ge!nitialiseerd
wordt met OPEN"COM1. Alles wat er daarna van de XDS of het EVM-board
in de RS232 poort van de IBM binnenkomt wordt automatisch in de
communicatiebuffer geplaatst. Normaal gesproken zullen dit controle
characters zoals XON of XOFF zij n.
Wanneer de communicatiebuffer leeg is dan wordt het eerste character
van de load file via de RS232 poort naar de XDS of het EVM-board
verstuurd.
Na ieder verzonden character wordt in de communicatiebuffer gekeken of
er iets teruggekomen is van de XDS of het EVM-board.
Is dit niet het geval dan wordt weer een character van de load file
verzonden. Dit gaat zo door tot de load file geheel verzonden is of
tot er iets in de communicatiebuffer binnen komt.
Als er inderdaad iets binnenkomt dan wordt er gekeken of het een XOFF
is. Als dit zo is dan komt het programma in een wachtlus die blijft
duren tot er een XON binnenkomt. Met overzenden van de load file wordt
zolang gestopt. Pas nadat een XON is binnengekomen wordt het verzenden
van de load file weer hervat. Op deze wijze wordt het XON-XOFF
protocol ondersteund.
Zodra de hele load file verzonden is (de file is dan leeg) keert het
programma terug naar DOS.

In bijlage 9 pp. 20-21 is de listing van IBMDL.BAS gegeven.
Zoals uit de listing blijkt valt het programma uiteen in een aantal
delen:

- initialisering
- keuze input of
- input routine
- output routine
- bei!indiging

(210 tIm 610)
output routine (640)

(680 tIm 870)
(910 tIm 990)

(1020 tIm 1050)

Opmerkingen bij de initialisering:
De PRINT statements (400 tIm 580) vullen het scherm met wat mede
delingen over het initialiseren van de XDS en het EVM-board. Dit dient
als geheugensteuntje voor de gebruiker.
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Het OUT statement (250) initialiseert het Line Status Register van de
Asynchronous Communications Adapter in de IBM. Het aanzetten van het
EVM-board wanneer de IBM al aanstaat veroorzaakt namelijk een overrun
error, een framing error en een break interrupt in de RS232 poort van
de IBM. Deze foutmeldingen blijven in het Line Status Register staan
totdat het uitgelezen wordt. Met eerste INPUT$ statement van IBMDL.BAS
ziet deze foutmeldingen en onderbreekt het programma dan met een
Device I/O Error. Om dit te voorkomen worden de foutmeldingen in het
Line Status Register uitgeschakeld met een OUT &M3FD,&H60 statement.
Met adres van het Line Status Register is 3FD. Voor meer informatie
zie documentatie Ill, p. 1-201J.

Opmerking bij de input routine:
Alle characters die in de communicatiebuffer ontvangen worden, worden
op het beeldscherm zichtbaar gemaakt. Om deze characters niet te
verwarren met de characters van de load file, die ook op het scherm
verschijnen, worden de ontvangen characters op een aparte regel afge
beeld. Hiervoor moet wat met de cursor geschoven worden.

Het programma IBMDL.BAS is door de BASIC compiler gestuurd om het
sneller te maken.
De BASIC compiler BASIC.COM en de library file BASCOM.LIB moe ten
tijdens het compileren in de current directory aanwezig zijn.
De compiler gebruikt de source file, in dit geval IBMDL.BAS, om er
twee andere files van te maken: de object file IBMDL.OBJ en de source
listing IBMDL.LST.
De compiler kan aIleen werken met source files in ASCII format. Een
ASCII format file wordt verkregen door het programma in de BASIC
editor te saven met SAVE"IBMDL" ,A.
Ve object file IBMDL.OBJ wordt omgezet in een executable (run) file
IBMDL.EXE door de linker LINK.EXE aan te roepen. LINK.EXE moet dan in
de current directory aanwezig zijn. De linker maakt gebruik van de
library file BASRUN.LIB; deze moet dus ook in de current directory
opgenomen zijn. De linker produceert een executable file IBMDL.EXE en
een list file IBMDL.LST.
Met programma kan nu aangeroepen worden onder DOS door IBMDL <CR) in
te voeren. Tijdens runtime moet BASRUN.EXE in de current directory
aanwezig zij n.
Hier voIgt nog een overzicht van de gebruikte en de aangemaakte files:

gebruikte files:
BASCOM.COM
BASCOM. LIB
BASRUN.LIB
BASRUN.EXE
LINK.EXE

source file:
IBMDL.BAS

geproduceerde files:
IBMDL.OBJ
IBMDL.LST
IBMDL.EXE
IBMDL.MAP
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Het compileren en linken van IBMDL.BAS is hieronder weergegeven:

C>bascom

IBM Personal Computer BAS1C Compiler
(C)Copyright IBM Corp 1982 Version 1.00
( C) Copyright Microsoft. Inc. 1982

Source filename [.BAS]: ibmdl.bas
Object fi lename [lRMUL. OBJ] :
Source listing [NUL.LST]: ibmdl.lst

2?1S1 Bytes Available
2050t:\ Bytes Free

o Warning Error( s)
o Severe Error(s)

C>link

IBM Personal Computer Linker
Version 2.00 (C)Copyright. IBM Corp 1981. 1982. 1983

Object Modules [ .OHJ]: ibmdl.obj
Run File [IBMDL.EXE]:
List File [NUL.MAP]: ibmdl.map
Libraries [.LIB]: basrun.lib

4. Download van IBM naar XDS

p. 11

Na het aanzetten van de XDS en de ADM22 terminal moet eerst de RESET
knop op de XDS enkele seconden ingedrukt gehouden worden.
Vervolgens wordt de baud rate van de ADM22 - XDS verbinding auto
matisch ingesteld door op de ADM22 <CR> <CR> in te toetsen. Op het
scherm van de ADM22 verschijnt dan het command menu.
V66r het downloaden moet de XDS eerst ge!nitialiseerd worden met de
commando's IPORT en DL, als voIgt:

IPORT
PORT [0'" 0 (HOST), 1 =- C (LOG/PI~DM)] 0
BAUD [19. 2K, 9. 6K, 4. f1K, 2. 4K, 1. 2K, 6 ,300. 110] 0
PARITY LO"'OFF, 1=001J, 2=EVEN] D
NUMBER OF STOP 81T6 (0=2 ElITS. 1=1 BIT) 0
BITS/CHAR (O=? 1=8) 0

DL
LOAD OFFSET
FORMAT [0=T1, 1=TEK]
DESTINATION [O=PROGHAM. 1=PROM, 2=DATA.
PROTOCOL [O=NONE, 1=TEK, 2=ASR, ~=VAX

SOIJACI- [O=HOST, 1=US[A]

=000
=0

3=-ASM]=0
=0
=0

2
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Deze initialisering hoeft maar ~n keer doorlopen te worden na
het aanzetten van de XDS.
Nu kan de download gestart worden door op de IBM het commando
IBMDL (CR) in te voeren. Het downloadprogramma vult dan het scherm van
de IBM met wat aanwijzingen voor de gebruiker en vraagt om de naam van
de load file. Op het scherm ziet dit er als voIgt uit:

C>ibmdl

Bij gebruik von de XDS deze 015 voIgt initioliseren:

IPORT <CR> 0 <CR> 1 <CR> 0 <CR> 0 <CR> 0 <CR> (aIleen no power-up o~ reset)

DL <CR> 000 <CR> 0 <CR> 0 <CA> 2 <CH> 0 <CA> (aIleen na power-up o~ reset)

HOST <CR>

CTRL-R

Bij gebruik van het EVM board dit 015 voIgt initioliseren:

XON <CR>

LPM 2 <CR>

Load ~ile (xxx.lod]:

(~lleen noodzakelijk no power-up o~ reset)

Voordat de naam van de load file ingevoerd wordt kan de XDS nog
ge!nitialiseerd worden, mocht dit nog niet gebeurt zijn.
Daarna moet op de ADM22 terminal het commando HOST (CR) en CTRL-R
ingevoerd worden. Dit moet altijd gebeuren nadat op de IBM het
programma IBMDL gestart is, anders geeft de XDS de foutmelding:
ERROR 1114 HOST PORT OFF-LINE

Na de CTRL-R op de ADM22 kan op de IBM de naam van de load file
ingevoerd worden, bijvoorbeeld MAR.LOO (CR>.
Hiermee start het downloaden, wat te volgen is op het beeldscherm van
de IBM. Op het beeldscherm van de ADM22 is niks te zien.
Wanneer vergeten is de CTRL-R op de ADM22 in te voeren dan vul t he t
beeldscherm van de ADM22 zich met de characters van de load file; de
load file komt dan niet in het geheugen van de XDS terecht.

Na het downloaden komt de IBM weer onder besturing van DOS. De XDS
moet dan terug in het monitor programma gebracht worden door CTRL-E in
te toetsen.

De download procedure wordt hieronder nog eens samengevat:
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XOS met ADM22:

<CR><CR> (na power-up)

IBM PC:

?IPORT
o,
o
o
o

?DL
000

o
o
2
o

<CR>
<CR>
<CR>
<CH>
<CR>
<CH>

<CR>
<CR>
<CR>
<CH>
<CR>
<CH>

C>ibmdl <CR>

?HOST <CR>
CTRL-R

Load file [xxx.lod]: mar.lod <CR>

=============~===~=========================================

OOWNLOAD

=~===============~===================================~=====

?
CTRL-E C>
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5. Download van IBM naar EVM-board

p. 14

Na het aanzetten van het EVM-board en de ADM22 terminal moet eerst de
RESET knop op het EVM-board enkele seconden ingedrukt gehouden worden.
Vervolgens wordt de baud rate van de ADM22 - EVM-board verbinding
automatisch ingesteld door op de ADM22 <CR) in te toetsen. Op het
scherm van de ADM22 verschijnt dan het command menu.
V66r het download en moet het EVM-board eerst geinitialiseerd worden
met het commando XON <CR). Hiermee wordt het XON-XOFF protocol
aangezet.
Om het downloaden te starten wordt op de IBM het commando IBMDL <CR)

ingevoerd en op de ADM22 het commando LPM 2 <CR) (de volgorde mag
verwisseld worden).
De IBM vraagt nu om een load file, net als bij het downloaden naar de
XDS.
Zodra de naam van de load file ingevoerd is start het downloaden, wat
te volgen is op het scherm van de IBM.
Na het downloaden komt de IBM terug onder DOS en het EVM-board komt
weer onder besturing van het monitor programma.
Hieronder is de gang van zaken nog eens samengevat:

EVM met AOM22: IBM PC:

?XON <CR> C>iLJmdl <CR>

?LPM 2 <CR>

-----------------------------------------------------------

Load file [xxx.lad]: mar.lad <CR>

===========================================================

DllWNLOAD

=====~=====================================================

? C>
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6. Assembleren ~ linken~ een TMS32010 programma

p. 15

Een programma voor de TMS32010 kan op de IBM aangemaakt worden met
behulp van de personal editor. Zodra dit gebeurt is kan dit programma
geassembleerd worden door de TMS32010 assembler en vervolgens gelinkt
worden door de TMS32010 linker. De linker produceert een load file die
geschikt is am overgezonden te worden naar de XDS of het EVM-board.
De source file, aangemaakt via de personal editor, moet een naam
hebben met de extension .ASM, omdat de TMS32010 assembler dit
verwacht.
De TMS32010 assembler MACASM3.EXE moet tijdens het assembleren
aanwezig zijn in de current directory. De assembler gebruikt de source
file am er twee andere files van te maken: een listing file
(extension .LST) en een object file (extension .MPO). De object file
bevat de object code in 9900 format.
De object file wordt omgezet in een load file door de linker
LINKER.EXE aan te roepen. LINKER.EXE moet dan in de current directory
aanwezig zijn. De linker maakt gebruik van een control file, die van
te voren door de gebruiker opgesteld moet zijn. De control file bevat
een zgn. task naam, de startadressen van programma- en datageheugen en
de namen van de object files die gelinkt moeten worden. Behalve de
load file produceert de linker ook een map file (extension .MAP)
waarin wat gegevens over de gelinkte modules te vinden zijn.
Ret assembleren en linken is hieronder weergegeven.

C>mdGasm3
32010 FAMILY MACAO ASSEMBLER PC2. 1 84. 107

Source File [NUL.ASM]: twop1.asm
Listing File [TWOP1.LST]:
Object File[TWOP1.MPo]:

o Errors 0 Warnings

C>linker
PC/Cros~Ware Family Linker v2.2 84.121
Control File [NUL.CTL]: mar.ctl
Map File LMAR.MAP]:
Load File [MAR.LOD]:

C>

De control file ziet er als voIgt uit:

FORMAT ASCII
TASK TAAK
pnOGRAM >0000
DATA >0000
INCLUDe TWOP1.MPD
END
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De naam van de TASK (hier: TAAK) is vrij te kiezen. Deze naam wordt
door de linker toegekend aan de load file. De naam moet weI in hoofd
letters opgegeven worden omdat anders bij het downloaden naar het EVM
board een foutmelding gegeven wordt door het EVM-board. Kleine letters
in de load file resulteren in een CHECKSUM ERROR en een PARAMETER
ERROR. De XDS slikt de kleine letters overigens weI.
Let op de spatie tussen het startadres >0000 en PROGRAM resp. DATA.
Weglaten van deze spatie levert een foutmelding op in de map file.
Achter INCLUDE kunnen de object files ingevuld worden die samengevoegd
moe ten worden tot €en load file.
Hier voIgt nag een overzicht van de gebruikte en de geproduceerde
files bij het assembleren en linken:

gebruikte files:
MACASM).EXE
LINKER.EXE
MAR.CTL

source file:
TWOP1.ASM

geproduceerde files:
TWOP1.LST
TWOP1.MPO
MAR.MAP
MAR.LOD

Meer informatie hierover is te vinden in de documentatie
[3, pp. 6.1-].13] en [2, pp. 4.1-4.15].
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RS232 verbindingen: EVM --- IBM PC en EVM --- ADM22

FVM port 1 ADM2:? pI' ilT",! I' Y pDrt

PE , ----------- , PE

TO 2 -----<----- 2 TO
AD 3 ----->----- 3 AD

<----- 4 RTS
CTS 6 ----->----- 5 CTS

OSR 6 ----->----- 6 OSR

SG ? ----------- ? SG

RLSO 8 ----->
UTR 20 -----<----- 20 UTR

(c1eze verbinc1ing is met een 2S-arterige kabel gemaa"t;

de ongehruikte aders zijn hier niet weergegeven)

EVM port 2 IBM PC AS232 port COM'

PE 1 ----------- 1 PE

TO 2 -----<----- 2 TO

RD 3 ----->----- 3 AD

<----- 4 RTS
CTS 5 ----->----- 5 CTS

DSR 6 ----->----- 6 OSR
SG ? ----------- ? SG

RLSO 8 ----->----- 8 OCO
OTA 20 -----<----- 20 OTH

>----- 22 RI

PE = protective earth

TO TX transmit data
RO = AX receive data

RTS request to send
CTS = clear to send
m;A data set rearty
SG signal ground

RLSO received line signal detect

OCD = data car-riel' detect.

nTR data terminal ready

AJ rille indicator
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RS232 verbindingen: XDS --- IBM PC en XDS --- ADM22

XDS port A AOM22 primary port

PE , ----------- PE

TX 2 -----<:----- 2 TO

AX 3 ----->----- 3 RD

ATS 4 -----<----- 4 HTS

CTS 5 ----->----- 5 CTS

OSR 6 ----->----- 6 DSR

5G ? ----------- ? 5G

DCD 8 -----
DTR 20 -----<----- 2U DTR

( deze verbinding is met een 25-ad.~rige kabel gemaaktj

de ongAbruikte aders 7:ijn hier niet weergegeven)

XDS port 0 lAM PC RS232 port CO""

PE , ----------- , PE

AX 3 -----<----- 2 TO

TX 2 ----->----- 3 RD

rns 4 ----------- 4 RTS

CTS 5 ----->----- 5 CTS

OSR 6 -----:>----- 6 DSR

5G ? ----------- ? SG

DCD 8 -----:>----- 8 DCD

DTA 20 -----<----- 20 OTH

:>----- 22 RI

PE

TO TX

AD RX

ATS

CTS

DSn

5G

PoLSD

DCD

OTR

RT

protective eart.h

transmtt data

receivp. data

request to send

clear to send

data set reddy

signi'JI ground

r e C E'. i v e d 1 in e 51 g fl a l Ii.~ t e [; t

dftta ~arrier dp.te~t

== data tel'l1>inal rt'=i:lciy

ring indicator
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SET UP ADM22 terminal in verbinding met EVM-board portl

1 2 stop bits
1: 0 7 data hits

1 even parity
o parity bit disa~led

o reversed disabled
2: 1 reduced disabled

o und~rline disabled
o blin~ disabl~d

(I steady cursor
~: 1 underline cursor

o } ADM22 command
o } code set

1 aUXiliary port enabled
4: 1 AS232 interface enahled

1 full duplex
o normal display

o on-line mode
5: 0 } normal

1 } mode
1 conversation mode

1 key-click enabled
6: 1 margin bell enabled

o auto erase disabled
o auto line -feed disabled

7:
o
o
1
1

1 stop bit }
7 data bits }
even parity }
parity bit enabled}

auxiliary
port

1 }
8: 0 } 1200 baud

o } aUXiliary port
o }

n esc"'re lead-in code ennhlpd
9: 0 progrnm morle di~nhled

1 s~rol]ing enaLled
1 XUN/XnrF 8Tlnblerl

10: 96110 hnud primnry pDrt
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listing van IBMDL.BAS (2 pag.)

10 ~~~~ rBMDL.HAS ~~*~

20 '
30 Mario Felius 4-3-66
40
SO 'dil programma verzorgt de communicatie tussen ',et EVM board en de IBM PC
60 ' of tussen de X05 en de IUM PC
70
80 'configuratie
90
100 '
105 '
110
120 '
130 '
140 'configuratie
150 '
160 '
165
170 '
180 '
190 '
200 ,~*..*.. INITIALISEAING
210 5CREFN 0,0: WrOTH 80
220 'tekst mode, geen kleuren; scherm 80 characters breed
230 KEY OFF : CLS : CLOSE
240 'aeen soft key display; clear screen; sluit aIle files
250 OUT &H3FO,&H60
260 'initialiseer het Line Status Register van de RS232 poort
270 XON$=CHR$( 1?J: XOFF$=CHR$( 19)
280 'definieer XON en XOFF: XON - l1HEX, XOFF - 13HEX
290 OPEN RCUM1:9600,N,7,2 R AS #2
300 'open de RS232 poort als file #2
310 'asynchronous communications adapter
320 '9600 baud
330 'geen parity
340 '7 character bits
350 '2 stop bits
360 OPF:N R5CRN: R FOA OUTPUT AS #3
370 'open het scherm als file #3
380 LOGATF ,,1
390 'cursor aanzetten
400 PRINT RAij gebruik van de XOS deze als voIgt initialiseren: R

410 ,",RINT
420 PRINT R]POAT <CR> 0 <CR> 1 <cn> 0 <CA> 0 <CA> 0 <CH> (aIleen na power-upR;
430 PRINT R of reset)R
440 PRINT
450 PRINT ROL <eR> 000 <CA> 0 <CA> 0 <CA> 2 <CR> 0 <CA> (aIleen na power-upR;
460 PRINT R of rsset)R
470 PRINT
480 PRINT RHOST <CR>R
482 PRINT
484 PRINT RCTRL-A R

490 PAINT
500 PAINT
510 PRINT RBij gebruik van het EVM board dit als voIgt initialiseren: R

520 PRINT
530 PRINT RXON <CR> (aIleen noodzakelijk na power-up of reset)R
540 PRINT
550 PRINT RLPM 2 <CR>R
560 PRINT
570 PAINT
560 PRINT
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590 INPUT ~L"dd lilA l KKK.lnd]: ~,F$

600 "In F$ komt de n~am van de over te zenden li1e
610 OPEN F$ FOA INPUT AS #1
620 .***o§..~

630 '
640 IF LOCl2)~0 THEN GOTO 910
650 'spring naar output routinQ als de input bUller van de RS232 poort Ieeg is
660
670 "~~~~~ INPUT ROUTIN~

660 A$~INPUT$( 1.#2)
690 "haal character uit A5232 input hUllAr
700 Y-C5RLIN
710 'Y is het regelnummer van de cur60rpositi~

720 X=POS( 0)
730 'X is het kolomnummer van de cursorpositie
740 IF Y-24 THEN PAINT ~~ Y=Y-l
750 'scherm 6crollen indien nodig
760 LOCATE Y+l,X
770 'verplaat6 de cursor een positie naar beneden
7BO PAINT '3.A$;
790 'character uft dA AS232 input hUller uitvoeren naar het scherm
BOO IF A$<>XOFF$ THEN LUCATE Y,X: GOTO 910
Bl0 'plaats cursor terug en spring naar de output routine a16 het geen XOFF is
B20 A$~INPUT$(1,#2)
B30 "wacht tot er weer een character in de AS232 input bUller komt
B40 PAINT #3,A$;
BSO 'voer het character uit naar het scherm
B60 IF A$<>XON$ THEN GOTO B20 ELSE LOCATE l.X
670 'wacht op XON
8BO ,*.*...
B90 '
900 ' ..... l> OUTPUT ROUT1NE
910 IF EOF( 1) THEN GOTO 1020
920 'beeindig het programma als end-o,-,ile bereikt is
930 A$-INPUT$( 1.#1)
940 "haal een character uit de load lile
950 PAINT #2,A$;
960 'voer het charactAr uit naar de AS232 output bUller
970 PRINT #3,A$;
960 'voer het charactAr uit naar hAL scherm
990 GOTD 640
1000 ' ..,,*..*
1010
1020 CI.OSE
1030 '6luil aIle open 11Ies
1040 SYSTEM
1050 'keer terug nadr nos
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Digital Time-Division Multiplexed N-Path System
ARTHUR B. GLASER, 'MEMBER, IEEE

Abstract-The use of a time-division multiplexed digital filter as
the time-invariant part of an N-path filter is proposed and examined.
The use of a digital filter, and the resultant requirements for only
one input modulator, alleviates the problem of closely matching the
transmission characteristics of the paths. As a consequence of the
improving matching, the time-varying modulation products in the
output signal should be suppressed 10-15 dB more than in conven
tional implementations. The center frequency, bandwidth, and
passband shape of the filter are all electronically adjustable.

It is possible to time division multiplex a processor using serial
arithmetic for a bandpass filter with a bandwidth of several kilo
hertz using high-speed bipolar logic circuits. The speed requirements
f~r the memory are such that MOS circultry, with its attend,.nt
81Ze advantage, is suitable.

This approach to realizing an inductorless, electronically adjus
table bandpass filter should become economical in the near future
becaw.e of the decreasing cost and the increasingly complex func
tions available in both bipolar and MOS circuitry.

I. hTRODUCTIO~

O NE APPROACH to the problem of synthesizing a
symmetric bandpass transfer function is to perform
a low-pass-to-bandpass transformation on the

e~uivalent low-pass filter. The N-path filter [I}, a periodic
time-varying system, can implement the low-pass-to
bandpass transformation.

The N-path filter consists of a time-inva.riant 2N-port
network in cascade with modulators at input and output.
The usual configuration consists of N distinct plrallel
paths each containing a low-pass filter in cascade with
input and output modulators as shown in Fig. 1. When
the transmission characteristic of the paths are identical
and the phasing between the local oscillator drive signals
for the various paths is properly adjusted, the time-varying

Manuscript .~ived June 24, 1969; revised February 26, 1970.
N.)~e author 18 WIth Bell Telephone Laboratories, Inc., Whippany,

vitI

PMlfl· PI (t- [N-I]t") qMlf) • q. (t- [N-OT)

Fig.1. The.conventional N-path structure.

modulation products are cancelled at the output of the
N-path filter by destructive interference.

The performance of the N-path filter has been limited
in the past by the inability to closely mateh the trans
mission characteristics of the individual paths. The main
source of difficulty in this regard is the time-invariant
networks [2}. In this paper, it is proposed that the function
of the time-invariant 2N-port be performed digitally.
Because the input signal for the digital filter is a sequence
of encoded samples of the output signal from the input
modulator, it is possible to time division multiplex the
input modulator, digital filter, and the AID and DIA
converters as shown in Fig. 2. It is not possible to time
division multiplex the hold circuits or the output modu--
lators because the output signals from all N paths must
be available for all time in order to null the time-varying
modulation products. Thus in this proposed time-division
multiplexedN-path filter, the various signals are processed,
insofa.r as possible, by the same components rather than by
a set of similar components.
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1 -(.- ..-j/ ... )T-e
c.

(4)

601

n= 1, 2, ...
(3a)

M

L b,z-'
Y(z) = ._0 At X(z)

1 + L: a,z-~
~-J

Fig. 3. A multirate sampled digit,a} filter.

- SLOW FILTER - FAST FILTER "---SAIIFUNG FREQUENCY' liT SAIIFUNG FREQUENCY' kIT

Jot N

y(n) = - L: a.y(n - IT) + L b.,x(n - IT).-1 .-0

by other techniques. The digital filter is discussed in the
following section.

DIGITAL FILTER

When used in the N-path filter the digital filter will
usually have a transfer function that is the low-pass equiva
lent of the desired bandpass transfer function. For a high
Q filter, the width of the transmission band is much less
than the center frequency. When this is the case, a sampling
frequency less than the center frequency is dictated by
filter coefficient sensitivity considerations. A low sampling
frequency has the di!,'ldvantage of producing many of ~r

passbands, which occur at integral multiples of the sampling
frequency as discussed in the previous section. A sufficient
number of these passbands must be eliminated by some
method if the digital filter is to be useful in an N-path
realization. One way to eliminate some of these unwanted
transmission bands is to process the output of the digital
filter with another digital filter operating at a faster rate.
The composite digital filter, shown in Fig. 3, produces II

output samples for every input sample. It is described by
the difference equation

subject to the condition

x(m) = 0 except at m = /Jjl, jl = 1,2, .... (3b)

This equation is nonnnlized to a unit time interval.
Darlington [4] started \\;th the difference equation (3)

and showed that it can be transformed into two difference
equations with related sampling rates. The resulting differ-

°ence equations can be implemented as a purely recursive
digital filter in cascade with a transversal digital filter
where the computation rate of the transversal filter is II

times that of the recursive filter.
Let T = 1 be the sampling period and z = e'T be the z

transfonn variable. Taking the z transform of (3a) and
solving for Y(z) in terms of X(z) yields

k and l are integers (2)(r,) = 1m (s.) + lwo + h.J.

CINlll

Fig. 2. The digital time-division multiplexed N-path filter.

where P and Q are the Fourier coefficients of the locally
generated modulating waveforms whose fundamental
frequency is Wo, N is the number of paths, and T is the
sampling period of the digital filter. For the N-path filter
using continuous-time filters, the poles of the system
function are the poles of the transfer function H(s) trans
lated by integral multiples of woo This results in the comb
characteristic for the N-path filter. It is necessary to
band limit the input and output spectra to Iwl :$ Nwo/2 to
eliminate signals at frequencies in the region where m ~ O.
When this is done the N-path filter appears to be a time
invariant system. A similar result is true for the digital
N..;path filter. However, because of the periodic repetition
of transmission bands of the digital filter, the requirements
on the band-limiting filters are affected by the output
sample rate of the digital filter in addition to the number
of paths in tht N-path structure.

To put these restrictions in more quantitative terms
the pole locations for the digital N-path filter are deter
mined for the case where the digital filter is designed by
the impulse invariance technique [3]. In this case, H'(exp
[s - ilwolT) can be expanded in a partial fractions expansion
each term having the form

N-PATH FILTER

It is shown in the Appendix that the input-output
relationship for the digital time-division multiplexed
N-path filter is

Y(s) = N L: P.N-IQI H'(el'-~:'l') U(el.-i-...1f') (1)
I." s - 3 0

where -8. is the position of the pole of the continuous
filter prototype. This function has simple poles located
on the line IT = Re (s.) at

t:o- -
FCL\IlER: DIGITAL TIME-DIVISION MULTIPLEXED ~PATH SYSTEM
L
~ w,
r 0 x

~~
~,:
r',

wherew. = 2r/Tis the radian sampling frequency. Usually
(r,). < Wo and, therefore, about each harmonic of the funda
mental frequency Wo will be a multitude of transmission
bands spaced at multiples of w•• Since these multiple pass
bands from the digital filter are undesirable, w. must be
chosen large enough to permit a reasonably simple band
limiting filter to suppress the transmission corresponding
to k ~ 1. A similar result holds for digital filters designed

where X (z) is a function of z' because there is only one
nonzero input for every II sampling periods. The denomi
nator of this equation can be written in factored form as

The decomposition of the difference equation into factors
that can be implemented by a slow recursive filter and a
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fast nonrecursive filter uses the artifice of multiplying
and dividing (4) by a polynomial in z' whose roots are r:,
which yields

~ml
ARITHMETIC 'I'

INT

ORDER FLTER Ij/a-n)

COEFFICIENT IoIE"'ORYr--- --------1
: II1K 'II2K 1111 i~I I INPUT SlM8E
I J

IlI:EE TIlANSAC1'IONS ON ClBCUlT THEORY, NOVEMBER 197C

DIGITAL DATA DElAY U'IEr------------------ ,
I II 101,16 BIT WORDS 101.16 BIT WORDS

--------- ---------~Y,lWl-2 Y,PM-I

L J

101 WORDS

Fig. 4. Block diagram of the recursive filter for an Mth~rder
filter function. The coefficient memory contains M/2 pairs of
coefficients.

where i signifies the ith pair of poles,

(5)Y(z) = JI N(z) X(z')

II (1 - r:Z-')
..-I

where

JI 1 _ r:Z-' M _.

N(z) = n1 _ r.,z-l ~ b.,z . (6)

Each factor in the product is the first " - 1 terms in a
geometric series, and N(z) is a polynomial of order "M.
Defining an intermediate variable W(z') corresponding to
an intermediate sequence W(VIl), we see that

M

W(JlIl) = - L a.w[v(1l - 0)] + X(VIl) Il = 1,2, ... (8a).-1

These equations result in the simultaneous difference
equations

y,(m) = -p2,y,(v[n - 2])

- PI,y,(JI[n - 1]) + x.(m) (9a)

1 1
W(z') = AI X(z') = M X(z') (7a)

II (1 - r:Z-') 1 + L a.,z-"
~-1 .-1

Y(z) = N(z)W(z) = {~ b.,z-·}W(Z). (7b)
(9c)

(9b)
i = 1

i> 1.

X.(vn) = x(vn)

= Y'_I(vn)

The output of the recursive filter is

y(vn) = y,(vn) i = [M : I}
Each y,(vn) is evaluated sequentially using a multibit,
serial shift, and add multiplier. Only one multiplier is
needed to evaluate y.(vn) because 1) the intermediate
result -~2/y.(v[n - 2]) is buffered in the last cell of the
digital delay line that previously held y.(v[n - 2]), and
2) the additions are performed using part of the multiplier
circuitry. The digital delay line holds 2M data words for
an Mth-order filter because two channels are multiplexed.

FAST NONRECUB8IVE FILTER

The transversal filter shown in Fig. 5 consists of a 2M
word digital delay line (when 2 signals are multiplexed),
a "M + 1 word coefficient memory, and a shift and add
multiplier. Parallel arithmetic is used in the multiplier
because with the large number of terms required for the
convolution, it requires less total hardware than serial
arithmetic. In general, the convolution sum would conuin
M" + 1 terms. However, in this special case only the k~th

input samples are nonzero, where k is an integer. Therefore,
the sum contains only M nonzero terms and the data
delay line need store only M words for each channel.
There are M" coefficients arranged in " groups of M.

The data words propagate down the data delay line
at the slow sampling rate, while the coefficient memory is
cycled at the fast sampling rate. During one of fast sampling
periods, M + 1 terms of the convolution are evaluated.
During each of the remolning " - 1 fast sampling periods,
M terms of the convolution are evaluated.

MODULATORS

The modulation is performed using analog circuitry
because digital modulation implies multiplication at 8

rate proportional to the center frequency of the bandpass
filter. This would necessitate very fast digital multiplieI1l .

n = 1,2, '" (8b)
,M

yen) = L b.w(n - 0)
.-0

where u'(m) = 0 except when m = "Il. In the first of these
two equations the output is determined by the present
input and previous outputs. This equation is implemented
by a purely recursive digital filter. The second of these
equations is a discrete convolution and is implemented
by a transversal or nonrecursive digital filter. From the
construction ofN(z) , it is apparent that the JI - 1 additional
passbands of the slow recursive filter are removed by pole
zero cancelation in the transversal filter.

SLOW RECURSIVE FILTER

An M-pole recursive filter can· be realized either in
direct form (as an Mth-order difference operator), or as the
c&.Scade or parallel connection of first- and second-order
filters [51. The use of low-order filters reduces the sensi
tivity of the overall transfer function to round-off errors
or errors in the values of the coefficients. Fig. 4 is a block
diagram of the all-pole recursive filter. As seen in this
figure, the arithmetic unit for a second-order filter section
is multiplexed by changing coefficients and recircuLting a
composite data stream to yield two high-order digital
filters. The composite data stream corresponds to the
signals in two paths of the N-path filter. The high-speed
arithmetic section evaluates second-order terms of the form
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The z transform of this expression is

large-scale circuit integration the implementation of this
system should be practical.

..
xi(nT) = L P1u(nT)e;1.. ·f17'e-ih.li-'lT. (11)

!: __ aD

(lOa)

(lOb)
..

q(t) = L Q,e"""
' __ CD

.
p(t) = L p~ih.'

' __ aD

APPENDIX

In this Appendix the general input-output relationship
for the digital time-division multiplexed N-path filter
shown in Fig. 2 is developed.

The locally generated periodic modulating signals p(t)
and q(t) are expanded in complex Fourier series,

..
x;(z) = L P1e-ih.li-ll·U(e-;1,..Tz). (12)

l--CIiI

where Wo is the fundamental frequency. These signals
are delayed by an amount l' from path to path so that
p,(t) = p(t - (i - 1)1') and q,(t) = q(t - (i - 1)1').

The input modulator in each path multiplies the in
coming signal u(t) by the appropriate Pi(t). This waveform
is sampled every T seconds and encoded into a digital
word by the sampler and AjD converter. The result of
these operations is

Because multiplication in the time domain is equivalent
to convolution in the frequency domain, the Laplace trans
form of the output of each path is

and a high-speed AjD converter. Using analog multipli
cation by a function that is a piecewise constnnt approxi
mation to a sinusoid permits digital selection of the de
sired transmission gain from among a set of values built
into the modulator circuit. The time delay between the
modulator signals for the various paths is determined by
a clock that drives the digital selection circuits at a multi
ple of the desired center frequency. Thus, the same clock
that determines the bandpass center frequency determines
the local oscillator phasing. With this method of generating
the local oscillator signal the timing errors between signals
are dependent on the ratio of the fundamental period of
the local oscillator waveform to the switching time of the
logic in the digital selection circuitry.

COEFFlClENT MEMORY ....+1 WORDS

Fig. 5. Block diagram ot the nonrecursive filter. The coefficient
memory is drawn tor the case M = 8, • = 8.

CO~CLUSIO~S

It was shown above that the mechanization of the
N-path filter could be restructured by replacing the usual
N time invariant two-port filters with a single, multiplexed
digital filter. Because the output signal from the input
modulator is needed only at sampling instants, the input .
modulator may also be multiplexed by changing the local
oscillator drive signal. Thus, the only component in each
path of the conventional N-path filter that can not be
multiplexed is the output modulator.

Based on the results of some previous work with con
ventiona.l N-path filters 12] in which the time-varying
modulation was suppressed by about 40 dB and in which
the major source of difficulty was matching the time
invariant filters, it is estimated that the time-varying
modulation products in thc proposed N-path configuration
would be suppressed an additional 10-15 dB. If the output
modulators have a sufficiently wide bandwidth, then a
gain adjustment in N - 1 of the paths would provide the
required balance to suppress the time-varying modulation
products by more than 50 dB.

The price that must be paid for this improved perform
ance is increased complexity. However, with the advent of

..
Yi(s) = L Q, V i(8 - jlwo)e-il".(i-!),. (13)

J--m

However, 1',(s) = Fhold(S)Wi(S) = (ljs)(l - e-·T)Wi(s).
Hence,

.. {I -1.-i1 ... ,1'}
Yi(s) = L Q, - e. Wi(s - jlwo)e-i1", (i-!I ••

1--" 8 - Jlwo (14)

Using Wi(z) = Hi(z)Xi(z) in (14) where z = e'T, and
Y(s) = L Yi(s), it follows that

N .. [1 -('-""")1'JY(s) = L L P1Q,e-iIUIl ... (i-I). - e .
i-I 1,1--.. S - Jlwo

All of the Hi(z) are identical because the same digital
filter is multiplexed among all of the paths.

The summation over i is a geometric series and if l' =
2rjNwo this sum is zero except when k + l = mN in which
case the sum is N. Examination of this summation shows
that, in general, at least three paths are necessary to
achieve a time-invariant bandpass response. However, if
the locally generated modulating waveforms have no even
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1: P
t
Q,{l + e- iC t+/l./2 + e-i(t+/l. + e- iC t+/lh/21

l,t

harmonics and no dc level and the number of paths N is
even, then only N /2 paths are necessary because of the
resultant symmetry. This can be seen by writing the terms
in the summation over i for the case N = 4,

It can also be shown that if the dc level of the modulating
waveforms is nonzero then two inverting amplifiers and
two more output modulators are needed to provide the
required time-invariant response.

(16)

Finally,

H'( "-il ...U')
Y() _ N "P Q e UI ('-i.N...U')

8 - ~ .N-I 1 '1.. ,eI.. 8 - 1UJJo

where the exponential term due to the hold circuit has
been absorbed into the digital filter.
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