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Samenvatting

In de vakgroep ESP is de laatste jaren gewerkt aan de ontwikkeling van een labelidenti
ficatiesysteem PaRIS (Passive Remote Identification System). De werking is gebaseerd
op de toepassing van kwartskristallen met verschillende resonantiefrequenties in de
passieve labels. De kristallen hebben grate kwaliteitsfactoren, waardoor een betrouw
bare identificatie met eenvoudige middelen te realiseren is.
Dit verslag bevat een weergave van de werkzaamheden die gedaan zijn om de ontvanger
van het PaRIS systeem met een digitale signaal processor (DSP) te realiseren.

De ontvanger kan de identiteit van een label bepalen aan de hand van de frequenties
van de kristalresponsies in de labelresponsie. De detectiebeslissing is gebaseerd op
het uitvoeren van filterbewerkingen met een banddoorlaatkarakter, waardoor een filter
selectief de responsie van een kristal kan deteeteren. De ontvanger neemt de identifi
catiebeslissing op grand van deze filteruitgangen.

Wat betreft de manier waarap de filterbewerkingen uitgevoerd kunnen worden, kunnen
we onderscheid maken tussen Matched filters en amplitude filters. De keuze is gevallen
op de toepassing van amplitudefilters omdat deze betere eigenschappen hebben wat
betreft kanaalscheiding en rekentijd. De signaal-ruisverhouding is echter iets slechter
dan bij toepassing van Matched filters.

De filterbewerkingen kunnen in minimale tijd uitgevoerd worden met een Discrete
Fourier transformatie in de vorm van een voor reele ingangssignalen geoptimaliseerde
FFT.
Metingen aan het tot dusverre gerealiseerde systeem tonen aan dat het PaRIS systeem
inderdaad praktisch realiseerbaar is, en dat de filterbewerkingen uitgevoerd kunnen
worden met een 16-bits fixed-point DSP.
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Inleiding

1 Inleiding

3

Er wordt tegenwoordig veelvuldig gebruik gemaakt van detectiesystemen die gelabelde
voorwerpen op afstand deteeteren. Daarnaast zijn er ook identificatiesystemen. Dat
zijn systemen die aan de hand van verschillende labels ook de identiteit van een voor
werp kunnen onderscheiden.
We kunnen deze detectie- en identificatiesystemen ruwweg onderscheiden in twee soorten,
namelijk met:

passieve labels. Deze bevatten uitsluitend passieve componenten en verkrijgen hun
energie uit een ontvangen elektromagnetisch veld, Deze labels hebben vaak als
nadeel dat, doordat het uitgezonden vermogen klein is, de reikwijdte van detectie
ook klein is. Voordelen zijn dat de complexiteit en onderhoud van het systeem
lager uitvallen, wat een lagere kostprijs tot gevolg heeft.

actieve labels. Deze bevatten aetieve componenten en worden meestal gevoed uit
een permanente energiebron zoals een batterij. Ret door de label uitgezonden
vermogen kan daardoor relatief groot zijn, waardoor de reikwijdte groot is ten
opzichte van passieve labels.

Bij de vakgroep ESP aan de T.V. Eindhoven is een passief identificatiesysteem PaRIS
(Passive Remote Identification System) bedacht met de voordelen van een passief sys
teem, maar dat toch in staat is op grotere afstand labels te detecteren.

Vit theoretisch onderzoek is gebleken dat het systeem PaRIS kan functioneren. Van
daar dat nu getracht wordt een prototype van het systeem te realiseren. In [Ris, Roos 92]
is beschreven hoe een werkend exemplaar van een zender is ontwikkeld en gerealiseerd.
Een opzet en gedeeltelijke realisering van een ontvanger is beschreven in [Ris 93]. In
dat verslag komt voornamelijk de elektronica en hardware aan bod.
In de ontvanger wordt gebruik gemaakt van een DSP, een digitale signaalprocessor. Dit
is een gei'ntegreerde microprocessor die speciaal is ontwikkeld en geoptimaliseerd om
discrete, digitale signalen te verwerken en bewerken. De bewerkingen die door de DSP
op inkomende signalen uitgevoerd moeten worden, kunnen worden vastgelegd in een
programma. Ret toepassen van een DSP heeft tal van voordelen. Het wordt bijvoor
beeld mogelijk om de hardware van de ontvanger relatief eenvoudig te realiseren en
omdat de programmatuur gemakkelijk te wijzigen is kan er flexibel ontworpen worden.

In het eerste deeI van dit verslag zal een korte beschrijving worden gegeven van PaRIS
en van de in bet verIeden gerealiseerde zender en deeI van de ontvanger, voor zover van
belang voor bet verduidelijken van ontwerpbeslissingen die in het tweede deeI van het
verslag worden beschreven. Voor een uitvoerige beschrijving wordt verwezen naar de
eerder genoemde verslagen. In dit verslag wordt vooral ingegaan op de werking van
de toegepaste DSP, op de kenmerkende eigenschappen ervan en de ontwerpbeslissingen
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die daaruit voortvloeien, en op de algoritmes die de gewenste bewerkingen met het
ingangssignaal uitvoeren om een zo optimaal mogelijke detectiebeslissing te kunnen
nemen.



Ret systeem

2 Het systeem

5

In dit hoofdstuk zal een korte beschrijving gegeven worden van het systeem PaRIS. Voor
een uitvoerige beschrijving wordt verwezen naar [Muts 91], [Smid 91] en [Butt ea 92].
Het identificatiesysteem PaRIS is opgebouwd uit een zender, een label en een ont
vanger. De zender genereert een elektromagnetisch veld met de zendspoel. De label
bestaat uit een kleine spoel en een condensator die samen de hoofdresonantiekring
vormen. Aan deze kring is een aantal kwarts kristallen met verschillende resonantiefre
quenties gekoppeld. Het door de zendspoel opgewekte veld induceert een stroom in
de spoel. De stroom in de hoofdkring veroorzaakt op zijn beurt weer een magnetisch
veld, dat vervolgens in de ontvangspoel van de ontvanger weer een stroom induceert;
de waarneming van de ontvanger.

Afhankelijk van welke kristallen, met bijbehorende resonantiefrequenties, in de label
ingekoppeld zijn, en welke frequenties dus ook door de label uitgezonden worden, heeft
ieder label zijn eigen identiteit en kan de ontvanger eenduidig bepalen welk label aange
boden wordt. Er worden drie kristallen aan de hoofdkring gekoppeld, met elk een
frequentie uit twintig mogelijke frequenties. Het aantal verschillende labels dat zo

gemaakt kan worden is dan (~O) = 1140.
Er is gekozen voor een detectie van een label door het gebruik van een radarmode.
Gedurende een periode worden aIle kristallen in de label geexciteerd door een signaal
uitgezonden door de zender. De ontvanger is nu afgeschakeld.
In de daaropvolgende periode wordt de zender uitgeschakeld en de ontvanger aangezet.
Vanwege de hoge kwaliteitsfaetoren van de kristallen duurt het enige tijd voordat de
inwendige resonantie van elk kristal is uitgedempt. Deze resonantietrillingen van de
kristallen worden via de hoofdspoel van de label uitgezonden en door de ontvanger
gedetecteerd. Figuur 1 geeft een aantal van de signalen weer, dat op deze manier
ontstaat binnen het systeem.

2.1 De label

Figuur 2 toont de afbeelding van een label. Een label is opgebouwd uit een hoofdkring
bestaande uit L h , Ch . Vanwege de niet-idealiteit van de spoel is er ook een weerstand
Rh in het vervangingsschema opgenomen. Aan de hoofdkring zijn de drie kristallen
Xl, )(2 en )(3 gekoppeld via een verliesvrij aanpasnetwerk. De hoofdkring is feite
lijk een parallelresonantiekring met een relatief kleine kwaliteitsfactor, Qh :::::l 300. De
aangekoppelde kristallen kunnen beschouwd worden als serieresonantiekring met een
grote kwaliteitsfactor, Qx :::::l 100.000. De resonantiefrequenties van de kristallen zijn zo
gekozen dat ze binnen de bredere resonantiebandbreedte van de hoofdkring vallen.

Wordt een label nu in een elektromagnetisch veld gebracht met een frequentie die
overeenkomt met de resonantiefrequentie van een van de kristallen, dan zal deze een
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Figuur 1: Signalen indien er een label aanwezig is. Van boven naar beneden: het
signaal verzonden door de zender, het signaal aan de antenne van de ontvangel' , het
signaal dat de ontvanger gebruikt voor detectie.

spanning over de spoel uit de hoofdkring induceren. Omdat de frequentie binnen de
resonantieband van de hoofdkring ligt, zal de resonantie in de hoofdkring opslingeren.
Doordat de koppeling van de kristallen aan de hoofdkring zodanig is, dat de energie
overdracht van hoofdkring naar kristal en omgekeerd opt.imaal is random deze reso
nantiefrequentie (zie [Ris 93]), zal het aangekoppelde kristal met de overeenkomende
resonantiefrequentie eveneens in resonantie komen.
Valt het door de spoel in de hoofdkring opgevangen elektromagnetisch veld weg, dan
zal door het grate verschil in kwaliteitsfactoren de resonantie van de hoofdkring veel
sneller uitgedempt zijn dan de resonantie van het kristal. Via de koppeling zal een
deel van de resonantieenergie van het kristal via de spoel Lh uitgezonden worden in de
vorm van een elektromagnetisch veld.

2.2 De zender

De functie van de zender is aIle kristaIlen in de label in resonantie te brengen. Daartoe
zendt deze een signaal uit, dat bestaat uit frequentiecomponenten die overeenkomen
met de resonantiefrequenties van de kristallen in de label. am aIle mogelijke combi
naties van kristaIlen te kunnen detecteren, moeten er bij M mogelijke kristalfrequenties
dus At frequentiecomponenten in het zendsignaal aanwezig zijn. Deze frequentiecom-
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hoofdkring kristallen
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Figuur 2: De label schematisch weergegeven.

ponenten worden opgewekt in de zender door de signalen van M oscillatoren bij elkaar
op te tellen. Figuur 3 geeft dit weer.

+ I
I
I
I II J

decoder

Figuur 3: Blokschema van zender en ontvanger van PaRIS.

Vervolgens wordt het signaal versterkt en door de zendantenne uitgezonden. Aangezien
het zendsignaal veel sterker is dan het signaal dat door de label wordt uitgezonden~

dient de zender afgeschakeld te worden tijdens de detectieperiode~ om detectie van de
label mogelijk te maken.
De zender is gerealiseerd en wordt beschreven in [Ris, Roos 92].
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2.3 De ontvanger

Tijdens de detectieperiode ontvangt de antenne van de ontvanger de uitdempende
resonanties van de kristalIen in de label. De taak van de ontvanger is om uit deze
responsie te bepalen welke kristalfrequenties daarin aanwezig zijn. In het schema van
de ontvanger (figuur 3) is dit weergegeven door de Ail detectoren die, door elk een af
zonderlijke bewerking uit te voeren, de intensiteit van aIle mogelijke kristalfrequenties
bepalen. Op grond van de intensiteiten van aIle 1\1 mogelijke kristalfrequenties neemt
de decoder een beslissing of er een label aangeboden wordt en wat de identiteit van
een aangeboden label is.
Tijdens de zendperiode wordt de ontvanger uitgeschakeld om oversturing te voorkomen.
Tussen de zend- en ontvangperiode is een dode periode ingelast, waarin het zendsig
naal en paralleiresonantie van de hoofdkring van de label uit kunnen dempen. Pas na
deze dode periode start de ontvanger de detectie waardoor alleen de kristalresponsies
worden waargenomen. Aangezien de responsie van een label erg zwak is, is el' in de
ontvanger ook een versterker opgenomen.
Het afwisselen van zend- en ontvangperiode noemen we chappen en de frequentie
waarmee di t gebeurt de chopfrequentie.

2.4 Randvoorwaarden

Bij de opzet van een prototype van de ontvanger van het PaRIS systeem is al een
aantal grootheden en variabelen vastgelegd. Zo is er gekozen voor een zendfrequentie
van 27 [MHzJ. Dit hangt samen met de voorschriften van de PTT, de realiseerbaarheid
van kristalIen, en de afmeting van de labelspoel. Tevens is gekozen voor een aantal
van 10 l110gelijke krista.lfrequenties. Deze liggen onderling elk een veelvoud van 10
[kHzJ van elkaar verwijderd, van 27.01 [kHzJ tim 27.10 [kHzJ. In theorie is deze af
stand voldoende om de afzonderlijke kristalresponsies te kunnen detecteren. (Door de
grote kwaliteitsfactor van een kristal is de bandbreedte van een kristalresponsie maar
ongeveer 1 [kHz]).
De 7 waarde van een kristalresponsie (een maat voor de demping van een kristalrespon
sie) is geschat op 7 = 160[{LsJ. Voor de chopfrequentie is gekozen vool' Ichop = l[kHzJ.
De zendperiode duurt lang genoeg om de kristalresonantie voldoende te laten opslin
geren (tzenrl ~ 47). De zend- en ontvangperiode tesamen vormen voIdoende tijd om
aUe bewerkingen van een detectie uit te voeren. De dode periode tussen de zend- en
ontvangperiode bedraagt 1 tot 4 [f£SJ. Dit is voldoende om de parallelresonantie van
de hoofdkring te laten uitdempen.
In [Butt ea 92J, [Muts 91] en [Smid 91] zijn de afwegingen, op grond waarvan deze
keuzes zijn gemaakt, terug te vinden.
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3 De optimale ontvanger

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke factoren een rol spelen bij het ontvangen en
detecteren van de labelresponsie, en welke keuzes daaruit voortvloeien om tot een zo
optimaal mogelijk ontwerp van een ontvanger te komen.

3.1 Responsie

Voor het bepalen van de responsie van een label is de totale overdracht van belang,
dus vanaf zendantenne via de label tot aan ontvangantenne. Voor de responsie van een
label met een kristal op een uitgeschakeld sinusvormig signaal met de kristalfrequentie
valt af te leiden (zie [Butt ea 92J, [Muts 91],[Smid 91]) dat deze, afgezien van enkele
verwaarlozingen, overeenkomt met een uitdempend sinusvormig signaal. Vanwege su
perpositie voigt, dat de responsie van een label met drie kristallen, de som is van de
responsies van de drie kristallen. Daarbij dient de zender uiteraard de sinusoidale sig
nalen nit te zenden met frequenties die overeenkomen met de resonantiefrequenties van
de in de label aanwezige kristallen.

3

x(t) = L A;e-t
/

T cos(w;t +¢;)
;=1

Hierin is Wi een van de mogelijke kristalfrequenties, A; de amplitude, en ¢i de fase van
een kristalresponsie.

2Sl)

100

2011

ISO

~
t

x.l0lf IUd

SOl

o~ !

2.7 2.702 2.704 2.706 2.70H 2.71 2.712 2.714 2.71b 2.718 2.72

xIO-~

4.53.52.5

I '~I

O.S

~
~

.(l.S

-I
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-2

-2.5
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Figuur 4: De tijdresponsie (links) en frequentieresponsie (rechts) van een label met
drie kristaHen zoals opgevangen door de ontvanger.

Van deze labelresponsie dienen de kristalresponsies door de ontvanger te worden gede
tecteerd en dus te kunnen worden onderscheiden van elkaar .
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3.2 Optimale detectie

Om de kristalresponsies optimaal te deteeteren wordt gebruik gemaakt van matched
filters. Deze filters hebben de eigenschap dat ze voor een bepaald ingangssignaal waarop
ze gematched zijn en wat behept is met ruis, een optimale signaal-ruis verhouding op
de uitgang genereren. Ais een bepaald signaal gegeven is door de tijdfunetie s(t), dan
luidt de tijdbeschrijving van het bijbehorende matched filter:

h(t) = s(T - t)

In het frequentiedomein is de relatie:

H(w) = e-jwT S*(w)

Hierbij is T het observatietijdstip; het tijdstip waarop de uitgang van het filter gelezen
kan worden.
Voor niet-tijdbegrensde causale signalen s(t) is het matched filter niet causaal en dus
niet fysisch realiseerbaar. Voor tijdbegrensde signalen waarvoor geldt dat s(t) = 0 voor
t ~ to, is een causaal matched filter te realiseren door het observatietijdstip T zo te
kiezen dat T ~ to.

r(t) r(T)
1----'--..... I

Sluit op t = T

Figuur 5: Matched filter met observatietijdstip T

Ais we uitgaan van een signaal s(t) waaraan witte, gaussische ruis is toegevoegd en het
uitgangssignaal van het filter op het observatietijdstip T r(T) noemen, dan geldt:

r(T) =I: [s(T - a) +nw(T - a)] h(a)da

Voor het vermogen in de signaalcomponent van r(T) geldt:

s = [I: s(T - a)h(a)daf

Voor het vermogen van de ruiscomponent van r( T) geldt:
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De ruis n(t) op de uitgang van het filter is niet meer wit, maar aangezien het filter
lineair en tijdinvariant is, is het nog weI gaussisch bij een gaussisch ingangssignaal.
De Schwarz ongelijkheid zegt dat voor twee signalen a(t) en b(t) met eindige energie
de volgende relatie geldt:

De gelijkheid treedt op als b(t) = ca(t), met c een willekeurige constante.
Passen we dit toe, dan vinden we voor de signaal-ruisverhouding op de uitgang van het
filter op het beslissingsmoment:

s
N

[1: s(T - a)h(a)daf

(No/2)i:h2 (a)da

< 1:s2(T - a)daJ-: h
2
(a)da

- (No/2)1:h2 (a)da

1:s2(T - a)da

No/2

De gelijkheid treedt op als h(t) = cs(T - t). We zien dat de signaal-ruisverhouding
maximaal wordt als h(t) een matched filter is.

3.3 Fase-onafhankelijkheid

De chopcycli en de kristalresponsies zijn niet synchroon met elkaar. Dit heen tot gevolg
dat de kristalresponsies met een willekeurige, onbekende fase ten opzichte van het be
ginpunt van de ontvangperiode van een chopcyclus ontvangen worden. Door het niet
synchroon zijn, is het faseverschil tijdens iedere chopcyclus weer andel's. ZeUs al zou de
label zich voortdurend op dezelfde plaats ten opzichte van zender en ontvanger bevin
den, dan nog is de faseverschuiving steeds andel's. Dit komt doordat de zender zodanig
opgebouwd is dat de kristalfrequenties niet synchroon met de chopcycli opgewekt wor
den. Ook een kleine drift in de oscillatiefrequentie draagt bij tot de faseverschuiving.
\Ve kunnen het door de zender ontvangen signaal daardoor beschouwen als:

s(t) e-tITcoS(Wkt - ¢)

e-tiT {cos(¢) cos(Wkt) + sin( ¢) sin (Wki)}

(1)
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met <P uniform verdeeld over het interval [0,271-].

De optimale ontvanger

Om de werking van het matched filter onafhankelijk van de fase te maken kan gebruikt
gemaakt worden van een kwadratuur matched filter, zoals beschreven in [Woz 67] pa
gina 511 en verder. Figuur 6 geeft zo'n kwadratuur matched filter weer. Het is in feite
een samenvoeging van een kwadratuurmodulator op beide kanalen gevolgd door een
matched filter dat 'gematched' is op het teruggemoduleerde signaal, in ons geval de
uitdempende e-macht. Om rekentijd te besparen worden deze opeenvolgende stappen
tegelijk uitgevoerd.

h(t)

h(t)

Yc y;
(. )2

Sluit op t == T y2

Ys
(. )2

Sluit op t == T y;

Figuur 6: Kwadratuur matched filter met observatietijdstip T

De signalen van het cosinus- en sinuskanaal na de modulatiestap kunnen herschreven
worden tot:

~e-t/T(cOS <P {COS(Wk+wf)t + COS(Wk -wf)t}
2
+ sin <P {sin(wk+wf)t + sin(wk-wf)t}]

1e- t/T[cos <P {sin(Wk +wf)t - sin(wk -wf)t}

+ sin¢; {- COS(Wk+wf)t + COS(Wk-wf)t}]

(2)

(3)

waarbij Wk de frequelltie van een kristalresponsie is en Wi de frequentie van een van de
kwadratuur matched filters.
Op beslissingstijdstip t = T geldt Vaal' de uitgangen van de matched filters op beide
kanalen:
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tcos{<p)

+t sin(~)

{

e-2t/r [-~ COS(Wk +wf)T + (Wk + wf) sin{wk+wf)] + ~
(4)

T;+(Wk+ Wf)2

+ e-U/r [-~ COS(Wk -wf)T + (Wk - wf) sin(wk-wf)] + ~ }
:2 +(Wk- Wf)2

{
c2t/r [-~Sin(Wk+wf)T - (Wk +Wf) COS(Wk+Wf)] + (Wk +Wf)

r~ + (Wk +Wf)2

+ e-u/r[_~Sin(Wk-Wf)T - (Wk - wf) COS(Wk-Wf)] + (Wk - Wf)}

r~ + (Wk -wf)2

t COS( <p)

+tsin(~)

{

e-2t/r [-~ sin(wk+wf)T - (Wk + wf) COS(Wk+Wf)] + (Wk + wf)
(5)

r~ + (Wk +Wf)2

_ e-2t/r [-~ sin(wk -wf)T - (Wk - wf) COS(Wk-Wf)] + (Wk - wf) }

r~ + (Wk -wf)2

{
_ e-2t/r [-~ COS(Wk +wf)T + (Wk +wf) sin(wk+wf)] + ~

r42 + (Wk +wfP

+ e-2t /r [- ~ COS(Wk -wf)T + (Wk - Wf) sin(wk-wf)] + ~}

~ +(Wk-wfP

In beide formules komen termen voor die met een e-macht vermenigvuldigd worden.
Deze termen ontstaan door het begrensd zijn van het ingangssignaal en het matched
filter. Om het ideale, tijdonbegrensde matched filter zoveel mogelijk te benaderen
dienen deze termen geminimaliseerd te worden ten opzichte van de zich bij elke breuk
eveneens in de teller bevindende term.
Er kunnen twee gevallen onderscheiden worden, namelijk het geval dat I - 2/TI >
IWk+wfl en 1-2/TI > IWk-wfl en het geval dat 1-2/TI < IWk+wfl en 1-2/TI < IWk-wfl.
In beide gevallen is de invloed van de term met de e-macht te minimaliseren ten opzichte
van de andere term in elke breuk door de eindtijd T zodanig te kiezen dat voor aIle

mogelijke frequenties Wk en Wf geldt dat sin(wk - wf)T = 0 en sin(wk + wf)T = O.
Omdat zowel Wk als wf veelvouden zijn van 10 [kHz] voIgt hieruit dat voor T moet
gelden:

10· 103T = mr =} T = mrl . 10-4

Samen met de in eerdere afstudeerverslagen gevonden geschikte grootte-orde voor het
heslissingstijclstip T = 4T, voigt c1at voor T gekozen moet worden T = :3.14 . 10-4 •
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In figuur 7 is voor alle vier de verschillende breuken de relatieve grootte van foutterm
ten opzichte van de andere term in de breuk uitgezet tegen een varierende eindtijd T.
In het gekozen geval blijkt de zojuist berekende waarde voor T inderdaad een lokaal
minimum voor de fout te geven. Ook is in deze figuur te zien dat voor een klein gekozen
waarde voor T de fout in de breuken grote, niet te verwaarlozen vormen kan aannemen..

10" ,-I-~_~.-~._~_~'_.~_--"--_~----'-'_-!

o 0.1 0.2 0.3 0.4 lJ.S 0.6 0.7 lJ.S 0.9

T x2PillOE3

Figuur 7: De fouttermen logaritmisch uitgezet tegen de eindtijd T van de kwadratuur
matched filterbewerkingen.

Bij de gevonden keuze voor T zijn de bij de e-macht behorende tenllen in aile gevaIlen
verwaarloosbaar klein en kunnen weggelaten worden. In figuur 8 is te zien dat de
afname in amplitude, veroorzaakt door de beperkte eindtijd, bij de gekozen eindtijd
relatief klein is.
Verwaarlozing van de termen levert de uitdrukkingen:

(6)

(7)
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Figuur 8: De kwadratuur matchedfilteruitgang uitgezet tegen de eindtijd T.

We hebben nu een uitdrukking voor de uitgang van het matched filter, uitgedrukt in
de verschillende grootheden waar deze van afhankelijk is.

In de uitdrukking is te zien dat de uitgang van het filter niet onafhankelijk is van de fa
severschuiving van het ingangssignaal. In figuur 9 is deze afhankelijkheid weergegeven
voor drie verschillende filters die responsies opvangen met eigen en naburige kristalfre
quenties. Te zien is dat bij filters bestemd voor lagere kristalfrequenties deze afhanke
lijkheid groter is dan bij filters bestemd voor hogere kristalfrequenties binnen het bereik.

Indien de uitgang van een filter van een groot aantal verschillende ontvangperiodes ge
sommeerd wordt (gebruik maken van diversity transmission), dan zal door het uitmid
delen de afhankelijkheid verdwijnen. We kunnen dan de filteruitgangen voor kristal
responsies met naburige frequenties vergelijken met de kristalresponsie van de eigen
frequentie, en de kanaalscheiding bepalen. Deze kanaalscheiding is in figuur 10 weer
gegeven. Hieruit blijkt dat de kanaalscheiding van een filter met een naburig kristal
ongeveer 5dB is.

3.4 Amplitude filter

Met de keuze voor een matched filter wordt er gekozen voor een optimale signaal-ruis
verhouding bij de detectie van de kristalresponsies. Naast de signaal-ruisverhouding is
een andere belangrijke factor de kanaalscheiding. Met kanaalscheiding bedoelen we de
verhouding tussen de uitgang van een detector (meestal een filter) op een bijbehorende
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Figllur 9: De uitgang van het kwadratuur matched filter uitgezet tegen de fase </>i van
het ingangssignaal voor verschillende kristalresponsies.

kristalresponsie (met overeenkomstige frequentie als detector) en de uitgang van de de
tector op een aangrenzende kristalresponsie als ingangssignaal. Deze kanaalscheiding
dient voldoende groot te zijn om een kristalresponsie van een aangrenzende kristal
responsie te kunnen onderscheiden. Aangetoond kan worden (zie [Ris 93]), dat de
bovengrens voor de kanaalscheiding 20dB is.
(Deze is overigens niet fysisch realiseerbaar, omdat er dan uitgegaan wordt van band
doorlaatfilters met oneindig smalle bandbreedte met een oneindig lange impulsrespon
sie) .

Manieren om de kanaalscheiding te vergroten zijn, naast de triviale oplossing van het
verdeI' uit elkaar leggen van de kristalfrequenties, de keuze voor banddoorlaatfilters
met een smallere doorlaatband dan bij matched filters.

In [Ris 93] wordt als een van de mogelijkheden die als alternatief voor het matched filter
gebruikt kunnen \vorden, een banddoorlaatfilter behandeld, dat daa.r Digitaal Ampli
tude Filter wordt genoemd. De overdrachtsfunctie in het tijddomein komt overeen met
die van het Matched filter waarbij de factor die voar de llitdemping zorgt, de e-macht,
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Figuur 10: De uitgang van het kwadratuur matched filter gemiddeld over de fase van
het ingangssignaal voor drie verschillende filters bij omliggende kristalfrequenties. De
kanaalscheiding van een filter met een aangrenzend kristal is ongeveer 5dB.

is weggelaten. De overdrachtsfunetie van het filter heeft dus de vorm:

h(t) = cos(wi(T - t))

In [Ris 93] wordt tevens afgeleid dat de signaal-ruisverhouding van dit filter slechts
mindel' dan 1[dB] slechter is dan die van het matched filter, indien als eindtijd T een
tijd gekozen wordt waarvoor geldt T < T < 1, 5T.

VVe kunnen voor dit filter ook de kanaalscheiding afleiden op dezelfde manier als in de
vorige paragrafen gebeurd is. De afleiding gaat grotendeels op dezelfde wijze, aIleen
dient er in de afleiding telkens op plaatsen waar de term 2/T voorkomt deze vervan
gen te worden door l/T. Op deze manier vinden we bij een kwadratuur filter voor de
kanaalscheiding wanneer deze gemiddeld wordt over de fase een waarde van 12[dB].
Vergelijken we dit met het matched filter, waarbij de kanaalscheiding 5[dB] was, dan
is deze laatste aanzienlijk slechter.
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Een andere belangrijke factor in de afweging van beide filtersoorten is de rekentijd die
een implementatie ervan vergt. Een matched filter kan zonder toevoegingen ge'imple
menteerd worden met een 2e -orde I1R filter of met een FIR filter.
Een gewoon banddoorlaatfilter kan gerealiseerd worden met een I1R filter, een FIR
filter of met behulp van een Discrete Fourier Transformatie (DFT).
In bijlage D en E zijn twee programma's weergegeven waarin het 2e -orde I1R filter
en FIR filter op een zodanige manier zijn geimplementeerd dat ze de minste rekentijd
vergen.
De Ius van het FIR filter die NRSAMPL keer uitgevoerd moet worden per filter duurt
maar een klokcyclus, terwijl de Ius van het I1R filter welke NRSAMPL keel' uitgevoerd
moet worden negen klokcycli in beslag neemt. (De Ius die telkens herhaald moet wor
den bestaat uit de regels aangegeven met het hash teken).

Als we de rekentijd berekenen voor 20 kristallen en een ingangssignaal bestaande uit
64 samples (T :::::: 0,87), dan vinden we:

• I1R filter: 11520 klokcycli

• FIR filter: 2560 klokcyc1i

• 64-punts FFT: 1675 klokcycli

Bij dit aantal samples vergt een FFT-implementatie de minste rekentijd.

Als er slechts enkele punten uit het discrete frequentiedomein berekend dienen te wor
den, dan kan men ook gebruik maken van het 'Goertzel algoritme' (zie [Ris 93]). De
bewerking die nodig is voor het berekenen van een punt in frequentiedomein komt
overeen met de bewerking van een I1R filter. We zullen dit in dit verslag dan ook
onder die noemer behandelen.

Ret toepassen van matched filters heeft op het eerste gezicht de voorkeur vanwege de
optimale signaal-ruisverhouding. Op grond van de grotere kanaalscheiding en door de
efficiente mogelijkheid van implementatie is er echter gekozen voor het gebruik van het
gewone banddoorlaatfilter (digitaal amplitude filter).

3.5 Alternatieve realisaties

Er zijn ook andere realisatiemogelijkheden om een signaal te detecteren. Een mogelijk
heid is bijvoorbeeld het 'wobbelen'. Bij het wobbelen tast men met een sinusvormig
zendsignaal met oplopende frequentie een frequentieband af. Door de hoge Q-factor
van de in de label gebruikte kristallen, kost het tot oscillatie opslingeren van kristallen
zodanig veel tijd, dat een deteetie te lang duurt.
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Een ander alternatief zou het gebruiken van een Phase Locked Loop (PLL) kunnen zijn.
Nadeel hiervan is dat naarmate de invangbandbreedte (het frequentiebereik waarbin
nen de PLL naar het signaal toeregelt) kleiner wordt, de invangtijd toeneemt. Voor
PaRIS dient de invangbreedte klein te zijn; de kristalfrequenties liggen niet vel' van
elkaar verwijderd. Ook de invangtijd dient klein te zijn, omdat de kristalresponsie uit
dempt. PLL lijkt dus mindel' geschikt als alternatief.

3.6 Detectie

Op grond van de uitgangen van de matched filters voor de kristalfrequenties, dient na
afloop van de ontvangperiode een detectiebeslissing genomen te worden. De ontvanger
moet beslissen of er weI of geen label aangeboden wordt. Ais er beslist is dat er een
label aangeboden wordt, dient de ontvanger te beslissen welke kristallen de label bevat,
met andere woorden: wat de identiteit van de label is.

Omdat er aan de ontvangen labelresponsie ruis is toegevoegd, heeft de uitgang van
een matched filter ook een stochastisch karakter. In [Sand 91] staat beschreven hoe
met behulp van de wetenschap van het ruisvermogen, en de uitgangen van de matched
filters op grond van kansberekening een detectiebeslissing genomen kan worden. We
zullen de grote lijnen daarvan hieronder uiteenzetten.

De kansverdeling van de amplitude X op de uitgang van een matched filter met aIleen
ruis op de ingang (dus geen kristalresponsie) is een Rayleigh verdeling:

X 2

}o(X) = 2X e- No
No

De kansverdeling van de amplitude X op de uitgang van een matched filter met een
kristalresponsie met overeenkomende frequentie plus ruis op de ingang is een Rice
verdeling:

X 2 + E s

fdX) = 2X 10 (2XV"E:) e - No
No No

Hierbij is E s de energie van het signaal.

De hierbij behorende vermogensverdelingen zijn:
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X 2 + Es

f (X) = .!.-l (2X VE;) - No
S1 No 0 No e

De optimale ontvanger

Er kan gebruik gemaakt worden van diversity transmission; het optellen van L achtereen
volgende filteruitgangen van een filter. Door aan te nemen dat de ruis in elk van deze
verschillende achtereenvolgende periodes onafhankelijk is van die in andere periodes,
neemt de signaal-ruisverhouding van het opgetelde signaal toe ten opzichte van die van
een afzonderlijke filteruitgang. Vanwege de centrale limietstelling mogen we de beide
verdelingen na optellen benaderen met een Gaussische verdeling, mits L voldoende
groot is.

( )
1 -(y - It )2/20"2py Y = e Y y

j27r0";

Waarbij voor de kansverdelingen r en s de volgende waardes gelden:

It r = LNo
Its = L(No + Es)

0"; = LN'6
0"; = LNo(No+ 2Es )

In figuur 11 zijn de vermogensverdelingen Pr(X2
) en Ps(X2

) weergegeven.
We leggen nu tussen beide kansverdelingen een drempel 6, waarbij in het geval de
uitgang van het filter groter is dan de drempel we aannemen dat er wel een kristal(res
ponsie) aanwezig is, en in het geval dat de uitgang van het filter kleiner is dan de
drempel, we aannemen dat er geen kristalresponsie aanwezig is. We nemen nu aan dat
er een label aanwezig is, als er drie gemiddelde filteruitgangen groter dan de drempel
6 zijn.

De vals alarm kans is de kans dat 6 overschreden wordt, terwijl er geen label aanwezig
IS. Voor de responsie van een kristal is deze kans:

P = Q [6 - LNo]
f1 JLNo

De miskans is de kans dat de drempel fJ niet overschreden wordt, terwijl er wel een
label aanwezig is. Voor de responsie van een kristal is deze kans:

Een verkleining van de ene kans gaat samen met een vergroting van de andere kans.
Welke kans er geminimaliseerd dient te worden, hangt van de toepassing van het PaRIS
s:ysteern at'.
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Figuur 11: Vermogensverdelingen Pr(X 2 ) (links) en P8(X 2
) (rechts) als functie van X 2

•

Indien door de ontvanger een label gedetecteerd wordt, hebben de kristalfrequenties
behorend bij de filteruitgangen met de grootste amplitude de grootste kans am de in de
label aanwezige kristallen te zijn. De drie grootste filteruitgangen bepalen dus de in de
label aanwezige kristallen. De kans op een fout die gemaakt wordt door deze aanname
noemen we de foutenkans. Voor deze kans kan de volgende afieiding gemaakt worden.

Hierin is z de kleinste van de zeventien trekkingen van de niet kristalfrequenties.
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4 Hardware van de ontvanger

Voor de realisatie van de ontvanger zouden de matched filters uitgevoerd moeten wor
den in het hoge frequentiebereik van rond de 27[MHz]. Dit heeft als nadeel dat er
gebruik moet worden gemaakt van hoogfrequent filters. Hoogfrequent elektronica heeft
echter als nadeel dat parasitaire effecten grote invloed hebben waardoor het nauwkeurig
ontwerpen van de filters lastig is. De hoeveelheid hoogfrequent elektronica in de ont
vanger dient dan ook zo klein mogelijk gehouden te worden.
Vandaar dat gekozen is voor het terugmoduleren naar de basisband van het ontvangen
hoogfrequent signaal van de label, waarna de responsies van de kristallen vallen in het
frequentiebereik van 0..200 kHz. De rest van de ontvanger bestaat vervolgens uit tien
matched filters voor de overeenkomende kristalfrequenties en de beslissingslogica die
aan de hand van de filteruitgangen moet besluiten of er een label aangeboden wordt
en zo ja welke identiteit de label heeft.

In plaats van gebruik te maken van tien analoge filters, is er voor gekozen om de filter
berekeningen digitaal en tijddiscreet door een Digitale SignaalProcessor (DSP) te laten
uitvoeren. Het grote voordeel hiervan is dat de filterbewerkingen tijdgemultiplexed
uitgevoerd kunnen worden. De filterbewerkingen worden in een DSP uitgevoerd als
berekeningen, en door gebruik te maken van digitaal geheugen om de gedigitaliseerde
responsie in op te slaan kunnen de filterbewerkingen in de tijd na elkaar uitgevoerd
worden. Zo kunnen de tien filterbewerkingen en de beslissingslogica door een DSP
uitgevoerd worden. Daardoor blijft de totale hoeveelheid elektronica van de ontvanger
beperkt.
Andere voordelen van het gebruik van een DSP in de ontvanger zijn, dat het ontwerpen
van de bewerkingen uitgevoerd door de DSP flexibel is (de software, het programma
dat door de DSP uitgevoerd wordt is te wijzigen), en dat ook niet causale filterbew
erkingen (uiteraard weI met een zekere tijdvertraging) uitgevoerd kunnen worden.
Een ander groot voordeel van digitale hardware is de reproduceerbaarheid, een eenmaal
gerealiseerde ontvanger kan zonder afwijkingen nagebouwd worden.
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In figuur 12 is een schema gegeven van de ontvanger zoals deze volgens de hier
boven beschreven opzet gerealiseerd kan worden. De blokken worden hieronder kort
beschreven. Een uitgebreide beschrijving is te vinden in [Ris 93].

oscillator
27 MHz

~ Anlenn~e__H-l versterker

db
I
I

1"-------->('
I
I
I

~
~

I
I

--1_LPF H AD- H Buffer H__D_S_p_--Jc~erface
converter geheugen I

Figuur 12: Schema van de ontvanger.

Antenne
De antenne is van het type magnetische dipoolantenne en is niet resonant. De antenne
is symmetrisch uitgevoerd om het ontstaan van stoorsignalen zoveel mogelijk te ver
mijden.

HF versterker
Omdat de door de antenne opgevangen labelresponsie hoogfrequent is en een kleine
ampli tude heeft, worden aan de versterker grote eisen gesteld. Het ruisgetal van een
samengestelde versterker wordt voor het belangrijkste deel bepaald door het ruisgetal
van de eerste versterker. Vandaar dat deze versterker een grote signaal/ruisverhouding
dient te hebben. Gekozen is voor het toepassen van een videoversterker. De versterker
is symmetrisch uitgevoerd.

Chopper
Ret chopsignaal dient om de zender en ontvanger te synchroniseren en te sturen.
De DSP genereert hiertoe twee signalen, een zend- en ontvangsignaal Het zendsig
naa.l wordt hoog gemaakt in de zendperiode, het ontvangsignaal in de ontvangperiode.
Alleen tijdens de ontvangperiode worden de twee schakelaars kortgesloten, waardoor
het in door de antenne opgevangen signaal verdeI' verwerkt wordt.

Modulator
Voor het moduleren van het ontvangen signaal naar de basisband, wordt gebruik
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gemaakt van een vermenigvuldiger. Het signaal wordt vermenigvuldigd met een si
nusvormig signaa.! met een frequentie van 27MHz, dat opgewekt wordt in een oscillator
met een kristai. De modulator is symmetrisch uitgevoerd.

Low Pass Filter
Het Low Pass Filter (LPF) dient om de hogere frequentiecomponenten, ontstaan bij de
terugmodulatie, weg te filteren en om aliasing bij de DA-conversie te voorkomen. Het
filter moet aIle kristalresponsies even sterk doorgeven (en dus een vrijwel vlakke over
drachtskarakteristiek in het doorlaatgebied hebben) en de groepslooptijd moet in ieder
geval per kanaal nagenoeg constant zijn. Vanwege deze laatste eis is gekozen voor een
Butterworth-type filter. Omdat er bij het prototype maximaal met 10 kristalfrequen
ties gewerkt wordt, is de overdrachtskarakteristiek vlak tot 100[kHz]. Het kantelpunt
ligt bij 140kHz en de afval van het filter is van de 6e orde.

AD-conversie
Het gefilterde signaal bevat frequenties tot lOO[kHz]. Volgens het bemonsteringstheo
rema dient de bemonsteringsfrequentie minstens 200[kHz] te zijn. Vanwege eisen die
opgelegd worden bij toepassing van een FFT, is de bemonsteringsfrequentie 640[kHz]
gekozen. De AD-omzetter heeft een resolutie van acht bits. De AD-omzetter kan two's
complement getallen genereren. Dit sluit goed aan bij de mogelijkheid van de DSP om
met two's complement getallen te rekenen.

Buffergeheugen
Om de DSP tijdens het uitvoeren van andere taken niet telkens te storen door het
lezen van een samplewaarde van de AD-omzetter, is er een buffergeheugen toegepast.
De samplewaardes worden gedurende de read-periode in het buffergeheugen geklokt.
Na afloop hiervan worden aHe waardes achtereenvolgens door de DSP uitgelezen. De
overhead aan instrukties die de DSP nodig heeft voor het binnenlezen van de samples
is op deze wijze aanzienlijk kleineI'.

DSP
De belangrijkste taak van de DSP is het detecteren of er een label aangeboden wordt en
het bepalen welke kristaHen er in de label aanwezig zijn. Dit gebeurt door het uitvoeren
van filterbewerkingen voor iedere kristalfrequentie. Aan de hand van de uitkomsten
van deze filters wordt een beslissing genomen of kristalresponsies aanwezig zijn en of
er een label aangeboden is. Daarnaast vel'vult de DSP nog een aantal andere taken,
zoals het genereren van de chop-signalen en het aansturen van de AGC-regeling. Op
de taken van de DSP zallater nog uitgebreid terug worden gekomen.

AGe regeling
De gebruikte AD-converter heeft maar een resolutie van acht bits. Om de kwanti-
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satieruis zo klein mogelijk te houden, is het het beste als de converter over een zo
groot mogelijk dee1 van zijn bereik uitgestuurd wordt, zonder dat daarbij oversturing
optreedt. Om een groot dynamisch bereik van de amplitude van de labelresponsie
foutloos te kunnen detecteren, dient de mate van versterking v66r de AD-omzetter in
de tijd telkens bijgesteld te worden zodat aan die eis voldaan wordt. Dit noemt men
Automatic Gain Control. Op de werking van de AGC regeling wordt later in dit verslag
dieper ingegaan.

Interface
Via een interface geeft de DSP informatie over een aanwezig label door aan 'de buiten
wereld'. Hierbij kan gedacht worden aan een display waarop de identificatiecode van
de aanwezige label zichtbaar wordt of aan een verbinding met een veiligheidssysteem
of iets dergelijks. In de proefopstelling wordt nog gewerkt met een aantal LED's die
door oplichten aangeven of de responsie van een kristal gedetecteerd is.
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5 Software van de ontvanger

5.1 Inleiding

In de proefopstelling van de ontvanger is gebouwd rondom een digitale signaalprocessor
(DSP). Deze zorgt voor stuursignalen voor zender en ontvanger en voor de verwerking
en detectie van de responsie van een label. De taken die door de DSP uitgevoerd dienen
te worden zijn:

• Ret genereren van de 'zend'- en 'ontvang'-signalen die dienen om de chop-periode
van de zender en de rest van de ontvanger te synchroniseren.

• Ret initialiseren van de toestanden en modes van de DSP. Hieronder vallen onder
andere de geheugenconfiguratie, de modes waarin de aritmetische eenheid moet
opereren, het initialiseren van interruptafhandeling, overbrengen van gegevens
uit programmageheugen of ROM naar datageheugen.

• Ret inlezen van de samples van een chop-periode uit de FIFO en wegschrijven in
het DATA geheugen.

• Ret uitvoeren van de matched filter berekeningen. Voor iedere kristalfrequen
tie dienen twee matched filter berekeningen uitgevoerd te worden vanwege de
benodigde kwadratuurmodulatie.

• Ret optellen (middelen) van de matched filter uitkomsten L achtereenvolgende
chop-perioden, en dat voor iedere kristalfrequentie. Rierin dient tevens de AGC
versterkingsfactor voor elke chop-periode verwerkt te worden.

• Ret nemen van een beslissing of er een label aangeboden wordt en welke kristallen
er in de label aanwezig zijn.

• Een taak die ook cloor de DSP uitgevoerd kan worden is het bepalen van het
niveau van de Automatic Gain Control (AGC), de instelbare versterkingsfactor
van de analoge versterker in de ontvanger. De versterking dient zodanig groot te
zijn, dat de AD-omzetter die de monsters neemt over nagenoeg het hele bereik
uitgestuurd wordt. In het prototype wordt deze taak echter door externe elek
tronica uitgevoerd.

De initialisatie van de DSP gebeurt uiteraard eenmalig, de daarna genoemde punten
worden tijdens iedere chop-periode herhaald.
De in de inleiding genoemde taken van de DSP zullen hieronder en verderop in dit
verslag uitgebreid worden behandeld.
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Aan het begin van de ontvangperiode wordt het bemonsteren van het ingangssignaal
gestart door het schrijven van een waarde naar op het interface-bord aanwezige teller.
Deze teller telt bij iedere bemonstering automatisch af naar nul. Ais de waarde nul is
bereikt wordt de bemonstering gestopt. Dus als het aantal van de te nemen samples
naar de teller wordt geschreven, wordt precies dit aantal bemonsteringen gedaan. Na
afloop zijn de samplewaardes opgeslagen in het FIFO buffer op het interface-bordo Ais
de ontvangperiode afgelopen is leest de DSP deze waardes uit het FIFO en schrijft
ze weg in een lijst in het datageheugen. Om te zorgen dat de door de AD-omzetter
gegenereerde 8-bits two's complement waardes omgezet worden in 16-bits two's com
plement waardes, dienen de samplewaardes hierbij weI acht bits naar links verschoven
te worden. Dit is nodig om de 'tekenbit' op de goede plaats te krijgen. Bij het schuiven
worden de samplewaardes tegelijkertijd vermenigvuldigd met 28

, maar hiermee kan
later bij de filterbewerkingen rekening gehouden worden.

5.3 Generatie van stuursignalen

De chop-signalen zijn periodieke blokgolf-signalen. Dit kan met een DSP gerealiseerd
worden door gebruik te maken van de ingebouwde timer-mogelijkheid in de DSP. Deze
timer genereert een interrupt na het verstrijken van een van te voren ingesteld vast
aantal klokcycli. Bij het afhandelen van deze interrupt wordt de gewenste toestand
van de signalen in een register geschreven. Op deze manier is voor deze toepassing een
voldoende nauwkeurige tijdbasis verkregen voor de chop-signalen. Let weI dat na de
generatie van een interrupt niet altijd direct een afhandeling van dat interrupt voIgt.
Dit is onder andere afhankelijk van de plaats in het programma waar de processor
op dat moment mee bezig is en de toestand van de interrupt controleregisters. De
hierdoor veroorzaakte onnauwkeurigheid in tijdsverschil heeft geen nadelige gevolgen
voor de kwaliteit van de ontvanger. De meettijd, de periode dat het ontvangen signaal
gesampeld wordt, is onafhankelijk van de lengte van de zend- en ontvangperiode, maar
hangt aIleen af van de waarde die naar de teller op het interface-bord wordt geschreven.

5.4 Implementatie

Initialisatie

In de aanvang van het initialisatiedeel van het programma, worclt de DSP in een aan
tal gewenste modes gezet, bijvoorbeeld voor het gebruik van negatieve getallen. De
DSP client het grootste cleel van het programma met two's-complement getaIlen te
werken. AIleen in het geva.l clat er aIleen positieve getaIlen voorkomen gebruiken we de
unsignecl-mocle, am tach het volledige bereik va.n een register te benutten.
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De generatie van de chop-signalen wordt afgehandeld via timer-interrupts. Tijdens de
initialisatie wordt 'at compile time' het aantal klokcycli berekend ten behoeve van de
timer interrupt. Ret voordeel van deze manier van werken is dat de chopfrequentie
en de klokfrequentie van de DSP in de configuratiefile constnts. cfg als variabelen
ingesteld kunnen worden.
Aan het begin van het initialisatiedeel van het programma is een routine opgenomen
die dient om de programmacode uit het langzame EPROM-geheugen te kopieren naar
het snelle RAM-geheugen. Deze routine is bestemd voor als het programma niet meer
veranderd hoeft te worden en in EPROM ondergebracht kan worden en de DSP van
de ontvanger in een stand-alone omgeving ondergebracht wordt. Zolang de ontvanger
nog in de testfase is, en de DSP in de SWDS-omgeving gebruikt wordt, is deze rou
tine uiteraard nog niet nodig. Ais stand-alone omgeving kan bijvoorbeeld het DSP
processorsysteem gebruikt worden zoals dat beschreven is in [Lins 93]. In dit systeem
is de DSP samengebracht met snel RAM-geheugen dat zonder wait-states gelezen en
beschreven kan worden en met ROM-geheugen in de vorm van EPROM's.

Tijdens de detectiefase zijn binominaalcoefficienten nodig voor de bepaling van een
lexicografische index van een label. Omdat de DSP niet snel een deling kan uitvoeren,
dienen deze coefficienten van te voren berekend en opgeslagen te worden. Om het aan
tal mogelijke kristallen M als variabele te kunnen meegeven, en omdat de coefficienten
daarvan afhankelijk zijn, wordt de tabel coefficienten 'at compiletime' berekend en
gegenereerd. Met behulp van compiler directives wordt de tabel BINTMP in een .data

sectie in het programmageheugen aangemaakt. Tijdens het uitvoeren van de initia
lisatie wordt de tabel van het programmageheugen naar het datageheugen op plaats
BINTABL gekopieerd, zodat het door het programma gelezen kan worden.

VOOl" het uitvoeren van de interrupt-routines is een software stack nodig. (In de DSP
is ook een hardware stack aanwezig.) Deze software stack is een lijst van registers in
het datageheugen, te beginnen op de plaats STACK. De stack wordt gei"nitialiseerd door
de stackpointer STACKP naar de top van de stack te laten wijzen.

Tot slot van de initialisatie worden de timer interrupts aangezet door het overeenkom
stige bit hoog te maken in het interrupt maskable register IMR hoog te maken. Voor de
zekerheid wordt het FIFO-buffer leeggelezen, zodat deze zich bij aanvang van het pro
gramma in een foutloze toestand bevindt. Ret zendsignaal wordt hoog gemaakt, het
aantal te nemen samples wordt naar de op het interface- bard aanwezig teller geschreven,
zodat het bemonsteren automatisch begint in de ontvangfase.

Onder aan de initialisatie is een errorlus toegevoegd. Rier kan naar toe gesprongen
worden als de DSP een fout deteeteert. De DSP laat een LED in het status deel van
het LED-display oplichten en blijft vervolgens in deze wachtlus, tot het programma
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onderbroken wordt. Deze errorlus is in het huidige programma niet gebruikt.
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Interrupts

Van aIle interrupt mogelijkheden is alleen de timer-interrupt in gebruik, voor het ge
nereren van zend- en ontvangsignalen. Bij aanvang van de interrupt-routine wordt de
inhoud van alle interne registers van de DSP die tijdens de routine worden gebruikt
veilig gesteld, door deze op te slaan in de software stack. Aan het eind van de interrupt
routine worden deze gegevens weer teruggehaald. Rierdoor levert het onderbreken van
een programma door een interrupt geen gegevensverlies op voor het programma.
Tijdens iedere afhandeling van de timer interrupt-routine worden het zend- en ont
vangsignaal om de beurt hoog gemaakt. Tijdens de ontvangperiode wordt het samplen
gestart door het aantal samples te schrijven naar de teller op het interface-bord.
Om de oscillatie van de hoofdkring voldoende te laten uitdempen, dient er tussen de
zendfase en ontvangfase een zogenaamde dode periode opgenomen te worden (Zie hier
voor [Muts 91]). Deze dode periode dient ongeveer 4.8[I1S] te duren. De dode fase
kan gevormd worden door tussen het hoog maken van het ontvangsignaal en het laten
starten van het bemonsteren de DSP 48 klokcycli te laten wachten.

Ret doorlopen van het programma dient synchroon te lopen met de chop-cycli. De
samples kunnen pas gelezen worden uit het FIFO buffer en verdeI' verwerkt worden als
de ontvangfase afgerond is. Het programma wacht daartoe in een wachtlus tot er een
timer-interrupt is opgetreden en het ontvangsignaal weer laag is geworden.
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Figuur 13: Dlokschema van de taken die door de DSP uitgevoerd dienen te woren en

hun onclerlinge volgorde.
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De AGe regeling dient om de amplitude van het ontvangen signaal binnen bepaalde
grenzen te houden. Als de amplitude grater wordt dan het bereik van de AD-omzetter,
treedt er een overflow op met als gevolg ongewenste niet-lineaire effecten (saturatie).
Als de amplitude binnen het bereik van de AD-omzetter te klein wordt, wordt de
quantisatieruis te groot in verhouding tot het signaalvermogen. Een te grote ruis heeft
nadelige gevolgen voor het nemen van de correcte detectiebeslissing door de ontvanger.
Om het optreden van beide gevallen zoveel mogelijk te vermijden is de versterking van
het ingangssignaal regelbaar gemaakt.

We definieren nu twee grenzen in het bereik van het ingangssignaal, een boven en
een ondergrens. Indien de maximale amplitude van het signaal in een ontvangperiode
boven de bovengrens uitkomt, wordt de versterking van het signaal zodanig verkleind,
dat de maximale amplitude van een signaal met een zelfde amplitude in de volgende
ontvangperiode wel binnen het gewenste bereik, dus beneden de bovengrens, terecht
komt.
Indien de maximale amplitude van het signaal beneden de ondergrens terecht komt,
dan wordt de versterking tijdens de volgende ontvangperiode vergroot, zodat een ge
lijksoortig signaal dan weI boven de ondergrens en in het gewenste gebied terecht komt.
Omdat de versterking gedurende de ontvangperiode constant dient te blijven om niet
lineaire effecten te vermijden, kan de terugkoppeling van de nieuwe versterkingswaarde
pas na de ontvangperiode (dus voor de volgende ontvangperiode) plaatsvinden.
In figuur 14 is een signaal weergegeven met daarbij de boven- en ondergrens van het
gewenste interval.

Ix(n) I ____________ ~~n-prens interval

maximaIe amplitude

_ 0.2.1<Ler..r;rens interval

11, -

Figuur 14: De amplitude van een ontvangen signaal na versterking. De boven- en
ondergrens van het gewenste interval van het bereik zijn eveneens aangegeven.

De bovengrens van het interval valt samen met de grens van het bereik in amplitude
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van de AD-omzetter. De ondergrens van het interval is gekozen op de helft van deze
bovengrens. Deze keuze van de ondergrens hangt samen met de manier waarop de
nieuwe waarde van de versterking bepaald wordt.

Om snel en eenvoudig naar de gewenste versterkingsfactor te kunnen regelen, is het
aantal mogelijke versterkingsfactoren beperkt tot acht stappen. De versterkingsfactor
is telkens twee keel' zo groot als de versterkingsfactor die een stap kleiner is. Bij deze
keuze is de versterkingsfactor gemakkelijk te bepalen met digitale logica. Immel's het
delen door twee of vermenigvuldigen met twee komt voor een binair getal overeen met
het verschuiven van dat getal met een bit naar rechts respectievelijk links.
Door deze keuze van exponentieel oplopende stappen is de maximale relatieve fout van
de maximale amplitude van het signaal constant, mits de benodigde versterkingsfactor
binnen het bereik van een van de acht stappen ligt.
De grootste versterkingfactor van deze acht is 128 maal zo groot als de kleinste ver
sterkingsfactor. Met de AGC regeling is dus een dynamisch bereik van het signaal
mogelijk van 42dB.

De versterkingsfaetor van ieder chop-periode is ook nodig bij de detectiebeslissing in
de ontvanger. Hoe deze versterkingsfactor daar gebruikt wordt, wordt beschreven in
hoofdstuk 8, waar de detectie behandeld wordt.

6.1 Realisatie

Voor de implementatie van de AGC regeling zijn twee keuzes mogelijk, met ieder hun
voor- en nadelen:

1. de versterkingsfaetor van de AGC regeling wordt bepaald door de DSP.
De DSP moet bepalen of de maximale amplitude van het signaal gedurende de
ontvangperiode zich in het juiste bereik van de AD-omzetter bevindt. De ver
sterkingsfaetor dient aangepast te worden als de maximale amplitude boven het
maximale bereik van de AD-omzetter uitkomt of als het onder een zekere drem
pelwaarde binnen ditzelfde bereik terecht komL Het tweede geval kan de DSP
waarnemen aan de hand van de binnengelezen sample-waardes. In het eerste
geval kan dit niet. De AD-omzetter bezit weI de mogelijkheid om een overschrij
ding van het bereik te signaleren. Door dit signaal aan te sluiten op een interrupt
ingang van de DSP kan de DSP via een optredend interrupt indirect toch waarne
men of het bereik overschreden wordt.
Ais deze maximale amplitude onder de drempelwaarde terecht komt, kan door
de DSP berekend worden met welke factor de versterking moet toenemen zodat
de maximale amplitude de volgende keel' wel binnen het gewenst interval van het
bereik van de DA-omzetter bevindt (uitgaa.nde van een zelfde sterkte van het
ontvangen signaal). De juiste versterkingsfactor voor de nieuwe ontvangperiode
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kan in dit geval dus in een iteratie en voor de aanvang van deze ontvangperiode
bepaald worden.
Ais de maximale amplitude boven het maximale bereik uitkomt wordt dit door
de AD-omzetter gemeld aan de DSP via een interrupt. De DSP weet nu dat de
waarde boven het bereik uitkomt, maar niet in welke mate. De DSP moet nu
de versterkingsfaetor voor de volgende ontvangperiode minimaal met een stap
verlagen, maar kan niet bepalen met hoeveel stappen. De juiste versterkingsfac
tor voor de nieuwe ontvangperiode kan in dit geval dus niet in een stap bepaald
worden.

2. de versterkingsfactor wordt door een elektronische schakeling buiten
de DSP om bepaald en aan de DSP doorgegeven.
In dit geval wordt de maximale amplitude van het ontvangen signaal in de ont
vangperiode door de schakeling bepaald en vergeleken met de grenzen van het
optimale interval binnen het bereik van de AD-omzetter. Aan de mate waarin
de maximale amplitude afwijkt van dit interval, kan de schakeling vervolgens
bepalen in welke mate de versterkingsfactor veranderd dient te worden, zodat
voor de volgende ontvangperiode de juiste versterkingsfaetor ingesteld staat. Deze
nieuwe versterkingsfaetor kan door de DSP gelezen worden. De bepaling van
de nieuwe, juiste AGC-versterkingsfaetor kan op deze manier binnen een chop
periode bepaald worden. Ret nadeel van deze methode is dat er extra hardware
toegevoegd dient te worden.

Ret is van belang dat het bepalen van de AGC-versterkingsfaetor snel gebeurt, indien
mogelijk binnen een chop-periode. Een detectie afkomstig van een ontvangperiode met
een onjuist ingestelde AGC-versterkingsfaetor kan in geval van overschrijding van het
bereik niet meegenomen worden in de berekening van de deteetiebeslissing, en zoals we
later zuBen zien heeft dit een kleinere signaal-ruisverhouding en een grotere foutenkans
tot gevolg. Een detectie bij een maximale amplitude lager dan de drempel betekent
eveneens een verlaging van de signaal-ruisverhouding en dus een verhoging van de
foutenkans.
Om deze reden is er gekozen voor het toepassen van de tweede methode. In het stagev
erslag van Frank Peters wordt beschreven hoe deze methode in de praktijk kan worden
gerealiseerd.
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7 Discrete Fourier Transformatie

7.1 Inleiding

Een DFT kan het meest efficient bepaald worden met een Fast Fourier Transformatie
(FFT). Een DFT-berekening vergt een aantal bewerkingen van de orde N 2

, een FFT
berekeningen heeft maar een aantal bewerkingen van de orde N log N nodig. Ben FFT
kan het eenvoudigst uitgevoerd worden wanneer het aantal samplepunten in tijd- en
frequentiedomein een macht van 2 is: N = 2i met i E {I, 2, 3, ... }. Dit is de eerste
randvoorwaarde. VerdeI' dient het aantal samplepunten in het tijddomein overeen te
komen met de optimale eindtijd T ~ r. Ook dienen de kristalfrequenties overeen te
komen met samplepunten in het frequentiedomein van de FFT. Uiteraard dient de
samplefrequentie fs te voldoen aan het Nyquist kriterium. Uit al deze voorwaarden
volgen de waardes van de belangrijkste variabelen:

N =64 fs = 640[kHz]

7.2 Realisatie

Ret ingangssignaal van het FFT-algortime is de gesampelde labelresponsie, en is dus
een reeel signaal. Door gebruik te maken van het feit dat het ingangssignaal reeel is,
kan het aantal berekeningen voor de FFT met ruwweg de helft worden teruggebracht.
Roe men een dergelijk algoritme kan realiseren staat beschreven in [SOl' ea 87]. Er zijn
daarnaast nog andere mogelijkheden, maar deze leiden aIle tot langere programmacode
of tot meer benodigde berekeningen (optellingen en vermenigvuldigingen), zoals eve
neens in het artikel bescbreven staat. Er is gekozen voor een radix-2 FFT, omdat dit
bet gemakkelijkst te implementeren is, en een FFT met een grotere radix nauwelijks
mindel' berekeningen vergt. We zullen bieronder een korte scbets geven van bet algo
ritme.
Ret achterliggende idee van de optimalisatie is gebruik te maken van de symmetrie
in het frequentiebereik bij reele ingangssignalen. Als een DFT van het ingangssignaal
:r(n) gedefinieerd is als:

iV-I

X (k) = L x (n )WNk met k = 0, 1, ... , N - 1
n=O

en bet ingangssignaal x( n) is reeel, dan geldt voor de Fourier transformatie coefficien
ten:

X (k) = X* (N - k) voor 1 :::; k :::; "~ - 1

X(O) en )«(N/2) zijn reeel
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Ook in tussentijdse stappen van de FFT is een soortgelijke symmetrie tussen elementen
te vinden. Vanwege deze symmetrieen is er in een FFT redundante informatie aan
wezig, en worden er overbodige berekeningen gedaan.
Vanwege de symmetrie hoeven de coefficienten X(k) met (N/2) + 1 :::; k :::; N - 1 en
de imaginaire delen van X(O) en X(N/2) niet berekend en opgeslagen te worden.
In figuur 15 zijn de symmetrieen voor een 16-punts radix-2 FFT weergegeven. De reele
termen worden met een X en de imaginaire termen met een 0 aangegeven. De bogen
geven de termen aan die elkaars complex geconjungeerde zijn.

xxx~x
X X

X X 0 0 0

XXX X 0 0
X X 0 0 0

XXx~x
X 0

X X 0 0 0

XXX X 0

!J]
X X 0 0

XXx~x
X

X X 0 0

XXX X 0
X X 0 0 0

XXx~x
X 0

X X 0 0 0
X X X 0 0
xXX 0 0 0

Figuur 15: Een 16 punts radix 2 RFFT. De symbolen X en 0 betekenen een reele respec
tievelijk imaginaire waarde. De bogen geven aan dat getallen complex geconjungeerde
van elkaar zijn. AIleen de vlinders met dik aangegeven lijnen hoeven berekend te
worden.

In plaats van alleen de eerste N /2 termen te berekenen, is een andere mogelijkheid
om de termen X(O) tot en met X(N/4) en de termen X(N/2) tot en met X(3N/4)
te berekenen. Dit is betel' omdat dan de dezelfde standaard vlinders uit het complexe
FFT gebruikt kunnen worden. We kunnen nn volstaan met het berekenen van de eerste
N /4 + 1 vlinders. Deze vlinders zijn in fignur 15 met lijnen weergegeven. Vlinders die
niet berekend hoeven te worden zijn in de figuur weggelaten.

Om de berekeningen van de coefficienten 'op de plaats' nit te knnnen voeren, dat wil
zeggen dat tijdens iedere stap van de FFT de oude en niem,v berekende coefficienten
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zich telkens in hetzelfde stuk geheugen bevinden, dient gebruik gemaakt te worden van
de redundantie in aantal coefficienten ten opzichte van een complexe FFT.
Op die manier kan het geheugengebruik voor de coefficienten van de reele FFT ge
halveerd worden ten opzichte van die van de complexe FFT. Dit kan bereikt worden
door het reele deel van de ke complexe coefficient te plaatsen op de ke plaats in het .
reeelwaardige array, en het imaginaire deel te plaatsen op de redundante (N -k)e plaats.

Aangezien het imaginaire deel van de ke complexe uitgang van een vlinder wordt weg
geschreven op de (N - k)e geheugenplaats, dient de waarde op die geheugenplaats van
de vorige stap gebruikt te worden, voor deze overschreven wordt. Dit is echter geen
probleem omdat deze oude waarde door dezelfde (huidige) vlinder gebruikt wordt. De
vlinder-berekeningen van de complexe FFT en van de reele FFT zijn dezelfde, alleen
de geheugenplaatsen waar de data van de coefficienten worden geplaatst is andel's. Hi
erdoor krijgt de vlinder een andere vorm, zoals te zien is in figuur 16.
Omdat de berekeningen van de vlinder voor de plaatsen X(O) en X(N/2) en van de vlin
del' voor de plaatsen X(N/4) en X(3N/4) in de laatste stap geen vermenigvuldigingen
vergen, kunnen hiervoor speciaal geconstrueerde vlinders zonder vermenigvuldigingen
gebruikt worden.

Re{ x;(in

Figuur 16: Vlinder voor RFFT met rotatiehoek ,8.

Dezelfde aanpak als nu toegepast is op de laatste stap kan gebruikt worden voor vorige
stappen, door in te zien dat de vorige stap bestaat uit twee halve-lengte transformaties,
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die beiden ook een symmetrie bezitten. Op deze manier kunnen recursief aIle stappen
gedefineerd worden, en ontstaat de gehele radix-2 diversion in time (DIT) RFFT.
Ret algoritme leent zich niet voor weergave in een flow-chart, daarom is het algoritme
waarop de DSP-implementatie is gebaseerd beschreven in Pascal-vorm in bijlage B.

7.3 K wantisatiefouten

In [Preak 92] wordt een afschatting gemaakt van de kwantisatiefouten die ontstaan bij
de berekening van een FFT. Omdat voor de berekening van een punt in het frequen
tiedomein met een FFT dezelfde berekeningen gemaakt worden als bij een RFFT, is
deze afleiding ook van toepassing op de hier gebruikte RFFT. Ret verschil tussen een
FFT en een RFFT is immel's niet het aantal berekeningen per punt in het frequen
tiedomein, maar het totaal aantal berekeningen van de transformatie. De berekeningen
per punt van het frequentiedomein zijn dezelfde.
In de afleiding worden aIle x(n) complex verondersteld, en worden triviale vermenig
vuldigingen ook beschouwd als vermenigvuldigingen waarbij kwantisatie optreedt. Ret
afgeleide ruisvermogen in de punten X (n) van de FFT is daarom een afschatting naar
boven van het werkelijke ruisvermogen.

a

b -WN -1

A =a+ WNb

B = a - MINb

Figuur 17: Vlinder die de volgorde van berekeningen weergeeft.

De volgorde van de berekeningen in een vlinder zoals deze is gei"mplementeerd in het
RFFT algoritme is schematisch weergegeven in figuur 17. Allereerst wordt de ver
menigvuldiging van WNb uitgevoerd. Dit is een complexe vermenigvuldiging bestaande
uit vier reele vermenigvuldigingen. De vermenigvuldigingen van een 16 bits nauwkeurige
b en de 15 bits nauwkeurige waarde's van het reele en imaginaire deel van IVNworden
complex uitgevoerd. Het resultaat wordt opgeslagen in de 32 bits nauwkeurige accumu
lator. Rierbij vindt geen kwantisatie plaats. Vervolgens wordt het resultaat van deze
vermenigvuldiging opgeteld bij of afgetrokken van de waarde a en weer opgeslagen in
de accumulator. Voordat de nicuw berekcnde waarden A en B worden weggeschreven
worden ze gequantiseerd tot 16 bits waarden. Per elementaire vEnder vindt er dus twee
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maal een kwantisatie plaats.

Discrete Fourier Transformatie

Omdat er in de DSP afkapping (truncation) plaatsvindt is de kwantisatiefout e uniform
verdeeld over het interval (-.6., .6.). Voor deze variantie van de kwantisatiefout geldt
dus:

.6.2 2-2b
(72=_

e 12 12

Hierin is b de breedte in bits van het register is na kwantisatie, dus 16 bits.

Als we nu gaan kijken welke vlinders nodig zijn voor de berekening van een punt in
het frequentiedomein, dan zien we dan dit er N /2 in de eerste trap van de FFT zijn,
in de tweede trap N /4 in de derde N /8 enzovoort tot aan de laatste trap waar maar
een vlinder nodig is.
Dus dit aantal vlinders per punt in het frequentiedomein is:

2v + 2V+ ... + 2+1=2v
-

1 [1 + (~) + ... + (~)V-I] = 2V [1 _(~) V] = N - 1
De kwantisatiefouten propageren door de verschillende vlinders van de achtereenvol
gende trappen naar het punt in het frequentiedomein. Ondertussen worden deze
quantiesatiefouten in fase verschoven door de factoren w~n. Deze faseverschuivingen
veranderen de statistische eigenschappen van de kwantisatiefouten niet, de variantie
van elke kwantisatiefout blijft dezelfde.
Als we nu aannemen dat de twee kwantisatiefouten per vlinder ongecorreleerd zijn met
de kwantisatiefouten van andere vlinders en dat de kwantisatiefouten ongecorreleerd
zijn met het ingangssignaal x(n), dan zijn er 2(N - 1) fouten die een punt in het
frequentiedomein bei·nvloeden. De totale kwantisatiefout q in zo'n punt is dan:

.6.2 N 6. 2 N2- 2b

(72 = 2(N - 1)- ~ -- = --
q 12 6 6

Dit is overigens hetzelfde resultaat als dat wat verkregen wordt bij een analyse van
de kwantisatiefouten van een DFT. Dit lijkt in eerste instantie verwonderlijk, omdat
men zou verwachten dat omdat er bij een FFT mindel' berekeningen plaatsvinden er
ook minder kwantisatiefouten zouden ontstaan. Men moet zich echter bedenken dat er
per punt in het frequentiedomein bij beide een zelfde aantal berekeningen nodig is, en
dat alleen het aantal berekeningen voor een totale transformatie bij een FFT minder is.

Om een overflow van de berekende waardes in het frequentiedomein te voorkomen,
dient het ingangssignaal geschaald te worden. Een bovengrens voor IX(k) I is:

lV-I

IX(k) 1= L I;r(n) I
n=O
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Ais we het bereik van het register normeren op het interval (-1, 1), dan moet 1 X (k) 1< 1
en dient er dus te gelden:

N-l

L /x(n) 1< 1
n=O

Ais x(n) oorspronkelijk zo geschaald was dat 1x(n) 1< 1 voor aIle n, dan dient ieder
punt x( n) gedeeld te worden door N om aan de voorwaarde te voldoen.
Stel dat het signaal x(n) een wit, stochastisch signaal is dat uniform verdeeld is over het
interval (-I/N,I/N) om aan de voorwaarde te voldoen. De variantie van het signaal
x(n) is dan:

2 (2/N)2 1
(7 = ---

x 12 3N2

Voor de variantie van een punt X(k) in het frequentiespectrum geldt dan:

2 2 1
(7" =N(7 =-

.'" x 3N

De signaal-ruisverhouding is dus:

(71 22b

(72 2N2
q

Een alternatief voor het schalen van het ingangssignaal x(n) voor aanvang van de FFT,
is het tussentijds schalen tijdens iedere trap in de berekening van de FFT.
Aan te tonen is, dat voor de tussentijdse waardes )C(k) en )((l) van een vlinder in
trap i geldt:

max (I Xi+1(k) I, 1Xi+I(l) I) 2: max (I Xi(l~) 1,1 Xi(l) I)

max (I Xi+1(k) I, 1X i+1(l) i) ::; 2 max (I X i(k) I, 1Xi(l) I)

Uit deze relaties voIgt dat de totale schaling 1/N te verdelen is over elk van de trappen
van het FFT. Als we de ingangen van de vlinders in iedere achtereenvolgende trap
schalen met t, dan is de totale schaling na v trappen gelijk aan I/N. Dit tussentijds
schalen vermindert de totale variantie van de kwantisatie aan de uitgang aanzienlijk,
terwijl de signaalgrootte aan de uitgang gelijk blijft. Iedere factor t vermindert de
variantie van de kwantisatiefouten in de voorgaande trappen met ~. De 2(N/2) kwan
tisatiefouten uit de eerste trap worden verminderd met een factor (~t-l, de 2(N/4)
kwantisatiefouten uit de tweede trap worden verminderd met een factor (~)1I-2 en
zovoort. Voor de variantie van de totale kwantisatiefout op de uitgang van de FFT
geldt dan:

2 ,62 {, (N) (1)11-1 ". (N) (1)11-2 . (N) (1)11-3 }
(7 - - ) - - +') - - +'J - - + +2

q - 12 ~ 2 4 - 4 4 ~ 8 4 " ..
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_ L).
2

{ (1) v-I (1) v-2 I}-- - + - + +-+16 2 2 '" 2

= ~2 [1- (~)V] < }.2-2b

De signaal-ruisverhouding wordt nu:

Discrete Fourier Transformatie

Dus door het gelijk verdelen van de schaling liN over alle trappen is de signaal
ruisverhouding omgekeerd evenredig met N in plaats van N 2 , een aanzienlijke verbe
tering. Ret is dan ook toegepast in de implementatie van de RFFT.

7.4 Implementatie

Tijdens het inlezen van het ingangssignaal uit het FIFO-geheugen zijn de sample
waardes al in bit-reversed volgorde in de lijst genaamd DATA geplaatst. Door beide
bewerkingen samen te nemen bespaart het de tijd die nodig zou zijn voor een aparte
bit-reverse operatie op de samples.

Door gebruik te maken van de volgorde in berekeningen zoals weergegeven in figuur
17, hoeft er maar een complexe vermenigvuldiging per vlinder uitgevoerd te worden.
Door de uitkomst van deze vermenigvuldiging op te slaan in twee tijdelijke registers Ti
en T2 kan de berekening van een vlinder 'op de plaats' uitgevoerd worden. De vlinders
hebben alle de vorm zoals weergegeven in figuur 16. In programmastappen omgezet
wordt dit:

Ti = CC*X(I3)+SS*X(I4)
T2 = SS*X(I3)-CC*X(I4)
XCIi) = (X(Ii)+Ti)/2
X(I2) = (X(Ii)-Ti)/2
X(I3) =(-X(I2)-T2)/2
X(I4) = (X(I2)-T2)/2

In figuur 18 zijn de indices van de punten van een vlinder in de lijst van coefficien
ten X(i) weergegeven, en is de richting waarin de coefficienten doorlopen worden voor
achtereenvolgende vlinders aangegeven.

In figuur 15 is te zien dat bij de eerste twee stappen een groot deel van de verme
nigvuldigingen bestaat nit reele vermenigvuldigingen. We kunnen rekentijd besparen
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coeflicienten X( i)

I
;3=0 1sin(f3)
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;3 -1':
- 2

1cos(f3)

Figuur 18: De indices van de punten van een vlinder 11 tot en met 14 in de lijst van co
efficienten met de richting waarin de coefficienten doorlopen worden voor achtereenvol
gende vlinders, en sinus/cosinustabel met de richting waarin de coefficienten doorlopen
worden voor achtereenvolgende vlinders.

door hiervoor speciale vlinders te gebruiken met reele vermenigvuldigingen in plaats
van complexe.

In de laatste stappen hebben de vlinders dezelfde vorm. Omdat we hiervoor telkens
dezelfde soort vlincler gebruiken is er gebruik gemaakt van een macro. (Dit verkort de
lengte van de programmaleks!, maar niet de lengte van het programma.)

De sinus- en cosinuscoefficienten van stap 4 tot en met 6 zijn opgeslagen in tabellen
in een lijst genaamd TWID. Omdat bij de reele FFT alleen de vlinders voor de coeffici
enten X(O) tot X(N/4) en X(N/2) tot X(3N/4) berekend worden, zijn aIleen sin((3)
en cos(;3) waardes in het bereik 0 ~ ;3 ~ 7r /2 nodig. Door gebruik te maken van het
feit dat geldt:

. 7r
sm((3) = cos( 2" - ,8)

kan er voor de sinus- en cosinuscoeflicienten een tabel gebruikt worden. Voor de si
nuscoefficienten wordt deze tabe1 van boven naar onder gelezen, voor de cosinuscoeffi
cienten wordt deze tabel van onder naar hoven gelezen. In figuur 18 is dit weergegeven.
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8 Detectie

8.1 Diversity transmission en AGC-correctie

Eerder in dit verslag werd uiteengezet dat door gebruik te maken van het principe
van diversity transmission de signaal-ruisverhouding vergroot kan worden en tevens
de invloed van fase op de uitkomsten van de matched filters worden verkleind. Voor
iedere filteruitgang worden de uitkomsten van L achtereenvolgende chop-cycli, een zo
genaamde frame, bij elkaar opgeteld.
Bij dit optellen van de filteruitkomsten dient wei rekening gehouden te worden met
het feit dat de AGC-versterkingsfactor niet tijdens iedere chop-cyclus hetzelfde was,
met andere woorden de filteruitkomsten hebben een andere schaling. Bij diversity
transmission worden vermogens van de filteruitgangen, de kwadraten van de filteruit
gangen, opgeteld. Dat houdt in dat voor een chop-cyclus, waarbij het ingangssig

naal door de AGC-regeling met een factor AAGC is vermenigvuldigd, de kwadratische
uitgangen van de filters met een factor A~GC zijn toegenomen. Doordat de AGC
versterkingsfactoren voor de verschillende chop-cycli van het frame kunnen verschiIlen,
dienen bij het optellen voor de diversity transmission de filteruitgangen voor deze ver
schillende versterkingen te worden gecorrigeerd. De correctie houdt in dat voor iedere
chop-cycle I uit de frame, de kwadratische filteruitgangen worden gedeeld door de
kwadratische AGC-versterkingsfactor, alvorens ze worden opgeteld. Voar filteruitgang
i wordt de opgetelde 'gemiddelde' filteruitgang AVROUTP (i)

L OUTP1(i)
AVROUTP Ci) - L -=---

- 1=1 A~GC

De gemiddelde filteruitgang kan pas aan het eind van een frame berekend worden, dit
heeft tot gevolg dat aIle l\il de filteruitgangen en AGC-versterkingswaarden voor de L
achtereenvolgende chop-cycli bewaard dienen te worden.
Om te voorkomen dat deze berekening van de gemiddelde filteruitgangen samen met
de berekeningen die nodig zijn voor de detectiebeslissing allemaal na a.floop van de
laatste chop-periode uitgevoerd zouden worden, waardoor deze cyclus een stuk langeI'
zou gaan duren dan de andere chop-cycli van het frame, is er gekozen voor het spreiden
van de berekening van het gemiddelde over aIle cycli van het frame, in de vorm van
een soort moving average filter. De chop-frequentie blijft op deze manier gelijkmatig
verdeeld. Bijkomend voordeel van het gebruik van een moving average filter is dat,
ondanks dat er gebruik wordt gemaakt van een frame ter lengte L, er toch vaker, dat
wil zeggen tussendoor, detectiebeslissingen genomen kunnen worden, omdat er immel's
op ieder moment een gemiddelde van de afgelopen L frames beschikbaar is. Ret vaker
lezen van de gemiddelde waarde heeft echter wei als gevolg dat de gemiddelde waardes
voor een filter onderling gecorreleerd zijn, dus niet onat11ankelijk meer zijn van elkaar.
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De filteruitkomsten van P achtereenvolgende chop-perioden zijn nu gesommeerd. De
uitkomsten van een van de M kanalen noemen we AVROUTP(i), waarbij i de index
(frequentienummer) van het kanaal is.
Om de detectiebeslissing te kunnen nemen moeten de vier grootste gemiddelde filteruit
gangen bekend zijn, en deze grootste vier dienen op volgorde van grootte gerangschikt
te worden. De index (frequentienummer) van de grootste gemiddelde filteruitgang noe
men we NOi, de index van de overige wordt in volgorde van afiopende grootte N02, N03

en N04.

Omdat alleen de top-4 van alle amplitudes bepaald hoeft te worden, kan het sorteeral
goritme eenvoudig blijven. In figuur 19 is een algoritme weergegeven dat de sortering
realiseert.

In eerste instantie lijkt het alsof er, als in een van de vier stappen aan de conditie is
voldaan, bijv. als AVROUTP(j) > N02, in de assignments die daar uit volgen een al
bestaande waarde, in dit geval N03 door de toekenning verloren gaat. Men moet zich
echter realiseren dat in de stap daarvoor aan de variable N03 de waarde AVROUTP (j) was
toegekend, omdat immers ook geldt AVROUTP(j) > N03 als er geldt dat AVROUTP(j)

> N02. In feite vindt er dus een controle van de conditie N02 > N03 plaats, en als er
niet aan deze conditie voldaan wordt een verwisseling van N02 en N03.

Er is toch voor een algoritme in deze vorm gekozen omdat de implementatie minder
instrueties vergt.
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j=l
101=0 103=0
102=0 104=0
AVROUTP(O)=0

AVROUTP(j) >
AVROUTP (104)

ja
j ~ flRFREQ

Figuur 19: Ret toegepaste sorteeralgoritme.

Detectie
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Voor het maken van een deteetiebeslissing beschikt de DSP over a priori kennis van
het aantal kristallen dat in een label is ingekoppeld, en over een ruisdrempel die vast
is ingesteld op het verkrijgen van een bepaalde vals-alarm kans. We noemen de ruis
drempel THRSHLD. De frequenties van drie grootste gemiddelde filteruitgangen komen
in aanmerking om de kristalfrequenties te zijn van een eventueel aanwezig label. Daar
toe moeten alle drie de gemiddelde filteruitgangen waardes hebben die groter zijn dan
de ruisdrempel, dus er moet gelden dat AVROUTP(N03) > THRSHLD. Ais aan deze voor
waarden voldaan is kan in principe geconcludeerd worden dat er een label aangeboden
wordt met de drie frequenties met index NOi, N02 en N03.

identificeer
geen label

Figuur 20: Het toegepaste beslissingsalgoritme.

Intui"tief kunnen we echter een aantal gevallen bedenken waarbij het toch onwaarschijn
lijk is dat er een label wordt aangeboden. We kunnen deze kennis toevoegen aan de a
priori kennis voor de detectiebeslissing.
Het is bijvoorbeeld onwaarschijnlijk dat er een label aangeboden wordt, als de drie
grootste filteruitgangen onderling te veel verschillen, dat wil zeggen dat er niet voldaan
wordt aan de eis dat c1AVROUTP(NOi) > AVROUTP(N03), waarbij Cl een nader te bepalen
constante is waarvoor geldt 0 < Cl < 1.
Eveneens is het onwaarschijnlijk dat er een label aangeboden wordt, als een of meer van
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de filteruitgangen die niet tot de grootste drie behoren, groter is dan de ruisdrempel
en niet veel in grootte verschilt met een van de filteruitgangen die weI tot de grootste
drie behoren, dat wil zeggen dat er niet voldaan wordt aan de eis c2AVROUTP (N03) >
AVROUTP (N04). Rierbij is C2 wederom een nader te bepalen constante waarvoor geldt

o< C2 < 1.
Deze gevallen zijn bijvoorbeeld mogelijk als er twee labels worden aangeboden of als
er een storend elektromagnetisch veld ontvangen wordt.
Ret algoritme voor de detectiebeslissing dat is gebaseerd op deze apriori voorkennis is
weergegeven in figuur 20. Ret is duidelijk dat voor dit algoritme alleen de vier grootste
gemiddelde filteruitgangen benodigd zijn, en dat het van belang is dat deze op grootte
zijn gesorteerd.

Er dient nog opgemerkt te worden dat de toevoeging van de extra controles (de drie
grootste uitgangen dienen allen ongeveer even groot te zijn en substantieel groter dan
de overige filteruitgangen) aan de detectiebeslissing geen wijziging geeft van de eerder
gegeven fouten Pe , Pm1 , en PjI. Deze kansen zijn gebaseerd op storing met witte, Gaus
sische ruis. De toevoegingen dienen echter om fouten als gevolg van andere bronnen
van storing, zoals storing die niet de vorm heeft van ruis, of het aanbieden van twee of
meer labels, uit te selecteren.

8.4 Displayweergave

Nu de detectiebeslissing bekend is, kan deze op een display weergegeven worden. In
het prototype van de ontvanger bestaat dit display uit een reeks van LED's. Een deel
daarvan komt overeen met de index van de filteruitgangen van de drie kristalfrequen
ties uit een eventueel aanwezig label. Ret andere deel is bestemd voor het weergeven
van de status van de ontvanger, dus om aan te geven of er weI of geen label wordt
aangeboden en voor eventuele foutmeldingen.
Als er een label gedetecteerd is, dienen de drie LED's die de overeenkomstige kristaHre
quenties representeren op te lichten. In het prototype branden in al1e geva11en de LED's
van de de drie grootst gedetecteerde filteruitgangen, ook als er geen label gecletecteerd
is. Di t geeft extra informatie over de detectie, en is handig voor test-doeleinden. Als
er een label gedecteerd wordt, wordt dit aangegeven door het oplichten van een aparte
LED in het 'status' deel van het display. De andere toestanden die de ontvanger kan
detecteren, namelijk 'storing' en 'geen label aanwezig' worden ook door afzonderlijke
LED's in het status deeI van het display aangegeven. Een overzicht van de betekenis
van a11e LED's van het display wordt gegeven in bijlage A.
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Aan het programma is ook nag een coderingsalgoritme toegevoegd waarmee aan ieder
mogelijk label (iedere combinatie van 3 uit M) een eenduidige code liggend tussen 0 en

( ~) - 1 wordt gegeven. Dit is zogenaamde lexicografische index van de label, zoals

beschreven in [Schalk 88]. De manier waarop dit gebeurt kan het best duidelijk gemaakt
worden aan de hand van een voorbeeld. Voar M is hier 10 gekozen. We kunnen de
label met 3 kristallen voorstellen als een rijtje van M nullen en enen, waarbij er een
een wordt geplaatst als de bijbehorende kristal in de label voorkomt, en een nul indien
dat niet het geval is. Alle labels kunnen dan geordend worden in een lexicografische
ordening, waarbij voor ieder cijfer uit het rijtje geldt dat 1 > O. De lexicografische
index van een label is dan het volgnummer van de label in de ordening. Dit is in figuur
21 weergegeven.

label: lexicografische
index:

0000000111 0
0000001011 1
0000001101 2
0000001110 3
0000010011 4
0000010101 5
0000010110 6

1100100000 117
1101000000 118
1110000000 119

Figuur 21: De lexicografische ordening van labels voor ]\;1 = 10.

De lexicografische index kan bepaald worden met het zogenaamde Pascal driehoek
algoritme. Zoals de naam al doet vermoeden, wordt hierbij gebruik gemaakt van de
driehoek van Pascal. Voor de verzameling van rijtjes met 3 enen en 7 nullen wordt een
rechthoek uit de driehoek genomen die 3 st.appen in de l-richting en 7 stappen in de
O-richting toelaat. Dit is weergegeven in figuur 22.
Er wordt begonnen bij het onderste getal uit de rechthoek. Als een rijtje enen en
nullen van links naar rechts wordt doorlopen, dient voor elke 0 die men tegenkomt een
stap in de O-richting en voor elke 1 die men tegenkomt een stap in de 1-richting in de
rechthoek te worden gedaan. Ret pad dat correspondeert met het rijtje 0010100100 is
in de figuur aangegeven. Voor elke stap in de l-richting dient het getal dat bereikt zou
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~

1 1 0
1: 0 1 /

3 3 1
~

1 4 6 4 1
~ @ 101 5 5 1..

'"
1 6 15 20 1,5 6 1

~ @1 ..., 21 3,5 21 7 1I ..
1 8 28 ,56 70 56 28 8

~

1 9 36 84 126 126 84 36 9 1
~

1 10 45 120 210 2,52 210 120 45 10 1

Figuur 22: De driehoek van Pascal met de coderingsrechthoek.

Detectie

zijn met een stap in de O-richting opgeteld te worden bij de voorlopige lexicografische
index (Deze getallen zijn in de figuur omcirkeld). Ais het hele pad is afgelegd is de
voorlopige lexicografische index gelijk aan de lexicografische index. Yoor het voorbeeld
wat we gekozen hadden wordt de lexicografische index dus 35 + 10 + 2 = 47.

De lexicografische index kan gebruikt worden in eventuele toekomstige toepassingen
van PaRIS. Voor het aflezen van de detectiebeslissing van de ontvanger in de proefop
stelling is het gebruik van het huidig toegepaste display het gernakkelijkst.
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Diversity transmission en AGe correetie

am de rekentijd te spreiden over aIle chop-cycli van een frame, worden de gemiddelde
filteruitgangen iedere chop-periode bepaald, met behulp van een soort moving average
filter. De totale tijd die benodigd is voor de gemiddelde-berekening wordt hierdoor weI
groter dan wanneer de berekening aIleen in de laatste chop-periode van een frame zou
plaatsvinden, maar hier staat het voordeel van de spreiding tegenover.
Voor frame ter lengte L is nu een buffer ter lengte L + 1 nodig, voor AI filteruitgan
gen. Ret array dat dient als buffer voor de filteruitgangen, genaamd FBUFFER heeft
dus een grootte van M(L + 1). Omdat bij de gemiddelde-berekening ook de AGC
versterkingsfactoren nodig zijn, dienen ook de versterkingsfactoren van L+ 1 chop-cycli
bewaard te worden. Dit gebeurt in een array genaamd ABUFFER, met een lengte van
L + 1. In figuur 23 zijn deze datastructuren weergegeven.

FBUFFER ABUFFER

o

NRFREQ-1 H
OLDFBUF- 1 0 D

NRFREQ-1 H
NEWFBUF- 2 0 D

NRFREQ-1 D

L

NRFREQ-1 D

o
OLDABUF -- 1
NEWABUF - 2

3

L-1
L

1
doorloop
richting

B

Figuur 23: De buffers voor de gemiddelde filteruitgangen en de AGC-
versterkingsfactoren

De buffers zijn uitgevoerd als circulaire arrays. Dat wil zeggen dat de data in de arrays



50 Detectie

op hun plaats blijven, maar dat het begin en eind van het buffer aangegeven wordt door
pointers die iedere chop-cycle naar een andere positie wijzen. De pointers NEWABUF en
NEWFBUF geven de waardes aan die het meest recent (tijdens de laatste chop-cyclus)
zijn weggeschreven voor het FBUFFER respeetievelijk ABUFFER. De pointers OLDABUF en
OLDFBUF geven de gegevens aan die het verst terug in het verleden zijn weggeschreven,
dat wil zeggen L + 1 chop-cycli geleden.

De tussentijdse som voor iedere filteruitgang wordt bepaald door de meest recente
filteruitgang (waar NEWFBUF naar wijst) te verschuiven met de bijbehorende AGC
versterkingsfaetor (waar door NEWABUF naar wijst) en vervolgens bij de oude som op te
tellen. Vervolgens wordt de filteruitgang van L + 1 chopcycli geleden (waar OLDFBUF

naar wijst) verschoven met de bijbehorende AGC-versterkingsfaetor (waar OLDABUF

naar wijst). Zo ontstaat de som van de L laatste filteruitgangen. Voor deze som is een
registerbreedte van 2 words gereserveerd. am de som van maximaal 255 getallen te
kunnen bevatten dienen de som-waarden geschaald en afgerond te worden. De 6 minst
significante bits van een filteruitgang na verschuiving met de AGC-versterkingsfaetor
worden weggegooid alvorens ze bij de som opgeteld of er van afgetrokken worden. Zo
wordt een cumulatieve opeenstapeling van afrondfouten voorkomen: dezelfde waarde
die bij de som opgeteld wordt, wordt er later ook weer van afgetrokken.
De gesommeerde waarden staan in een lijst genaamd AVROUTP. Na iedere L achtereen
volgende chop-cycli zijn deze waardes gelijk aan de gemiddelde filteruitkomsten van
een frame.

Door de manier van .verken die hier wordt gebruikt, wordt in fcite impliciet met
floating-point getallen gewerkt op een fixed-point DSP. De gebruikte datastrueturen
komen overeen met die van floating-point datastructuren: de M filteruitgangen in
het FBUFFER dienen als mantisse, en de bijbehorende AGC-versterkingsfaetor in het
AGCBUFFER fungeert als exponent voor deze mantisses.

Sorteeralgoritme

De gemiddelde fllteruitkomsten zijn nu berekend en zijn opgeslagen in een lijst genaamd
AVROUTP. Iedere filteroutput beslaat twee words (32-bits), het minst significante word
(LSW) staat telkens als eerste gevolgd door het meest significante word (MSW).
Omdat het sorteeralgoritme telkens in iedere stap een verwisseling van twee words zou
vergen, is er voor gekozen om in plaats daarvan pointers te gebruiken die naar de fil
teruitkomsten wijzen, en deze te verwisselen. Deze pointers zijn NOl tot en met N04

genoemd en bevatten het adres van waar de betreffende filteruitkomst zich in de lijst
bevindt. Er is hierdoor telkens nog maar een verwisseling van een woord nodig.
Na afloop van het algoritme wijst NOl naar de grootste filteruitkomst, N02 naar de op
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een na grootste, enz.
Ais initialisatie wijzen de pointers NOl tot en met N04 allen naar twee registers TMPl

en TMP2. Deze registers bevinden zich achter elkaar in het geheugen en hebben beide
de waarde O. De registers vormen zo het MSW en LSW van de minimaal mogelijke
filteruitkomst-waarde, namelijk O.

Deteetiebeslissing

Ret algoritme voor de deteetiebeslissing behoeft weinig toelichting. Naar de top vier
van de filteruitkomsten wordt verwezen door de pointers NOl tot en met N04. In figuur
20 is te zien dat het algoritme bestaat uit een aantal vermenigvuldigingen en verge
lijkingen. Omdat de gemiddelde filteruitgangen aIle uit twee words bestaan dient een
vermenigvuldiging gesplitst te worden in twee vermenigvuldigingen: voor het minst
en meest significante word. Er wordt geschaald door het verschuiven van het resultaat
met 16 bits naar rechts, zodat een overflow van de accumulator niet kan optreden. De
constantes Cl en C2 uit de flow-chart zijn in het algoritme CONSTl en CONST2. Deze con
stantes kunnen door de gebruiker ingesteld worden in de configuratiefile. De constantes
dienen in de configuratiefile opgegeven te worden in QO formaat, dus als breuk. Dat wil
zeggen dat het hexadecimale getal 010000h gelijk is aan 1, dus 0.8 dient bijvoorbeeld
opgegeven te worden als OCCCCh.

Ook vanwege de dubbele breedte van de gemiddelde filteruitkomsten is gekozen voor
het laten plaatsvinden van de vergelijkingen in de vorm van aftrekkingen. Ret ene getal
is kleiner dan het andere als er na aftrekking van de twee minst- en meest significante
woorden een borrow is opgetreden. Dit is af te lezen aan het carry-bit.

Afhankelijk van de toestand waarin men volgens de flow-chart terecht komt wordt de
overeenkomende bit van het status deel van het LED-display aangezet door het bijbe
horende deel van RESV2 hoog te maken.

Display

Afhankelijk van welke fout er optreedt, dient de betreffende LED van het display te
branden. Dit gebeurt door een bit in een van de twee registers die de toestand van de
LED's aangeven, RESVl en RESV2 het betreffende bit hoog te maken.
Indien er een label gedeteeteerd is (of in het prototype ook in het geval dat er geen label
gedeteeteerd is) dienen de LED's van de drie hoogste filteruitgangen, N01, N02 en N03

op te lichten. Dit wordt bereikt door in de schaduw-registers van de outputpoorten van
het display, RESVl en RESV2, in het 'label'-deel de bits met de overeenkomstige index
1 te maken, en de overige bits 0 te maken. De waardes in de registers van de pointers
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NOi, N02 en N03 zijn de adressen van de betreffende filteroutputs in de lijst AVROUTP.

De index (het filternummer) kan uit deze adressen berekend worden, door er het star
tadres van de lijst AVROUTP van af te trekken, en de zo verkregen waarde door 2 te delen
(iedere filteruitgang beslaat twee words, dus twee achtereenvolgende registers in de lijst
AVROUTP). Met het zo verkregen indexnummer kan de betreffende bit uit de registers
RESVi en RESV2 hoog gemaakt worden door bit a uit het minst significante register
RESVI hoog te maken, en deze registers vervolgens het aantal keel' dat overeenkomt
met het indexnummer telkens een bit te verschuiven. Om niet bit voor bit te hoeven
schuiven maken we op dezelfde manier als gedaan is bij de AGC-regeling gebruik van
het T-register om in een keel' het gewenste aantal bits te verschuiven.

Voor het tonen van de detectiebeslissing en de toestand van de ontvanger op het dis
play is het nu aIleen nog nodig om de twee registers RESVi en RESV2 naar de twee
output-poorten voor het display te schrijven. In bijlage A staat de betekenis van de
verschillende LED's van het display weergegeven.

Lexicografische index

Voor de bepaling van de lexicografische index dient de informatie over welke kristallen
in de label aanwezig zijn in de vorm van een geordend rijtje bekend te zijn. We kunnen
hiervoor gebruik maken van de registers waarin is opgeslagen welke LED's van het
display dienen te branden, en welke niet; de registers RESVi en RESV2. Ieder bit in een
deel van deze registers komt overeen met een cijfer uit het rijtje voor de label. Door de
registers bit voor bit te verschuiven kunnen de achtereenvolgende cijfers van het rijtje
doorlopen worden.

De binominaal-coefficienten uit de Pascal driehoek kunnen niet door de DSP bere
kend worden, omdat een instructie voor deling ontbreekt. De coefficienten zijn daarom
opgeslagen in een tabel genaamd BINTABL die door de DSP doorlopen wordt. De tabel
is in werkelijkheid een lijst van get allen. Als er een nul van het rijtje wordt gelezen,
wordt de pointer naar de lijst, register AR3, naar het volgende element in de lijst gezet.
Ais er een een wordt gelezen zou er in de tabel van rij veranderd moeten worden, dit
komt overeen met een sprong van de pointer naar het element dat zich NRFREQ-3 (dit
is het aantal kolommen in de tabel) posities verderop in de lijst bevindt. De voorlopige
lexicografische index wordt opgeslagen in de variabele LEXIND. Na aftoop van de routine
bevat deze variable de juiste lexicografische index.

De binominaalcoefficienten in de tabel zijn afhankelijk van het aantal mogelijke kristallen
in de label NRFREQ. Om het mogelijk te maken NRFREQ als variabele mee te kunnen com
pileren, kan de tabel niet uit van te voren vaststaande getallen bestaan, maar moet
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de tabel op grond van de waarde van NRFREQ at compiletime berekend en gegenereerd
worden. De programmacode hiervoor bevindt zich in het initialisatie-deel van het
programma. Met behulp van compiler directives in de vorm van loops worden de bi
nominaalcoefficienten tijdens het compileren door de compiler berekend en in een tabel
in het programma-geheugen opgeslagen. Bij het opstarten van het programma wordt
het programma in de initialisatie-fase gekopieerd van programma- naar data-geheugen.
De tabel dient zich in het data-geheugen te bevinden, omdat aIleen waardes uit het
data-geheugen, en niet die uit het programma-geheugen direct door instructies van de
DSP gelezen kunnen worden.
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9 Praktische problemen

De DSP wordt gestuurd met een klokfrequentie van 40[MHz]. De signalen op de bussen
en lijnen waarmee de logica op het interface-board aangestuurd wordt kunnen dus ook
frequentiecomponenten bevatten met een frequentie in de orde van 40[MHz]. Bij een
dermate grote frequentie gaan parasitaire capaciteiten en inducties een grote 1'01 spelen.

Bij het testen van het interface-board kregen we te maken met enkele storingen die,
naar later bleek, terug te voeren waren naar elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
tussen onderdelen van de schakeling. Een deel van deze storingen is al beschreven in
[Ris 93].

De AD-omzetter bleek een afwijking van enkele minst-significante bits te vertonen als
gevolg van de elektromagnetische straling van de in de buurt gelegen lijnen van data
en adresbus. Deze storing was grotendeels te ondervangen door het plaatsen van een
koperen plaatje onder de AD-omzetter. Dit plaatje dient als aardvlak en is verbonden
met de aarde van het digitale deel van de schakeling.

Ook de FIFO-buffer bleek niet goed te functioneren. De samples die in de FIFO-buffer
binnengelezen waren bleken in sommige gevallen niet meer allemaal uitgelezen te kun
nen worden. De FIFO-buffer gaf bij het uitlezen van waarden voortijdig een signaal
dat deze leeg was (dat aIle waarden gelezen zouden zijn). Tijdens het nameten met de
digital-analyser bleek dat dit niet te wijten was aan andere delen van de schakeling,
zodat de oorzaak dus moest liggen in het FIFO-geheugen.
Bij het testen van de schakeling met een klokfrequentie van 20[MHz] bleek de storing
niet meer voor te komen. Daaruit voigt dat de storing het gevolg moet zijn van EMC
storingen.
Navraag doen bij iemand met de nodige ervaring met bet lay-outen van printplaten,
leerde dat de lay-out van de interface kaart EMC-technisch niet in orde was. De
voedings- en aardlijnen zijn in de lay-out aangelegd in een soort 'kamstructuur'. Het
nadeel van dit ontwerp is dat er grate lussen voorkomen die de stroom moet afieggen.
Een grote Ius veroorzaakt een groot elektromagnetisch veld dat andere componenten
kan storen. In figuur 24 is dit weergegeven.

Daarnaast heeft het gebruik van dunne bedradingen voor grotere afstanden voor de
voedingslijnen een grote spanningsval over deze lijnen. Dit kan eveneens tot storingen
leiden.

Bij een goede lay-out liggen de heen- en terugleidingen van een stroomkring dicht bij
elkaar zodat de oppervlakte omsloten door de stroomkring klein is. Om clit voor ieclere
stroomkring te laten gelclen client een fijnmazig netwerk van voedingslijnen op de print-
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Figuur 24: De kring die de stroom doorloopt op een print lay-out. De Ius veroorzaakt
een elektromagnetisch stoorveld.

plaat aangebracht te worden, zodat er altijd een retourleiding redelijk dicht in de buurt
ligt. Ideaal zou zijn dat er in een multi-layer printplaat een aparte laag voor de aarde
en een aparte laag voor de positieve voedingsspanning aangebracht zouden worden. De
heen- en retourleiding liggen dan altijd dicht bij elkaar. Multi-layer printplaten zijn
echter kostbaar.

Ret probleem is aangepakt door met losse draad extra aardleidingen op de koperlaag
aan te brengen, zodat een soort matrixstruetuur ontstaat. Ook zijn de aardleidingen
van de conneetoren tussen interface-board en PC met de aarde van het interface-board
verbonden. (Dit was in het oorspronkelijke ontwerp niet het geval). De frequentie
waarbij de storing in de FIFO-buffer optreedt is hierdoor sterk verminderd, maar de
storing treedt nog steeds af en toe op. Ret is aan te bevelen om bij een definitief
ontwerp voor de PaRIS ontvanger de printplaat opnieuw te lay-outen.

De lay-out bleek ook een vrij grote Ius te bevatten voor de analoge ingang van de
AD-omzetter, met storing in het te bemonsteren signaal als gevolg. Dit is verholpen
door het aanbrengen van een aarde-retourleiding langs de signaalleiding.
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10 Conclusies en aanbevelingen

Tijdens de afstudeerperiode is een werkend exemplaar van het PaRIS ontvanger gere
aliseerd, waarbij de AGC-regeling als onderdeel van de ontvanger nog ontbreekt. Er is
hiermee aangetoond dat het identificatiesysteem PaRIS praktisch realiseerbaar is. De
theoretische principewerking zoals die bij aanvang van het PaRIS project is opgesteld,
is hiermee geverifieerd.

Ret is ondanks het nemen van een aantal maatregelen, nog niet gelukt om EMC proble
men helemaal te onderdrukken. Ret is aan te bevelen om de lay-out van de printplaat
van de digitale hardware in de ontvanger opnieuw te maken om helemaal zeker te zijn
dat er geen EMC storingen meer op zullen treden. Er moet bij het lay-out ontwerpen
speciaal gelet worden op factoren die voor het introduceren van EMC storingen van
belang zijn. Gebleken is dat de FIFO-buffer en de AD-converter erg gevoelig zijn voor
storingen.

In de toekomst zal de hardware van de AGC-regeling nog aan de ontvanger toegevoegd
worden. De programmatuur is 801 nagenoeg helemaal op de toepassing van de AGC
regeling voorbereid. Van de ontvanger met AGC-regeling hebben echter nog geen
metingen kunnen plaatsvinden.

Ervaringen met het ontwikkelen van software voor de DSP hebben geleerd, dat het
aan te bevelen is om voor soortgelijke projecten in de toekomst voor de ontwikkeling
van programma's een hogere programmeertaal te gebruiken, in plaats van de nu ge
bruikte assembly taal. Er zijn C-compilers beschikbaar voor DSP's. Ret gebruik van
een programmeertaal als C maakt het ontwerpproces een stuk flexibeler. Als er een
aanpassing in een assembly programma gemaakt dient te worden, moeten er vaak grote
delen van de eerder gerealiseerde structuren zoals datastructuren, geheugenallocatie en
programmacode gewijzigd worden, wat het ontwikkelen van omvangrijke programma's,
zoa.ls in ons geval, erg tijdrovend maakt.
Niet alleen het ontwikkelen kost mindel' tijd, maar vooral ook de verificatie en simulatie
van de software neemt veel mindel' tijd in beslag. Er kan immel's eerst een programma
in C op een PC geschreven worden, claarmee is het DSP programma 801 van te voren
gesimuleerd. Vervolgens kan zonder veel extra inspanningen deze software voor de DSP
gecompileerd worden. De stap van verificatie wordt nu in feite overgeslagen, immel's,
werkt het programma naar behoren op de PC, dan zal het ook werken bij toepassing
op de DSP. Dit verifieren kost bij programmeren in assembly juist het meeste tijd; een
veelvoud van het eigenlijke programmeren zelf.
VerdeI' geldt voor moderne compilers, dat bij grote programma's de door de compiler
gegenereerde code net zo efficient is als de door een ervaren programmeur met assem
bly gegenereercle code zou zijn. Bij het gebruiken van C voor een fixed-point DSP
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levert de tussentijdse schaling van getallen echter problemen op. Ret gebruik van een
floating-point DSP is daarom aan te bevelen.



58

Bijlagen

A Display informatie

Display informatie

In deze bijlage is de betekenis van de LED's van het afleesdisplay gegeven. Een deel van
dit display dient om aan te geven welke kristalIen er gedetecteerd zijn, een ander deel
is informatie over de toestand van de DSP , eventuele fouten en extra informatie over
de detectie. Hiermee kan de werking van de ontvanger gecontroleerd worden, zonder
dat het programma onderbroken wordt en er met het S\iVDS debug scherm gezocht
wordt naar de toestand en eventuele foutmeldingen.

I Displayweergave I Bit in register I Betekenis als LED brandt:

LEDI RESVl bit 0 Kristalfrequentie 1 (laagste
frequentie, 10kHz) aanwezig

LED2 bit 1 Kristalfrequentie 2 aanwezig
... ., . . ..
LED16 bit 15 kristalfrequentie 16 aanwezig
LED17 RESV2 bit 0 kristalfrequentie 17 aanwezig
LED18 bit 1 kristalfrequentie 18 aanwezig
LED19 bit 2 kristalfrequentie 19 aanwezig
LED20 bit 3 kristalfrequentie 20 (hoogste

frequentie, 200kHz) aanwezig

bit 4 geen LED aangesloten
bit 5 geen LED aangesloten

LED23 bit 6 onherstelbare fout in ontvanger
LED24 bit 7 geen betekenis
... .. . . ..
LED27 bit 11 geen betekenis
LED28 bit 12 geen label, 3 grootste filteruitgangen

onder ruisdrempel
LED29 bit 12 geen label, ;~ grootste filteruitgangen

onder ruisdrempel
LED30 bit 13 geen label, verschil tussen grootste

3 filteruitgangen onderling te groot
LED31 bit 14 geen label, verschil tussen grootste

3 en andere filteruitgangen te klein
LED32 bit 1.5 er wordt een label gedetecteerd
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B Het DIT RFFT algoritme
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In deze bijlage wordt het radix-2 diversion in time algoritme volgens [Sor ea 87] zoals
het is toegepast in de DSP-implementatie in Pascal-vorm beschreven.

procedure RFFT(var X:array of real,N ,M);

{ X :array [l .. N] of real
de ingangsreeks (reeele getallen)

N :integer
het aantal punten van de FFT (lengte van ingangsreeks)

M :integer
het aantal stappen van de FFT

M
lengte is N=2

De volgorde van de ingangscoefficienten moet bit-reversed zijn

De volgorde van de uitgangscoefficienten:
[ Re(O), Re(1), ... , Re(N/2), Im(N/2-1), Im(N/2-2), ... , Im(1) ]

}

const pi = 3.13159265;

var I,J,Nl,N2,N4
XT, Tl, T2

integer;
real;

begin
{eerste stap, vlinders met lengte 2}
I:=O;
vhile I <= N-l do
begin

XT :=X(I) ;
XCI) :=XT+X(I+1);
X(I+l):=XT-X(I+l);
I:=I+2;

end;

{stap 2 en verder}
N2:=1;
for K:=2 to M do {K is stap nummer}
begin

N4:=N2; {volgende stap; vergroot aantal coeff. in blok}
N2:=2*N4;
Nl:=2*N2; {Nl is aantal coeff. in blok }
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operaties (eigenIijk J=O)}vIinder met triviale
:=X(I) ;
:=XT+X(I+N2);
:=XT-X(I+N2);

I=O
Yhile I <= N-1 do {I is start index van een blok }
begin

{eerste
XT
XCI)
X(I+N2)

{andere vIinder met triviale operaties (eigenIijk J=N4}
{ X(I+N4) :=X(I+N4); bIijft hetzeIfde }
X(I+N4+N2):=-X(I+N4+N2);
for J=1 to N4-1 do {J is index van coeff. binnen een bIok}
begin

I1:=I+J; {index yijst naar eerste punt van vIinder}
I2:=I+N2-J;
I3:=I+N2+J;
I4:=I+N1-J; {index yijst naar Iaatste punt van vIinder}
ANGLE:=2*pi*J/N1; { hoek}

{vIinder met niet triviale operaties}
T1 :=X(I3)*cos(ANGLE)+X(I4)*sin(ANGLE);
T2 :=X(I3)*sin(ANGLE)-X(I4)*cos(ANGLE);
X(I4) :=X(I2)-T2;
X(I3):=-X(I2)-T2;
X(I1):= X(I1)+T1;

end
I:=I+N1;

end
end

end
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C Korte gebruikershandleiding

Programma opstarten

Allereerst dient de debugger van de SWDS omgeving opgestart te worden:

• start SWDS op met swds <enter>

• start debugger op met debug <enter>
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Vervolgens dient het programma in het programma-geheugen van de DSP geladen te
worden:

• toets 1 en geef vervolgens de programmanaam main. tag (inclusief zoekpad)

• met <F9> wordt het programma gereset. Het programma zal hierna bij het uitvo
eren starten bij het begin, adres O. (Deze stap kan normaal gesproken overgesla
gen worden.)

• met de toets r of e wordt het programma opgestart, en begint op het huidige
adres

• met h wordt het programma onderbroken

• met t kan het programma stap voor stap doorlopen worden

Programma loopt vast

Het programma kan bijvoorbeeld vastlopen ten gevolge van een EMC-storing van het
FIFO buffer. Het buffer kan niet helemaalleeg gelezen worden, en de DSP komt in een
oneindige wachtlus terecht.

• Reset de interface kaart met de zwarte knop. Het FIFO-geheugen komt nu weer
in de oorspronkelijke lege toestand.

In de meeste gevallen wordt het programma gereset, en begint de uitvoer weer automa
tisch bij het begin van het programma. In enkele gevallen is het echter noodzakelijk
om het programma zelf te herstarten.

• Druk op <F9> om het programma te resetten.

• Druk op r of e om het programma weer op te starten
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Verlaten SWDS omgeving

Korte gebruikershandleiding

In de meeste gevallen is het wenselijk om het programma af te breken. (Dit is echter
niet noodzakelijk)

• Druk op h om het programma af te breken.

Vervolgens kan de SWDS omgeving verlaten worden.

• Druk op q om de debugger te verlaten

• Toets quit om de SWDS-omgeving te verlaten

Compileren van broncode

Ret compileren en linken van de assembly files gebeurt door het uitvoeren van de batch
file makemain. bat in de DOS-omgeving. AIle benodigde handelingen worden dan uit
gevoerd, en als uitvoer worden de files main. out en main. obj worden aangemaakt. Bij
het linken worden de instellingen uit de linker-commandfile main. cmd gebruikt.

Gebruik van de simulator

In plaats van in de emulator van de SWDS-omgeving kan het programma ook ge
bruikt worden in de simulator. De simulator wordt opgestart door het commando sim

in de DOS-omgeving. Ret programma moet dan we! gecompileerd zijn met de optie
emulate=on in de configuratiefile constnts. cfg. Ret programma kan geladen wor
den door het laden van de file main. out. De instellingen van de simulator, zoals de
geheugenconfiguratie en de toewijzing van de input- en outputpoorten van de DSP aan
file-bestanden, kunnen in de file siminit. cmd gedaan worden.
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D FIR implementatie
Het FIR filter met NRSAMPL taps kan geimplementeerd worden met het algoritme:
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FIR CNFP
MPYK
ZAC
LARP
RPTK

# MAC

CNFD
APAC
SACH

contigureer blok BO als programma geheugen
o reset het P register

reset de accumulator
AR3 ; gebruik register AR3 als indirekte adressering pointer
(NRSAMPL-1) ;herhaal de volgende instruktie (NRSAMPL-1) maal
COEFFP,*+ ;vermenigvuldig sample met tiltercoetticient en

accumuleer
contigureer blok B1 als data geheugen
accumuleer ook de laatste tiltervermenigvuldiging

OUTPUT sla de output van het tilter op

De kern van de berekening is de herhaalde uitvoer van de instruktie MAC ( Multiply and
ACcumulate). Met deze instruktie is het mogelijk een waarde uit het programmage
heugen (waar de programcounter op dat moment naar wijst) te vermenigvuldigen met
een waarde uit het data geheugen (waar het AR register naar wijst) te vermenigvuldigen
en zowel de programcounter als het AR register met 1 te verhogen. Ook wordt aan het
begin van de instruktie de uitkomst van de vorige vermenigvuldiging geaccumuleerd
met de accumulator en weer opgeslagen in de accumulator. Dit alles gebeurt in een
klokcyclus. Op deze manier is het dus mogelijk om de complete berekening van een
FIR filter met NRSAMPL taps uit te voeren in evenzoveel klokcycli.
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E IIR implementatie

Het matched IIR filter met 2 coefficienten in de teller en 2 coefficienten in de noemer
kan geimplementeerd worden met het hieronder gegeven algoritme. Omdat we bij een
matched filter aIleen geinteresseerd zijn in de uitkomst van het filter op het eindtijdstip
n=N, hoeft de berekening van de teller maar een keel' uitgevoerd te worden.

* AR2 bevat loopteller n=NRSAMPL .. O
* AR3 points naar adres van een sample in de lijst FSTSAMPL .. FSTSAMP+N-i
* AR4 points naar adres van coeff Bi, B2, AO of Ai.
* coefficienten zijn opgeslagen in een lijst in de volgorde b2, bi, aO, ai

LRLK AR4,COEFFD ; laad coefficientpointer met beginadres van
lijst van filtercoefficienten

aantal samples

reset het P register
reset de ACC
initialiseer v(n-i):=O
initialiseer v(n-2):=O
laad loopteller met het

o

VNMi
VNM2
AR2, (NRSAMPL-2)
AR3
AR3,FSTSAMPL point AR3 naar begin van lijst met samples

noemer van het filter
VNM2,AR3 laad T reg met v(n-2) and accumuleer P reg

met de ACC
VNMi,(i6-SHFTi) schuif en sla de waarde van yen) op en schuif

yen) meteen door naar yen-i)
*+,(SHFTi-SHFT2),AR4 ;laad ACC met sample x(n), ARP=AR4
*+ vermenigv. T reg met coeff B2, wijs AR4 naar Bi
VNMi laad T reg met yen-i) and schuif VNMi naar VNM2
*-,AR2 vermenigv. T register met coeff Bi, point AR4 naar B2
IIR,*-,AR3 verlaag loopteller AR2 en laad ARP met AR3

MPYK
ZAC
SACL
SACL
LRLK
LARP
LRLK

* bereken de
IrR # LTA

# LAC
# MPY
# LTD
# MPY
# BANZ

# SACH

APAC
SACH

* post: yeN)
* bereken de

ZAC
LARP
MAR
MAR
LT
MPY
LT
MPYA
APAC
SACH

VNMi,(i6-SHFTi) ; schuif en sla yen) op en schuif yen) meteen door naar v(n-1:
is now in VNM1, YeN-i) is in VNM2, v(N-2) in VNM3
teller van het filter op tijdstip n=N

reset de ACC
AR4 laad ARP met pointer naar coefficienten
*+ wijs AR4 naar coeff Bi
*+ wijs AR4 naar coeff AO
VNMi laad T reg met yeN)
*+ vermenigvuldig T reg met AO, wijs AR4 naar A1
VNM2 laad T reg met yeN-i)

vermenigvuldig T reg met Ai
accumuleer P register met ACC

OUTP,SHFT3 sla de filter output op met shifts naar links

In het programma is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te schuiven (SHFTl,
SHFT2, SHFT3) om de berekening zodanig te schalen dat de tussentijdse uitkomst
ven) van het filter door E'en 16-bits wooI'd bevat kan worden en om tussentijdse
afrondingen bij optellingen te voorkomen.
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file: 'constnts.efg' Deze file bevat de belangrijkste variabelen van het PaRIS systeem.
De gegevens worden gebruikt in de file 'mam.asm'.

**************************************************************************
* CONSTANTS external factors can be adjusted here *
**************************************************************************
* last update 20-6-94
* values are adjusted in programs at compile time!
* (so recompile after making changes)

NRSAMPL .set 64 ;number of samples per chop period
CLKFRQ .set 40000000 ;clockfrequency in Hz
CHOPFRQ .set 1000 ; chop requency in Hz
DEADPRD .set 4 ;length of dead period in microsec.
NRFREQ .set 20 ;number of frequencies (= # filters)
WINLEN .set 250 ;number of last chop periods of which the

filteroutputs are averaged
RESVFRQ .set 250 ;number of chop periods after which a binary

outputvector is generated
CNSTNT1 .set 06ccch;= 0.42 fraction in Q16 unsigned notation (1 = 10000h)

needed in decision making part (relative difference
between highest 3 freq.responses)

CNSTNT2 .set 06ccch;= 0.42 fraction in Q16 unsigned notation (1 = 10000h)
needed in decision making part (relative difference
between 3d and 4th freq. response)

EMULATE .set OFF ;set to ON when emulating, set to OFF when running
on interface board (with interrupts and
real i/o ports)
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F.2 ioports.cfg

file: 'ioports.cfg' Deze file bevat de addressen van de input- en outputpoorten op het
interface-bord en de niet fysiek aanwezig poorten die aan een file kunnen worden gekop
peld. Deze gegevens worden gebruikt in ae file 'main.asm'.

**************************************************************************
* Locations (adresses) of input- and outputports of the interface-board *
**************************************************************************
* last update: 9-6-94
* values are adjusted in programs at compile time!
* (so recompile after making changes)

.title "Macros for reading and writing to lO-ports"

;output port address of DA-converter
;outputport adress of counter
;outputport adress of chop signals
;outputport for least significant part of resultvector
;outputport for most significant part of resultvector

input- and outputports:(physical)
.set OBh
.set OFh
.set OEh
.set ODh
.set 08
.set 09

* real
ADCONV
DACV
CNTR
SGNL
OUTRESV1
OUTRESV2

* input
SMPLFlL
OUTPFlL
AGCFlL

and outputports to port data to/from a file (with swds
.set OOh ;input/output port/file for X(n), n=1 .. N
.set 02h ;input/outp for filteroutputs yeN)
.set 05h ;input/output for AGC values

LOG function)

AVRFlL .set 07h ;output for average filteroutputs
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F .3 makemain.bat
file: 'makemain.bat' Deze DOS batchfile voert de benodigde compilatie- en link-stappen
uit. De gegenereerde files 'main.out' en 'main.tag' kunnen door de DSP uitgevoerd wor
den.

del *.obj
del main. out
dspa -1 -x -s main.asm
dsplnk main.cmd
dsprom -t main.out
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F.4 main.cmd
file: 'main.cmd' De linker-command file; deze bevat alle instellingen die de linker ge
bruikt voor het linken van de file 'main.obj' tot de file 'main.out'

/************************************************************************/
/* linker command file for implementation of PaRIS receiver */
/************************************************************************/
/* last update: 23-5-94 */
MAIN.obj /* program main body */

-0 MAIN.out
-m MAIN.map

/* output filename
/* map filename

origin = Oh length = 06h
origin = 060h length = 020h
origin = 0200h length =0180h

block BO and first page of B1
origin = 0380h length = 0080h

last page of block B1 (for direct adressing) */
origin = 0400h length = 1COOh

/* length = OCOOh for SWDS 4k */
/* length = 01COOh for SWDS 8k */
/* length = 02COOh for SWDS 12k */
/* length = 03COOh for SWDS 16k */

}

MEMORY /* MEMORY directive
{ 1* program memory *1

PAGE 0: VECS (RW): or1g1n = Oh length = 020h
EXPRRAM (RWXI): or1g1n = 020h length = 01FEOh

/* length = 04FEOh for SWDS 20k */
/* length = 03FEOh for SWDS 16k */
/* length =02FEOh for SWDS 12k */
/* length =01FEOh for SWDS 8k */

BOPRRAM (RW): origin = OFFOOh length = 0100h
/* data memory */

PAGE 1: REGS (RW):
B2DARAM (RW):
INDARAM1 (RW):

1*
INDARAM2 (RW):

1*
EXDARAM (RWXI):

SECTIONS
{

/* SECTIONS directive */

vectors
.text
.bss

.data
softstac

samples

ffarvars

nearvars

sfarvars

}

/* Notation:

OOOOh

0200h

{ } > VECS PAGE 0
{ } > EXPRRAM PAGE 0
{ } > INDARAM2 PAGE 1

/* variables in fast near memory
{ } > EXPRRAM PAGE 0
{ } > B2DARAM PAGE 1

/* software stack */
{ } > INDARAM1 PAGE 1

/* samples stored at start of block BO
/* fast far memory

{ } > INDARAM1 PAGE 1
/* variables in fast far memory

{ } > INDARAM2 PAGE 1
/* variables in fast near memory

{ } > EXDARAM PAGE 1
/* far variables in slow far memory



/* fast memory:
/*
/* slow memory:
/*
/* near memory:
/*
/* far memory:
/*
/*
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internal memory; blocks BO B2 and Bi */
used for frequently read and written variables */
external memory */
used for less frequently read and written variables */
memory page where data page pointer DP points to */
used for direct addressing */

memory outside the page where data page pointer points to */
cannot be used for direct addressing, only for indirect */
and immediate addressing */
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F.5 .
malll.asm

file: 'main.asm' Deze file bevat het eigenlijke programma. In dit programmade worden
maeros toegepast uit de '.mer' files.

ON
OFF

*************************************************************************
* Main program *
*************************************************************************
; last update: 20-6-94

.title "main program"

.def RESV1,RESV2,RSVCNTR,WINCNTR,AGC, AGCSH,VALID,TMP1,TMP2,TMP3

.def CONST1,CONST2

.def OUTP

. set 1

.set 0

. copy "ioports.cfg"

. copy "constnts.cfg"

.include "init.mcr"
; include only the file needed, to save space in the variables page of memory

.include "fft.mcr"

.include "decis.mcr"

.bss CNTR1,1 address for loopcounter

.bss CHPCNTR,1
OUTP .usect "slowvars",NRFREQ list of filteroutputs Y(i)
AGC .usect "nearvars",1 AGC gain value
AGCSH .usect "nearvars",1 AGC gain shift value
COllST1 .usect "nearvars",1 constant for decisionmaking part
CONST2 .usect "nearvars",1 constant for decisionmaking part
VALID .usect "nearvars",1 chop period status
TMP1 .usect "nearvars",3 variable for temporary use
TMP2 .set TMP1+1
TMP3 .set TMP1+2 " " "

.text
initdsp ; macro which initializes the DSP

AR1 is counter of number of chop periods
ARO is pointer to the backup storage of samples 400h ->

INIT2 .set $
initialize for FFT

fftinit

pointer to backup storage of samples
number of chop periods of which the samples
must be backuped into DATA memory

$
ar1,CHPCllTR

$
arO,0400h
ar1, (NRCHOP-1)

eint
.set
lrlk
lrlk

put sign extension mode (samples can be
negative) numbers in two's complement

if not emulating: wait until all samples have been taken
(recieve-phase is finished)

NXTCHOP . set
* sar

ssxm

BEGIN
LOOP

*
*

lalk Oh
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being/have been

initialize chop period as valid (VALID=O)

AR2 counts number of samples left in FIFO

read samples from AD-converter in memory
needed for bit reversed indexing in FFT

if BIO=O -> FIFO is empty

wait until semafore is high,
(then samples are have been taken and
written in the FIFO memory)

and until send bit is high
(only then the smpls can be read from FIFO)

(because of hardware bug)

; if FIFO contains not enough samples then
; stop reading and don't calculate filters

get signbit in right place and write to samplelist
read sample, increase adress pointer
shift left 8 to get sign bit in right place
store w.o. shift with bit reversed index in
decrease loop counter

BEGIN

TMP1,ADCONV
*+

MIRSGNL,13
WAIT

MIRSGNL,14
WAIT
bit
0000000000000011b ;semafore bit is bit#2
MIRSGNL reset semafore, samples are
MIRSGNL read from the FIFO-memory.

READ2

VALID
EMULATE

sacl
$if
$else
bit
bbz

WAIT

bit
bbz

reset semafore
lalk
and
sacl

$endif
read all samples from FIFO into data RAM
AR2 contains loopcounter n=NRSAMPL .. 0
AR3 points to adress of a sample in list data .. ll+N-l

larp ar3 point AR3 to start of list of samples
lrlk ar3,DATA
lrlk ar2,(NRSAMPL-l)
lark arO ,N/2
dint

READ 1 .set $
; check if FIFO is empty while not all samples are read

$if EMULATE
$else
bioz

$endif
read a sample, shift it to

in TMP1,ADCONV
lac TMP1,8
sacl *brO+,O,ar2

banz READ1,*-,ar3
$if EMULATE = OFF

LRLK AR2,O
LARP AR2

; read last samples from FIFO (until FIFO is empty) and discard them.
READ2 bioz EMPTY read from FIFO until it is empty

nop
in
mar

b

EMPTY eint
$endif

fftcode
lac VALID

decis macro for decision making

larp arl
lar arl,CHPCNTR
banz NXTCHOP,*-
$if EMULATE = OFF
$else
b DEAD
$endif

load chopcounter
decrease counter of number of chop periods

if working in log mode (no board) then
jump to end
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b LOOP

* deadlock
DEAD B DEAD
PROGLEN .set $

fftdata

last adress of program in program memory
= program length

the data needed by the FFT routine
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F.6 init.mcr
file: 'init.mcr' Deze file bevat de initialisatie van de DSP en de interrupt routine. De
macros in deze file worden gebruikt in 'main.asm'.

**************************************************************************
* INITIALISATION of 320C25 DSP *
**************************************************************************
* last update: 20-4-94
.def MIRDACV, MIRCNTR, MIRSGNL
.def PRO, IMR, TIM, DATA, PDATA

.bss MIRDACV,l ;address with mirror of DACONV outp port

.bss MIRCNTR,l ;address with mirror of COUNTER outp port

.bss MIRSGNL,l ;address with mirror of SIGNAL outp port
DATA .usect "samples",NRSAMPL ;reserve space for sample list at start of

block BO. (=0200h) DATA is the first
; address of the list of samples when block
; BO is data memory.
PDATA .set OFFOOh ;PDATA is the first address of list of

samples when block BO is program memory.
(= start of block BO in program memory

=FFOOh )

; number of clockcycles in
; dead period

timer register
period register
interrupt mask register

;address of
;address of
;address of

02h
03h
04h

.set

.set

.set

TIM
PRD
IMR

PERIOD .set (CLKFRQ/(4*2*CHOPFRQ»-1 ;calculate the interrupt timer period
; CLKOUT1=CLKFRQ/4 and
; CLKOUT1/(PRD+l)=2*CHOPFRQ

DEADTIM .set (DEADPRD*CLCKFRQ)/(4*1000000)

;trap vector processing not used (masked in IMR reg)

stackpointer points to first EMPTY place

stacksize is 31 words

.usect "nearvars",lh
software stack

.usect "softstac" ,19h
"vectors"
b INIT ;startadress after hardware reset
b ISRNU ;overflow interrupt
b ISRNU not used (masked in IMR register)
b ISRNU; not used (masked in IMR register)

(18h-($-RESET»*16 ;this space for vecors is not used
b ISRTI ;timer interrupt processing
b ISRNU ;serial port is not used (masked in IMR register)
b ISRNU
b ISRNU

STACKP
on

STACK
.sect
RESET
INTO
INTi
INT2
. space
TINT
RUT
XINT
USER

initdsp .macro
INIT rovm ;disable overflow mode
ssxm ;set sign extension mode
spm 0 ;set shift of output of product register to 0
** move total program from EPROM memory to external PROGRAM RAM memory
** -> for future use with EPROM, not used with SWDS
** A subroutine is placed in block BO in order to make it possible to run this
** part of program, and to read/write to external program RAM. (It is not
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Configure block BO as data memory
Point AR2 to start of block BOar2,0200h

ar2

** possible to run this program from EPROM and to read/write external program
** with it, because EPROM and external PROBGRAM RAM can not be selected at the
** same time)
** Warning:
** Lateron in the program block BO is used to store data (variables). Be sure
** that no variables/data are initialized before executing the program moving
** routine below!
.if EMULATE
.else
cnfd
lrlk
larp

rptk (RETURN-SUBMOV) Repeat length of subroutine
blkp SUBMOV,*+ Copy subroutine to block BO
cnfp Configure block BO as program memory
b OFFOOh Branch to start subroutine in block BO
**********************************************************************
*start of subroutine
* this part is transferred to address OFFOOh " OFFFFh (BO in program
* configuration), is executed there and afterwards a branch back to RETURN is
* made

*
** AR2 points to address of coefficient in DATA memory
** ACC points to address of coefficient in PROGRAM memory
** AR4 is loopcounter (number of blocks) (NRFREQ*NRSAMPL*2)mod 256 " 0

some way
change
block Bi

; enable EPROM memory IC in
wait a cycle (or more) for memory
starting location in DATA memory,
with block of 256 words, transfer

words from EPROM to Bi memory
; enable program RAM IC's in some way

wait a cycle (or more) for memory change
starting location in DATA memory, block Bi
with block of 256 words, transfer words ..

from Bi memory to ext program memory
point ACC to next block in progr/EPROM memory

of the program in number 256-word blocks
; point to page where variables are stored

ACC=PROGLEN*256
TMPi=PROGLEN/256 = number of blocks
initialize loopcounter AR4 with PROGLEN/256
.. length of total program in number of blocks
o = starting location in PROGRAM memory

ar2,0300h
255
*+

AR2,0300h
255
*+
256
ar4
(MOVEP-SUBMOV+OFFOOh),*-,AR2; decrease counter and repeat loop

;calculate the length
SUBMOV ldpk TMPi
lalk PROGLEN,8
sach TMPi
lar ar4,TMPi
larp ar2
zac
MOVEP nop

*
nop
lrlk
rptk
tblr

*
nop
lrlk
rptk
tblw
addk
larp
banz

b RETURN ; branch to continue rest of initialisation
but now in program RAM instead of EPROM !

* end of subroutine
**************************************************************************

RETURN .set $
.endif



AR7 is pointer to FBUFFER
; initialize loopcounter AR6 with number

of blocks
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cnfd
ldpk
* reset
larp
zac
lark
rptk
sacl
lrlk
rptk
sacl

* reset
; ARP =
lrlk
lark
resfb
sacl
larp
banz
* reset
; ARP =
lrlk
rptk
sacl
* reset
lrlk
rptk
sacl

Programmacode

;Configure block BO as data memory
o ;point dp register to data page 0
all memory in block BO, B1 and B2 of data memory
7 ;point to AR7

ar7,60h ;point to block B2
31
*+ ; store zero in all 32 locations
ar7,0200h ;starting adress,pointing to block BO
255
*+ ;clear all pages 4 and 5

FBUFFER-memory before first use
AR7 , ACC = 0
ar7,FBUFFER
ar6,WINLEN*20/256
rptk 255
*+ ; clear a block of size 256
ar6
resfb,*-,ar7 decrease loopcounter
ABUFFER-memory before first use
AR7 ACC = 0
ar7,ABUFFER ; AR7 is pointer to ABUFFER
WINLEN-1 ; length of ABUFFER is WINLEN
*+ ; clear the ABUFFER
the AVROUTPUT list
ar7,AVROUTP ;AR7 is pointer to AVROUTP list
2*NRFREQ-1 ; length of AVROUTP is 2*NRFREQ
*+ ; clear the AVROUTP list

lack
sacl
lack
sacl

not

* initialise WINCNTR and RESVFRQ
ldpk TMP1 point data page pointer to page where variables are

stored
WINLEN start BUFFER pointer at top of buffer
WINCNTR (not really necessary)
WINLEN due to this value the first WINLEN chop periods
RSVCNTR no resultvector is generated (the resultvector is

valid during this period)

* initialize resultvector
zac
sacl RESV1 ; zero resultvector
sacl RESV2

; initialize AGC
lack 0000001b
sacl AGCSH
lack Oh
sacl VALID

value
initialize AGC gain value

o means: this chop period is valid
status of current chop period

; initialize decisionmaking constants
lalk CNSTNT1
sacl CONST1
lalk CNSTNT2
sacl CONST2
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* initialize binominal table
warning: the following code uses directives form Assembler version 6.0,

older assembler versions will generate errors
;Calculate coefficients for binominal table and put them in a data section
;in the program memory. Then move the binominal coefficients from program
;memory to the binominal table BINTABL in data memory.
;The coefficients are not placed in the program memory in the right order
;( of the BINTABL), but the order is reversed because of the easiest way of
;calculating the coefficients (recursive, in a loop). The coefficients must
;be put in the right place during the move from program to data memory.

calculate k comb 3, k comb 2 and k comb 1 recursive with k=3 .. NRFREQ
with a comb b we mean the number of combinations of a in b,
so a comb b = a!/«a-b)! * b!)

coefficients _must_ be calculated recursive because otherwise overflow
of compiler calculation registers occurs !

comb 1

2,0 , 17 comb 1, ...
... ,1 comb 1,0

of bin table in
data memory

in program memory

store coefficients in list BINTMP
calculate (k-1) comb 2
increase loopcounter
terminate loop if k > NRFREQ

store coefficients in list BINTMP
calculate k comb 3
increase loopcounter
terminate loop if k > NRFREQ

store coefficients in list BINTMP
calculate (k-2) comb 1
increase loopcounter
terminate loop if k > NRFREQ

;start of binominal list

the table in reverse order: 0, 1 comb 1, ... ,17
; the last value must be zero

initialize for k=3: (k-2) comb 1 = 1 comb 1 = 1
initialize index (loopcounter)

of the table in reverse order: 0, 3 comb 3, ... ,19 comb 3
the last value must be zero
initialize k comb 3 = 3 comb 3 = 1
initialize index (loopcounter)

ar1,#BINTABL+3*(NRFREQ-2)-1 ; endaddress
ar1
#BINTMP

. data
* the last row of
BINTMP .word 0
.eval 1,comb1
.eval 4,k
.loop

.word comb1

.eval k-2,comb1

.eval k+1,k

.break k > NRFREQ
.endloop
* the middle row of the table in reverse order: 0, 2 comb 2, ... ,18 comb 2
. word 0 the last value must be zero
.eval 1,comb2 initialize for k=3: (k-1) comb 2 = 2 comb 2 = 1
.eval 4,k initialize index (loopcounter)
.loop

.word comb2

.eval comb2*(k-1)/(k-3),comb2

. eval k+1,k

.break k > NRFREQ
.endloop
* the first row
.word 0
.eval 1,comb3
.eval 4,k
.loop

.word comb3

.eval comb3*k/(k-3),comb3

. eval k+1,k

.break k > NRFREQ
.endloop
.text

move coefficients from program memory to data memory BINTABL and put them
on the right place: the order must be reversed. The coefficients are placed
in BINTABL in the format of a list in the order:
19 comb 3, ... ,3 comb 3,0, 18 comb 2, ... ,2 comb

lrlk
larp
lalk
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rptk
tblr

3*(NRFREQ-2)-1
*-

repeat length of list times
move bin coefficient from prog to data mem

* initialize software stack
lalk #STACK ;initialize stackpointer to top of softw stack
sacl STACKP

* initialize (timer) interrupts
ldpk OOh ;point data page pointer to page 0
lalk PERIOD ; initialize timer
sacl PRO ;store period in period register
sacl TIM ;store period in timer register (kan dit ????)
lack 0001000b ;O,XINT,RINT,TINT,INT2,INT1,INTO
sacl IMR ;store in interrupt mask register,
;enable timer interrupts

* read FIFO memory on board until it is empty
ldpk TMP1 ;point DP pointer to page where variables are stored
$if EMULATE = OFF
READF bioz EMPTY1
in TMP1,ADCONV ;read FIFO memory on board until it is empty
b READF
$endif
* initialize read/write signals and counter on the board
EMPTY1 lack 0000010b ;signal send on, recieve off semafore off
sacl MIRSGNL ;write to mirror of SIGNAL output port
out MIRSGNL,SGNL ;write to SIGNAL output port
lack NRSAMPL+2 ;nurnber for loading to COUNTER outp port

;plus one because of hardware bug !!
sacl MIRCNTR ;write into mirror of COUNTER outp port
* start chopping!
ldpk TMP1
$if EMULATE = OFF
eint ;enable interrupts

$endif
*let the board sample in the first chop cyclus to fill the FIFO-ram
*RDLOW bit MIRSGNL,15 ;wait until the read signal is high
* bbz RDLOW

b INIT2 ;program starts at INIT2

set BIT6, unrecoverable error
store in binary resultvector

show resultvector on display

0001000000b
RESV1
RESV2
RESV1,OUTRESV1
RESV2,OUTRESV2
ERROR

unrecoverable error, stay in loop untill hardware reset
ERROR dint ; never leave this loop
zac
addh
sacl
sach
out
out
b

**************************************************************************
* Interrupt handling *
**************************************************************************
* !! interrupts only function when swds LOG-mode is turned OFF !!

Use software stack to do context restore (save registers SST1 SST ACC)



F.6 init.mcr 79

The PC is stored in the hardware stack
One interrupt routine call needs 1 place on hardware stack and 4 places on
softwarestack
The stackpointer points at the first FREE location on stack
Register AR7 is used as sotware stackpointer in each interrupt routine. The
old value of AR7 cannot be stored on the software. (For indirect adressing
an AR register is necessary, but AR registers cannot be used until their
old contents is saved. (Chicken and egg problem». Therefore the old
contents of the AR7 register is stored on a fixed place, and on a different
place for each interrupt routine. (f.i.: ITMP1, ITMP2 .. ). This way nested
interrupts are possible (i.e. interrupts which occur when an other interrupt
routine is being handled)

.bss ITMP1,1 ;temporary storage for contents of AR7

.bss ITMP2,1" """"

;timer interrupt : used to toggle SEND and RECIEVE mode
;--------------------------------~---------------------

point stackpointer at last FILLED location
restore ACC from stack

restore ST (including DP pointer)
ARP =ARB restore old value of ARP and STi
store (software) stackpointer
restore old value of AR7
enable interrupts

routine
;point DP pointer to page where vaiables are stored

toggle the chopper send- and recieve bits
(go to send mode)
write to mirror of SIGNAL output port
write to SIGNAL output port
copy recieve bit in TC bit
if recieving then

; wait DEADTIM clockcycles (dead period)

$

DEADTIM-2

ar7,STACKP
ar7,ITMP1

sar
lar
eint
ret

ISRTI . set
; context save
larp ar7 ;ARB := ARP; ARP=7
sar ar7,ITMP1 ;store contents of AR7 temporarily
lar ar7,STACKP ;point AR7 to top of software stack
ssti *+ ;ST1 reg on stack (including ARB)
sst *+ ;ST reg on stack (including DP pointer)
sach *+ ;put ACC on stack
sacl *+
; body of interrupt
Idpk TMP1
lack 0000001ib
xor MIRSGNL
sacl MIRSGNL
out MIRSGNL,SGNL
bit MIRSGNL,15
bbz LBL1

rptk
nop

out MIRCNTR,CNTR write period value in sample counter and
; automaticly start counter
lack 00000100b set semafore (bit# 2 of MIRSGNL) as sign
or MIRSGNL that samples are/have been read
sacl MIRSGNL
LBLi: .set $
; context restore
larp ar7
mar *-
zals *-
addh *-
1st *-
Isti *
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; empty interrupt (non-used interrupts)
;--------------------------------------
ISRNU: eint
ret
.endm

Programmacode
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F.7 fft.mcr
file: 'fft.mer' Deze file bevat het FFT algoritme en de benodigde initialisatie. De macros
in deze file worden gebruikt in 'main.asm'.

. title "64 point DIT Real FFT"
N .set 64 ; NUMBER OF POINTS FOR FFT
******************************************************************************
* *
* 64 - POINT REAL. RADIX-2 DIVERSION IN TIME FFT *

* *
******************************************************************************
* This routine is based on the paper by Sorensen et al. in the IEEE trans. *
* on ASSP. June 1987. *

* ** The program is a mixture of looped and straight forward code to optimize *
* both codesize and execution time. Execution time can be optimized *
* more by 'unfolding' the loops to straight forward code. *

* *
* Code can be optimized still more by not calculating all points in the last *
* stage (frequency-spectrum). but only for the samplefrequencies. This is *
* not done here. because special butterflies have to be created for this *
* purpose. *

* *
* Scaling is included in the computation of the FFT. *

* *
******************************************************************************
* *
* Coefficients 16 bits (Q15 Format) SCALING: 1/2-6=1/64 *

* *
* Cycles 1675 *
* Execution time: 167.5 ns *

* *
* Input data (samples, 64 real values): *
* stored at address 0200h-023fh (section "samples") *
* stored in the sequence: X(0).X(1) •...• X(63) *

* *
* Output data (spectrum. 33 complex values): *
* stored at address 0200h-023fh (section "samples") *
* stored in the sequence: *
* Re(O). Re(1), .... Re(N/2-1),Re(N/2).Im(N/2-1), .... Im(l) *

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

.dd

*
.dd

TWIDLEN.TWIDSTRT.DATAADD
.def INPUT

STAGE1.STAGE2.STAGE3.STAGE4.sin45

.bss Ti.l ; temp. memory location for macros

*INPUT
TWID
* DATA

.usect "input". N ; input data array

.usect "ffarvars".TWIDLEN ; reserve space for twiddles

.usect "samples". N ; working data array

***************************************************************************
* *
* MACRO rlbutt16 17/18 Cycles *
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T1= (X(I3)*CC+X(I4)*SS)/2

; 17 Words == 17 Cycles
~ith cosine value before starting this macro!

PREG = X(I3)*CC/2
ACCU = X(I3)*CC/2 TREG=X(I4)
PREG = X(I4)*SS/2
PREG = X(I4)*CC/2
ACCU = (X(I3)*CC+X(I4)*SS)/2
T1 = (X(I3)*CC+X(I4)*SS)
ACCU = X(I4)*CC/2 TREG=X(I3)
PREG = X(I3)*SS/2
ACCU = -(X(I3)*SS-X(I4)*CC)/2 / TREG=CC
ACCU = (X(I2) - T2)/2
X(I4) = (X(I2)-T2)/2
ACCU = (-X(I2)-T2)/2
X(I3) = (-X(I2)-T2)/2
ACCU = X(I1)/2
ACCU = (X(I1)+T1)/2
X(I1) = (X(I1)+T1)/2
ACCU = (X(I1)-T1)/2
X(I2) = (X(I1)-T1)/2

T1,1
*,arS
*+,ar6
*,ar2
*,1S,ar4
*:ar: ,O,ar2
* ,16 ,ar3
*+,O,ar1
*,1S
T1,1S
*+,O,ar2
T1,16
*:ar: ,O,ar:p:

sach
ltp
mpy
Its
add
sach
sub
sach
lac
add
sach
sub
sach
.endm

* *
* MAIN MACRO IMPLEMENTING THE FFT BUTTERFLY *
* AR1=I1, AR2=I2, AR3=I3, AR4=I4. *
* ARP->AR3 *

* *
***************************************************************************
* AR1=I+1,AR2=I+N2-1,AR3=I+N2-1,AR4=I+N2+N4+N2-1=N1-1
* X(I4) = (X(I2)-T2)/2 T2= (X(I3)*SS-X(I4)*CC)/2
* X(I3) = (-X(I2)-T2)/2
* X(I1) = (X(I1)+T1)/2
* X(I2) = (X(I1)-T1)/2
* AR1=AR1+1,AR2=AR2-1,AR3=AR3+1,AR4=AR4-1

*rlbutt16 .macro p,ar
--> t-reg must be loaded

mpy * ,ar4
ltp *,arS
mpy * ,ar6
mpya *-,ar3

**************************************************************************
fftdata .macro

.data

File: FFTSMALL.ASM
In this file the starting addresses for indexes and pointers to the
data list and t~iddle list for each stage are placed in memory locations.
This is necessary ~hile the AR registers cannot load an adress (with
the size of 1 word=16 bit) immediate. (It can only load 1 byte=8 bits
values immediate). We have to use indirect adressing for loading the
starting adresses

.set $ start address of data table in program memory

.bss

.bss
DATAADD,1
sin4S,1

start address of data table in data memory

.def

.bss

.bss

.word

STAGE4,sin4,cos4
sin4,1 ; start of sine in stage 4
cos4,1 ; start of cosine in stage 4
DATA,OSa82h,TWID,TWID+2

.def STAGES,sinS,cosS
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.bss sin5,1 start of sine in stage 5

.bss cos5,1 start of cosine in stage 5

.1iord TWID+3 , TWID+9

.def STAGE6,sin6,cos6

.bss sin6,1 start of sine in stage 6

.bss cos6,1 start of cosine in stage 6

.1iord TWID+10, TWID+24

TABE .set $-1 end address of data table in program memory
TAB L .set TAB_E-TAB_B length of the data table

; table of twiddle factors for the FFT
TWIDSTRT . set $

TWIDDLE FACTORS (SINE / COSINE) FOR 64 REAL INTEGER FFT
angle indexnr

STAGE 4 (3 numbers)
. word 030fch 22.500 degr. im(W-4 ) = re(W-12) sin 0
.1iord 05aS2h 45.000 degr. im(W-S ) = re(W-S ) 1
.word 07642h 67.500 degr. im(W-12) = re(W-4 ) v 2 cos

STAGE 5 (7 numbers)
. word 018f9h 11.250 degr . im(W-2 ) = re(W-14) sin 3
.1iord 030fch 22.500 degr. im(W-4 ) = re(W-12) 4
.1iord 0471dh 33.750 degr . im(W-6 ) = re(W-10) v 5
. 1iord 05aS2h 45.000 degr . im(W-S ) = re(W-8 ) 6
.1iord 06a6eh 56.250 degr. im(W-10) = re(W-6 ) 7
. 1iord 07642h 67.500 degr . im(W-12) = re(W-4 ) 8
.word 07dSah 78.750 degr. im(W-14) = re(W-2 ) 9 cos

STAGE 6 (15 numbers)
.1iord OOcSch 5.625 degr. im(W-1 ) = re(W-15) sin 10
. word 018f9h 11.250 degr. im(W-2 ) = re(W-14) 11
. word 02528h 16.S75 degr. im (Ir3 ) = re(~r13) v 12
. word 030fch 22.500 degr. im(W-4 ) = re(~r12) 13
.1iord 03c57h 28.125 degr. im(W-5 ) = re(W-11) 14
. word 0471dh 33.750 degr . im(W-6 ) = re(W-10) 15
.1iord 05134h 39.375 degr. im(W-7 ) = re(W-9 ) 16
.1iord 05aS2h 45.000 degr . im(W-S ) = re(W-8 ) 17
.word 062f2h 50.625 degr. im(W-9 ) = re(W-7 ) 18
. 1iord 06a6eh 56.250 degr . im(W-10) = re(W-6 ) 19
. word 070e3h 61. S75 degr . im(W-11) = re(W-5 ) 20
.word 07642h 67.500 degr. im(W-12) = re(W-4 ) 21
. 1iord 07a7dh 73.125 degr . im(W-13) = re(W-3 ) 22
. word 07dSah 78.750 degr . im(W-14) = re(W-2 ) 23
. word 07f62h S4.375 degr . im(W-15) = re(W-1 ) 24 cos

TWIDLEN .set $-TWIDSTRT

.endm
***************************************************************************

***************************************************************************
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fftinit .macro
ldpk

spm
rovm
ssxrn

T1

o

point data page pointe to the page where T1
is allocated (this page is used for direct
addressing)
no shift from PREG to ALU
disable overflowrnode
enable sign extension mode

data memory location DATAADinit

init

table TAB_A, write to
larp arO
lrlk arO,DATAADD
rptk TAB_L
blkp TAB_B,*+

TWIDDLE FACTORS, write
lrlk arO,TWID
rptk TWIDLEN
blkp TWIDSTRT,*+

; start of table for values to initialize

to data memory TWID
; arp points to arO

Transfer N words from 'input' to 'data'
indexregister = N/2
N Times

INIT TWIDDLES for STAGE 5 in block b2
.endm

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

*************************************************************************
fftcode .macro
* actual program starts here

FFT subroutine

The following code section uses directives from Assembler version 6.0
to genereate the different FFT stages dependend on the Number of points!
N must be a number between 16 to 1024 and a number of power of 2!

ssxm put sign extension mode on
(calculate with two's complement numbers)

*********************************************************
* *
* bit reversal *

* *
*********************************************************
; bitreversal is done while reading inputport and is skipped here
*BITREV: larp ar3
* lrlk ar3,DATA
* lark arO, N/2
* rptk N-1
* blkd INPUT,*brO+

*********************************************************
* *
* stage 1: N/4 * 13 + 1 cycles *

* *
*********************************************************
; AR3 points already to DATA vector (in bit reversal proc)
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;calulate N/2 length t~o butteflies
;point to start of data section

STAGE1: .set $
lark ar7,N/4-1
lrlk ar3,DATA
larp ar3

2 length-t~o butterflies are combined in one loop to
introduced by the branch of the loop to <=30%

reduce the overhead

st1: .set
a length tilO

AR(X)=I

lac
add
sach
sub
sach

AR(X)=I+2

$
butterfly. AR3 points to first location of the data.

X(I )=(X(I)+X(I+1»/2
X(I+1)=(X(I)-X(I+1»/2

*+,15 ACCU = (1/2)(X(I»
*-,15 ACCU = (1/2)(X(I)+X(I+1»
*+ X(I) = (1/2)(X(I)+X(I+1»
*,16 ACCU = (1/2)(X(I)-X(I+1»
*+,ar3 X(I+1) = (1/2)(X(I)-X(I+1»

lac
add
sach
sub
sach

AR(X)=I+2
banz

the next
AR(X)=I

length t~o butterfly.
X(I )=(X(I)+X(I+1»/2
X(I+1)=(X(I)-X(I+1»/2

*+,15 ACCU = (1/2)(X(I»
*-,15 ACCU = (1/2)(X(I)+X(I+1»
*+ X(I) = (1/2)(X(I)+X(I+1»
*,16 ACCU = (1/2)(X(I)-X(I+1»
*+,ar7 X(I+1) = (1/2)(X(I)-X(I+1»

st1,*-,ar3

I+2
I-2
I+2
I+2
I+1
I+1
I+3
I+3
I+3
I+4

ACCU
ACCU
X(I)
ACCU
X(I+2)
ACCU
X(I+1)
ACCU
ACCU
X(I+3)

; N/4 blocks in this stage

N4=1, N2=2, N1=4.
points to the first number in the data array

4 points butterfly:
=X(I) (real)
=Re{X(I+ )}
=X(4/2) (real)
=Im{X(I)}

= (X(I»/2
= (X(I)+X(I+2»/2
= (X(I)+X(I+2»/2
= (X(I)-X(I+2»/2
= (X(I)-X(I+2»/2
= X(I+1)/2
= X(I+1)/2
= X(I+3)/2
= -X(I+3)/2
= -X(I+3)/2

*********************************************************
* ** stage 2: N/4 * 13 + 3 cycles *

* *
*********************************************************
STAGE2: lark arO,2

lrlk ar3,DATA
lark ar7,N/4-1

st2: .set $
first pass of loop-20 ~hen

ARO=2, and the selected AR
AR(X)=I,ARO=2

X(I) = (X(I)+X(I+2»/2
X(I+2) = (X(I)-X(I+2»/2
X(I+1) = X(I+1)/2
X(I+3) = -X(I+3)/2
lac *0+,15
add *0- ,15
sach *0+
sub *,16
sach *-
lac *,15
sach *0+
lac *,15
neg
sach *+,ar7

* AR(X)=I+4
banz st2,*-,ar3

*********************************************************
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*
* stage 3

*

*
*
*

N1+N4-2 for first indexregister

initialize AR1 = I1 = °
AR2 = I2 = N2-1
AR3 = I3 = N2
AR4 = I4 = N1-1

N/8 blocks in this stage

*********************************************************
STAGE3: . set $

lrlk ar1,DATA
lrlk ar2,DATA+03

lrlk ar3,DATA+04
lrlk ar4,DATA+07
lark ar7,N/8-1

st3 . set $
lark arO,#8h

first
ar1 :
ar3:

trivial butterfly in block
X(I) = (X(I)+1(I+N2»/2
X(I+N2) = (X(I)-X(I+N2»/2
lac *,15,ar1 ACCU =
add *,15 ACCU =
sach *+,ar3 X(I) =
sub *,16 ACCU =
sach *+,ar3 X(I+N2)=

(1/2)X(I+N2)
(1/2)(X(I)+X(I+N2»
(1/2)(X(I)+X(I+N2»
(1/2)(X(I)-X(I+N2»
(1/2)(X(I)-X(I+N2»

AR2=I+N2-1
AR1=I+1

AR3=I+N2+1

sin45 should be in internal memory!
accu=O

w45 * (x(i3)+x(i4»
- w45 * (x(i3)-X(i4»/2

(x(i2)-T2)/2
(-x(i2)-T2)/2
(x(i1)+T1)/2
(x(ii)-T1)/2
sin45

*,ar4 preg = x(i3)*w45/2 accu=O
*,ar3 accu = x(I3)*W45/2 PREG=X(I4)*W45/2
*,ar2 accu = «x(i3)*w45+x(i4)*w45»/2
T1,1 T1 = «x(i3)*W45+X(I4)*W45»

accu = x(i4)*w45/2
accu = -(X(I3)*W45-X(I4)*W45)/2

=
accu =
x(i4) =
x(i3) =
x(ii) =
x(i2) =
ltp

mpys
mpya
mpya
sach
spac
spac

inner part of block
buttertfly 45 16 Cycles
AR1=I1, AR2=I2, AR3=I3, AR4=I4.
ARP=AR3

T1

add *,15,ar4 ACCU = (1/2)(X(I2) - T2)
sach *O+,O,ar2 X(I4) = (1/2)(X(I2)-T2)
sub *,16,ar3 ACCU = (1/2)(-X(I2)-T2)
sach *+,O,ar1 X(I3) = (1/2)(-X(I2)-T2)
lac *,15 ACCU = (1/2)X(I1)
add T1,15 ACCU = (1/2) (X(I1)+T1)
sach *+,O,ar2 X(I1) = (1/2) (X(I1)+T1)
sub T1,16 ACCU = (1/2)(X(I1)-T1)
sach *O+,O,ar1 X(I2) = (1/2)(X(I1)-T1)

indexes I2 and I4 now point to next block
AR2 = I2 = AR2 + N1+N4-2 = position N2-1 of next block
AR3 = I3 = AR3 + N1+N4-2 = position N1-1 of next block

second trivial butterfly in block and point indexes to next block
lark arO,6h ; 6h=N1-N4 for second indexregister

ar2: X(I+N4) = X(I+N4)/2
ar4: X(I+N2+N4) = -X(I+N2+N4)/2
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arp=1
lac *,15 ACCU = (1/2)(X(I+14)
sach *0+,ar3 X(I+14)= (1/2)(X(I+14)
lac *,15 ACCU = (1/2)X(I+12+14)
neg ACCU = -(1/2)X(I+12+14)
sach *0+,ar7 X(I+12+14) = -(1/2)X(I+12+14)

indexes Ii and I3 now point to next block
AR1 = Ii = AR1 + 11-14 = position 0 of next block
AR3 = I3 = AR3 + 11-14 = position 12 of next block

AR3=I+12-14
AR3=I+12

AR4=I+12+2*14

banz st3,*-,ar3

o
12-1
12
11-1

= Ii =
= I2 =
= I3 =
= I4 =

AR1
AR2
AR3
AR4

initialize

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

* *
* stage4 1/16 * (zero + 3 * rlbut16) *

* *
*********************************************************
STAGE4: .set $

lrlk ar1,DATA
lrlk ar2,DATA+07h
lrlk ar3,DATA+08h
lrlk ar4,DATA+Ofh

lark ar7,1/16-1 1/16 blocks in this stage

execute the inner part of the stage.
point to start of twiddle list

st41 lar ar5,sin4
lar ar6, cos4

first trivial butterfly in block
ar1: XC!) = (X(I)+X(I+12))/2
ar3: X(HI2) = (X(I)-X(I+12))/2

lac *,15,ar1 ; ACCU = (1/2)X(I+12)
add *,15 ; ACCU = (1/2)(X(I)+X(I+12)) AR2=I+12-1

sach *+,ar3 XCI) = (1/2)(X(I)+X(I+12)) AR1=I+1
sub *,16 ; ACCU = (1/2)(X(I)-X(I+12))
sach *+,ar6 ; X(I+12)= (1/2)(X(I)-X(I+12)) AR3=I+12+1

inner part of block
lt *,ar3
lark arO,2 3 butterflies

st42 rlbutt16 0,-
banz st42,*-,ar3

AR3=I+12-14
AR3=I+12

second trivial butterfly in block and point indexes to next block
lark arO,Och ; 11-14 for second index
X(I+14) = X(I+14)/2
X(I+12+14) = -X(I+12+14)/2
larp 1
lac *.15 ACCU = (1/2)(X(I+14)
sach *0+,ar3 X(I+14)= (1/2)(X(I+14)
lac *.15 ACCU = (1/2)X(I+12+14)
neg ACCU = -(1/2)X(I+12+14)
sach *0+,ar2 X(I+12+14) = -(1/2)X(I+12+14) AR4=I+12+2*14

indexes Ii and I3 now point to next block
AR1 = Ii = AR1 + 11-14 = position 0 of next block
AR3 = I3 = AR3 + 11-14 = position 12 of next block

ar2:
ar4:
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lark arO, 13h
mar *0+ ,ar4
mar *0+,ar7

indexes 12 and 14 now point
AR2 = 12 = AR2 + N1+N4-1 =
AR3 = 13 = AR3 + N1+N4-1 =

13h=N1+N4-1 for first indexregister

to next block
position N2-1 of next block
position N1-1 of next block

banz st41,*-,ar3

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

* *
* stage5 N/32 * (zero + 7 * rlbut16) *
* *
*********************************************************
STAGE5: lrlk ar1,DATA initialize AR1 = 11 = 0

lrlk ar2,DATA+Ofh AR2 = 12 = N2-1
lrlk ar3,DATA+10h AR3 = 13 = N2
lrlk ar4,DATA+1fh AR4 = 14 = N1-1

lark ar7,N/32-1 N/32 blocks in this stage

execute the inner part of the stage.
point to start of twiddle list

stx lar ar5,sin5
lar ar6,cos5

first trivial butterfly in block
ar1: XCI) = (X(I)+X(I+N2»/2
ar3: X(I+N2) = (X(I)-X(I+N2) )/2

lac *,15,ar1 ACCU = (1/2)X(I+N2)
add *,15 ACCU = (1/2)(X(I)+X(I+N2» AR2=I+N2-1
sach *+,ar3 XCI) = (1/2)(X(I)+X(I+N2» AR1=I+1
sub *,16 ACCU = (1/2)(X(I)-X(I+N2»
sach *+,ar6 X(I+N2)= (1/2)(X(I)-X(I+N2» AR3=I+N2+1

inner part of block
It * ,ar3
lark arO,6 7 butterflies

st5 rlbutt16 0,-
banz st5,*-,ar3

AR3=I+N2-N4
AR3=I+N2

ar2:
ar4:

second trivial butterfly in block and point indexes to next block
lark arO,18h ; N1-N4 for second index
X(I+N4) = X(I+N4)/2
X(I+N2+N4) = -X(I+N2+N4)/2
larp 1
lac *,15 ACCU = (1/2)(X(I+N4)
sach *0+,ar3 X(I+N4)= (1/2)(X(I+N4)
lac *,15 ACCU = (1/2)X(I+N2+N4)
neg ; ACCU = -(1/2)X(I+N2+N4)
sach *0+,ar2 X(I+N2+N4) = -(1/2)X(I+N2+N4) AR4=I+N2+2*N4

indexes Ii and 13 now point to next block
AR1 = Ii = AR1 + N1-N4 = position 0 of next block
AR3 = 13 = AR3 + N1-N4 = position N2 of next block

lark arO,27h ; 8h=N1+N4-1 for first indexregister
mar *0+,ar4
mar *0+,ar7

indexes 12 and 14 now point to next block
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AR2 = 12 = AR2 + N1+N4-1 = position N2-1 of next block
AR3 = 13 = AR3 + N1+N4-1 = position N1-1 of next block

banz stx,*-,ar3

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

* *
* stage6

*
N/64 * (zero + 15 * rlbut16) *

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

In this stage the frequencies 1 to 31=N/2-1 are calculated>
Frequency 0 and N/2 are skipped because they're not needed.
If some frequencies are not needed this stage can be optimized more by
making special (half) butterflies for them. (This is not implemented)

STAGE6: lrlk
lrlk
lrlk
lrlk

ar1,DATA+01h
ar2,DATA+1fh
ar3,DATA+21h
ar4,DATA+3fh

initialize AR1 = Ii = 1
AR2 = 12 = N2-1
AR3 = 13 = N2+1
AM = 14 = N1-1

execute the inner part of the stage
point to start of twiddle list

lar ar5,sin6
lar ar6,cos6

first trivial butterfly in block is skipped
( X(O) and X(N/2) are not needed

inner part of block
larp ar6
It *,ar3
lark arO,14; 15 butterflies

st6 rlbutt16 0,-
banz st6,*-,ar3

AR4=N2+2*N4

AR3=N2-N4
AR3=N2

Aceu = (1/2)(X(N4)
X(I+N4)= (1/2)(X(N4)
ACeU = (1/2)X(N2+N4)
ACeU = -(1/2)X(N2+N4)
X(I+N2+N4) = -(1/2)X(N2+N4)*,ar3

second trivial butterfly in block
ar2: X(N4) = X(N4)/2
ar4: X(N2+N4) = -X(N2+N4)/2

larp ar1
lac *,15
sach *,ar3
lac * ,is
neg
sach

end of FFT calculation

The complex outputs are stored in the "samples" section in the order:
-X-, Re(1), .... Re(N/2-1),-X-,Im(N/2-1), ... , Im(1)

-X- means the number on that position is not a valid value.
Calculate length-2 = Re(i)-2 + Im(i)-2 of complex outputs for crystal-

frequencies
lrlk ar1,DATA+01h initialize AR1 = Ii = 1
lrlk ar4,DATA+3fh AR4 = 14 = N1-1
lrlk ar2,DUTP pointer to outputlist
lark ar3,NRFREQ-1 loopcounter I=1 .. NRFREQ
larp ar1
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sq sqra
zac
sqra
apac
rsxm
sach

ssxm
banz

.endm

Programmacode

*+,ar4

*-,ar2 ACC=X(I)-2 P=X(N1-I)-2
ACC=X(I)-2+X(N1-I)-2

put sign extension mode, win 1 bit in wordlength!
*+,1,ar3; Store in OUPUT list, correct shift because of sign

bits in squaring by shifting right 2 bits.
Because OUTPUTS are positive one extra bit can be
shifted

put sign extension mode on, for next loop
sq,ar1
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F.8 decis.mcr
file: 'decis.mcr' In deze file vindt het nemen van de detectiebeslissing plaats. Het macro
in de file wordt gebruikt in de file 'main.asm'.

*********************************.*.************************.***************
* AVERAGING AND DECISION MAKING PART *
*******************.*************•••*******************.*.************•••***
* last update 20-04-94

*

"nearvars",2 ;THRSHLD is adress of noise threshold value
"nearvars",2*NRFREQ ;allocate memory for average filteroutputs
"nearvars",1 ;counter of chop periods O.. WINLEN
"sfarvars",3*(NRFREQ-2); table with binominal coefficients
"nearvars",1 ;counter of chop periods O.. RESVFRQ
"sfarvars",(WINLEN+1)*NRFREQ ; buffer for last WINLEN

; filteroutput for NRFREQ filters
"sfarvars", (WINLEN+1) ;buffer for AGC values of last WINLEN

; chopperiods
"nearvars",NRFREQ ;pntr to oldest filteroutputs in FBUFFER
"nearvars" ,NRFREQ ;pntr to most recent filteroutputs in FBUFFER
Inearvars",1 ;pntr to oldest AGC value in ABUFFER
"nearvars",1 ;pntr to most recent AGC value in ABUFFER

takes average of filteroutputs and makes decision wether a label
and wich label is present
-> input are matched filteroutputs OUTP .. OUTP+NRFREQ
<- output is a binary vector which represents the crystals that are present

.def RSVCNTR,WINCNTR,FBUFFER,ABUFFER,BINTABL,RESV1,RESV2

.ref OUTP,AGCSH
constants:

WINLEN the number of last chop periods of which the filteroutputs are
averaged

number of chop periods after which an binary outputvector is
generated

"nearvars",1 ;AGC shift value used by averaging filteroutputs

RESVFRQ

AGCSH1 .usect

THRSHLD .usect
AVROUTP .usect
WINCNTR .usect
BINTABL .usect
RSVCNTR .usect
FBUFFER · usect

ABUFFER .usect

OLDFBUF · usect
NEWFBUF .usect
OLDABUF ·usect
NEWABUF .usect

N01 .usect "nearvars" ,4 ;pointer to address of highest average
filteroutput

N02 .set N01+1 ;pointer to address of second highest average
filter output

N03 .set N01+2 ;pointer to address of third highest average
filteroutput

N04 .set N01+3 ;pointer to address of fourth highest average
filteroutput

RESV1 .usect Inearvars",1 ;least significant part of binary decisionvector
RESV2 .usect Inearvars",1 ;most significant part of binary decisionvector
LEXIND .usect "nearvars" ,1 ; the lexicographic index of the detected label

.*.*******.**********.**.**********.*•••*******.*********••*.************.*
* AVERAGING PART *
********.*••••*****••••***.*••••*••*.*.*.****.*••**.**••*••*•••••••*.*•••••

-A buffer of size WINDOWLEN.URFREQ is used to hold the last filteroutputs
-To spread the calculations of the averaging, the summing of the filteroutputs
is done every chop period.

-To make inbetween generation of binary vectors possible, the sum is
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calculated the following way: at every chop-period, for every
filterfrequency the most recent filteroutput is added to the sum and the
oldest filteroutput (from WINLEN chop periods ago) is subtracted from
the sum.

-To avoid reallocating data, the buffer has the form of cyclic list, with
a pointer to the most recent filteroutput.

-Outputs OUTP(i) moeten de 8 MSB nullen zijn om overflow bij gemiddelde
bepalen te voorkomen. (moeten dus 8 bits naar rechts verschoven zijn).
Er kunnen dan 256 getallen opgeteld worden zonder overflow. (De AGC
control produces up to 8 bits shift in inputsignal, this becomes (squared)
16 bits in filteroutputs. The ADDT and SUBT instructions only allow
shifts left)

WARNING: the first (few) binary outputvectors may not be valid. Best is to
reset the buffer before first use, and initialize pointer.

sign extension mode off (there are only

set P register output shift mode to 0
threshold (instead of calculating it)

MSW of noise threshold

.macro
rsxm

positive numbers in this part
spm OOb

take some value for noise
lalk OOOOh
sacl THRSHLD+1
lalk 0400h ; LSW of noise threshold
s acl THRSHLD

decis

calculate the pointers to the oldest and most recent filteroutput and
;correspondingin AGC values in FBUFFER and ABUFFER (index is WINCNTR )

WINCNTR' := WINCNTR-1

OLDABUF=ABUFFER+WINCNTR

OLDABUF=ABUFFER+WINCNTR'

if WINCNTR' < 0 then WINCNTR' := WINLEN
(otherwise out of bound of buffer)

NEWFBUF := FBUFFER + WINCNTR' * NRFREQ
pointer to most recent filteroutput

AGC-value buffer)

OLDFBUF=FBUFFER+WINCNTR*NRFREQ
pointer to oldest filteroutput

to AGC value-buffer)

calculate NEWFBUF (pointer to filteroutput-buffer)
lalk #FBUFFER load ACC with base address of buffer
It WINCNTR
mpyk #NRFREQ
apac
sacl NEWFBUF

calculate OLDABUF (pointer
lalk #ABUFFER
add WINCNTR
sael NEWABUF

update (loop)index WINCNTR
lac WINCNTR
subk 1
bgez WGEZ
lalk tolINLEN

WGEZ sacl WINCNTR
calculate OLDFBUF (pointer to filteroutput-buffer)

lalk FBUFFER load ACC with base address of buffer
It WINCNTR
mpyk NRFREQ
apac
sacl OLDFBUF

calculate OLDABUF (pointer to
lalk #ABUFFER
add WINCNTR
sael OLDABUF

In the next part a new AGC shift value AGCSH1 is calculated, that is
needed to do the AGC shift operation in the averaging loop. In the
averaging loop a shift right of the SUM (average) of 6 bits is needed to
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prevent a possible overflow for high AGC values.
The AGC shift value of the inputsignal in the current chop period,
named AGCSH is assumed to be known.
The AGCSHl value is based on the AGCSH value, but multiplicated by 2. This
mUltiplication is needed because a AGC shift of 1 bit in the inputsignal
( change of a factor 2 in size) results in in a change in the squared
filteroutput of a factor 2-2=4, so to a 2 bit AGCSHIFT.

ar6, NEWABUF
ar6
AGCSH

06h
GREQ6

6 then
else

subk
bc

if 2*AGCSH <

pointer to adress with latest AGCSH in
ABUFFER list

>= 6 )

[NEWABUF]=0

AGCSH1:=15-6+2*AGCSH

ACC=2*AGCSH double because of squaring
filteroutputs

compare ACC with 6
branch if no overflow (AGCSH

NEWABUF:=O AGCSH1:=15-6+2*AGCSH
NEWABUF:=2*AGCSH-6 AGCSH1:=15

Ofh
AGCSHl

*ALL

lar
larp
lac
sfl

AGCSH < 6
addk
sacl
zac
sacl
b

case

case AGCSH >= 6:
GREQ6: sacl * [NEWABUF]=AGCSH-6;

lack #Ofh
sacl AGCSHl AGCH1=15

ALL .set $ put sign extension mode off

update.of average filteroutputs for the NRFILT filters
* AR7 contains the counter j of filternumber O.. NRFREQ-l
* AR5 points to OUTP .. OUTP+NRFREQ-l
* AR2 points to AVROUTP .. AVROUTP+2*(NRFREQ-l)
* AR3 points to NEWFBUF=FBUFFER+WINCNTR*NRFREQ+AR6
* AR4 points to OLDFBUF=FBUFFER+(WINCNTR-l)*NRFREQ+AR6

lrlk ar7,#NRFREQ-l ; AR6 is loopcounter, filter nr. j=O
lrlk ar2,#AVROUTP
lrlk arl,#OUTP
lar ar4,OLDFBUF
lar ar3,NEWFBUF
lar ar5,OLDABUF

AR6 still contains the address NEWABUF

sach *,ar6
add new filteroutput

It *,ar3
lact *+,ar2
add *+
addh *-,ar5

OUTP(j) in NEWFBUF(j) with truncation if AGC <6

ACC=OUTP(j) :
shift left one bit
AGC=OUTP(j)*2-16 if AGC >=6
AGC=OUTP(j)*2-(16-6+AGC) if AGC <6
NEWFBUF(j):=(truncated) OUTP(j)

NEWBUF(j) to average SUM(j)
T=NEWAGCSHl (pointed to by NEWABUF)
ACC=NEWFBUF(j)*2-(NEWAGCSH1)
ACC=NEWFBUF(j)+SUM(j) least significant part
ACC=NEWFBUF(j)+SUM(j) most significant part

1larp
.set $

new filteroutput
It AGCSHl
lact *+,ar3
sfl

FLOOP
; place
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subtract old filteroutput
It *,ar4
subt *+,ar2

sacl
sach
b~z

*+
*+,ar7

FLOOP,*-,ar1

OLDBUF(j) from average SUM(j) ~d store SUM(j)
T=OLDAGCSH1 (pointed to by OLDABUF)
ACC=SUM(j)+NEWFBUF(j)*2-(NEWAGCSH1)

-OLDFBUF(j)*2-(OLDAGCSH1)
SUM(j+1)=ACC least signific~t part

most signific~t part
decrease loopcounter, j:=j+1

lac
subk
sacl
bnz

RSVCNTR
1
RSVCNTR
SKIPDEC

decrease RSVCNTR:
RSVCNTR:=RSVCNTR-1

Every OUTPFREQ chopcycles, decide if label
label is present

.if EMULATE = ON
svaver

.endif
«««««« save average values

***************************************************************************
* DECISIONMAKING PART *

freq. > threshold but difference with other

BIT15 <-> FREQ16
register RESV2: (most signific~t part of vector)

BITO <-> FREQ17

BIT3 <-> FREQ20
BIT4 .. BIT5 <-> no meaning
BIT6 <-> unrecoverable error, reset the reciever (hardware failure?)
BIT7 <-> chop period not valid ('underflow' of AD converter)
BITS <-> chop period not valid ( overflow of AD converter)
BIT9 .. BIT11 not assigned yet, for future use
BIT12 <-> less th~ 3 frequencies above noise threshold
BIT13 <-> 3 or more freq. > threshold but difference inbetween them too

large
BIT14 <-> 3 or more

frequencies too small
BIT15 <-> data in bitvector is valid, label present

***************************************************************************
* decide if label is present ~d construct binary decisionvector
* Create binary vector which represents the frequencies that are present.
* This vector is contained in two registers, RESV1 and RESV2. Retaining bits
* c~ be used for signalling other information about the state of the reciever.
* For inst~ce with 20 frequencies:
* register RESV1: (least signific~t part of vector)
* BITO <-> FREQ1

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

lalk
sacl

RESVFRQ
RSVCNTR

reinitialise RSVCNTR:=RESVFRQ

* Search the 4 highest average filteroutputs (by sorting) ~d look which from
* the NRFREQ avo filt.ouputs are above noise thresholdlevel ~d construct
* that part of the binary decisionvector.
*--------------------------------------------------------------------------
* N01 .. N04 are pointers to the 4 highest average filteroutputs in
* filteroutputlist AVROUTP
* AR6 contains the counter of filternumber O.. NRFREQ-1
* AR2 points to AVROUTP .. AVROUTP+2*(NRFREQ-1)
* AR3 contains adress of address (index) of NOx
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subh *-,ar2
reset on borro~, otherwise

bnc DEND
if true then shift AVROUTP(j)

sar ar2,N04

zac
sacl THPl
sacl THP2
lac #THPl
sacl NOl
sacl N02
sacl N03
sacl N04
lrlk ar2,#AVROUTP
larp ar2

sorting starts
.set $

if AVROUTP(j) > N04
lac *+
addh *-,ar3
lar ar3,N04
sub *+

* here
DLOO?
; check

lrlk AR6,NRFREQ-l ;loopcounter

TMPl and THP2 form HSW and LSW of absolute
minimum 0

;initialise 4 highest avo filt.outputs
; ~ith pointers to absolute minimum 0

;load AR2 ~ith address of AVROUTP(l)

load LSW of AVROUTP(j) in ACC
load HSW of AVROUTP(j) in ACC
load AR3 ~ith adress of N04
subtract LSW of N04 from ACC (! carry is

reset on borro~, other~ise set !)
subtract HSW of N04 from ACC (l carry is

unaffected !)
; branch on borro~ (carry reset)
-> N04
;N04:=AR2=address of AVROUTP(j)

check if AVROUTP(j) > N03

check if AVROUTP(j) > N02

check if AVROUTP(j) > NOl

lac
addh
lar
sub
subh
bnc

if true then
lac
sacl
sar

lac
addh
lar
sub
subh
bnc

if true then
lac
sacl
sar

lac
addh
lar
sub

*+
*-,ar3
ar3,N03
*+
*-,ar2
DEND

shift AVROUTP(j)
N03
N04
ar2,N03

*+
*-,ar3
ar3,N02
*+
*-,ar2
DEND

shift AVROUTP(j)
N02
N03
ar2,N02

*+
*-,ar3
ar3,NOl
*+

ARP still =AR2, carry still set
load LSW of AVROUTP(j) in ACC
load MSW of AVROUTP(j) in ACC
load AR3 with adress of N03
subtract LSW of N03 from ACC
subtract MSW of N03 from ACC
branch on borro~ (carry reset)

-> N03 -> N04
;N04:=N03

;N03:=AR2=address of AVROUTP(j)

ARP still =AR2, carry still set
load LSW of AVROUTP(j) in ACC
load MSW of AVROUTP(j) in ACC
load AR3 with adress of N02
subtract LSW of N02 from ACC
subtract HSW of N02 from ACC
branch on borro~ (carry reset)

-> N02 -> N03
;N03:=N02

;N02:=AR2=address of AVROUTP(j)

ARP still =AR2, carry still set
load LSW of AVROUTP(j) in ACC
load MSW of AVROUTP(j) in ACC
load AR3 ~ith adress of N02
subtract LSW of NOl from ACC
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subh
bnc

if true then
lac
sacl
sar

*-,ar2
DEND

shift AVROUTPU)
N01
N02
ar2,N01

; subtract MSW of N01 from ACC
; branch on borrow (carry reset)
-> N01 -> N02
;N02:=N01

;N01:=AR2=address of AVROUTP(j)

DEND mar
mar

banz

*+
*+,ar6
DLOOP,*-,ar2

point AR2 to AVROUTP(j+1)
decrease loopcounter j:=j+1

* Check for conditions to conclude wether label is present:
***********************************************************
* check if highest 3 are above noise thresholdlevel ( == N03 > THRSLD)
* otherwise: assume no label present

lrlk ar2,#THRSHLD ;load ARO with value of noise threshold
larp ar2 ;ARP=AR2

CHK1: lar ar3,N03 ;load AR3 with address of N03
lac *+ ;load LSW of THRSHLD in ACC
addh *-,ar3 ;load MSW of THRSHLD in ACC
sub *+ ;subtract LSW of N03 from ACC
subh *-,ar1 ;subtract MSW of N03 from ACC
bnc CHK2 ;branch on borrow (N03 > THRESHOLD)

TC=1, value of N03 < THRESHOLD
less than 3 frequencies above threshold level

lalk 0001000000000000b,O; set BIT12 of binary vector
or RESV2
sael RESV2
b DISPLAY

load T reg with CONST1
P reg = CONST1 * LSW(N01)
ACC = P reg
truncate lower word

(shift right 16 bits)
T reg still contains CONST1
P reg = CONST1 * MSW(N01)
ACC = ACC+P reg= CONST1*NOl
ACC = CONST1*N01 - N03

TMP1
TMP1

mpyu
apac
sub *+
subh *-,ar2
bnc CHK3

C=1, CONST1*N01 > N03
difference between highest 3 frequencies is too large

lalk 0010000000000000b,O; set BIT13 of binary vector
or RESV2
sael RESV2
b DISPLAY

* Check if difference between N03 and N01 is small enough
* -- CONST1 * N01 - N03 < 0 (with CONST1 < 1)
* otherwise: disturbance (for instance: more than one label present)
* assume no label present
CHK2: .set $ AR3 still = N03 ,ARP =AR1

lar ar1,N01
It CONST1
mpyu *+
pac
sach
lac

* check if all but highest 3 are under noise thresholdlevel ( == N04 < THRSHLD)
* otherwise: label is present when next check, CHK4, is o.k.
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CHK3: .set
lar
lac
addh
sub
subh
bc

$
ar4,N04
*+
*-,ar4
*+
*-,ar3
LBLPRES

ARP=AR2, AR2 still = addr of THRSHLD
load AR4 with address of N04
load LSW of THRSHLD in ACC
load MSW of THRSHLD in ACC
subtract LSW of N04 in ACC
subtract MSW of N04 in ACC
branch if TRSHLD > N04

*-,ar4

$
CONST2

TMPl
TMPl

.set
It
mpyu
pac
sach
lac

N04 is above noise treshold, so check if difference between
N03 and N04 is large enough == CONST2 * N03 - N04 > 0 (with CONST2 < 1)
otherwise: disturbance (for instance: more then one label present)

assume no label present
ARP=AR3
load T reg with CONST2
P reg = CONST2 * LSW(N03)
ACC = P reg
truncate lower word

(shift right 16 bits)
T reg still contains CONST2
P reg = CONST2 * MSW(N04)
ACC = ACC+P reg= CONST2*N04
ACC = CONST2*N03 - N04

mpyu
apac
sub *+
subh *-
bc LBLPRES

C=O, CONST2*N03 < N04
difference between 3d and 4th frequency too small

lalk 0100000000000000b,O; set BIT14 of binary vector
or RESV2
sael RESV2
b DISPLAY

*
*
*
*CHK4:

* don't check if N04 is under the noisethreshold: N04 might be above this
* threshold even if a label is present due to bad channel-separation
* assume that label is present
LBLPRES lalk 1000000000000000b,O; set BIT15 of binary vector

or RESV2
sael RESV2

= base address of AVROUTP listTMP2

TMPl = 1

AR3 contains address of address of NOl
execute loop 3 times
ACC contains address of NOi
subtract base address of AVROUTP list
ACC contains crystal indexnr (0 .. NRFREQ)
TMP3= crystal indexnr
ACC=indexnr-16
branch on no borrow (indexnr >=16)

word of vector
load shift value (=indexnr)
ACC=2-indexnr, BIT[indexnr]=l
switch bit in resultvector on

01h
TMPl
#AVROUTP
TMP2
ar3
ar3,#NOl
ar2,3-1
*+,ar2
TMP2

BDLP

create part of resultvector with (at most 3) frequencies above noise
threshold

DISPLAY lack
sacl
lalk
sacl
larp
lrlk
lark
lac
sub
sfr
sacl TMP3
subk #10h
bc MSVEC

indexnr in least significant
LSVEC: It TMP3

lact TMPl
or RESVl
sacl RESVl
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b EDLP
indexnr in most significant

MSVEC: sacl TMP3
It TMP3
lact TMP1
or RESV2
sael RESV2

EDLP: banz BDLP,*-,ar3

word of vector
TMP3=indexnr-16
load shift value (=indexnr-16)
ACC=2-(indexnr-16), BIT[indexnr-16]=1
switch bit in resultvector on

decrease loopcounter

load LSW of resultvec in ACC
load MSW of resultvec in ACC

lac
addh

lark arO,#NRFREQ-3
lrlk ar3,#BINTABL
lark ar2,#NRFREQ-1

lack 1
sacl LEXIND

label present)
RESV1
RESV2

calculate the lexicographic index of the label, calculated from the 3
crystalfrequencies present.

To determint the lexicographic index of the label we need the
to know the 3 crystalfrequencies in the label sorted from lowest to highest
frequency. (Not in order of amplitude like they were sorted in N01 to N03)

The resultvector can be used for this purpose.
Warning: no more than 3 bits must be set to 1 in the 20 bit field of the

crystalfrequencies in the resultvector
ARP still = AR3
(length of a row)-1 in the BINTABL
initialize pointer to begin of BINTABL

; loopcounter, repeat NRFREQ times
initialize lexicographic index with 1, the
lowest index possible. (index 0 means no

sacl LEXIND
lac TMP2
addh TMP1

LEXISK mar *+,ar2
banz LEXILP,*-,ar3

;update display
out RESV1,OUTRESV1
zac
nop
nop
nop
out RESV2,OUTRESV2
sacl RESV1

sacl RESV2

SKIPDEC . set $
.endm

LEXILP sfr
bnc
sach
sacl
lac
add

LEXISK
TMP1
TMP2
LEXIND
*0+

shift ACC right, C = ACC(O)
branch if frequency not present
store MSW of ACC temporarily
store LSW of ACC temporarily
load lexicographic index

;add coefficient from BINTABL to lexicographic
; index
;point to next row in the BINTABL by adding

NRFREQ-2 to tablepointer AR3
store lexicographic index
restore LSW of ACC with shifted RESV
restore MSW of ACC with shifted RESV

show LSW of resultvector on LED display

; show MSW of resultvector on LED display
reset LSW of resultvector (initialize for

next time)
; zero MSW of resultvector
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