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Tässä diplomityössä selvitettiin QAM-modulaattorin ja -demodulaattorin sekä 
yksinkertaisen signaaliprosessorin toteuttamista täysin digitaalisesti VDSL-modeemin 
transceiver-piiriä varten. Koska VDSL-standardi ei ole vielä valmis, keskityttiin työssä 
tehokkaiden toteutustapojen analysointiin. Tavoitteena oli muodostaa selkeä kuva eri 
vaihtoehdoista ja hahmotella toteutus lohkokaavioina, jolloin reimaehtojen selvittyä 
voidaan suunnitella todellinen ASIC-piiri nopeasti.

QAM-modulaation osalta kiinnitettiin erityisesti huomiota tarvittavien sini- ja 
kosinifunktioiden tuottamiseen. Kun aiemmat toteutukset ovat perustuneet 
funktioiden täydelliseen taulukointiin, tutkittiin nyt erilaisia menetelmiä pienentää 
tarvittavien ROM-muistien kokoa.

Valittu menetelmä, Nicholaksen MSE-virheen minimoiva menetelmä, on spektrin 
puhtauden ja yksittäisissä näytteissä olevien virheiden suhteen Sunderlandin 
menetelmän kanssa melko tasaväkinen. Läpimenoviive on Sunderlandissa lyhyin, 
mutta kaikki muutkin menetelmät, CORDIQia lukuunottamatta, ovat perus
muodossaan aivan riittävän nopeita. Lohkon vaatiman pinta-alan suhteen Taylorin 1. 
asteen polynomiin perustuva menetelmä on paras mutta on spektrin puolesta 
huomattavasti muita heikompi. Tehonkulutuksessa Tayloriin perustuva menetelmä ja 
CORDIC ovat hieman muita parempia, mutta erot ovat pieniä.

Työn toisena osana hahmoteltiin sovelluskohtainen RISC-tyyppinen signaaliprosessori, 
jonka käskykanta johdettiin Texasin C5x-sarjan prosessorista ja tarvittavien toimintojen 
vaatimuksista. Prosessorista saatiin melko yksinkertainen mutta kuitenkin 
ominaisuuksiltaan täysin riittävä. Arvioitu suurin kellotaajuus on 50 MHz luokkaa. 
Tämä on riittävä useimmille prosessorin laskettavaksi ajatelluille toiminnoille, 
lukuunottamatta epälineaarisuuteen perustuvaa synkronisaatiota, joka on ainakin 
osittain toteutettava kiinteällä logiikalla.

Tämän työn tulokset antavat vankan pohjan sekä modulaation että prosessorin 
toteuttamiselle. Lopullisesti lohkot voidaan suunnitella vasta, kun kaikki reunaehdot 
ovat selvillä, eli tiedetään tarvittavat bittitarkkuudet ja ympäröivät lohkot.
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In this thesis the implementation of a QAM modulator and demodulator and a simple 
signal processor in VDSL transceiver are studied. Because the VDSL standards are not 
ready yet, the focus was on the analysis of effective implementation methods. The 
objective was to form a clear view about the different options and to outline the 
implementation on a flow chart level, so that when the prerequisites are cleared up the 
real ASIC can be designed quickly.
The work was specifically concentrated on the generation of sine and cosine functions 
needed in QAM modulation. While the previously existing implementations have been 
based on full function tables, different compression methods for the ROM tables were 
now studied.

The MSE minimising Nicholas' method was selected. It is quite equal with the 
Sunderland method when it comes to spectral purity and errors in single samples. The 
propagation delay of the Sunderland method is the shortest, but all the other methods 
excluding the CORDIC are fast enough in their basic form. The method based on 
Taylor's Tl order polynomial has the smallest area requirements, but it's spectral 
characteristics are considerably worse than the others. Power consumption-wise the 
Taylor based method and the CORDIC are better than the others, but the differences 
are small.

As the second part of this thesis an application specific RISC type signal processor was 
sketched. The instruction set for the processor was derived from the instruction set of 
the Texas C5x family and from the requirements of the necessary functions to be 
implemented using the processor. The result is a simple but effective processor with an 
estimated clock speed of around 50 MHz. This is enough for almost all of the functions 
to be implemented with the processor, except for the timing recovery using non-linear 
spectral line method, which must be at least partly implemented with dedicated logic.

The results of this thesis give sound basis for implementing both the modulation and 
the signal processor. The blocks can be designed only after all of the prerequisites are 
known i.e. all necessary bit accuracies and the surroimding blocks.
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a Vaihekulma; rekursiivisen menetelmän suhteellinen taajuus

ß Korjaimen säätöaskel

ф Binaarinen vaihekulma

n Pi, 3.141592...

Дф V aiheinkrementti

Af Taajuuden erottelukyky

a(t) QAM-modulaation reaalihaaran PAM-signaali

än Ilmaisimessa tehdyt päätökset symbolin arvosta

b(t) QAM-modulaation imaginaarihaaran PAM-signaali

cn Korjaimen n:s kerroin

e Neperin vakio, 2.718282...

f Taajuus

Fs Järjestelmän kellotaajuus

j Imaginaariyksikkö

k Sinin ja kosinin vaiheen bittitarkkuus katkaisun jälkeen

m Sinin ja kosinin amplitudin bittitarkkuus

n Sinin ja kosinin vaiheen bittitarkkuus vaihetta laskettaessa

p Sinin ja kosinin vaiheen ohjaussanan bittitarkkuus

P Teho

t Aika

d)c QAM-modulaation moduloivan signaalin kulmataajuus

xn Näytteistetty data

yn Etukorjaimen ulostulo
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ADSL

AGC

ALU

ANSI

ASIC

CAP

СМА

CORDIC

DAC

DAGC
DAVIC

DDS

DFE

DMT

DSL

DTE

ETSI

Nelitasoinen PAM
Analogia-digitaali(-muunnos)
(Analog to Digital (conversion) )
Siirtonopeudeltaan epäsymmetrinen digitaalinen tilaajayhteys 
(Asymmetric DSL)

Automaattinen tason säätö 
(Automatic Gain Control)

Aritmeettis-looginen yksikkö 
(Arithmetic Logic Unit)
(Pohjois-)amerikkalainen standardointijärjestö 
(American National Standards Institute)
Sovelluskohtainen integroitu piiri 
(Application Specific Integrated Circuit)
Kantoaalloton, QAM:n kaltainen, amplitudi- ja vaihemodulaatio- 
menetelmä
(Carrierless amplitude and phase modulation)
Vakioetäisyyden algoritmi 
(Constant Modulus Algorithm)
Trigonometristen funktioiden likiarvojen laskemiseen kehitetty 
menetelmä
(Coordinate Rotation Digital Computer)

Digitaali-analogiamuunnin 
(Digital to Analog Converter)
Digitaalinen AGC
Yleislähetetyn ja interaktiivisen digitaalisen audiovisuaalisen tiedon sekä 
multimedian tiedonsiirron yhteensopivuutta ajava organisaatio 
(Digital Audio Visual Council)
Suora digitaalinen synteesi/ syntetisoi)a 
(Direct Digital Synthesis /Synthesizer)
Päätöstakaisinkytketty korjain 
(Decision Feedback EquaUzer)
Usean kapean, tasavälisestä sijoittuneen kantoaallon menetelmä 
(Discrete Multi-Tone)

Digitaalinen tilaajayhteys 
(Digital Subscriber Line/Loop)
Datapääte
(Data Terminal Equipment)
Euroopan telealan standardoimisjärjestö 
(European Telecommunication Standards Institute)
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FCW Taajuuden ohjaussana 
(Frequency Control Word)

FDM Taajuusjakoinen kanavaerottelu 
(Frequency Division Multiplexing)

FFT Nopea Fourier-mmmnos 
(Fast Fourier Transformation)

FIR Äärellisen mittaisen impulssivasteen suodatin 
(Finite Impulse Response)

HDSL Nopea digitaalinen tilaajayhteys 
(High speed DSL)

HDTV Suuren erottelukyvyn digitaalinen televisio 
(High Definition Television)

HSSI Ciscón kehittämä nopea sarjaliitäntä 
(High-Speed Serial Interface)

IEEE Sähkö- ja elektroniikkainsinöörien maailmanlaajuinen järjestö 
(the Institute of Electrical and Electronics Engineers)

ISI Symbolien keskinäisvaikutus 
(InterSymbol Interference)

ISDN Digitaalinen monipalveluverkko 
(Integrated Services Digital Network)

ISO Kansainvälinen standardoinnin kattojärjestö 
(International Standards Organization)

ITU-T Kansainvälinen telealan standardointijärjestö 
(International Telecommunications Union)

LMS Neliövirheen minimoimiseen pyrkivä menetelmä 
(Least Mean Square)

LPF Alipäästösuodin 
(Low-Pass Filter)

LSB Vähiten merkitsevä bitti 
(Least Significant Bit)

MMA Vakioetäisyyden algoritmi ilman risti termejä 
(Multi-Modus Algorithm)

MSB Eniten merkitsevä bitti 
(Most Significant Bit)

MSE Neliöllinen virhe 
(Mean Square Error)

MUX Multiplekseri

NT Verkkopääte 
(Network Terminal)

ONU Dataverkon solmupiste, jossa optinen signaali muunnetaan sähköiseksi ja 
jaetaan eri asiakkaille 
(Optical Network Unit)
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OSI ISO:n standardoima avoin järjestelmien välinen rajapintamalli 
(Open Systems Interconnection)

PAM Menetelmä, jossa moduloidaan pulssin amplitudia 
(Pulse Amplitude Modulation)

PLL Vaihelukittu silmukka 
(Phase Locked Loop)

QAM Kahden 90° vaihesiirrossa olevan PAM-kanavan järjestelmä 
(Quadrature Amplitude Modulation)

RCA Pienennetyn konstellaation algoritmi 
(Reduced Constellation Algorithm)

RMS Tehollisarvo 
(Root Mean Square)

SDH Yhteen kelloon synkronoitu nopea digitaalinen siirtoverkko 
(Synchronous Digital Hierarchy)

SONET Synkroninen optinen digitaalinen liitäntä 
(Synchronous Optical NETwork)

VDSL Erittäin nopea digitaalinen tilaajayhteys 
(Very high speed Digital Subscriber Line)

VHDL Nopeiden integroitujen piirien suunnitteluun tarkoitettu kuvauskieli 
(Very high speed integrated circuit Hardware Description Language)

VoD Digitaalisen videon vuokrausperiaate, jossa katsoja saa elokuvan tai 
ohjelman katsottavakseen silloin, kun hän itse haluaa 
(Video on Demand)

xDSL Geneerinen termi tarkoittamaan kaikkia erilaisia digitaalisia 
tilaajayhteyksiä
(term covering all Digital Subscriber Line methods)



JOHDANTO

1 JOHDANTO

1.1 VDSL-teknologia

Tiedonsiirron kapasiteetin tarve kasvaa koko ajan Internetin ja World Wide Webin, 
digitaalisten TV-kanavien, digitaalisten tilausvideoiden (VoD) ja muiden vastaavien 
uusien tekniikoiden myötä. Jo useampia vuosia on ollut puhetta siitä, että valokuitu on 

tulevaisuuden tekniikkaa ja että kuitu tullaan vetämään jokaiseen kotiin. Uuden 

johdotuksen asentaminen on kuitenkin todella kallista ja vie vuosia. Bellcoren 1987 
tekemän arvion mukaan kustannukset olisivat 1300 miljardia markkaa ja työ veisi pari 
vuosikymmentä. Nykyisin suurin osa puhelinyhtiöiden tilaajayhteyksien loppupäästä 

on toteutettu kierretyillä pareilla, joiden tarjoamasta kapasiteetista tavallinen 

analoginen puhelin käyttää hyväksi hyvin pienen osan, noin promillen, samoin kuin 

digitaalinen ISDN. DSL-teknologia (Digital Subscriber Line/Loop) käyttää jo olemassa

olevaa infrastruktuuria, kierrettyjä pareja, digitaaliseen datan siirtoon käyttäen 
taajuuksia, jotka ovat korkeampia kuin ISDN:n taajuudet. Täten se on erittäin 
kiinnostava tekniikka puhelinyhtiöille, jotka miettivät parhaillaan asiakaspään 
kustannustehokkaita toteutusmahdollisuuksia tulevaisuuden laajakaistaisille verkoille.

Esimerkki DSL-tekniikasta on kuluttajakäyttöön suunnattu ADSL (Asymmetric DSL), 
jonka siirtonopeus on jopa 8 Mbit/s käyttäjälle päin ja 1 Mbit/s keskukseen päin. 
Saavutettavat siirtonopeudet riippuvat luonnollisesti yhteyden pituudesta, 
maksimissaan ADSL:n yhteyden pituus on noin 5.5 km halkaisijaltaan 0.5 mm 

johdossa.

Toinen DSL-tekniikka on ETSI:n standardoima HDSL (High speed DSL), jonka 

siirtonopeus on maksimissaan 2 Mbit/s kahdella kierretyllä parilla, symmetrisesti 
molempiin suuntiin. Tällöin se käyttää noin 300 kHz levyistä siirtokaistaa, kun ISDN 
käyttää noin 40 kHz. HDSL on suunnattu ADSL:ää enemmän yrityskäyttöön, sillä 
alkuperäisenä tarkoituksena oli, että HDSL korvaisi kiinteillä yhteyksillä käytettyjä 

HDB3-PCM -toistimia näitä pidemmän yhteyspituutensa vuoksi.

Lähitulevaisuuden tekniikkaa on VDSL (Very high speed DSL), jonka suurin kaavailtu 
siirtonopeus on 52 Mbit/s. VDSL:n on tarkoitus sisältää mahdollisuus sekä 
symmetriseen että epäsymmetriseen datan siirtoon toisin kuin HDSL ja ADSL. Lyhyillä 

etäisyyksillä VDSL:n on suunniteltu olevan noin viisi kertaa, ja pidemmillä

i



JOHDANTO

etäisyyksillä noin kaksi tai kolme kertaa ADSL:ää nopeampi. ADSL:n yhteyden pituus 
tulee kuitenkin aina olemaan huomattavasti pidempi, sillä VDSL:n suurimmaksi 

yhteyspituudeksi on kaavailtu noin 1.5 km:ä. Tästä kantamaerosta johtuen VDSL- 

yhteys on ajateltu monissa tapauksissa muodostettavaksi keskuksen sijasta niin 

sanotusta ONU:sta (Optical Network Unit), johon data tuotaisiin keskuksesta

valokuidulla, tai mahdollisesti olemassa olevilla koaksiaalikaapeleilla tai kierretyillä 
pareilla (Kuva 1.1). Tämä ratkaisu mahdollistaisi huomattavasti suuremman 
asiakaskunnan palvelemisen suurella nopeudella ja olisi siis jonkinlainen kompromissi 
"kuitu joka kotihV'-periaatteen ja puhelinkeskuskeskeisen ADSL:n välillä.

asiakaspää

olemassa oleva kupari

Keskus

◄----------- ►
VDSL-yhteys

olemassaolevalla kuparilla

Kuva 1.1. ONU:n sijainti ja käyttö.

Koska VDSL:n standardointi on kesken, ei siirtonopeuksia ole vielä päätetty 

lopullisesti, mutta eri nopeusluokiksi asiakkaalle päin on ehdotettu muun muassa 
taulukon 1.1 mukaisia SONET/SDH-johdannaisia. Vastaavasti keskukselle päin on 

esitetty taulukon 1.2 mukaisia nopeuksia. Kuvassa 1.2 on sama asia sanottu hieman 

toisin, vertailemalla samalla VDSL- ja ADSL-tekniikoita keskenään nopeuden ja 

yhteyden pituuden suhteen.

Taulukko 1.1. VDSL.n ehdotetut nopeudet käyttäjälle päin ja yhteyden pituudet.

Nopeus Yhteyden pituus

12.96 -13.8 Mbit/s 1500 m

25.92 - 27.6 Mbit/s 1000 m

51.84-55.2 Mbit/s 300 m

2
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Taulukko 1.2. VDSLm ehdotetut nopeudet keskukseen päin.

Nopeus

1.6 - 2.3 Mbit/s

19.2 Mbit/s

Symmetrinen (12.96 - 27.6 
Mbit/s molempiin suuntiin)

CO

n

Distance in km on a 0.5m m (24 ga) wire

Kuva 1.2. VDSLm ja ADSLm nopeus suhteessa yhteyden pituuteen [Adsl98].

Tällä hetkellä ei ole myöskään vielä aivan selvää, mikä on VDSL-teknologian 

palveluympäristö. Symmetrisessä tapauksessa erilaiset business-sovellukset, kuten 

lähiverkkojen yhdistäminen, lienevät suurimpia sovellusalueita. Epäsymmetrisessä 
tapauksessa on luultavaa, että VDSL tulee tarjoamaan samoja palveluita kuin ADSL, eli 
nopean Intemet-yhteyden, digitaalisen videon, videoneuvottelun ja niin edelleen. 
Lisäksi VDSL antaa aivan uusia mahdollisuuksia toteuttaa digitaalisen videon 

vuokraus verkon kautta, eli niin sanottu Video on Demand (VoD), samoin kuin HDTV- 

tasoisen digitaalisen TV-kuvan siirto [Rau99].

Tällä hetkellä VDSL-standardit ovat vielä työn alla sekä ETSIissä että ANSEssa. ETSEn 

tämänhetkiset standardiehdotukset sisältävät tiettyjen perusosien kuten tehospektri- 

tiheyden ja kehystyksen lisäksi kaksi eri linjakoodikohtaista osaa: toisen yhden
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kantoaallon järjestelmälle ja toisen monikantoaaltojärjestelmälle. Näiden 

modulaatiomenetelminä ovat QAM/CAP ja DMT. ETSI:n ja ANSI:n lisäksi myös 
DAVIC (Digital Audio Visual Council) on työskennellyt VDSL:n parissa, lähinnä 
määritelläkseen oman (OSI-mallin) fyysisen tason toteutuksen.

Myös ITU-T on osoittanut kiinnostusta standardoida VDSL mutta on ollut haluton 

standardoimaan kahta erillistä linjakoodiratkaisua. Nähtäväksi jääkin, joudutaanko 

toinen ETSI:n vaihtoehtoisista modulaatiomenetelmistä jättämään pois lopullisista 

standardeista.

Kanavajakomenetelmänä on tällä hetkellä QAM/CAP-modulaatiossa tarkoitus käyttää 
taajuusjakoa, kun taas DMT-puolella tämä on vielä avoimena, sekä taajuus- että 

aikajakoista siirtosuuntien erottelua on ehdotettu.

Näillä näkymin standardi valmistuu aikaisintaan vuonna 2000. Kuitenkin jo nyt on 
käynnissä joitakin VDSL-palveluiden koekäyttöjä, kuten U.S. Westin Phoenixissa, 

USA:ssa kesällä 1998 käynnistämä. VDSL:n käyttöönottoon vaikuttaa oleellisesti myös 

runkoverkon tekniikka, sillä nykyistä runkoverkkoa on parannettava paljon, kun 

tiedonsiirtokapasiteetin tarve lisääntyy moninkertaiseksi uusien tekniikoiden myötä. 
On siis vielä mahdotonta sanoa, milloin VDSL tulee yleisesti saataville, business- 
sovellutuksissa todennäköisesti kuitenkin kotikäyttöä paljon aikaisemmin.

1.2 VDSL-modeemin digitaalinen signaalinkäsittely yleisesti

Useimmiten modeemin lohkokaavio on kuvan 1.3 mukainen. Käyttäjältä päin tuleva 
data tulee modeemille DTE-liitynnän kautta, joka yleisimmin on standardin RS-232, 

G.703, V.35 tai IEEE 802.3 Ethernet mukainen, VDSL-modeemin DTE-liityntä on 

todennäköisesti V.35 tai nopea sarjaliityntä HSSI. Tämä käyttäjän data on yleensä 

ainakin modeemin kannalta kehystämätöntä bittivirtaa, joka siksi jaetaan muun 

muassa virheenkorjauksen ja virhe- ja hälytystiedon välityksen helpottamiseksi 
kehyksiin Framer-osassa.

Transceiver-osan tehtävänä on koodata kehystetty bittivirta sellaiseksi, että bitit 

voidaan siirtää kierretyn parin yli vastaanottavalle modeemille. Samaten käänteinen 

operaatio, eli linjakoodauksen muuntaminen bittivirraksi, kuuluu transceiver-osalle. 
Transceiver-sana tuleekin englanninkielisistä sanoista transmitter ja receiver, lähetin ja 
vastaanotin.
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Modeemissa on lisäksi yleensä mikroprosessori tai -kontrolleri ohjaamassa muiden 

yksiköiden toimintaa sekä käyttäjäliityntä, jolla modeemin asetuksia voi muuttaa.

Käyttäjäliityntä

Ohjaus-
prosessori

FramerTransciever

Kuva 1.3. Modeemin yleistason lohkokaavio.

Tarkempi kuva QAM-modulaatioon perustuvan modeemin linjaliitynnästä ja 
transceiver-osasta on kuvassa 1.4. Linjaliityntä sisältää muuntajat, linjan ohjainasteen, 
analogisia suotimia, AGC:n, kellogeneraattorin sekä AD- ja DA-muuntimet. 

Muuntajien tehtävänä on muun muassa erottaa siirtojohto ja modeemi sähköisesti 

toisistaan sekä poistaa johdolla esiintyviä yhteismuotoisia häiriöitä. Linjan ohjainasteen 

tehtävänä on siirtää DA-muunnettu signaali mahdollisimman hyvin siirtojohtona 
käytettyyn kierrettyyn pariin. Analogisten suodattimien tehtävänä on suodattaa 
siirtokaistan ulkopuoliset osat spektristä pois ja täten pienentää näistä aiheutuvia 
häiriöitä. Kellogeneraattori tuottaa näytteenoton tarvitseman kellosignaalin, jonka 

taajuutta ja vaihetta synkronointi voi ohjata.

Oj-* sekoittaja -> kooderi -
Pulssin-

muokkaus-
suodin

Modu
laattori

DAG
Analo
ginen
suodin

Linjan
ohjain-
aste

№

04— Sekoituksen
purkaja

Dekoo
deri

Digitaalinen osa
DAGC 4—j ADC 4- AGC 4-

Analo-
ginen
suodin

DFE-
korjain ilmaisin FIR-

korjain

Pulssin-
muokkaus-

suodin

Demodu-
laattori

Synkro
nointi

Kellon
generointi

Kuva 1.4. Modeemin linjaliitynnän ja transceiver-osan tarkempi lohkokaavio.
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Transceiverin lohkoista sekoittaja (scrambler) sekoittaa sisään tulevan bittivirran 

tunnetulla tavalla tehden bittivirrasta mahdollisimman satunnaista, vähentäen 

todennäköisyyttä sille, että modulaattorille menisi pitkä jono samaa symbolia. Tällöin 

lähetettyyn signaaliin ei tätä kautta muodostu DC-tasoa. Vastaanotettaessa sekoituksen 
purkaja tekee tälle käänteisoperaation. Kooderi puolestaan kuvaa bitit lähetettäviksi 

symboleiksi, minkä dekooderi purkaa vastaanotossa.

Pulssinmuokkaussuodattimia käytetään, jotta kooderin lähettämän pulssin spektri 

saataisiin sopimaan standardin määrittelemään tehotiheysmaskiin. Tarkoituksena on, 

että mahdollisimman suuri osa käytössä olevan kaistan ulkopuolisesta energiasta 
saataisiin vaimennettua, ja vastaavasti kaistan sisällä tapahtuisi mahdollisimman 
vähän vääristymää.

Nykyaikaiset tiedonsiirtojärjestelmät toimivat yleensä lähellä reunaehtojen määräämän 

tiedonsiirtokapasiteetin teoreettista rajaa. Modeemiyhteydellä käytetyn kierretyn parin 
tapauksessa kanavan lineaarinen amplitudi- ja vaihevääristymä aiheuttavat 

lähetettyjen pulssien levenemistä, mikä aiheuttaa symbolien keskinäisvaikutusta (ISI). 

Siksi yleensä käytetään korjaimia joko lähettimessä, vastaanottimessa tai molemmissa 

siirron optimoimiseksi ja ISI:n minimoimiseksi. Amplitudivääristymän korjaaminen

kuitenkin vahvistaa myös kanavan aiheuttaman kohinan tehoa, joten suodattimien 
onkin minimoitava ISI:n ja kohinan yhteisvaikutus. Yleensä nämä korjannet 
toteutetaan digitaalisilla adaptiivisilla suodattimilla, mikä tarjoaa hyvin muuntuvan 
tavan mukautua erilaisiin kanaviin ja eri häiriöympäristöihin. Adaptiivisuutta 

tarvitaan koko tiedonsiirron ajan, sillä kanava saattaa muuttua ajan kuluessa 

esimerkiksi lämpötilan mukana [Lee94].

Yleensä modeemeissa käytetään ainakin lineaarista adaptiivista korjainta (etukorjain, 
kuvassa 1.4 FIR-korjain), joka pystyy poistamaan ISI:ä kasvattaen kuitenkin samalla 

kohinan tasoa. Käyttämällä virhekriteerinä keskimääräistä kokonaisneliövirhettä 

etukorjain saadaan minimoimaan ISI:n ja kohinan yhteisvaikutus. Lineaarinen korjain 

ei kuitenkaan pysty kompensoimaan kanavan siirtofunktiossa mahdollisesti olevia 

nollia, sillä tällöin sen pitäisi tuottaa suuri vahvistus taajuudelle, jossa nolla sijaitsee. 
Tämä taas vahvistaisi kohinan tällä taajuudella suureksi ja signaali-kohinasuhteesta 
tulisi erittäin huono.

Päätöstakaisinkytketty korjain eli DFE käyttää nimensä mukaisesti tehtyjä päätöksiä 

hyväkseen korjaimen laskennassa. DFE on takaisinkytkennässä sijaitsevan päätökset
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tekevän ilmaisimen vuoksi epälineaarinen korjain, joten se pystyy etukorjaimen kanssa 
toimiessaan korjaamaan siirtofunktiossa esiintyviä nollia ja amplitudivääristymää 

ilman kohinan vahvistumista. DFE poistaa aikaisempien symbolien vaikutukset 

nykyiseen symboliin (postcursor ISI) ja etukorjain tulevien symboleiden vaikutuksen 
(precursor ISI).

1.3 Työn tarkoitus

Tämä diplomityö on osa VDSL-modeemin transceiver-piirin teknologian 

kehittämisprojektia Tellabs Oy:ssä. Tarkoituksena oli tutkia QAM-modulaation ja 

demodulaation sekä signaaliprosessorin toteuttamista ASIC-piirillä, kiinnittäen 
erityisesti huomiota modulaation tarvitsemien sini- ja kosinifunktioiden tuottamiseen. 
Koska standardi ei ole vielä valmis, keskityttiin työssä tehokkaiden toteutustapojen 

analysointiin. Tavoitteena oli muodostaa selkeä kuva eri vaihtoehdoista ja hahmotella 

toteutus lohkokaavioina, jolloin reunaehtojen selvittyä voidaan suunnitella todellinen 
piiri nopeasti. Tarkoituksena ei siis ollut kuvata toteutusta VHDL-kuvauksen tasolla.

Diplomityön rakenne on sellainen, että luvussa 2 käsitellään QAM-modulaatiota ja 

demodulaatiota keskittyen erityisesti tarvittavien sinin ja kosinin tuottamisen eri 

menetelmiin. Luvussa 3 käsitellään VDSL-modeemissa tarvittavaa signaalinkäsittelyä 

hieman tarkemmin keskittyen toteutettavan signaaliprosessorin kannalta oleellisiin 

asioihin. Luvussa 4 esitellään saatuja tuloksia QAM-modulaation osalta ja luvussa 5 
signaaliprosessorin osalta.
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2 QAM-MODULAATIO JA -DEMODULAATIO

Modulaatio tarkoittaa signaalin spektrin siirtämistä sen normaalin luonnollisen 
keskitaajuuden, kantataajuuden, ympäriltä ylöspäin tietyn uuden keskitaajuuden 

ympärille. Modulaation käyttämiseen kierretyillä pareilla toimivissa järjestelmissä on 

kaksi pääsyytä. Ensinnäkin, käyttämällä eri taajuusalueita eri järjestelmissä voidaan 
samalla kierretyllä parilla siirtää samanaikaisesti useita palveluita, kuten puhetta ja 
erityyppistä dataa. Toiseksi, käyttämällä modulaatiota voidaan välttää ylikuulumis- 

ongelmia samassa kaapelissa toimivista eri järjestelmistä toisiin kun käytetään eri 

taajuusalueita. Moduloimalla voidaan myös välttää matalilla taajuuksilla esiintyviä 

sähköverkon vaihtovirran taajuuden moninkertoja sekä muuntajien aiheuttamaa pahaa 

vääristymää matalilla taajuuksilla muuntajan siirtofunktion nollataajuudella sijaitsevan 
nollan vuoksi. Haittana on, että kierrettyjen parien ominaisuuksien vuoksi 
korkeampien taajuuksien käyttäminen huonontaa signaali-kohinasuhdetta suuremman 

häviön ja ylikuulumisen vuoksi.

VDSL-standardeissa taajuuskaistan on kaavailtu alkavan noin megahertsin kohdalta, 
jolloin vältytään ylikuulumisongelmilta ADSL:stä VDSL:ään ja päinvastoin. Lisäksi 
tavallisen analogisen puhelinsignaalin tai ISDN-signaalin siirto onnistuu ainakin 

taajuuksien puolesta. VDSL:ssä on tarkoitus käyttää myös taajuusjakoista 

siirtosuuntien erottelua (FDM), jolloin asiakkaalle päin siirrettävä data käyttää eri 

taajuusaluetta kuin keskukselle päin kulkeva data. Taajuusjakoisuuden etuna on, että 

paljon laskentaa vaativaa kaiunpoistajaa ei tällöin tarvita.

Eräs yksinkertaisimmista tavoista siirtää bittimuotoista dataa on pulssin amplitudi- 
modulaatio (PAM) [Lee94]. Siinä lähetyspulssin amplitudia muokataan lähetettävistä 

biteistä muodostetun symbolin mukaan. Esimerkiksi nelitasoisessa PAM-signaalissa 

(4-PAM tai 2B1Q) käytettävissä on neljä eri tasoa (usein käytetään merkintöjä +3, +1, - 
1, -3), jolloin niillä voidaan kuvata kahden bitin informaatio. 4-PAM:ssa siis aina kaksi 
lähetettävää bittiä muodostaa yhden symbolin. Pulsseja lähetetään tasavälisesti, ja 

kahden peräkkäisen pulssin välin käänteisarvoa eli pulssien lähetystaajuutta kutsutaan 

symboli taajuudeksi. Kuvassa 2.1 on esimerkki PAM-signaalista, jossa yhden symbolin 

pituus on T. Jos kuvaus biteistä symboliksi on toteutettu siten, että bittipari 00 

kuvautuu symboliksi +1, bitit 01 symboliksi +3, bitit 10 symboliksi -1 ja bitit 11 
symboliksi -3, on kuvassa bittijono 00011000.
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Kuva 2.1. PAM-nwdulaation aikatason aaltomuoto.

Kantataajuisen PAM-signaalin spektri sijaitsee nolla taajuuden ympärillä ja spektrin 

muodon määrää pulssin muoto ja leveyden niiden lähetystaajuus eli symbolitaajuus. 

Kun kantataajuista PAM-signaalia moduloidaan siniaallolla kertomalla, siirtyy 

keskitaajuus siniaallon taajuudelle. Signaalin spektrin leveys ja muoto säilyvät 

ennallaan.

Kun kaksi itsenäistä PAM-signaalia moduloidaan kahdella samantaajuisella, mutta 
vaiheiltaan 90° toisistaan poikkeavalla aallolla, sinillä ja kosinilla, saadaan Quadrature 

Amplitude Modulation eli QAM-järjestelmä. Koska sini- ja kosiniaallot ovat 90° 

vaihesiirrossa keskenään, ne ovat keskenään ortogonaaliset, jolloin niiden erottaminen 

toisistaan vastaanotettaessa on mahdollista.

Matemaattisesti QAM-modulaatio voidaan ilmaista muodossa

y(t) = V2 Re{fl(i) + jb(t))eJ^ } (2.1)

<=> y(t) = -s/2 ■ a(t) • cos(<yf0 - -s/2 • b{t) ■ sin(¿yrf) (2.2)

missä y(t) on moduloitu signaali, a(t) ja b(t) kaksi itsenäistä siirrettävää PAM-signaalia 
ja coc moduloivan kantoaallon kulma taajuus [Lee94]. Lausekkeen (2.1) QAM-signaali on 

kompleksisen signaalin (a(t)+jb(t))e’a,‘‘ reaaliosa siten, että toinen PAM-signaali 

muodostaa reaali- ja toinen imaginaarihaaran. Täten QAM-signaalin ominaisuuksia ja 
signaalinkäsittelyä voidaan tarkastella kompleksilukuesitysmuodossa.

2.1 QAM-lähetin

Muodostettaessa QAM-moduloitua signaalia on ensimmäisenä muodostettava 

bittivirrasta symbolivirta. Tämä tehdään jakamalla bitit käytetyn konstellaation 

mukaisesti ryhmiin, esimerkiksi 64-QAM:ssä 6 bitin ryhmiin. Kukin bittiryhmä
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kuvataan sitten tietyksi konstellaation pisteeksi, ja piste kompleksilukuesityksen 

mukaisesti reaali- ja imaginaarihaaran pulsseiksi. Pulsseja muokataan suodattimilla ja 

muodostuvat kaksi pulssijonoa moduloidaan toinen sinillä ja toinen kosinilla 

kertomalla. Nämä kaksi moduloitua signaalia yhdistetään lopuksi yhdeksi signaaliksi 
summaamalla, ja siirretään johtoa pitkin vastaanottimeen [Lee94]. Tämä on esitetty 
lohkokaaviona kuvassa 2.2.

imaginaarihaaran näytteet

.moduloitu signaali ulos

reaalihaaran näytteet

Kuva 2.2. QAM-modulaattorin lohkokaavio.

Täysin digitaalinen QAM-modulaattori tarvitsee siis kaksi kertolaskua ja yhden 

summauksen yhtä muodostettavaa ulostulonäytettä kohti. Näiden bittitarkkuuksien on 

oltava riittävän suuri, yleensä noin 12 bitin luokkaa, jotta saavutettaisiin 
mahdollisimman hyvä signaali-kohinasuhde DA-muunnoksessa. Lisäksi on tuotettava 

sini- ja kosiniaallot, joiden taajuus voi olla joko kiinteä tai muutettavissa. Muutettava 

taajuus mahdollistaa järjestelmän mukautumisen esimerkiksi kantoaallon taajuuden 

vaihtoon. Sini- ja kosiniaaltojen tarkkuuden tulee myös olla riittävän suuri, jotta 

kvantisoinnista johtuvien häiriöiden taso on mahdollisimman pieni.

Modulaattorin suunnittelun kannalta on myös huomattava se, että laskenta tahti on 
nopea. Tämä siksi, että näytetaajuuden on oltava vähintään kaksi kertaa niin suuri 

kuin suurin hyötysignaalin taajuus moduloinnin jälkeen. Jos standardin suurin VDSL:n 

käytössä oleva taajuus on 20 MHz, tulee modulaation laskemisnopeudeksi 40 MHz.

2.2 QAM-vastaanotin

QAM-signaalin demoduloin ti on käänteisoperaatio moduloinnille, ja demodulaattori 

onkin toteutukseltaan hyvin lähellä modulaattoria. Demodulaattorin lohkokaavio on 

esitetty kuvassa 2.3. Näytteenoton jälkeen signaali kerrotaan sinillä ja kosinilla, mistä 

saadaan tuloksena reaali- ja imaginaarihaarat. Seuraavaksi näiden haarojen signaaleja
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muun muassa korjataan adaptiivisilla korjailuilla kanavan vaikutuksen 
minimoimiseksi. Korjatuista signaaleista muodostetaan sitten kaksi symbolijonoa ja 

edelleen kaksi bittijonoa. Lopuksi bittijonot yhdistetään yhdeksi bittijonoksi, jonka 

tulisi olla identtinen lähettimen alkuperäisen bittijonon kanssa [Lee94],

¡maginaarihaaran näytteet

AD-muunnetut näytteet

reaalihaaran näytteet

Kuva 2.3. QAM-demodulaattorin lohkokaavio.

Täysin digitaalinen QAM-demodulaattori tarvitsee siis kaksi kertolaskua näytettä 

kohden, minkä lisäksi on tuotettava sini- ja kosiniaallot. Bittitarkkuuksien tulee, kuten 

modulaattorissa, olla riittävän suuria, yleensä noin 12 bitin luokkaa. Myös 

laskentanopeuden suhteen demodulaattori vastaa modulaattoria.

2.3 Siniaallon suora digitaalinen tuottaminen (DDS)

2.3.1 Mitä on DDS

Siniaallon tuottaminen on keskeinen asia monissa tietoliikenteen järjestelmissä. Usein 
vaaditaan paitsi taajuuden stabiilisuutta ja tarkkuutta sekä spektrin puhtautta, myös 
laajaa säätöaluetta. Perinteisesti tämä on tehty vaihelukitulla silmukalla, mutta 

takaisinkytkentäsilmukka aiheuttaa sen, että samanaikaisesti ei voida saavuttaa 

tarkkaa taajuusresoluutiota ja lyhyttä taajuuden vaihtoaikaa. Tarkka resoluutio vaatisi 

matalan referenssitaajuuden, joka puolestaan vaatisi kapean alipäästösuodattimen. 

Kapea alipäästösuodatin kasvattaa silmukan vasteen aikavakiota, joten taajuuden 
vaihtoaika huononee [Nic91].

Suora digitaalinen synteesi, DDS, on jo melkein kolmekymmentä vuotta vanha 

keksintö [Tie71], Se on menetelmä, joka pystyy tuottamaan siniaaltoa siten, että 
saadaan sekä tarkka taajuusresoluutio että lyhyt taajuuden vaihtoaika, ja lisäksi 
tuotettava siniaalto on vaiheeltaan jatkuvaa. DDS-menetelmällä voi tuottaa myös 

muita periodisia funktioita kuin siniaaltoa, mutta tässä keskitytään moduloinnin
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vaatimaan sintin. DDS soveltuu erinomaisesti moduloinnin vaatimien sini- ja 
kosinisignaalien tuottamiseen, sillä nämä signaalit ovat digitaalisia, mikä on 

vaatimuksena täysin digitaalisen transceiver-piirin toteuttamisessa.

Kuvassa 2.4 on esitetty DDS:n yleinen lohkokaavio ilman DA-muunninta ja analogista 

alipäästösuodinta, jotka yleensä lasketaan kuuluvaksi mukaan, mutta jotka eivät nyt 

digitaalisen sinisignaalin tuottamisessa ole tarpeellisia. Tuotettavan sinin taajuutta 
muutetaan vaihtamalla taajuusrekisteriin eri taajuuden ohjaussana. Tämä sana lisätään 
joka kellojakso vaiherekisteriin, ja vaihe taas muunnetaan sitä vastaavaksi 
amplitudiksi. Vaiheakkumulaattori vuotaa yli bittien rajallisuuden vuoksi keskimäärin 

kaavan (2.3) mukaisella taajuudella järjestelmän kellotaajuudesta, taajuuden 

ohjaussanasta ja vaiherekisterin koosta riippuen. Tämä ylivuototaajuus on myös DDS:n 
tuottaman siniaallon taajuus.

amplitudi 
m bit

vaihe 
k bitVaihe-

rekisteri

Vaihe-
amplitudi-
muunnin

Taajuus-
rekisteri

Kuva 2.4. Yksinkertaistettu DDS:n lohkokaavio.

/i<p<2n-' (2.3)

Yleensä n-bittisenä binäärilukuna ilmaistu vaihe asetetaan vastaamaan radiaaneina 

väliä [0,2л], jolloin tietty binaarinen vaihe ø vastaa vaihekulmaa

a-2n— (2.4)
2"

DDS-menetelmän taajuuserottelukyky, eli kahden viereisen taajuuden väli, voidaan 
laskea kaavasta (2.5) asettamalla vaiheinkrementti Лф ykköseksi, jolloin saadaan 
erottelukyvyksi

(2.5)

Kaavasta (2.5) nähdään, että taajuusresoluutio on mahdollista saada hyvin tarkaksi 
ilman että vaiheenlaskentakoneistossa tarvitsee käyttää kohtuuttoman suurta 

bittimäärää.
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2.3.2 Taulukointimenetelmä

Monesti tilankäytöltään tehoton, mutta silti usein käytetty menetelmä on taulukoida 
kaikki tarvittavat pisteet koko yksikköympyrältä halutun signaali-kohinasuhteen 

vaatimalla tarkkuudella. Tämä menetelmä on hyvin yksinkertainen ja toimiva, sillä 

vaihetta voidaan käyttää suoraan ROM-muistiin tallennetun taulukon osoittamiseen.

Mikäli tuotettavan siniaallon taajuus on systeemikellon taajuuteen nähden pieni, tai 
vaaditaan edes kohtuullisen tarkkaa taajuusresoluutiota, pitäisi taulukoituja pisteitä 
olla paljon. Tällöin ROM-muistin koko kasvaa niin suureksi, että järjestelmän 

toteuttaminen tulee ongelmalliseksi piirin pinta-alan tai viiveen ja sen aiheuttaman 

hitauden vuoksi. Esimerkiksi 14-bittinen vaihe ja 12-bittinen ulostulo vaatisivat 
taulukon, jonka koko olisi 214x 12 bittiä, eli 192 kilobittiä.

2.3.3 Menetelmiä taulukon koon pienentämiseksi

ROM-muistin koko siis vaikuttaa sekä piirin pinta-alaan että nopeuteen, joten taulukon 

koko on valittava sopivasti suorituskyvyn ja koon optimoimiseksi. Seuraavassa 

esitellään menetelmiä tähän.

2.3.3.1 Symmetrian hyödyntäminen

Vaadittua taulukon kokoa voidaan pienentää yksinkertaisimmillaan hyödyntämällä 

siniaallon symmetrisyyttä. Sinifunktio on pariton, joten sin(ø) arvot välillä 0 < ф < л 

ovat samat kuin -sin(ø) arvot välillä n< ф< 2л. Tällöin tulee taulukoida vain väli [0, л], 

ja käyttää vaiheen merkitsevintä bittiä taulukkoarvon etumerkin vaihtamisen 

ohjaukseen. Vastaavasti kosinifunktio on parillinen, jolloin cos(ø) arvot välillä 0 < ф < л 

ovat samat kuin arvot välillä л < ф < 2л. Kosinin tapauksessa voidaan siis myös 

taulukoida väli [0, л], ja käyttää ohjaukseen vaiheen merkitsevintä bittiä, mutta tällä 

kertaa vaiheen etumerkin vaihtamiseen.

Kahden komplementtimuodossa esitetyn luvun etumerkin vaihtaminen vaatii 
käytönnössä bittien invertoinnin sekä ykkösen lisäämisen vähiten merkitsevään bittiin 

(LSB). Jotta logiikan määrää voisi vähentää, voidaan sinifunktion arvoja 

kvantisoitaessa vähentää funktion arvosta ensin Vi LSB, jolloin etumerkin vaihtaminen 
voidaan tehdä pelkällä ohjattavalla invertterillä [Nic88] (Kuva 2.5). Tämä vaatii
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kuitenkin sen, että jossakin myöhemmässä vaiheessa, esimerkiksi DA-muuntimessa, 
on vastakkainen, +Va LSB suuruinen poikkeama DC-tason korjaamiseksi.

Ei amplitudipoikkeutusta -1/2 LSB amplitudipoikkeutus

Kuva 2.5. Vi LSB vaihepoikkeutus mahdollistaa negaation toteuttamisen yhden komplementilla
ilman virhettä [Van96].

2.3.3.1.1 Neljännesaallon taulukointi

Sinifunktio on symmetrinen myös pisteen <ft=n suhteen, eli sin(ø)=sin(7t-ø), kun 0 < ф < 

n/2. Samoin kosini, joka on tällöin cos{<p)=-cos(n-tp). Täten riittää, että taulukoidaan yksi 

neljännes ja muut muodostetaan sitten taulukoidun arvon ja vaiheen etumerkkiä 

vaihtamalla. Kuvassa 2.6 on lohkokaavio tällaisesta arkkitehtuurista sekä kuvaajia

signaalien arvoista ajan funktiona eri pisteissä. Koska siniaallosta on taulukoitu 
neljännes, voidaan vaiheen kahta ylintä bittiä käyttää neljänneksen ilmaisuun.

MSB

2.MSB

ti/2 sini- 
taulukko

komple-
mentoija

komple-
mentoija

vaihe-
akku

<isb i—i__ J— 1 MSB 1
o

Kuva 2.6. Lohkokaavio neljännesaallon symmetriaa hyödyntävästä menetelmästä. Lohkokaavion 
alla on kuvattu signaalien aaltomuodot ajan funktiona vaiheakun ulostulon käydessä läpi koko

välin [0, 2л) [Van96].
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Kun vaiheakku käy läpi arvot 0 ... 2n-l, eli välin [0, 2л), käy vaihe kahden ylimmän 

bitin poiston jälkeen samassa ajassa neljästi välin 0 ... 2n2-l, eli välin [0, л/2). Tästä 

sahalaita-aallosta saadaan kolmioaaltoa, kun joka toinen sahalaita komplementoidaan 

vaiheen toiseksi merkitsevimmän bitin ohjaamana. ROM-muistista saadaan 
kolmioaallon osoittamana ulos tasasuunnattua siniaaltoa, josta taas voidaan 

muodostaa haluttu sinisignaali vaiheen eniten merkitsevän bitin (MSB) ohjaamana.

Yleensä kaikki laskenta ja muistiin tallentaminen tehdään kahden komplementti- 

luvuilla. Kuten aiemmin todettiin, aiheutuu tästä ongelmia ROM-muistin ulostulon 

etumerkin vaihdossa, mikä korjattiin -И LSB poikkeutuksella amplitudissa arvoja 
tallennettaessa. Samankaltainen ongelma tulee nyt vaiheen tapauksessa, jos valitaan 
vaihe kuvan 2.7 vasemmanpuoleisella tavalla. Tällöin siniaallon symmetrian 
hyödyntämiseksi on vaiheen alimpien bittien etumerkki vaihdettava, eli tarvitaan 

invertointi ja +l:n summaus. Lisäksi sin(n/2) kuvautuu sin(0):ksi, mikä ei ole toivottua. 

Kiertämällä vaihetta Vi LSB:tä ennen sinin arvojen taulukoimista, eli kulmana (2n*lA)/2" 

= л/2" radiaania, päästään molemmasta ongelmasta eroon, eli sinifunktio kuvautuu 

oikein ja vaiheen alimpien bittien manipulointi voidaan hoitaa pelkällä invertoinnilla 

[Nic88]. Tällaista tilannetta edustaa kuvan 2.7 oikeanpuoleinen tilanne, jossa vaihetta 

on poikkeutettu л/8 radiaania.

Vaiheosoite 3-bittisessä tapauksessa

Ei vaihepoikkeutusta л/8 vaihepoikkeutus

Kuva 2.7.1/2 LSB vaihepoikkeama kaikissa vaiheosoitteissa takaa, että yhden komplementilla 
voidaan muut neljännekset kuvata ensimmäiseen neljännekseen.

Kun yhdistetään sini- ja kosinifunktion tuottavat rakenteet, saadaan kuvan 2.8 

mukainen järjestelmä.
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MSB

Kuva 2.8. Sininja kosinin tuottaminen neljänneksen taulukoimalla.

2.3.3.1.2 Sini- ia kosiniaallon tuottaminen kahdeksasosataulukoilla [Tan951

Tuotettaessa sekä sini- että kosiniaaltoa voidaan taulukoiden kokoa pienentää edelleen. 
Koska sin(0)=cos(rc/2-0), ovat sini ja kosini keskenään kahdeksasosa-aallonpituuden 
suhteen symmetrisiä. Tällöin riittää, että taulukoidaan molemmista vain väli [0, n/4), 

jolloin ROM-muistin koko on yhtä suuri kuin tuotettaessa pelkkää siniaaltoa. Ainoana 

lisänä piiriin tulee kaksi multiplekseriä kuten kuvan 2.9 lohkokaaviosta käy ilmi.

2.MSB xor 3.MSB

3.MSB

MSB xor 2.MSB

kosini

inv —

О-л/4
kosini-
ROM

Kuva 2.9. Sininja kosinin muodostaminen taulukoimalla molemmista väli [0, я/4) [Тап95].

2.3.3.2 Sini- ja kosinifunktioiden ja vaiheen erotus

Funktion sin(n/2*p) vaihteluväli on [0, 1] kulmamuuttujan ф ollessa välillä [0, 1]. Jos 

nyt lasketaan uuden funktion f(ø)=sin(rc/2*ø) - ф vaihteluväli, huomataan, että se on [0, 

0.207]. Tämä on hieman alle neljäsosa sinifunktion vastaavasta välistä, joten 

tallettamalla taulukkoon sinin ja vaiheen erotus säästetään kaksi bittiä joka sanasta 

[Nic88J. Kuvassa 2.10 on esitetty koneisto, jolla tämä voidaan tehdä. Tarvitaan 

yhteenlaskupiiri, joten pienten taulukoiden kohdalla pinta-ala saattaa jopa kasvaa ja 
nopeus laskea tätä menetelmää käyttäen.
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Kuva 2.10. Lohkokaavio sini-vaihe -erotuksen toteuttavasta koneistosta.

Kosinin tapauksessa erotusfunktioksi voidaan valita f(ø)=cos(n/2*ø) - (l-ø), missä 

(l-ø) voidaan digitaalilogiikalla toteuttaa invertoimalla </r.n kaikki bitit.

2.3.3.3 Sunderlandin arkkitehtuuri

Sunderlandin [Sun84] arkkitehtuuri perustuu yksinkertaiseen trigonometriseen 
likiarvoistukseen. Jos vaihe øjaetaan kolmeen osaan or, >9 ja y siten, että ф=а+Р+у]а oron 
vaiheen ylimmät A bittiä, ß vaiheen keskimmäiset В bittiä ja /vaiheen alimmat C bittiä, 

saadaan sinifunktiosta (2.6) sinin summakaavalla yhtälö (2.7). Olettamalla, että 

cos{n/2*Ÿ) ~ 1 ja cos(rc/2(a+ß)) ~ cos(n/2*a), saadaan sieventämällä yhtälön (2.8) 

mukainen likiarvo.

sin(y (a + ß+ y)) = sin(y ((or + ß) + y)) (2.6)

= sin(^-(« + ß))cos(^-y) + cos(^-(of + /?))sin(y у) (2.7)

= sin(^- (or + ß)) + cos(“ or)sin(^-y) (2.8)

Yhtälön (2.8) likiarvoa voi vielä hieman parantaa lisäämällä toisen termin kosinin osaan 

fin keskiarvon.

Sunderlandin alkuperäinen menetelmä käyttää siniaallon symmetriaa hyväksi 
tallettamalla ROM-muistiin yhtälön (2.8) mukaisia näytteitä yhdestä neljänneksestä. 

Likiarvon ensimmäinen termi muodostaa karkean arvion funktiosta ja toinen termi 

tarkentaa likiarvoa. Sunderland käytti 14-bittistä vaihetta, josta neljänneksen

osoitukseen jäi 12 bittiä. Tämän hän jakoi kolmeen yhtä suureen osaan kuvan 2.11 
mukaisesti.
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Karkea ROM

Kuva 2.11. Sunderlandin arkkitehtuuri [Nic88],

Tarvittavat etumerkin vaihdot tehdään yhden komplementtina, mikä vähentää 
tarvittavaa logiikkaa, mutta aiheuttaa samalla pahimmillaan yhden LSB:n virheen sekä 

vaiheeseen että taulukoituun arvoon. Alkuperäinen menetelmä ei sen sijaan käytä 

sinifunktion ja vaiheen erotusta hyväksi taulukon koon pienentämisessä eikä LSB

kiertoa vaiheessa ja Yi LSB offsettia amplitudissa [Nic88], sillä nämä ideat julkaistiin 
vasta Sunderlandin artikkelin jälkeen. Arkkitehtuuria, jossa nämä asiat on otettu 
mukaan, kutsutaan muunnelluksi Sunderlandin arkkitehtuuriksi.

Sunderland on artikkelissaan [Sun84] heuristisesti päätellyt, että vaihe olisi parasta 

jakaa siten, että В ja C eroavat toisistaan enintään yhdellä bitillä ja että B>C, joten 
optimijako on sellainen, jossa B=C tai B=C+1. Lisäksi mitä isompi A on sitä 
suuremmiksi kasvavat ROM-muistit.

Kosinille voidaan johtaa vastaavasti yhtälön (2.9) mukainen likiarvo.

cos(^-(or + ß + y))~ cos (у (or + ß)) - sin(y or) sin (у у) (2.9)

2.3.3.4 Nicholaksen arkkitehtuuri

Nicholaksen arkkitehtuuri [Nic88] perustuu Sunderlandin arkkitehtuuriin, mutta 

talletettavat näytteet vahtaan toisin, numeerisen optimoinnin avulla. Vaiheosoite 

ф jaetaan Sunderlandin menetelmän tavoin kolmeen osaan or, ß ja у siten, että 0=a+ß+y 

ja or on vaiheen ylimmät A bittiä, ß vaiheen keskimmäiset В bittiä ja у vaiheen alimmat 

C bittiä.

Kuva 2.12 selvittää näytteiden valintaa Nicholaksen menetelmässä. Jokaista 

vaiheosoitteen ylimpien bittien a+ß kombinaatiota vastaa yksi karkean jaon piste. Se 
vahtaan siten, että se osuu keskelle yS-sektoria, eli siten, että pisteen molemmille
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puolille tulee yhtä monta yllä osoitettavaa pistettä. Tämä voidaan toteuttaa ottamalla 

karkea näyte kohdasta a+ßt{2c-l)/2. Kuvassa 2.12 tätä karkeaa pistettä on merkitty 

mustalla pallolla.

Jokaiselle yhdistelmälle a+y lasketaan sitä parhaiten edustava hienojakoisen ROM- 
muistin näyte minimoimalla se joko suurimman virheen tai neliöllisen virheen 
keskiarvon mielessä. Virheet lasketaan laskemalla erotus funktion todellisesta arvosta 

pisteessä [a+ß+У) ja lasketusta karkeasta arvosta pisteessä (a+ß+(2c-l)/2) kyseiselle 

yhdistelmälle a+y kaikilla ß:n arvoilla. Eli kuvan 2.12 tapauksessa "hienojakoisen 

ROM-muistin näyte 1" ei tarkoita, että kyseinen arvo talletettaisiin suoraan ROM- 
muistiin, vaan että kyseistä arvoa käytetään muiden vastaavasta paikasta otettujen 
näytteiden kanssa näytteen optimoimiseen.

Karkean jaon näyte

Näyte 4
Hienojakoisen 
ROM-muistin 

näyte 1

! Näyte 2
Näyte 3

a 11

Kuva 2.12. Nicholaksen menetelmän hienojakoisten näytteiden määrittäminen [Nic91].

Kuvassa 2.12 funktio on jaettu neljään «-alueeseen, eli a esitetään kahdella bitillä, a- 

alue puolestaan on jaettu neljään /3-alueeseen, jotka taas on jaettu neljään ^alueeseen. 
Jokaisessa «-alueessa tiettyä y.n arvoa kohti on vain yksi interpolaatioarvo, vaikka 

pisteitä, joissa yon sama, on kuvan tapauksessakin neljä.

Muistinkulutusta voidaan vielä pienentää, kun käytetään hyväksi symmetriaa. 
Karkean näytteen eri puolilla, yhtä kaukana siitä olevat hienojakoiset näytteet 
nimittäin ovat itseisarvoltaan likimain yhtä suuria, kuten kuvasta 2.12 voi nähdä. Täten 
optimoitaessa hienojakoisen ROM-muistin näytteitä voidaan optimoida yksi näyte

19



QAM-MODULAATIO JA -DEMODULAATIO

vastaamaan mahdollisimman hyvin näiden kahden a+y -yhdistelmän vaatimuksia. 

Tällöin hienojakoisen ROM-muistin koko puolittuu. Toinen vaihtoehto on pitää 
muistin koko samana, mutta ottaa käyttöön yksi bitti lisää y:aan, jolloin saadaan DDS- 

järjestelmän taajuusresoluutio kaksi kertaa tarkemmaksi. Kuvassa 2.13 on Nicholaksen 

menetelmän lohkokaavio. Rekonstruointilogiikka koostuu käytännössä summain/ 

vähennyslaskupiiristä.

komple-
mentoija

Karkea
ROM

Lisäys/
vähennys-

logiikka

> Hieno
jakoinen 

* ROM

Rekonst
ruointi-
logiikka

Kuva 2.13. Nicholaksen menetelmän lohkokaavio [Nic91][Va?i96].

Nicholaksen menetelmää, jossa ei käytetä hienojakoisten näytteiden symmetriaa 
hyväksi, kutsutaan muunnelluksi Nicholaksen menetelmäksi. Tällainen menetelmä 

säästää hieman logiikkaa, sillä summain/vähennyslaskupiirin sijasta tarvitaan vain 

summain, mutta hienojakoisen ROM-muistin koko on Nicholaksen perusmenetelmää 
isompi tai käytettävä vaiheosoitteen bittitarkkuus pienempi. Muunneltu Nicholaksen 
menetelmä eroaa muunnellusta Sunderlandin menetelmästä vain siinä, että 

Nicholaksen menetelmässä näytteet optimoidaan numeerisesti, kun Sunderlandin 

menetelmä käyttää sinifunktion likiarvokaavoja.

2.3.3.5 Taylorin sarjoihin perustuva menetelmä

Taylorin sarja on hyvin tunnettu menetelmä funktion likiarvon laskemiseksi pisteessä 
x, kun tiedetään funktion arvo ja derivaatat pisteessä a [Ada91].

Пх) = ^^^-(х-а)к (2.10)

По kl
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Kirjoittamalla lausekkeen (2.10) mukaisen ensimmäisen asteen Taylorin sarjan 

sinifunktiolle saadaan funktio

sin((Zi) = sin(ti) + cos(ti)(0 - a) (2.11)

missä ф on tarkka piste, jossa sinifunktion arvo halutaan, ja a on karkeammalla jaolla 

vaihetta askeltava muuttuja siten, että se käsittää vaiheen ф ylimmät bitit, ф-а on täten 

vaiheen alimmat bitit. Taylorin polynomiin perustuvan DDS-arkkitehtuurin lohko- 

kaavio on kuvassa 2.14.

12
+

Kuva 2.14. Taylorin 1. asteen polynomiin perustuvan siniaproksimaation lohkokaavio.

Ylläoleva kaava (2.11) pätee vain, kun ф on radiaaneissa. Kun ф nyt kertoo kulman 
suhteellisena koko ympyrään lausekkeen (2.4) mukaisesti, pitää {ф-а) palauttaa 
radiaaneiksi kertomalla se (2n/2n):llä. Tällöin saadaan sinifunktion Taylorin likiarvoksi

2 n
sin(ф) ~ sin(a) + —cos{а){ф - a) (2.12)

Kosinille saadaan vastaavasti likiarvo

cos(0) = cos(a) - -^y-sin{а){ф - a) (2.13)

2.3.3.6 CORDIC -algoritmi

CORDIC-algoritmi (Coordinate Rotation Digital Computer) perustuu Volderin [Vol59] 
kehittämään rekursiiviseen menetelmään, jolla voidaan laskea trigonometrisia 

funktioita. Se pohjautuu iteratiivisiin bittisiirto-, vähennys- ja yhteenlasku- 

operaatioihin, jotka on helppo toteuttaa integroituna piirinä.
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Kuvassa 2.15 suorakulmaista koordinaatistoa kierretään myötäpäivään kulman Ang 
verran. Tällöin koordinaatiston piste M muuntuu pisteestä (X(0), Y(0)) pisteeksi (X, Y), 

missä

¡X = X(0)cos(A/ig)-y(0)sin(Ang) 
IY = Y(0)cos(Ang) + X(0)sin(Ang)

Kuva 2.15. Pisteen kierto koordinaatistossa. Löydettävä Xja Y, kun on annettu X(0), Y(0) ja
<p(0) [Van96].

Kulma Ang on kokonaiskiertokulma N:n CORDIC-kierroksen jälkeen

N-1
Ang = </>(0) - <p(N) = ^u(n)a(n) (2.15)

n=0

missä ф(0) on haluttu kiertokulma, rt(n)=arctan(2"n) ja u(n)=sign(ø(n)). <p(N) on kulmaan 

jäävä likiarvoistuksesta johtuva virhe, joka määritellään

<P(N) = <t>( 0) - ¿m(z>(/) (2.16)
i=0

CORDIC-algoritmi voidaan johtaa yhtälöparista (2.14), ja voidaan esittää kulmille 

välillä [0, ti/2] seuraavasti [Van96]

Alustus : annetut X(0), Y(0), ф(0) 
for n=0:N-l

u(n)=sign(ф(n)) /* etumerkin ilmaisu
X (n+1 ) =X (n) —u (n) *Y (n) *2”n /* iteraatio */
Y (n+1 ) =Y (n) +u (n) *X(n) *2"n /* iteraatio */
ф (n+1) =ф (n) -u (n) * arc tan (2~n) /* kulman päivitys */

end loop
X=X (n) /К (n) /* skaalaus */
Y=Y (n) /К (n) /* skaalaus */

Algoritmissa siis pyritään saamaan <p(n) nollaksi lisäämällä tai vähentämällä tunnetim 
kulman arvo kulmaan ф(п) joka kierroksella riippuen ф(п):п etumerkistä. Eli jos <p(n) on 
positiivinen, vähennetään siitä seuraava tunnettu kulma, jotta se lähestyisi nollaa. Jos
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taas <p(n) on negatiivinen, on seuraava kulma lisättävä siihen. Koordinaattipari (X(n), 
Y(n)) käy läpi samanlaisen sarjan kiertoja kuin <p(n), mutta kierrot ovat 

vastakkaissuuntaisia. Kun <p(n):stä siis vähennetään esimerkiksi 45°, (X(n), Y(n))- 

pistettä kierretään +45° [Van96].

CORDIC-algoritmin kierto ei ole pelkkä kierto, vaan samalla kasvaa myös vektorin 
pituus. Pituuden kasvu on vakio tietylle iteraation kierrosmäärälle N, joten se voidaan 

laskea etukäteen. Skaalauskerroin K(N) on

(2.17)

CORDIC-algoritmi tuottaa samalla sekä sinin että kosinin. Tällöin alkuarvoiksi 
voidaan valita joko X(0)=1, Y(0)=0 tai X(0)=1/K(N), Y(0)=0. Jälkimmäisessä 

tapauksessa skaalausoperaatiota ei tarvita, mutta koska K(N) on yleisesti ottaen 

irrationaalinen, voi tällöin tulla kvantisoinnista johtuvaa virhettä. Ensimmäisessä 
tapauksessa taas tarvitaan skaalausoperaatio, jos halutaan sinin ja kosinin 
maksimiamplitudiksi 1. Modulaatiossa ei kuitenkaan sini- ja kosiniaaltojen 

amplitudilla ole muuta merkitystä kuin että ulostulosignaalin tehollisarvo muuttuu. 

Jos pidetään huolta siitä, että ylivuotoja ei tapahdu, voidaan tämä tehollisarvon kasvu 

K(N)-kertaiseksi ottaa huomioon muualla.

Kierrosten kokonaismäärän N määrää haluttu bittitarkkuus. Mitä enemmän kierroksia 
tehdään, sitä tarkemmaksi tulee lopputulos, sillä CORDIC on bittirekursiivinen 
algoritmi, eli yksi kierros tuo noin yhden bitin lisää tarkkuutta. Muun muassa Hu 

[Hu92] on artikkelissaan tarkastellut kvantisoinnin vaikutuksia CORDIC-algoritmiin. 

Hänen mukaansa sekä skaalauskerroin että lukujen katkaisu on otettava huomioon 
iteraatioiden määrää optimoitaessa.

Kuvassa 2.16 on CORDIC-algoritmin lohkokaavio, jossa iteratiivisuus on toteutettu 

monistamalla yksittäistä CORDIC-lohkoa vaaditun kierrosmäärän n mukaisesti. 

Sisääntulot xm ja ym ovat alkuarvot ja zm vastaa haluttua kiertokulmaa <¡Á0). Nähdään,

että CORDIC-lohkot koostuvat multipleksereistä, summaimista ja logiikasta, jolla 
summaimella saadaan toteutettua myös vähennyslasku. Lisäksi tarvitaan 
bittisiirtoyksiköitä, jotka voidaan kuitenkin tässä tapauksessa toteuttaa ilman 
logiikkaa, koska ne ovat kiinteitä. Jotta kaikki pystyttäisiin laskemaan yhdessä 

kellojaksossa, tarvitaan myös rekistereitä jakamaan piiri liukuhihnoitetuksi.
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CORDIC-algoritmista on julkaistu monia menetelmiä sen nopeuttamiseksi. 

Esimerkkinä Taka gin et. ai [Tak91] redundantit CORDIC-menetelmä t, joissa 
eliminoidaan carry-bitin eteneminen sisäisessä laskennassa esittämällä munerot 
redundantis ti. Takagi et ai. käyttävät hakujoukkoa {-1, 0, 1}. Tällaiset menetelmät 

luonnollisesti kasvattavat piirin pinta-alaa.

I Kulmankiertolohko

» ADD

[—► SUB!-► SUB

Kulmanlaskentalohko

Kuva 2.16. CORDIC-menetelmän lohkokaavio [Nah98].

23.3.7 Rekursiivinen algoritmi

Perinteisestä ROM-muistiin pohjautuvasta DDS-mallista poikkeavan tekniikan 
siniaallon tuottamiseksi ovat esittäneet Higgins [Hig90] sekä Presti et ai. [Pre94]. 
Heidän menetelmänsä käyttää IIR-suodatinta, jonka kaksi kompleksikonjugaattinapaa 

ovat täsmälleen yksikköympyrällä. On yleisesti tunnettua, että tällainen suodatin 

toimii oskillaattorina.

Prestin ja Higginsin esittämä menetelmä perustuu siirtofunktioon

1
H(Z) =

l-2cosdfz 1 + z 2
(2.18)

ja vastaava differenssiyhtälö on

y(n) = 2cosay(n — 1) — y(n — 2) (2.19)

Muuttuja a = f*ts « 1, jossa/on haluttm sinin taajuus ja ts yhteen iteraatioon kuluva 

aika.
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Higgins [Hig90] esittää myös rekursiivisen menetelmän sini- ja kosiniaallon 

yhtäaikaiseen tuottamiseen. Merkitään tasossa olevaa vektoria R(n):llä. Tämän vektorin 

pyöriessä yksikköympyrän kehää pitkin muodostavat sen projektiot x- ja y-akseleille 
sinin ja kosinin. Vektorin pyöritys voidaan kirjoittaa kompleksisessa muodossa

R(n +1) = R(n)ej2™ (2.20)

Merkitään lisäksi R(n)=C(n)+jS(n). Tällöin

C(/z +1) = C(n)cosa - 5(n)sinö (2.21)

S(n +1) = C(n)sinö - 5(/j)cosö (2.22)

missä a haluttu suhteellinen taajuus ja C(n) ja S(n) halutut kosini- ja siniaallot. Tämän 

menetelmän mukainen lohkokaavio on esitetty kuvassa 2.17. Jotta systeemi alkaisi 
oskilloida, pitää sen alkutila asettaa siten, että C(0)-1.0 ja S(0)=0.0.

sm a
cos acos a

Kuva 2.17. Rekursiivisen algoritmin lohkokaavio.

Ongelmana rekursiivisessa menetelmässä on rajallinen bitti tarkkuus, joka aiheuttaa 
muun muassa sen, että navat eivät pysy tarkasti yksikköympyrällä. Presti [Pre94] 
esittää tähän muutamia vaihtoehtoisia hallintatapoja, joista yksi on käyttökelpoinen 

ASIC-piirillä tehtävässä sovelluksessa. Siinä rekursiivinen yhtälö (2.19) nollataan joka 

kerta, kun on signaalia on tuotettu yksi jakso. Tässä on huomattava, että tämä 
jaksonpituus on yleensä eri kuin tuotettavan siniaallon taajuuden käänteisarvo l/f, 

sillä jaksonpituus on ideaalisen menetelmän tuottaman numerosekvenssin 

jaksonpituus. Jos merkitään

Ma - f *t5=— (2.23)
s N

missä M ja N ovat kokonaislukuja, voidaan tuotetun siniaallon jaksonpituus R laskea
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N
[m,/v]

(2.24)

missä [M, N] tarkoittaa lukujen M ja N suurinta yhteistä nimittäjää.

Higginsin [Hig90] ratkaisu kuvan 2.17 mukaisessa tapauksessa on pakottaa toinen 

komponentti ykköseksi aina, kun toinen lävistää nollan.

2.3.4 Kohina- ja häiriötaajuuslähteitä

Eräs keskeinen kriteeri sini- ja kosinifunktioiden tuottamisessa on spektrin puhtaus. Jos 

spektrissä on voimakkaita harmonisia tai muita häiriötaajuuksia, moduloivat myös ne 

moduloitavaa signaalia. Nämä ylimääräiset modulaatiotermit saattavat kaistojen

leveyden tai laskostumisen vuoksi osua osittain varsinaisen hyötysignaalin kaistalle, 
jolloin ne huonontavat järjestelmän suorituskykyä.

Kuvassa 2.18 on esitetty Tiemeyn [Tie71] DDS-arkkitehtuurin viisi kohinan ja 
häiriötaajuuksien syntypaikkaa. Tämä tarkastelu koskee siis muita edellä esitettyjä 

menetelmiä, paitsi rekursiivista menetelmää. Kohinan ja häiriötaajuuksien aiheuttajia 

ovat taajuuspoikkeama halutusta arvosta (Af), vaiheakkumulaattorin katkaisusta tuleva 
virhe вр, ROM-muistin tiivistyksestä aiheutuva vääristymä eC0M, ROM-muistiin 

tallennettujen näytteiden rajallisesta bittitarkkuudesta tuleva virhe eA sekä 

systeemikellon virhe nCLK.

Af ep есом eA

Vaihe-
rekisteri

Taajuus-
rekisteri

Kuva 2.18. Kohinan ja häiriötaajuuksien syntymiskohdat.

Taajuuspoikkeama Af johtuu DDS-menetelmän rajallisesta taajuusresoluutiosta. Jos 

esimerkiksi systeemikellon taajuus on 100 MHz ja vaiheakkumulaattorin leveys 16
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bittiä, on erottelukyky 1526 Hz. Täten muodostettaessa taajuus, joka on muotoa и*1526 

Hz, ei taajuusvirhettä synny. Jos taas halutaan jokin tästä poikkeava taajuus, ei se ole 

mahdollista vaan on valittava lähin 1526:11a jaollinen taajuus, ja tuloksena on 

taajuuspoikkeama. Taajuuspoikkeama ei kuitenkaan muuten muuta eikä aiheuta 
häiriöitä varsinaisen signaalin spektriin millään tavalla.

Vaihe lasketaan yleensä suuren taajuuserottelukyvyn saamiseksi melko suurella 

tarkkuudella, usein jopa 32 bitillä. Vaihe-amplitudimuunnos tehdään yleisimmin 

taulukoimalla sinin arvoja ROM-muistiin, jota sitten osoitetaan vaiheella. Tällöin 
vaiheen bittimäärä määrää ROM-muistin koon, joka kasvaa eksponentiaalisesti 
vaiheen bittimäärän kasvaessa. Koon kasvaessa kasvaa paitsi pinta-ala myös muistin 

hakuaika, joka rajoittaa piirin suurinta kellotaajuutta. Siksi yleensä n-bittisestä 

vaiherekisteristä otetaan vain k bittiä (k<n) vaihe-amphtudimuunnokseen. Tästä 

katkaisusta johtuvia ilmiöitä ovat tutkineet muun muassa Mehrgardt [Meh83] ja 

Nicholas ja Samueli [Nic87], Heidän mukaansa katkaisusta johtuvat virheet (ep) 
aiheutuvat rajallisen bittitarkkuuden ja taajuuden ohjaussanan vuorovaikutuksesta 
siten, että tuotettavan taajuuden ja pahimman häiriötaajuuden suhde on 

huonoimmillaan

(2.25)

jos [Аф, 2n]<2"'k [Nic87][Van96]. Tällöin n on vaiheakkumulaattorissa käytetty 

bittitarkkuus, k ROM-muistin osoitteen leveys, Аф on taajuuden ohjaussana ja [a,b]

tarkoittaa lukujen a ja b suurinta yhteistä nimittäjää. Jos [Аф, 2n]>=2nk, ovat
vaiheakkumulaattorin alimmat bitit aina nollia, eikä katkaisussa tällöin synny virhettä.

Lausekkeesta (2.25) saadaan huonoimmaksi mahdolliseksi tuotettavan taajuuden ja 

häiriötaajuuden suhteeksi desibeleinä [Van96]

— = (6.02* - 3.992) dBc 
S

(2.26)

Tallennettaessa funktion arvoja ROM-muistiin on käytettävä jotakin rajallista 

bittitarkkuutta. Tämä kvantisointi aiheuttaa periodisen virheen eA, jonka jaksonpituus 

on R näytettä. Kuten aiemmin mainittiin, on tämä jaksonpituus yleensä eri kuin 

tuotettavan siniaallon taajuuden käänteisarvo l/f. Jos tämä jaksonpituus on suuri,
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voidaan kvantisointivirheiden olettaa olevan täysin korreloimattomia ja tasa- 

jakautuneita, jolloin taajuuden ja suurimman häiriötaajuuden huonoimmaksi arvoksi 

voidaan johtaa

C f R\- = (1.76 + 6.02/« +10 log10 - ) dBc
S V v

(2.27)

missä m on ROM-muistin sananleveys [Van96]. Jos taas jaksonpituus R on pieni, eivät 
oletukset päde. Vankka [Van96] on kuitenkin simuloinnein osoittanut, että tällöin 

suhde on likimain

= (1.76 + 6.02m) dBc (2.28)

Lausekkeista (2.26) ja (2.28) voidaan ratkaista ideaaliset arvot ROM-muistin osoitteen ja 

sanan leveydelle. Kvantisointivirheet ovat tasapainossa, kun

m = k-1 (2.29)

Mikäli käytetään jotakin muuta kuin sinifunktion symmetriaan perustuvaa 
menetelmää ROM-muistin koon pienentämiseksi, aiheutuu tästä tietty virhe eCOM. Tätä 

virhettä voi tutkia simuloimalla, minkä on tehnyt esimerkiksi Vankka [Van96].

Myös systeemikellon häiriöt heijastuvat DDS:n ulostuloon. Koska ulostulon taajuus on 
suoraan verrannollinen systeemikellon taajuuteen, vaikuttaa tämän kellon tarkkuus 
suoraan ulostulon taajuuden tarkkuuteen. Jos esimerkiksi systeemikellon taajuus on 2 

miljoonasosaa suurempi, on myös ulostulotaajuus 2 miljoonasosaa suurempi [Qua97]. 

Lisäksi, koska ulostulotaajuus saadaan systeemikellosta murtolukusuhteella, on 

ulostulon taajuuteen kytkeytyvä vaihekohina (-jitteri) pienempi siten, että

паш =nCLK~20l°g
r F, л

10 fout
(2.30)

missä nmt ja nCLK ovat ulostulon ja systeemikellon vaihekohinat ja Fs ja fm kellon ja 

ulostulon taajuudet [Twi92].
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2.3.5 Nicholaksen menetelmä häiriöiden vähentämiseksi

Nicholas [Nic87] on ehdottanut menetelmää vaiheakkumulaattorin ulostulon 

katkaisusta aiheutuvien häiriöiden pienentämiseksi. Hänen menetelmänsä perustuu 

huomioon, että lausekkeen (2.25) minimi saavutetaan, kun [Аф, 2nk]=l. Tällöin yhtälö

(2.26) paranee siten, että

— = 6.02Å: dBc 
S

(2.31)

mikä merkitsee 3.992 dB parannusta tuotettavan siniaallon ja suurimman mahdollisen 

häiriötaajuuden suhteeseen.

Jotta saataisiin tilanne, jossa [Аф, 2nk]=l, voitaisiin tehdä niin, että taajuuden 

ohjaussanalle Аф sallittaisiin vain parittomia arvoja. Tämä kuitenkin puolittaisi 

saavutettavan taajuusresoluution, mikä ei ole toivottavaa. Toinen tapa tehdä sama asia 

ilman resoluution huononemista on matkia tilannetta, jossa ohjaussana on aina pariton, 

mutta vaiheakkumulaattori yhden bitin todellisuutta leveämpi. Tutkiessaan tällaisen 

menetelmän toteutusta Nicholas päätyi kuvan 2.19 mukaiseen ratkaisuun. Siinä D- 
kiikun ja invertterin yhdistelmä tuottaa summaimen carry-sisäänmenoon joka toisella 
kellojaksolla loogisen l:n ja joka toisella loogisen 0:n.

ROM:in osoite

D-kiikku

Kuva 2.19. D-kiikun lisääminen vaiheakkumulaattorin carry-sisäänmenoon [Nic87].

Käyttämällä kuvan 2.19 mukaista erittäin pientä muutosta piirin rakenteessa saadaan 

taajuuden ohjaussanan dp ja 2nk:n suurimmaksi yhteiseksi nimittäjäksi pakotettua arvo 
1. Tällöin vaiheakkumulaattorin ulostulon katkaisusta aiheutuvat häiriöt jakaantuvat 
tasaisemmin kaikille taajuuksille ja signaalin ja häiriöiden maksimin suhde paranee, 

vaikkakin yleinen kohinan taso nousee. Kun nyt [Аф, 2nk]=l, on myös vaihe-
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ampli tudimmmnoksen ulostulon jaksonpituus maksimaalinen. Siksi myös 
kvantisointivirheen eA aiheuttamat häiriöt pienenevät suhteessa tuotetun siniaallon 

tehoon, ja voidaan käyttää lauseketta (2.27).

Nicholaksen lisäyksen huonona puolena on, että tuotettavaan taajuuteen tulee pieni

poikkeama,/^ ,=/ctt/2n+1. Lisäksi, mikäli vaiheen katkaisuvirhettä ei esiinny eli [Аф, 2n] > 
2nk, menetelmä itse asiassa jopa huonontaa tilannetta vaihevirheen kannalta. Siksi 
lisäyksen tulisikin olla kytkettävissä päälle ja pois taajuuden ohjaussanasta riippuen.
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3 SIGNAALIPROSESSORILLA TOTEUTETTAVA 
SIGNAALINKÄSITTELY

3.1 Adaptiivisten korjäimien alkuopetus

Adaptiiviset korjaimet tarvitsevat tiedon oikeista päätöksistä vastaanotetuista 

symboleista, jotta ne konvergoituisivat kohti vakaan tilan toimintapistettään. 

Järjestelmän käynnistyksen yhteydessä korjaimet ovat yleensä kuitenkin hyvin 
kaukana tästä toimintapisteestä, jolloin tehdyt päätökset eivät korreloi riittävästi, jos 
ollenkaan, lähetettyjen symbolien kanssa. Tämä johtaa siihen, että korjaimia ei voida 

käyttää heti alusta alkaen päätösohjatussa tilassa.

Jotta korjaimet saataisiin konvergoitumaan, on käytettävä jotakin sellaista menetelmää, 
joka mahdollistaa korjaimien konvergoinnin ilman varsinaisia päätöksiä symboleista. 

Tällaisia menetelmiä ovat tunnetun opetussekvenssin käyttäminen, sokea opetus ja 

sokea opetus käyttäen pienennettyä konstellaatiota.

3.1.1 Tunnetun opetussekvenssin käyttö

Yleisesti käytetty menetelmä on tunnetun opetussekvenssin käyttö. Siinä lähettävä 
modeemi lähettää tunnettua symbolisekvenssiä ja vastaanotin käyttää samaa 

sekvenssiä tehtyjen päätösten sijaan ilmaisinvirhettä laskiessaan. Kuten kuvasta 3.1 käy 

ilmi, on tällaisella korjaimella kaksi toimintatilaa. Päätösohjatussa tilassa päätökset 
otetaan ilmaisimelta, kun taas opetustilassa käytetään tunnettuja päätöksiä.

Virhesignaali
Tunnettu opetussekvenssi

Näytteistetty data xn FIR-
suodatin

Ilmaisin

Kuva 3.1. Korjaimen toimintatila voidaan valita ottamalla tehty päätös joko ilmaisimelta tai
tunnetusta opetussekvenssistä.
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Adaptiivinen korjain pyrkii minimoimaan kustannusfunktion

CF = £{|y„-ä.|2} (3.1)

missä yn on korjaimen kompleksinen ulostulo, än tehty kompleksinen päätös symbolin 

arvosta ja E{x} tarkoittaa odotusarvoa.

Tällöin voidaan esimerkiksi etukorjaimen osalta käyttää LMS-säädössä kertoimien 

päivitykseen yhtälöä

(3.2)

missä cn on kompleksinen kerroinvektori, ß säädön askelkoko, yn ja än kuten aiemmin 

mutta vektorina, xn näytteistetty kompleksinen data vektorina ja * tarkoittaa 

kompleksikonjugaattia.

Korjaimen alkuopetus tunnetulla opetussekvenssillä toteutetaan yksinkertaisesti 

korvaamalla yhtälön (3.2) LMS-säädön virheen laskennassa käytetyt tehdyt päätökset 

än tunnetun sekvenssin oikeilla päätöksillä.

Korjaimet konvergoituvat nopeasti käytettäessä tunnettua opetussekvenssiä. 
Ongelmana on kuitenkin synkronoida lähetin- ja vastaanotinpäät siten, että molemmat 
aloittavat opetustilan yhtäaikaisesti. Mikäli aloituksen synkronointi ei osu aivan 
kohdalleen, tulee korrelaatiofunktion maksimikohta sivuun ja näin ollen myös 

korjaimen suurin kerroin muodostuu sivuun halutusta paikasta. Tämä huonontaa 

korjaimen ominaisuuksia. Jos taas jakson aloitusajankohdissa on suuri ero, ei 
korrelaatiota löydy eikä korjain konvergoi ollenkaan.

Tunnetun opetussekvenssin menetelmässä on huonoa myös se, että standardointi

järjestöt usein jättävät opetussekvenssin määritelmät melko epämääräisiksi. Tällöin 

valmistajat toteuttavat tuotteissaan omia valmistajariippuvia sekvenssejä, jolloin 

yhteentoimivuus eri valmistajien laitteiden välillä on hyvin ongelmallista [Gar98].

3.1.2 Sokea opetus

Sokean opetuksen perusajatuksena on, että vastaanottava modeemi adaptoituu ilman, 

että lähettävä pää joutuu tekemään asian hyväksi mitään. Lähettävä modeemi siis 
lähettää dataa aivan samalla tavalla koko oman toimintansa ajan. Tällöin ei tarvita
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mitään tilasynkronointia tai tietynlaisia opetussekvenssejä, jotta eri valmistajien laitteet 

toimisivat yhdessä.

Sokea opetusmenetelmä ei perustu tehtyihin päätöksiin vaan käyttää hyväkseen 
ennalta tunnettua (a priori) tietoa lähetetyn datan tilastollisista ominaisuuksista. Toisin 

kuin tunnetun opetussekvenssin menetelmä, sokea opetus ei avaa modeemin 

ilmaisimelle menevää signaalikuviota lähellekään vakaan toimintatilan kuviota, vaan 

vain sellaiseksi, että tehdyt päätökset ovat riittävässä määrin oikeita päätösohjatulle 

tilalle.

Korjainten sokea opetus on vielä siinä määrin vaikea ja epämääräinen tieteen alue, että 
mitään vankkaa teoriaa mahdollisten kustannusfunktioiden suunnittelemisen pohjaksi 
ei ole olemassa. Hyvien funktioiden suunnittelu onkin enemmän taidetta kuin tiedettä, 

ja uusia toimivia kustannusfunktioita syntyy kokeilemalla erilaisten vaihtoehtojen 

toimivuutta siten, että joku ensin esittää funktion ja sitten se validoidaan [Gar98].

Tällä hetkellä kolme tunnetuinta sokean opetuksen menetelmää ovat pienennetyn 
konstellaation algoritmi (RCA), vakioetäisyyden algoritmi (CMA) ja vakioetäisyyden 

algoritmi ilman risti termejä (MMA).

3.1.2.1 Pienennetyn konstellaation algoritmi

Pienennetyn konstellaation algoritmi (Reduced Constellation Algorithm, RCA) toimii 
siten, että vastaanotin yrittää sovittaa korjaimen ulostulokonstellaation sopimaan 
pienennettyyn neljän pisteen konstellaatioon. Tämä on kuvattu kuvassa 3.2, jossa 

pienemmät pisteet ovat lähetyskonstellaation pisteet ja isommat RCA-menetelmän 

käyttämä vastaanottokonstellaatio sekä Rr pienennetyn konstellaation pisteen etäisyys 
molemmista koordinaatiston akseleista. Korjaimen säätämiseen tarvittava virhe 

lasketaan siis nyt laskemalla korjaimen ulostuloa vastaavan pisteen etäisyys lähimpään 

pienennetyn konstellaation neljästä pisteestä [Sat75][God80b]. Idea tässä on, että 

korjain laskee vain päätöksen ylimmän bitin ja käyttää sitä korjainten kertoimien 

päivittämiseen. Päätöksen alempia bittejä kohdellaan siis kuten ne olisivat satunnaista 

dataan summautunutta kohinaa.

RCA-menetelmä pyrkii minimoimaan kustannusfunktion 

CF = E\yn-Rrcsgx\(yn)\2} (33)
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missä yn on korjaimen kompleksinen ulostulo, csgn(i/„) = sgn( Re{i/n) )+j*sgn( Im(i/J ), Rr 
perustuu lähetettyjen symbolien tilastollisiin ominaisuuksiin Rr = E(an2}/E{ | an |} ja E{x} 

tarkoittaa odotusarvoa.

Kuva 3.2. RCA-menetelmän graafinen esitys [Gar98].

Tällöin voidaan LMS-säädössä käyttää korjaimen kertoimien päivitykseen yhtälöä

cn+1 =cn-ß(yn~ Rrcsgn(y„ ))x¡ (3.4)

missä cn on korjaimen kerroinvektori, ßon askelkoko, xn on korjaimen sisääntulovektori 

ja * tarkoittaa kompleksikonjugointia.

RCA-menetelmän etuna on tarvittavien laskutoimitusten yksinkertaisuus. Lisäksi 

konstellaation asento tulee menetelmällä oikeaksi vaikkakin modulo 90°, sillä

menetelmä poistaa kantoaallon staattisen vaihevirheen. Modulo 90° oleva asento 
tarkoittaa, että konstellaatio on aina koordinaatiston suhteen suorassa, vaikka voikin 
olla kiertynyt 90° portain. Tämä kiertyminen ei kuitenkaan haittaa, sillä se otetaan 
huomioon symbolien differentiaalisella koodauksella joka tapauksessa.

3.1.2.2 Vakioetäisvyden algoritmi

Godard [GodSOa] [GodSOb] on esittänyt vaihtoehtoisen lähestymistavan konstellaation 

pienentämiselle. Siinä käytetään korjaimen ulostulon vaiheesta riippumatonta 

kustannusfunktiota

CF = £{(,„|:-Rc2)} (3.5)

missä yn on korjaimen kompleksinen ulostulo, R2 = Е{ял4}/Е{яп2} ja E{x} tarkoittaa 

odotusarvoa.
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Godardin menetelmässä lasketaan korjaimen ulostulon neliöllinen etäisyys tietystä 

ennalta määritellystä ympyrästä. Siksi sitä usein kutsutaan vakioetäisyyden 
algoritmiksi (Constant Modulus Algorithm, CMA). Tätä on havainnollistettu kuvassa 
3.3, jossa tummat pisteet edustavat lähetyskonstellaatiota, ja Rc-säteinen ympyrä on 

ilmaisimena toimiva ympyrä, johon korjaimen ulostuloa verrataan.

Kuva 3.3. CMA-menetelmän graafinen esitys [Gar98].

LMS-säädössä voidaan käyttää korjaimen kertoimien päivitykseen yhtälöä

cл + 1 (3.6)

Kuten aiemmin mainittiin, CMA-menetelmä on riippumaton konstellaation vaiheesta, 

toisin sanoen CMA ei poista kantoaallon staattista vaihevirhettä eikä pysty ollenkaan 

seuraamaan kantoaallon taajuusvirhettä.

3.1.2.3 Vakioetäisyyden algoritmi ilman risti termejä

Kolmas, hieman uudempi sokean opetuksen menetelmä on CMA-menetelmästä 

kehitetty MMA-menetelmä (Multi-Modulus Algorithm) [Oh95]. MMA:ssa jätetään pois 

CMA:n kompleksisen kustannusfunktion (3.5) ristitermit ja käsitellään reaali- ja 
imaginaarihaaran komponentteja erikseen kuten RCA-menetelmässä. MMA- 

menetelmän minimoitava kustannusfunktio on

CF = (3.7)

missä yRn on korjaimen ulostulon reaaliosa ja yLn imaginaariaosa, Rfi = Е{а„4}/Е{ял2} ja 
E{x) tarkoittaa odotusarvoa.
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Korjannen kertoimien päivitykseen voidaan käyttää LMS-yhtälöä

(3.8)

missä enon korjaimen kertoimien päivityksessä käytetty säätövirhe

G, = Т«,п(|^,л|2-R2m)+ /У/,п<|У/..|2 ~Rm) (3.9)

Alaindeksit R ja I tarkoittavat lausekkeessa (3.9) muuttujan reaali- ja imaginaariosia.

Kim CMA-menetelmä yrittää sovittaa korjaimen ulostulon R-säteiselle ympyrälle, 

yrittää MMA-menetelmä vastaavasti saada ulostulon reaali- ja imaginaariosat 

etäisyydelle Rm origosta (Kuva 3.4). Tällöin tuloksena on neliön muotoinen ilmaisin.

Kuva 3.4. MMA-menetelmiin graafinen esitys [Gar98].

MMA-menetelmä, kuten RCA, pystyy poistamaan kantoaallon staattisen vaihevirheen, 
jolloin tähän ei tarvita erillistä logiikkaa. Konstellaatio tulee siis suunnaltaan oikein, 
tosin modulo 90°, eli konstellaatio on koordinaattiakselien suhteen suorassa.

3.1.3 HDSL-modeemin sokea opetus käyttäen pienennettyä konstellaatiota

Nelitasoista PAM-modulaatiota (2B1Q) käyttävä ETSI:n standardin mukainen HDSL- 
modeemi käyttää korjainten alkuopetukseen sokeaa opetusmenetelmää, jota voisi 
kutsua puolisokeaksi. Menetelmässä vastaanottavan modeemin toiminta on 

pienennetyn konstellaation menetelmän (RCA) mukainen, eli symbolipäätökset 

tehdään käyttäen kahta ulointa pistettä yksiulotteisesta konstellaatiosta.

Lähettävä modeemi kuitenkin käyttää lähetyskonstellaationa vastaanottokonstellaation 
kanssa samanlaista konstellaatiota, eli kahta ulointa pistettä, mitä täysin sokeassa 
opetuksessa ei tehdä. Tällaista puolisokeaa opetusta käytetään, koska tällöin ei tarvitse 

synkronoida lähetintä ja vastaanotinta symbolin tarkkuudella, kuten tunnettuun
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opetusjaksoon perustuvan menetelmän tapauksessa. Puolisokeassa menetelmässä 

synkronointivaatimus on huomattavasti löysempi, sillä noin sadan symbolin tarkkuus 
riittää. Tällöin esimerkiksi modeemin yleinen ohjausprosessori voi hoitaa 
synkronointitehtävän, mikä ei ohsi mahdollista tunnetun sekvenssin menetelmässä.

3.2 Symbolia)astus [Kie99]

Symboliajastuksen tarkoituksena on kaivaa symbolitaajuudella tai sen moninkerralla 

sijaitseva kellotieto vastaanotetusta moduloidusta aaltomuodosta. Tämä kello tarvitaan 

jatkuva-aikaisen vastaanotetun signaalin muuntamiseksi diskreettiaikaiseksi 

symbolijonoksi. Synkronisessa datansiirrossa on olennaista, että vastaanottaja saa 

tarkan ajastustiedon, joka osoittaa oikean näytteenottohetken. Ajastusvirhe olisi 

pidettävä pienenä, jotta järjestelmän toiminta olisi tyydyttävää.

Symboliajastus voidaan toteuttaa kahdella tavalla: joko ohjaamalla vastaanottimessa 
suoritettavan näytteenoton taajuutta ja vaihetta siten, että ne ovat mahdollisimman 

lähellä optimaalista (Kuva 3.5), tai sitten suorittamalla AD-muunnos riittävän suurella 

kiinteällä taajuudella ja määrittelemällä tuloksista oikeaa ajastusvaihetta vastaavat 
arvot säädettävällä digitaalisella interpolaattorilla (Kuva 3.6). Transceiver-projektissa, 
jonka osa tämäkin työ on, on tarkoitus käyttää ensin mainittua menetelmää, koska 

jälkimmäinen menetelmä vaatisi erittäin nopean ja kalliin AD-muuntimen.

Analoginen näytteenotto
sisääntulosignaali

\
n

A/D-muunnos
Digitaalinen signaali

Ajastuksen ohjaus

Kuva 3.5. Ajastuksen ohjaus säätämällä näytteenoton vaihetta ja taajuutta.

Analoginen näytteenotto
Digitaalinen signaalisisääntulosignaali

Ajastuksen ohjaus

Digitaalinen
interpolaattoriA/D-muunnos

Kuva 3.6. Ajastuksen ohjaus käyttämällä säädettävää interpolaattoria.
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3.2.1 Epälineaarinen spektriviivaan perustuva menetelmä

Tämä menetelmä perustuu siihen, että vaikka signaalin keskiarvo on nolla, usein sen 
korkeammat momentit ovat syklostationaarisuuden vuoksi nollasta poikkeavia ja 
jaksollisia [Lee94, FraSO]. Kun tällainen signaali johdetaan epälineaarisuuden läpi, on 
tuloksena signaali, joka sisältää symbolitaajuisen komponentin tai sen moninkerran. 

Yleisimmin käytetty epälineaarisuus on neliöin ti. Esimerkiksi PAM-signaalille

R(t) =fiAkP(t-kT) (3.10)
*=—

itseisarvon neliön odotusarvo on

e||R(')|2]=^ (3.11)
m=-°°

olettaen, että symbolit ovat korreloimattomia, eli että

£кл']= (3.12)

mikä on mielekästä, varsinkin, jos käytetään sekoittajaa.

Signaalin (3.10) itseisarvon neliön odotusarvo (3.11) on selvästi periodinen symboli- 

taajuudella. Tämän signaalin perus taajuus voidaan kaivaa esiin kapealla kaistan- 

päästösuodattimella, joka samalla poistaa | R(T) \2 -signaalin satunnaiskomponenttien 

ja kohinan aiheuttamaa häiriötä.

Joskus, varsinkin kun signaalin lisäkaista on pieni (paljon alle 100%, jopa 0%), on 
neliöinnin sijasta käytettävä muita epälineaarisuuksia, kuten neljättä potenssia tai 
itseisarvoa, joka sarjakehitelmänsä (3.13) mukaisesti sisältää kaikki parilliset potenssit.

\х\ = ^апх2п (3.13)
л=0

Epälineaarisuuksilla on huonona puolena se, että ne aiheuttavat diskreettiaikaisessa 
toteutuksessa laskostumista epälineaarisuuden aiheuttaman signaalin kaistanleveyden 

kasvun vuoksi. Neljäs potenssi ja itseisarvo leventävät kaistaa enemmän ja aiheuttavat 

siten enemmän laskostumista kuin toinen potenssi. Laskostumisen aiheuttamaa jitteriä 

voidaan kuitenkin pienentää tekemällä kaistanpäästösuodatus ennen epä
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lineaarisuutta. Tämä perustuu havaintoon, että yleensä suurin osa varsinaisen 

signaalin spektristä ei osallistu epälineaarisuudessa muodostuvan ajastussignaalin 

syntyyn ja ne voidaan näin ollen suodattaa pois mahdollista häiriötä aiheuttamasta.

Risto Kari on väitöskirjassaan [Kar90] tutkinut neliöintimenetelmän eri variaatioita. 
Menetelmän kantataajuisen version lohkokaavio on esitetty kuvassa 3.7. Kanta
taajuinen vastaanotettu signaali suodatetaan kapealla Nyquist-taajuuksille ±1/2T 

viritetyllä kaistanpäästösuodattimella p(t) ja neliöidään. Sitten saadun signaalin 

positiivisen taajuuden komponentti moduloidaan Nyquist-taajuudelta kan ta taj uudelle 

ja ahpäästösuodatetaan suodattimella q(t), jolloin saadaan ajastuksen ohjaussignaali. 
Huomattavaa on, että signaalia z(t) voi alinäytteistää melko paljonkin, eli siis ajastusta 

ei tarvitse päivittää suodattimen q(t) laskentatahdissa.

e-j2n(t-to)/T

Kuva 3.7. Neliöintimenetelmän lohkokaavio [Kar90].

Koska ajastusta on laskettava vähintään kaksi näytettä joka symboli, on laskenta melko 

raskasta. Toteutus ei ole kuitenkaan kovin vaativa, sillä esimerkiksi perusmenetelmän 
vaatima eksponenttifunktiolla kertominen palautuu käytännössä ±l:llä kertomiseksi. 
Suodattiminakin voidaan käyttää hyvin pienen asteluvun suodattimia, esimerkiksi 

ensimmäisen asteen alipäästöä ja toisen asteen Nyqvist-suodatinta.

3.2.2 Korrelointimenetelmä

Korrelointimenetelmä perustuu siihen, että tehtyjen päätösten ja FIR-etukorjaimen 
viivelinjassa olevien AD-muunnosten välillä on korrelaatiota kanavan aiheuttaman 
symbolien keskinäisvaikutuksen (ISI) vuoksi. Korreloimalla yhdellä tehdyllä 

päätöksellä etukorjaimen viivelinja ja alipäästösuodattamalla nämä korrelaatiot 
saadaan melko tarkasti kanavan pulssivaste selville. Tämä on havainnollistettu 

kuvassa 3.8.
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Näytteet sisään

Ilmaisimessa 
tehty päätös

Kuva 3.8. Menetelmä pulssivasteen korreloimiseksi. (kuva J. Väänäsen)

Tämä pulssivaste liukuu viivelinjan suhteen lähettäjän kellon ja vastaanottajan 
näytteenoton ajastuksen taajuuden ja vaiheen mukaan. Ajastus voidaan päätellä tästä 
pulssivasteesta esimerkiksi yhtälöiden (3.14) ja (3.15) mukaisesti. Tyypin A 

ajastusfunktio pyrkii pitämään keskimmäisen tapin molemmin puolin olevat tapit yhtä 

suurina (Kuva 3.9), ja tyypin В ajastusfunktio taas pyrkii pitämään keskitapin viereisen 

tapin nollassa (Kuva 3.10).

Tyyppi A :
f(z) = Uhl-h_1) = ±[h(T + T)-h(T-T)\ (3.14)

Kuva 3.9. Tyypin A ajastusjärjestelmän ideaalitilanne

B:

f(T) = h{ =h(T + T)

Kuva 3.10 Tyypin В ajastusjärjestelmän ideaalitilanne.

(3.15)
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Jos esimerkiksi tyypin A ajastusfunktio sovitetaan kuvan 3.8 korrelaatioon, saadaan 

kuvan 3.11 mukainen järjestelmä. Tätä voidaan vielä hieman parantaa, sillä viimeinen 
yhteenlasku voidaan siirtää alipäästösuodattimien ja kertolaskujen toiselle puolelle, 

jolloin tarvitaan vain yksi kertolasku ja alipäästösuodatus. Lisäksi on todettu 

simuloinnein, että korrelaatiossa riittää ilmaisimen päätöksen etumerkillä kertominen, 

mikä poistaa kertolaskut kokonaan. Tällöin korrelaatioajastus on hyvin helppo 

toteuttaa.

Näytteet sisään

Ilmaisimessa 
tehty päätös

Kuva 3.11. Tyypin A mukainen korrelaatiosynronisaation ajastusvirheen ilmaisin.

Kompleksisessa tapauksessa, kuten käytettäessä QAM- tai САР-modulaatiota, voidaan 
tarvittavat laskut tehdä kompleksiluvuilla, jolloin ajastuksen laskeminen toimii samalla 

tavalla, laskenta vain on kompleksiluvuista johtuen monimutkaisempaa. 

Kompleksinen lopputulos on vielä muunnettava reaaliseksi säätövirheeksi, mikä 
voidaan tehdä esimerkiksi itseisarvolla. Toinen mahdollinen tapa on käyttää vain 
toisen haaran, joko reaali- tai imaginaarihaaran, viivelinjaa ja päätöksiä, ja toteuttaa 

ajastus kuten reaalisessa tapauksessa.

3.3 Automaattinen tason säätö [Kie99]

Vastaanotetun signaalin taso voi modeemeissa vaihdella jopa 40 dB yhteyden 
pituudesta ja laadusta riippuen. AD-muunnoksen kannalta on kuitenkin edullista, että 
vastaanotettu signaali pysyy teholtaan ja huippuarvoiltaan suurinpiirtein 

muuttumattomana. Näin AD-muunnoksen ylivuodon vaara voidaan minimoida, 

samoin kuin tilanne, että AD-muunnoksen dynamiikasta ei käytetä kuin pientä osaa. 
Myös adaptiivisten korjainten ja symboliajastuksen kannalta on suotavaa, että

41



SIGNAALIPROSESSORILLA TOTEUTETTAVA SIGNAALINKÄSITTELY

vastaanotettu signaali pysyy suurinpiirtein samoissa rajoissa olosuhteista riippumatta. 

Signaalin tason saattamiseksi edullisimmalle alueelle käytetään yleisesti automaattista 

tason säätöä (Automatic Gain Control, AGC).

Analoginen AGC on yleensä kytkentä, joka on ohjattavissa digitaalisesti, ja ohjaus
signaali muodostetaan mittaamalla tai arvioimalla signaalin tasoa jotenkin. AGC:tä 

voidaan säätää joko jatkuva-aikaisesti, jolloin AGC-piirin on voitava säätää tasoa hyvin 

pienin portain laitteiston toiminnan häiriintymisen välttämiseksi, tai sitten kerran 

yhteyden muodostuksen aikana, treenausjakson alussa, jolloin AGC-piiri voi olla 

huomattavasti karkeajakoisempi.

Digitaalinen AGC (DAGC) on tasonsäädin, joka on toteutettu järjestelmän 
digitaalisessa osassa, eli siis AD-muunnoksen jälkeen. DAGC:llä voidaan hienosäätää 

AD-muunnettua dataa siten, että sen taso on optimaalinen korjailuille.

Säätöä varten verrataan vastaanotetun signaalin tasoa referenssitasoon, ja vaadittava 

vahvistus saadaan kaavalla (3.16). Varsinainen AGC:n säätö voidaan sitten tehdä joko 

kerralla, jolloin täytyy laskea tarvittava AGC:n vahvistus suoraan muodossa

referenssitaso . zxAagc = —-------------------------- (ЗЛ6)

mitattu taso

tai sitten rekursiivisesti siten, että ensin mitataan taso, sitten verrataan mitattua tasoa 
referenssiin, ja jos mittaustulos on pienempi, nostetaan AGC:n vahvistusta yhdellä 

pykälällä. Tätä toistetaan, kunnes referenssi ylittyy.

Referenssitaso määräytyy signaalin huippuarvon ja keskimääräisen tason suhteesta, 

sillä empiirisesti tiedetään, että huippuarvon suhde RMS-tasoon on noin 10-15 dB. 

Lisäksi on jätettävä varmuuden vuoksi muutama desibeli marginaalia, jotta signaali ei 

missään tilanteessa leikkautuisi.

3.4 Muut mittaukset ja säädöt

3.4.1 Tulosignaalin tason mittaus

Tulosignaalin taso on voitava mitata, jotta sitä voitaisiin AGC:lla säätää. 

Analogiapuolen AGC:n säätämiseksi on voitava mitata taso heti AD-muunnoksen
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jälkeen. Digitaalipuolen AGC:n säätämiseksi taas on mitattava esimerkiksi FIR- 
etukorjaimen viivelinjan taso.

Koska tason tehollisarvon mittaaminen vaatisi näytteiden neliöimistä, mitataan se 

usein näytteiden itseisarvon keskiarvona, tai bittitarkkuuden säilyttämisen vuoksi 

itseisarvojen summana. Tällöin säästytään kertolaskulohkolta. Tason mittaustulos on 
alipäästösuodatettava, jotta se saadaan mahdollisimman häiriöttömäksi.

3.4.2 Ilmaisinvirheen suodatus

Yhteyden laadun tarkkailu on erittäin tärkeää verkon hallinnan kannalta. Laatua 

voidaan arvioida esimerkiksi kohinamarginaalista. Se kertoo, kuinka paljon kohina ja 

muut häiriöt saavat vielä lisääntyä ilman, että tietty bittivirhesuhde ylittyy. 
Kohinamarginaali voidaan estimoida alipäästösuodattamalla ilmaisinvirheen 
itseisarvoa.

3.4.3 Symbolipäätösten keskiarvolaskenta

Joskus adaptiivisten korjainten konvergoinnissa tulee tilanne, että etukorjain syystä tai 
toisesta romahtaa, ja DEE asettuu siten, että ilmaisinvirhe on hyvin lähellä nollaa. Voi 
myös käydä niin, että korjaimen kertoimet asettuvat kustannusfunktion väärään, 

paikalliseen minimiin. Myös tällöin korjainten kannalta tilanne on hyvä, sillä 

ilmaisimen virhe on hyvin pieni. Ulostulokonstellaatio on kuitenkin molemmissa 

tapauksissa vääristynyt, jolloin siirretty data on todennäköisesti täysin 
korruptoitunutta.

Yksi tapa havaita mahdollisia virhekonvergointitilanteita on tarkkailla tehtyjä 
symbolipäätöksiä. Paras tapa on tarkkailla kaikkien konstellaation pisteiden 

todennäköisyyksiä, ja vaatia, että ne ovat samansuuruisia. Tämä on kuitenkin yleensä 
liian raskas operaatio toteutettavaksi. Tämän sijaan voidaan laskea kompleksisten 
symbolien keskiarvoa esimerkiksi alipäästösuodattamalla, ja vaatia, että tuloksen tulisi 

olla lähellä nollaa. Tämä ei kuitenkaan yksistään riitä varmistamaan, että konstellaatio 

on kunnollinen, sillä tällainen virheilmaisin olisi tyytyväinen myös tilanteeseen, jossa 

korjaimen ulostulosignaali sisältää esimerkiksi vain konstellaation sisimmät neljä 

pistettä. Tällaisen poikkeaman havaitsemiseksi voidaan laskea keskiarvon lisäksi 
symbolipäästösten reaali- ja imaginaariosien itseisarvojen keskiarvoa, jolloin tuloksen 
tulisi olla konstellaation ensimmäisen neljänneksen painopiste.
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4 QAM-MODULAATION TOTEUTUS

4.1 Texas Instrumentsin TSC6000 vakiosolu-ASIC -teknologia

Jotta eri menetelmiä voisi verrata keskenään myös pinta-alan ja tehonkulutuksen 

suhteen, tarvitaan jonkin verran tietoa käytetystä prosessista. Tässä työssä esitetyt 
arviot perustuvat Texas Instrumentsin TSC6000-sarjan ASIC-teknologiaan [Tex98], sillä 
TI on yksi mahdollinen ehdokas suunniteltavan transceiver-piirin valmistajaksi. Muita 

mahdollisia valmistajia ovat esimerkiksi NEC ja LSI, joilla on vastaavantasoiset 

prosessit.

TSC6000-teknologia perustuu CMOS-teknologiaan ja käytetty viivanleveys on 0.18 

mikronia (0.18 pm). Se mahdollistaa jopa 16 miljoonan portin kokoisen piirin 
toteuttamisen käyttäen jopa kuutta metallointikerrosta. Käyttöjännitemahdollisuuksia 
on kolme, 1.1, 1.4 ja 1.8 volttia, ja sisään- ja ulostuloissa (I/O) voidaan käyttää 

jännitteitä aina 3.3 volttiin saakka.

Suunnittelussa tarvittavien peruslohkojen, kuten rekistereiden ja multiplekserien koot 
ekvivalenttiportteina sekä viiveet on saatu TSC6000-teknologian manuaaUsta [Tex98]. 

Monimutkaisemmat lohkot, kuten summaimet ja kertojapiirit on syntetisoitu käyttäen 

Synopsyksen Design Analyzer -ohjelmistoa [Syn98], jonka tuloksista tarvittavat 

parametrit on otettu. RAM- ja ROM-muistien osalta parametrit on saatu Texas 

Instrumentsin teknisen tuen Norbert Beckin [Bec99] lähettämistä datalehdistä.

4.2 Sinin ja kosinin tuottaminen

Sinin ja kosinin tuottaminen sekä modulaattoria että demodulaattoria varten tulee olla 

tarkkuudeltaan muodostettavan signaalin bittitarkkuuden kanssa yhtenäinen. 
Vastaanottimessa vaihe on voitava ilmaista riittävän tarkasti, jotta kantoaallon 
säätäminen lähettimen taajuudelle onnistuisi hyvin. Lähettimessä voisi riittää hyvinkin 
pieni taulukko sinin ja kosinin muodostamiseen, jos näyte-, symboli- ja keskitaajuudet 

olisivat yksinkertaisissa murtolukusuhteissa toisiinsa. Jotta kantoaallon taajuutta 

voitaisiin säätää ja jotta mahdollistettaisiin yksinkertaisia murtolukusuhteita

hankalammin toteutettavat suhteet eri taajuuksien välille, on lähettimessäkin vaihe 
ilmoitettava riittävän monella bitillä.
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Otetaan tarkasteltavaksi tapaus, jossa vaihe esitetään 16 bitillä, varsinaisessa sinin ja 

kosinin laskennassa käytetään 14-bittistä vaihetta ja jossa funktioiden arvot esitetään 13 

bitillä. Tämä tapaus on bittitarkkuuksiensa puolesta mahdollinen sekä transceiver- 
piirin lähetys- että vastaanotinosaan. Kaikki myöhemmät esimerkit esitetään tämän 

tapauksen pohjalta.

4.2.1 Simulointitulokset eri menetelmistä

Sinin ja kosinin tuottamisen eri menetelmiä simuloitiin C-kielellä tehdyllä 
simulaattorilla. Simuloinneista mitattiin kaikkien taulukoitujen pisteiden 

keskimääräinen neliövirhe (MSE) sekä maksimivirhe. Nämä on esitetty taulukossa 4.1 

esimerkkitapaukselle. MSE on ilmoitettu desibeleissä (lOlogJLs2)), maksimivirhe sekä

absoluuttisena että LSB:n suhteen normalisoituna. Liitteessä 1 on tuloksia hieman 
laajemmin, sekä vaiheen että amplitudin bittimäärän vaihdellessa 12 ja 15 bitin välillä.

MSE-tasoista nähdään, että Sunderlandin menetelmä ja MSE-virheen minimoiva 

Nicholaksen menetelmä ovat hyvin tasaväkisiä. Niiden suorituskyky on kuitenkin 

nelisen desibeliä alle ideaalisen taulukoin timenetelmän, mikä menetelmien 
likiarvoisuuden vuoksi oli odotettavissa. Taylorin 1. asteen polynomiin perustuva 

menetelmä on vielä kolmisen desibeliä huonompi, mikä johtuu ainakin polynomin 

asteluvun pienuudesta ja bittitarkkuuksien valinnasta. CORDIC-menetelmän 9 dB 

ideaalista huonomman tuloksen syy on lähinnä menetelmän epälineaarisuus eli kierrot 

arctan(2"n):llä.

Nicholaksen menetelmän edut tulevat esiin, kun siinä otetaan käyttöön yksi bitti lisää 
vaiheeseen. Tällöin menetelmän vaatima ROM-muistin koko kasvaa 6656:een bittiin ja 
kokonaisporttimäärä 4460:een. Tällöin pinta-ala on hyvin lähellä Sunderlandin 

menetelmää, mutta MSE-taso on -80.0 dB ja maksimivirhe 1.02 LSB:tä.

Taulukko 4.1. Eri menetelmien virhe- ja kokoarviot vaiheen ollessa 14 bittiä ja ulostulo 13 bittiä 
ja tuotettaessa sekä sini- että kosiniaaltoa. Logiikka-arvio sisältää myös modulaattorin. 

Vaiheakkumulaattorin leveys on 16 bittiä.

Vaihe/
Amplitudi
Bitteinä

Menetelmä MSE/dB Maksimi-
virhe

Maksimi-
virhe/
LSB

ROM/bit Logiikka/
portteja

Portteja
yhteensä

14/13 sin(f)-f

C
Oop 1.22E-04 0.5 40960 2119 15772

Sunderland -79.2 3.17E-04 1.31 6144 2199 4247
Nicholas MSE -79.4 3.55E-04 1.46 4608 2239 3775
Taylor 1 .aste -76.0 4.13E-04 1.69 2304 2570 3338

CORDIC -74.3 6.01 E-04 2.46 0 4750 4750

45



QAM-MODULAATION TOTEUTUS

Taulukossa 4.1 on lisäksi kerrottu vaadittujen ROM-taulukoiden yhteiskoko bitteinä 

sekä arvioitu logiikan määrä ekvivalenttiportteina [Tex98]. Sarakkeessa "Portteja 

yhteensä" on koko lohkon arvioitu pinta-ala portteina, kun oletukseksi on otettu, että 

kolme ROM-muistin bittiä vie yhtä paljon tilaa kuin yksi porttipiiri [Bec99].

Tämä oletus muistin pinta-alan kasvamisesta lineaarisesti ei välttämättä pidä 
paikkansa, sillä vaikka muistisolujen pinta-ala kasvaakin lineaarisesti, saattaa 
osoitelogiikan ala kasvaa jopa eksponentiaalisesti. Usein kuitenkin multipleksointi- 

suhdetta muuttamalla, esimerkiksi suhteesta 16:1 suhteeseen 32:1, saadaan 

osoitelogiikan kasvu lähemmäs lineaarista mallia. Muistilohkojen ympärillä on lisäksi 
vielä vakion levyinen kaista, jolla ei sijaitse mitään logiikkaa. Tämän alueen pinta-ala 
kasvaa vain bittimäärän neliöjuuren suhteessa. Täten lineaarinen kasvu on riittävän 

lähellä todellista tilannetta, kun muistin koko on kohtuullisen lähellä Beckin 

datalehden kahta kilobittiä.

Eri menetelmien aiheuttamia virheitä voidaan tutkia myös tarkastelemalla virheen 
tasoa vaiheen eri arvoilla. Kuvissa 4.1 - 4.4 on esitetty sini-vaihemenetelmän, 
Sunderlandin ja Nicholaksen menetelmän sekä Taylorin 1.asteen polynomiin 

perustuvan menetelmän virheen itseisarvon kuvaajat. Kussakin kuvaajassa on vain 

yksi neljännes koko siniaallosta, sillä muut neljännekset ovat symmetrisiä. Virhe on 
esitetty LSB:n suhteen normalisoituna, jolloin esimerkiksi 0.5 LSB virhe tarkoittaa, että 
virhe on alle kvantisointirajan. Tämä virhegraafi kertoo MSE-virhettä enemmän, sillä 

siitä näkyy virheen jakauma ja maksimi.

Kuvasta 4.1 nähdään, että sini-vaihe -menetelmän virhe on suurimmillaan 0.5 LSB, eh 

menetelmä toimii ideaalisesti aiheuttamatta ylimääräistä virhettä kvantisointivirheen 
lisäksi.
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sin(f)-f

06

Näytteen numero

Kuva 4.1. Sini-vaihe-erotusmenetelmän virhegraafi vaiheen ollessa 14 bittiä ja ulostulon 23
bittiä.

Sunderlandin ja Nicholaksen MSE-menetelmien sekä Taylorin 1. asteen likiarvoon 
perustuvan menetelmän (kuvat 4.2 - 4.4) virheet ovat suurempia kuin pelkkään 

taulukoimiseen perustuvan menetelmän, koska ne perustuvat approksimointiin. Virhe 

vaihtelee melko paljon, ja vaihekulmalla välillä [0, я/4] virhe on paikallisen 

maksimivirheen osalta hieman pienempi kuin välillä [я/4, я/2]. Tämä johtuu ainakin 

osittain kosinin muodostuksessa käytettävän korjaus termin

-sin(or + /?)sin(y) (4.1)

huonommuudesta sinin vastaavan termin

cos(or + y9)sin(y) (4.2)

suhteen. Likiarvoistettaessa sin(or-f/2):aa sin(a):lla ja cos{a+ß):aa cos(or):lla tulee siniin 

suhteellisesti enemmän virhettä pienillä kulman arvoilla.
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Sunderland

1.4

1.2

Näytteen numero

Kuva 4.2. Sunderlandin menetelmän virhegraafi vaiheen ollessa 14 bittiä ja ulostulon 13 bittiä.

Nicholas MSE

Näytteen numero

Kuva 4.3. Nicholaksen menetelmän virhegraafi vaiheen ollessa 14 bittiä ja ulostulon 13 bittiä.
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1. asteen Taylor

1.8

Näytteen numero

Kuva 4.4.1. asteen Taylorin polynomia käyttävän menetelmän virhegraafi vaiheen ollessa 14
bittiä ja ulostulon 13 bittiä.

Jos esimerkiksi tarvitaan sinin arvoja 12 bitillä ilmaistuna, voidaan likiarvon laskevalla

menetelmällä, jonka maksimivirhe on 1 LSB, muodostaa esimerkiksi 13-bittinen sini ja 
katkaista sitten alin bitti pois. Tällöin riippuen 13-bittisen tilanteen virheen merkistä on 
12-bittisessä näytteessä joko edelleen 1 LSB virhe tai sitten virhettä ei ole lainkaan. 
Koska kuitenkin käytettävä menetelmä perustuu siihen, että tuloksen merkkiä 

vaihdetaan vaiheen neljänneksestä riippuen, pysyy maksimivirhe 1 LSB suuruisena. 

Jos taas maksimivirhe on 13-bittisessä sanassa 1.5 LSB, on se katkaisun jälkeen 1.25 tai 
0.75 LSB. Nähdään, että katkaisemalla on saavutettavissa pientä etua, mikäli 
maksimivirhe on yli yhden LSB:n. Etu ei kuitenkaan ole kovin suuri, joten tällainen 

katkaisu ei ole yleensä järkevä toimenpide.

Tärkein mittari menetelmien soveltuvuudelle modulaation tarvitsemien sini- ja

kosinifunktioiden tuottamiseen on moduloidun spektrin puhtaus. Tätä on kuitenkin 
vaikea tarkastella projektin tässä vaiheessa, koska simulointiohjelma ei ole vielä 
bittitarkkuuksien osalta valmis. Spektrin puhtautta voidaan kuitenkin yrittää arvioida 
tuotetun sinin ja kosinin spektrien puhtaudesta. Spektrissä esiintyvät häiriötaajuudet 

moduloivat myös signaalia varsinaisen kantoaaltotaajuuden lisäksi. Jos kantoaallon ja 

häiriötaajuuden taajuusero on pienempi kuin moduloitavan signaalin kaistanleveys,
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menevät hyötysignaali ja häiriösignaali päällekkäin ja hyötysignaaliin summautuu 

korreloivaa virhettä.

Vaikka häiriötaajuuden moduloima signaali ei häiritsisikään saman kanavan 
hyötysignaalia, voi se häiritä naapurikanavaa mikäli käytetään useampaa kantoaaltoa 

samaan suuntaan. Siksi menetelmää valittaessa on pidettävä huolta siitä, että 

suurimmatkin häiriötaajuudet ovat tasoltaan alle kvantisoirmin aiheuttaman valkoisen 

kohinan tason, joka on noin 6.02 dB per bitti. Esimerkiksi 12-bittisen laskennan 

signaali-kohinataso on noin 72.2 dB ja 13-bittisen 78.3 dB.

Kuvissa 4.5 - 4.9 esitetyt eri menetelmien spektrit on laskettu tapauksessa, jossa 
vaihekulma laskettiin 16 bitin tarkkuudella. Sinin ja kosinin laskentatarkkuus oli 14 

bittiä vaiheen ja 13 bittiä amplitudin osalta. Järjestelmän kellotaajuus oli 30 MHz ja 

tuotetun sinin taajuus 11.992 MHz, ja käytössä oli Nicholaksen häiriöiden 

vähentämismenetelmä, jolloin simulointeja tarvittiin vain yksi. Spektrit on laskettu 
käyttäen Blackman-Harrisin ikkunaa ja FFT:tä.

Kuvista 4.5 - 4.7 nähdään, että spektriominaisuuksiltaan puhdas taulukointi- 

menetelmä, Sunderlandin menetelmä ja MSE-mielessä virheen minimoiva Nicholaksen 

menetelmä ovat hyvin samankaltaisia, tuotetun taajuuden ja suurimman häiriö- 

taajuuden suhteet ovat -84.2, -83.9 ja -84.1 dB. Puhtaan taulukoinnin spektrissä tosin 
häiriötaajuudet näkyvät selvemmin kohinan hieman pienemmän kokonaistason 
vuoksi. Nicholaksen ennustama häiriöiden minimitaso on yhtälön (2.31) mukaan 84.3 

dB, joten tulos on näiden menetelmien osalta hyvin lähellä teoreettista.

Kuva 4.5. Kaikki pisteet taulukoimalla tuotetun siniaallon spektri (f=11.99MHz, Fs-30 MHz).
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Kuva 4.6. Sunderlandin menetelmällä tuotetetun siniaallon spektri (f =11.99MHz, F=30
MHz).

Kuva 4.7. Nicholaksen menetelmällä tuotetun siniaallon spektri, virhe MSE-mielessä 
minimoiden (f=11.99MHz, F=30 MHz).

Kuvassa 4.8 on spektri Nicholaksen menetelmästä, jossa näytteiden maksimivirhe on 

minimoitu. Nähdään, että kohina on hyvin tasaista, mutta sen taso on vastaavasti 

melko korkea, -70 dB luokkaa. Suurimmat häiriötaajuuspiikit ovat -69.8 dB 

vaimentuneita.
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Kuva 4.8. Nicholaksen menetelmällä tuotetun siniaallon spektri, virhe minmax-mielessä 
minimoiden (f=11.99MHz, F =30 MHz).

Kuvassa 4.9 on Taylorin 1. asteen funktiolla muodostetun sinin spektri. Se on 
taulukkomenetelmän ja Sunderlandin ja Nicholaksen MSE-menetelmän kanssa hyvin 
samankaltainen, mutta tuotetun taajuuden ja suurimman häiriötaajuuden suhde on 

niitä noin 4 dB huonompi, -79.9 dB. Tämä on kuitenkin yli 13-bittisen laskennan 

kv antisoin tikohinan tason (78.3 dB).

Kuva 4.9. Taylorin 1. asteen sarjan mukaisesti tuotetun siniaallon spektri (f-11.99MHz, F=30
MHz).

4.2.2 Tehonkulutuksen arvioiminen

Integroidun piirin tehonkulutuksesta suurin osa muuttuu lämmöksi, joka on piirin 
toiminnan kannalta haitallista. Piirin suurta lämmöntuottoa voidaan kompensoida
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tiettyyn rajaan saakka käyttämällä paremmin lämpöä ulospäin siirtävää kotelointia, 

mutta tällainen ratkaisu on aina kallis. Siksi on hyvä vertailla eri toteutusvaihtoehtoja 

myös arvioimalla niiden tehonkulutusta, jotta koko piirin tehonkulutus pysyisi 
sallituissa rajoissa.

Tämän työn tehonkulutusarviot perustuvat Texas Instrumentsin TSCóOOO-manuaalissa 

[Tex98] kerrottuihin laskukaavoihin. Näiden kaavojen mukaan lohkon kokonais- 

tehonkulutus on logiikan, muistien ja kellopuun tehonkulutusten summa. Koska 
kellopuun rakenne kuitenkin riippuu hyvin paljon myös piirin muista lohkoista, on 

järkevää jättää sen osuus tehonkulutuksesta pois arvioista.

(4.3)muisti

Logiikan tehonkulutus taas voidaan jakaa makrojen, kuten summaimien ja 
multiplekserien sisäiseen tehonkulutukseen ja niiden yhteenliittämisen aiheuttamaan 
tehonkulutukseseen.

Makrolohkojen tehonkulutus on puolestaan kombinaatiologiikan ja kiikkujen 

tehonkulutusten summa. Kombinaatiologiikan teho lasketaan kaavalla

(4.4)

missä Vdd on lohkon käyttöjännite, F on toimintataajuus, N on ekvivalenttiporttien 

määrä lohkossa ja ACT on logiikan tilanmuustosten keskimääräinen todennäköisyys 

(usein käytetään kerrointa 0.2 eli 20%). Cpdg on keskimääräisen kiikun ekvivalentti- 
kapasitanssi, jonka avulla ilmoitetaan logiikkaportin, lohkon tai makron tehonkulutus 
sellaisen ekvivalenttien kapasitanssin avulla, joka kuluttaisi samoissa olosuhteissa 
yhtä paljon tehoa.

Kiikkujen tehonkulutus lasketaan kaavalla

(4-5)

missä Nf on kiikkujen määrä, Cpdfl on ekvivalenttikapasitanssi kiikun tilan vaihtuessa ja 

Cpdfn kun tila ei vaihdu. ACT on kiikkujen tilanvaihdoksen keskimääräinen 

todennäköisyys.

Yhteenliittämisen aiheuttama tehonkulutus jakautuu makrojen sisäänmenojen 
kapasitiivisen kuorman ohjaamisesta aiheutuvaan tehonkulutukseen sekä makrojen
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välisten signaalivetojen tehonkulutukseen. Jälkimmäisen osan arviointi on vaikeaa, 

kun muun piirin rakenne ei vielä ole tiedossa, eikä arvioitavan lohkon rakenne tai koko

juuri vaikuta tämän tehonkulutuksen määrään. Siksi on luontevaa jättää tämä osa pois, 
ja arvioida tehonkulutusta yhtälöllä

P , =F * C * V..2 *inter o info dd F * ACT (4.6)

missä Cmf0 on sisäänmenojen keskimääräinen kapasitanssi kuormitettavuuden (fan-out) 

suhteen ja Fo on kokonaiskuormitettavuus, johon vaikuttaa piirin ominaisuuksista 

lähinnä ekvivalenttiporttien määrä.

Muistin tehonkulutus on laskettava jokaiselle muistilohkolle erikseen, sillä muistien 

tehonkulutus riippuu paitsi koosta, myös luku- ja kirjoitusaktiivisuudesta.

P=(Crd * RD+Cwr * WR+Csb * SB)*Vd/*F (4.7)

missä CrJ on valmistajan ilmoittama muistin ekvivalenttikapasitanssi lukuoperaatiolle, 
sama kirjoitusoperaatiolle ja Csb stand-by -tilan kapasitanssi. RD on luku- 

operaatioiden osuus kellojaksoista, WR kirjoitusoperaatioiden osuus ja SB=(1-RD-WR). 

Kaikkia kolmea ei välttämättä esiinny kaikilla muisti tyypeillä, esimerkiksi ROM- 
muistilla on vain Crd-arvo. Lisäksi useampiporttisella muistilla on jokaisella portilla 

vastaavat arvot, jotka voivat hieman poiketa toisistaan.

Käyttämällä edellä esiteltyjä menetelmiä voidaan eri menetelmien tehonkulutuksia 

arvioida. Nämä arviot on esitetty taulukossa 4.2. PIMo tarkoittaa koko lohkon 

yhteistehonkulutusta, johon on laskettu logiikan tehonkulutus (PlogiaJ ja muistin 

tehonkulutus (Pmuish) yhteen.

Taulukko 4.2. Eri menetelmien arvioitu tehonkulutus, kun vaihe on 14 bittiä ja ulostulo 13
bittiä leveä. Yksikkönä on milliioatti.

Sin(f)-f Sunderland Nicholas Taylor CORDIC
P lohko 10.76 2.33 2.09 1.52 1.73

P logiikka 0.81 0.84 0.98 0.96 1.73
P muisti 9.95 1.24 1.12 0.56 0.00
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4.2.3 Viivearviot

Modulaation laskentanopeus on näytetaajuuden mukaan noin 30 MHz. Tämä 

tarkoittaa sitä, että signaalin etenemisviive kombinaatiologiikan läpi rekisteristä

toiseen on oltava alle 30 ns, kun otetaan huomioon rekisterien asettumisajat, noin 1.5 
ns. Jos siis oletetaan, että sinin ja koskiin arvot talletetaan rekistereihin heti niiden 
laskemisen jälkeen, on laskentalogiikan viiveen oltava vaiheakkumulaattorista näihin 

rekistereihin alle edellä mainitun 30 nanosekunnin.

Tutkitaan edelleen 13-bittisen amplitudin ja 14-bittisen vaiheen tapausta. Tällöin 
kaikilla menetelmillä on yhteistä logiikkaa vaiheen ja amplitudin muokkausta varten. 
Näiden alilohkojen, kahden invertterin ja kolmen multiplekserin, viiveeksi voidaan 

arvioida noin 1.2 nanosekuntia (kuva 2.9).

Sinifunktion ja vaiheen erotusalgoritmissä (kuva 2.10) tarvitaan vain yksi summain,

jonka viive on noin 5 ns, vaikka toteutus olisi ripple carry -tyyppinen. Lisäksi ROM- 
muistilla on jokin rajallinen hakuaika, arviolta noin 4 ns. Kaikille menetelmille yhteisen 
viiveen kanssa kokonaisviive on siis 10.2 ns.

Sunderlandin menetelmässä (kuva 2.11) tarvitaan kaksi summainta, joiden viiveiksi 

voidaan arvioida 3.5 ja 5 ns. Kahden ROM-muistin viive on molemmilla noin 3 ns 
luokkaa niiden pienen koon vuoksi. Täten Sunderlandin menetelmän logiikan 

läpimenoviiveeksi saadaan 12.7 ns.

Nicholaksen menetelmässä (kuva 2.13) tarvitaan Sunderlandin menetelmän lohkojen 

lisäksi kaksi invertteriä ja multiplekseriä, jotka lisäävät maksimiviiveeseen noin 0.9 ns. 
Tällöin Nicholaksen menetelmän kokonaisviiveeksi saadaan 13.6 ns.

Taylorin menetelmässä (kuva 2.14) kriittinen polku koostuu ROM-muistin 
hakuviiveestä, kertojasta ja kahdesta summaimesta. Näiden ja yhteisen osan 

kokonaisviive on 18.3 ns, kun kertojan viiveeksi on syntetisoimalla saatu 5.6 ns.

CORDIC-menetelmässä (kuva 2.16) tarvitaan ainakin kahdentoista summaimen 
muodostama ketju, jolloin koko ketjun läpimenoviiveeksi saadaan noin 72 ns. Jotta 

vaadittu 30 ns raja saavutettaisiin, on käytettävä esimerkiksi carry lookahead - 

tyyppisiä summaimia. Tällöin nopeus saadaan esimerkiksi kolminkertaiseksi (viive 

noin 24 ns), mutta samalla CORDIC-menetelmän pinta-ala kasvaa myös noin 

kolminkertaiseksi.
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4.2.4 Rekursiivisen menetelmän analysointi

Perusmuodossaan rekursiivinen menetelmä tarvitsee neljä kertojapiiriä, kaksi 

summainta ja kaksi ohjausrekisteriä. Kun oletetaan, että ulostulon tarkkuus on edelleen 

13 bittiä, saadaan lohkojen pinta-aloiksi 3000, 100 ja 50 ekvivalenttiporttia, minkä

lisäksi modulaattori vie 1550 porttia. Tällöin kokonaispinta-alaksi saadaan 4700 porttia 
ja tehonkulutukseksi noin 1.8 mW. Logiikan läpikulkuviiveeksi voidaan arvioida noin 
20 ns.

Rekursiivinen menetelmä on siis aiemmin käsiteltyjen menetelmien rinnalla 

suurimmasta päästä pinta-alaltaan ja tehonkulutukseltaan keskitasoa. Myös 
läpimenoviive on hieman muita suurempi CORDIGia lukuunottamatta, mutta aivan 

riittävän nopea noin 30 MHz taajuudelle.

Menetelmän huono puoli on myös se, että taajuuden säätö tapahtuu kertoimilla, jotka 

eivät ole lineaarisia vaan sini- ja kosinimuotoisia. Tämä saattaa aiheuttaa ongelmia, 

mikäli halutaan käyttää modulaattoria kantoaallon seurantaan, sillä sama säätö 
aiheuttaa tällöin taajuudesta riippuen erilaisen taajuuden muutoksen. Lisäksi 
rekursiivisen menetelmän luonteen mukaisesti katkaisuvirheet kumuloituvat, jolloin 

tarvitaan logiikkaa järjestelmän resetoimiseksi sopivissa kohdissa, jotta tuotettava 

taajuus säilyisi oikeana ja amplitudi vakiona. Osaltaan stabiilisuuteen vaikuttaa myös 
se, että tuotetun taajuuden ja lasken ta taajuuden suhde on suurimmillaan noin 0.4, kun 
sen tulisi menetelmän oletusten mukaan olla lähellä nollaa.

4.2.5 Menetelmän valinta

Sinifunktion ja vaiheen erotukseen perustuva taulukon pienentäminen ei ole riittävä 

menetelmä, vaikka tarvittavan muistin kokoa voidaankin vähentää 80%. Koska muut 
menetelmät pienentävät muistin kokoa vielä paljon enemmän, ja tietyntasoiset häiriöt 
eivät haittaa, on niiden tuoma etu pinta-alan ja tehonkulutuksen pienentymisen vuoksi 

näitä häiriöitä suurempi.

Rekursiivisen menetelmän taajuuden säädön hankaluus sekä menetelmän viemä pinta- 
ala tekevät siitä tähän käyttötarkoitukseen sopimattoman. CORDIC-menetelmä tuottaa 
muita menetelmiä hieman suurempia häiriöitä ja toimii perusmuodossaan muita 

huomattavasti pienemmällä kellotaajuudella. Liukuhihnoitus soveltuu hyvin CORDIC- 

menetelmään, mutta tällöin pinta-ala ja tehonkulutus kasvavat. Myös Nicholaksen
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maksimivirheen minimoiva menetelmä on kohinatasoltaan muita huomattavasti 
heikompi, vaikkakin kohina on hyvin tasaisesti jakautunutta.

Kolmesta jäljelle jääneestä menetelmästä Taylorin 1. asteen polynomiin perustuva 

menetelmä on pienin ja vähiten tehoa kuluttava. Huonona puolena kuitenkin on muita 

kahta suurempi häiriöiden taso. Sunderlandin menetelmän etuna Nicholaksen MSE:n 

minimoivaan menetelmään nähden on sen hieman yksinkertaisempi toteutus, mutta 

koska Nicholaksen menetelmä on Suderlandin menetelmän johdannainen ja 
numeerisesti optimoidut näytteet voivat monissa tapauksissa antaa paremman 
tuloksen, on Nicholaksen MSE-menetelmä paras valinta. Koska lisäksi yhden bitin 

lisääminen vaihekulmaan ei ratkaisevasti kasvata menetelmän kokoa pienentäen 

kuitenkin häiriöiden tasoa, on 13 bitin amplitudin ja 14 bitin vaiheen tapauksessa 
parempi vaihtoehto lisätä vaiheen bittimäärä viiteentoista.

Valittu Nicholaksen MSE-menetelmä käyttää siis kuvan 2.13 mukaista logiikkaa 

muodostaakseen sinin ja kosinin arvot vaiheille välillä [0, л/4). Karkeajakoisen ROM- 

muistin näytteet saadaan suoraan siniaaltoa näytteistämällä, mutta hienojakoisen 

ROM-muistin näytteet optimoidaan laskennallisesti tietokoneella. Lisäksi 
ydinmenetelmän ympärille tarvitaan kuvan 2.9 mukainen logiikka, joka laskee vaiheen 
arvot ja toteuttaa tarvittavat peilaukset yksikköympyrän kahdeksasosasta koko 

ympyrälle, jotta sini ja kosini saadaan muodostettua kaikille vaiheen arvoille välillä [0, 

2л].

4.3 Modulaattorin ja demodulaattorin rakenne

Kuvan 2.2 perinteinen modulaattoriratkaisu tarvitsee kaksi kertolaskua ja yhden 

summauksen. 12 bitin tarkkuudella toteutettuna tämä vie pinta-alaa 1550 ekvivalentti- 

porttia, ja logiikan viive on 22 ns. Tehonkulutus tällä modulaattorirakenteella ja 

vaaditulla 30 MHz kellotaajuudella on 0.33 mW.

Logiikan määrän pienentämiseksi voisi toteuttaa modulaattorin siten, että 
kertojapiirejä olisi vain yksi (Kuva 4.10). Tällöin multipleksereillä valittaisiin kertojalle 

vuorotellen kahden eri haaran vaatimat arvot laskettavaksi, ja summaimella 

summattaisiin ensin kertolaskun tulos tyhjään akkuun ja sitten edellisen laskun 
tulokseen. Tällöin laskentataajuuden olisi oltava 60 MHz, jotta lopputulos tulisi 
laskettua 30 MHz tahdissa. Viivettä piirillä saisi siis olla korkeintaan 15 ns. 
Yksinkertaisin toteutus, eli pienin 750 portin kertoja, kaksi multiplekseriä ja 50 portin
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ripple carry -tyyppinen summain eivät 17.5 ns kokonaisviiveen vuoksi pysty 
toimimaan 60 MHz taajuudella. Summaimen viiveen alentaminen muuttamalla se 
carry lookahead -tyyppiseksi lisää pinta-alaa vähiten, mahdollistaen kuitenkin 60 MHz 

kellotaajuuden. Tällöin piirin pinta-alaksi tulee 920 porttia ilman tarvittavaa 

ohjauslogiikkaa, ja kokonaisviiveeksi 14.5 ns. Tehonkulutusarvioksi voidaan laskea 

0.39 mW. Ohjauslogiikka on hyvin yksinkertainen, sillä kaikki kolme ohjaussignaalia 

ovat joka toisella kellojaksolla loogisessa T-tilassa ja joka toisella 'O'-tilassa.

Kuva 4.10. Yhdellä kertojalla toteutettu modulaattori.

Modulaattorin rakenteen valinnassa on siis tehtävä kompromissi pinta-alan ja 
tehonkulutuksen suhteen. Valitsemalla alaltaan pienempi toteutus on tehonkulutus 
18% suurempi, kun taas vähemmän tehoa kuluttava on 68% suurempi. Koska 
kuitenkin on arvioitu, että tehonkulutus tulee olemaan suurempi ongelma piirin 

suunnittelussa, on perusteltua valita pinta-alaltaan suurempi kahden kertojapiirin 

ratkaisu.

Demodulaatiossa tilanne on kuvan 2.3 mukainen. A/D-muunnettu näyte kerrotaan 
sinillä ja kosinilla ja tulokset menevät kahteen eri haaraan laskentaan. Käytettäessä 

kahta kertojapiiriä saadaan pinta-alaksi 1500 ekvivalenttiporttia ja tehonkulutus

arvioksi 0.32 mW. Kuvan 4.11 mukainen yhden kertojan rakenne on lähes puolta 

pienempi ja kuluttaa tehoa noin 0.34 mW, eli vain 6 % enemmän. Täten kuvan 4.11 

mukainen rakenne on parempi.
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Kuva 4.11. Yhden kertojan demodulaattorirakenne.
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5 SOVELLUSKOHTAISEN SIGNAALIPROSESSORIN 
SUUNNITTELU

VDSL-modeemissa tarvittava signaalinkäsittely on erittäin laskentaintensiivistä. Siksi 

useimmat toiminnot, kuten korjaimet ja pulssinmuokkaussuodattimet, on tehtävä 

tähän tehtävään suunnitelluilla laskentakoneistoilla. Modeemissa on kuitenkin 

tehtäviä, joiden suorittaminen ei ole yhtä aikakriittistä. Tällaisia toimintoja ovat 

esimerkiksi AGC:n säätö, osa virhesignaalien mittauksista ja mahdollisesti 
symboliajastus. Tämä laskenta voidaan toteuttaa joko siihen kiinteästi rakennetulla 
logiikalla tai esimerkiksi signaaliprosessorilla.

Signaaliprosessori on kiinteää logiikkaa huomattavasti mukautumiskykyisempi 

ohjelmoitavuutensa ansiosta. Tällöin ei kaikkia toimintoja tarvitse päättää ennakolta, ja 
yllättävien ilmiöiden ja tilanteiden tullessa vastaan voidaan modeemia vielä virittää 
ilman, että tarvitsee tehdä uusi ASIC-piirin valmistuskierros. Siksi VDSL-transceiveriin 

on ajateltu toteuttaa itse suunniteltu signaaliprosessori. Sen käskykantaa ei ole 

tarkoitus tehdä kovin laajaksi, joten arkkitehtuuriksi on järkevää valita suppean 

käskykannan prosessori (RISC) [Pat94]. Esikuvana voidaan pitää muutamaan 

modeemiin jo toteutettua prosessoria.

5.1 Käskykannan muodostaminen

Transceiver-piirille integroitavan signaaliprosessorin käskykantaan vaikuttavat 
luonnollisesti sillä mahdollisesti toteutettavat toiminnot, joita on käsitelty luvussa 3. 
Käymällä läpi vanhempien modeemituotteiden signaalinkäsittelyohjelmistoja voidaan 

tutkia, millaisia rakenteita eri toimintojen toteutus edellyttää.

Käskykannan muodostamiseksi voidaan käyttää myös toista tapaa, varsinkin 

ensimmäisen tavan tukena. Voidaan nimittäin tutkia jonkin modeemisovelluksissa 
käytetyn kaupallisen DSP-prosessorin ominaisuuksia ja käskykantaa. Yksi tällainen 
DSP-prosessoriperhe on Texas Instrumentsin TMS320C5x-sarja, joka esitellään 
seuraavaksi. Ottamalla tällaisesta olemassa olevasta yleiskäyttöisestä prosessorista 

mallia suunniteltavan prosessorin käskykantaan voidaan muodostaa alkuarvaus 

käskykannasta, jota sitten voidaan laajentaa ja karsia myöhempien tarkastelujen 
osoittaman tarpeen mukaan.
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5.1.1 Texas Instruments TMS320C5x -sarjan DSP-prosessorin analysointi

5.1.1.1 C5x-perhe yleisesti

Texas Instrumentsin digitaalinen signaaliprosessoriperhe TMS320C5x on 32-bittinen 

kiinteän pilkun prosessori, jonka kellotaajuus on tietyissä malleissa jopa 100 MHz. 
Tällöin prosessori voi suorittaa jopa 50 miljoonaa käskyä sekunnissa. C5x-perhe on 

ylöspäin yhteensopiva vanhempien Cix-, C2x- ja C2xx-prosessoriperheiden 

käskykantojen kanssa [Tex93].

C5x-sarjan prosessorin ominaisuuksiin kuuluvat 32-bittinen aritmeettis-looginen 

yksikkö (ALU) 32-bittisine akkuineen, 16xl6-bittinen kertolaskuyksikkö, barrel- 
tyyppinen bitinsiirtoyksikkö sekä 16-bittinen rinnakkainen looginen yksikkö (PLU) 
muistin epäsuoraan osoittamiseen.

Muistijärjestelmä C5x-perheessä on muunneltu Harvardin arkkitehtuuri, eli muisti on 

jaettu kahteen lohkoon, joista toinen sisältää ohjelmakoodin ja mahdollisesti vakioita ja 
toinen sisältää muuttujia ja vakioita. Prosessorin kanssa samassa piirissä on mallista 
riippuen 2-10 kilotavua RAM-muistia ja 2-16 kilotavua ROM-muistia.

Rekistereitä C5x-sarjan prosessoreissa on useita. 32-bittisen akun lisäksi on myös 

samankokoinen В-akku, jonne varsinaisen akun sisällön voi siirtää talteen, ja josta se

voidaan palauttaa takaisin akkuun tarpeen tullen. Kertolaskuyksiköllä on 
käytettävissään 16-bittinen rekisteri toisen kertolaskun tekijän tallentamiseen ja 32- 
bittinen tulorekisteri. PLU:lla on kahdeksan 16-bittistä apurekisteriä osoitteiden 
laskemiseen. Lisäksi on useita status- ja konfiguraatiorekistereitä sekä 8-tasoinen pino.

5.1.1.2 C5x-perheen vaikutus toteutettavan signaaliprosessorin arkkitehtuuriin

Jotta suunniteltavasta signaaliprosessorista tulisi mahdollisimman yksinkertainen 

mutta toimiva, tarvitaan siihen vähintään jonkilainen ALU ja akku. On kuitenkin 

harkittava tarkkaan, ovatko erilaiset loogiset operaatiot tarpeen, vai voidaanko ALU

toteuttaa puhtaan summaimen avulla. Toinen tarpeellinen osa on bittisiirtoyksikkö, 
ainakin jos kertolaskupiiriä ei toteuteta tai jos kertolaskun vaatima aika on useampia 
kellojaksoja. Kertojapiirin sisällyttämistä vastaan on sen koko, varsinkin jos piiristä 
halutaan nopea. Jos kuitenkin selvää tarvetta on, eli tarvitaan kertolaskuja, joita ei voi 

helposti toteuttaa kahden potenssien yhteenlaskuilla, on kertoja pakollinen. Piirin
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bittitarkkuutta on syytä kuitenkin tällöin miettiä tarkkaan, sillä se vaikuttaa suoraan 
piirin kokoon.

C5x-perheen rinnakkaista loogista yksikköä ei tarvita, sillä epäsuoraa osoitusta ei 

piirille ole tarpeen toteuttaa, prosessorilla kun ei ole tarkoitus laskea isoja FIR- 

suodattimia tai FFT:tä.

Omaan prosessoriin on helpointa toteuttaa tiukan Harvard-arkkitehtuurin mukainen 

rakenne. Siinä ohjelma- ja datamuisti on täysin erotettu toisistaan ja niillä on omat 

väylänsä. Luonnollisesti tiettyjä vakioarvoja on voitava sisällyttää käskysanoihin, 

mutta tämä ei riko Harvard-arkkitehtuuria vastaan. Muistien tyypiksi on luonnollista 
valita RAM-muisti, sillä ohjelmakoodin muuttaminen voi olla tarpeen, jopa kesken 
toiminnan. Muistien tulisi olla nopeita, sillä parasta olisi, jos käskyn osoittama data- 
alkio olisi käytössä jo saman kellojakson aikana. Tällöin olisi mahdollista saavuttaa 

tilanne, jossa yksi käsky veisi yhden kellojakson. Tarvittava muistin määrä riippuu 

paljolti eri toimintojen vaatimuksista, mutta alustava arvio on 256 sanaa 
ohjelmamuistia ja 64 sanaa työmuistia.

Toteutettavan signaaliprosessorin tapauksessa sisäisiä rekistereitä on oltava 

huomattavasti vähemmän kuin C5x-perheessä. Täysin varmaa kuitenkin on, että akku 

tarvitaan. В-akku sen sijaan on tarpeeton, mikäli muistihaku ei vie ylimääräisiä

kellojaksoja. Samoin pino on turha, sillä aliohjelmakutsuja ei tarvita ja tilapäis- 
muuttujat voi yhtä hyvin tallentaa datamuistiin.

Kertolaskupiirin yhteydessä olevat kaksi rekisteriä ovat tarpeen, mikäli kertojapiiri 
otetaan mukaan prosessoriin. Kertolaskun toisen tekijän tallettavan rekisterin avulla 

voidaan nimittäin toteuttaa kertolasku siten, että vain yksi tekijä on osoitettava käskyn 
yhteydessä. Tällöin käskysanan pituus ei kasva tarpeettoman suureksi. Tuloksen 
tallettavan rekisterin avulla mahdollistetaan yhdistetyn kertolasku- ja summaus- 
operaation (MAC) toteuttaminen ilman välitallennusta muistiin. Lisäksi tulorekisteri 

mahdollistaa muun piirin toiminnan häiriöttä kertolaskua laskettaessa, mikäli 

kertolaskun suorittaminen vie useamman kellojakson.

C5x-perheen kaikki status- ja konfiguraatiorekisterit ovat turhia oman suunnitelman 
kannalta, sillä prosessorin yksinkertaisuuden vuoksi sillä ei ole tarvetta 
ohjausrekistereihin. Erilaisia yhdysrekistereitä prosessorin ja muun piirin eri lohkojen 
välille tarvitaan kuitenkin melko paljon, sillä laskentaan tarvittava data on saatava
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välitettyä prosessorille ja vastaavasti ohjausdata piirin eri lohkoille. RAM-muisti ei ole 
käyttökelpoinen ratkaisu, sillä muistille tulisi useita luku- ja kirjoitusoperaatioita joka 
kellojakso. Käytännöllisin ratkaisu rekisterien käsittelyyn on sijoittaa ne muistialueelle 

(niin sanottu memory mapping). Tällöin voidaan käskyissä käyttää yhtä kenttää sekä 

muistin että rekisterien osoitukseen. Kun tästä eteenpäin puhutaan muistista, sisältyy 

tähän samalla myös rekisterit, jollei toisin mainita.

5.1.1.3 C5x-perheen käskykanta

Texasin C5x-perheen prosessorien käskykanta sisältää 124 eri käskyä. Näistä 102 on 

kiinnostavia, loput on tarkoitettu lähinnä l/0:n käsittelyyn. Nämä käskyt voi jakaa 

karkeasti neljään ryhmään: peruskäskyihin, akun hitteihin kohdistuviin käskyihin, 
ohjelman haarautumiseen liittyviin käskyihin ja kertojapiiriin liittyviin käskyihin. 
Nämä ryhmät on esitelty taulukoissa 5.1- 5.4.

Taulukon 5.1 peruskäskyihin kuuluvat sellaiset joka prosessorin käskyt kuin yhteen- ja 

vähennyslasku sekä akun lataus ja tallentaminen. Yhteen- ja vähennyslaskuja on useita 
erilaisia, mutta näistä tarpeellisiksi voi katsoa vain yhteen- ja vähennyslaskujen 
perusmuodot siten, että toinen operandi on akku ja toinen rekisteri tai muistialkio. 

Lisäksi käskysanaan sijoitetun vakion lisääminen voi olla tarpeen. Jokaisessa 

prosessorissa on lisäksi oltava käskyt, joilla voidaan siirtää dataa muistista akkuun ja 

päinvastoin. C5x-sarjassa tällaisia käskyjä on useita erilaisia, mutta omassa

prosessorissa perusmuodot akun lataus- ja tallennuskäskyistä riittänevät. Lisäksi on 
todennäköisesti toteutettava vakion lataaminen akkuun siten, että vakio on osana 
käskysanaa.

C5x-perheen yhteen- ja vähennyslaskuihin sekä akun lataamiseen liittyy käskysanaan 

koodattu kiinteä bittien siirto-operaatio. Tällä rakenteella voidaan tehdä esimerkiksi 
nopea ' ACC=ACC+a*B ' -rakenne silloin, kun vakiokertoimen a arvo on kahden 
potenssi. Lisäksi käskykantaan kuuluu akun bittien siirron oikealle tai vasemmalle 

mahdollistava käsky.

Kaksi muuta tarvittavaa perusaritmeettisia toimintoa ovat akun etumerkin vaihto sekä 

itseisarvon otto.
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Taulukko 5.1. Peruskäskyt C5x-prosessoreissa.

Käsky______________
Yhteenlasku_________
V ähennyslasku______
Akun lataus_________
Akun tallennus 
Akun etumerkin vaihto 
Itseisarvon otto akusta 
Bittien siirto

C5x-perheen käskykanta sisältää myös käskyjä, joilla akun sisältöä käsitellään 

bittitasolla (Taulukko 5.2). Näihin käskyihin sisältyvät yleisesti prosessoreiden 

käskykantaan kuuluvat loogiset operaatiot AND, OR, XOR ja invertointi. Lisäksi akun 

yksittäisen bitin asentoa voidaan testata. Kolmanneksi näihin käskyihin kuuluu akun 

bittien rotaatio siten, että bittejä siirretään oikealle tai vasemmalle ja yli- tai 
alivuotaneet bitit lisätään sanaan vastakkaisesta päästä.

Koska signaalinkäsittelyssä ei tarvita bittitason manipulointeja, ei tämän ryhmän 

käskyjä ole tarpeellista toteuttaa omaan signaaliprosessoriin.

Taulukko 5.2. Akun hitteihin kohdistuvat käskyt C5x-prasessoreissa.

Käsky_____________________
AND-operaatio______________
OR-operaatio________________
XOR-operaatio______________
Bittien invertointi____________
Yksittäisen bitin testaus_______
Akun bittien pyöritysoperaatio

Taulukossa 5.3 on esitelty Texasin C5x-sarjan prosessorien ohjelman rakenteeseen 

liittyviä käskyjä. Jokaisessa prosessorissa tarvitaan yleensä vähintäänkin ehdoista 

riippumaton hyppykäsky, jolla ohjelman suoritus voidaan palauttaa alkuun. Lisäksi 
C5x-prosessorien käskykantaan kuuluu erilaisia ehdollisia hyppykäskyjä. 
Mielenkiintoinen käsky on seuraavan käskyn ehdollinen suorittaminen, jolla voidaan 

hypätä yhden tai kahden käskyn yli annetun ehdon ollessa epätosi. Tämän käskyn 

avulla voidaan siis toteuttaa myös ehdollinen hyppykäsky.
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Aliohjelmakutsuja ei tarvita omassa prosessorissa, sillä ohjelmistorakenne tulee 

olemaan hyvin suoraviivainen, eikä pieneen muistiin edes mahtuisi monimutkaista

ohjelmaa. Samoin erilaiset keskeytykset ovat turhia, sillä niiden toteuttaminen vaatisi 
ylimääräistä logiikkaa, eikä keskeytyksien avulla toteutettu laskennan synkronointi ole 
kaikkein paras toteutustapa tässä tapauksessa. Kun aliohjelmakutsuja ja keskeytyksiä 

ei ole, ei tarvita myöskään paluukäskyjä.

Ulkoisen keskeytyksen odottamiseen on C5x-perheen käskykannassa olemassa käsky, 
joka pysäyttää ohjelman suorituksen siihen asti, että keskeytys tulee. Varsinaisia 
keskeytyksiä ei omaan prosessoriin toteuteta, mutta samanlaisella käskyllä voisi 

toteuttaa johonkin muun piirin tapahtumaan synkronoitumisen.

Lähes kaikissa prosessoreissa on NOP-käsky, eli käsky, joka ei tee mitään. Sitä 

käytetään usein esimerkiksi tilanteissa, joissa tehtävän suorituksen tulisi kestää tietty 

kellojaksomäärä, mutta varsinainen laskenta vaatii hieman lyhyemmän ajan. Usein 
myös virheelliset käskysanat koodataan NOP-käskyiksi.

Taulukko 5.3. Ohjelman rakenteeseen liittyvät käskyt C5x-prosessoreissa.

Käsky________________________________
Haarautuminen________________________
Seuraavan käskyn ehdollinen suorittaminen 
Aliohjelmakutsu________________________
Keskeytys_____________________________
Aliohjelmasta tai keskeytyksestä paluu______
Ulkoisen keskeytyksen odottaminen________
Ei toimintoa -käsky_____________________

Taulukon 5.4 kertojapiiriin liittyvät käskyt sisältävät erilliset käskyt prosessorin 
kertojalohkon omien rekisterien lataamiseen ja tallentamiseen. Järkevämpää voi 
kuitenkin olla sijoittaa nämä rekisterit omassa prosessorissa siten, että ne ovat aivan 

tavallisia rekistereitä. Samoin on laita kertojapiiriin liittyvien yhteen- ja vähennys- 

laskukäskyjen kanssa, kuten myös rekisterien nollauksen.

Kertolasku on tietysti kertojapiirin tapauksessa pakollinen. Sen sijaan 

signaaliprosessoreissa yleisesti käytetty yhdistetty kertolasku- ja summausoperaatio ei 

ehkä ole omaan prosessoriin tarpeellinen, sillä se vaatisi järkevästi toimiakseen 

rinnalleen epäsuoran muistiosoituksen osoitteen inkremen toin teineen. Samoin tulee 

miettiä, tarvitaanko kertolaskusta johdettavaa neliöintikäskyä.
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Taulukko 5.4. Kertojapiiriin liittyvät käskyt C5x-prosessoreissa.

Käsky________________
Rekisterien lataus 
Rekisterien tallennus 
Kertolasku____________
Kertolasku ja yhteenlasku 
Yhteenlasku
Vähennyslasku________
Rekisterien nollaus

5.1.1.4 Ensimmäinen versio oman signaaliprosessorin käskykannasta

Taulukossa 5.5 on kuvattu suunniteltavan signaaliprosessorin käskykannan 

ensimmäinen versio, johon kuuluu 14 käskyä. Edellisessä alaluvussa kiinnostavaksi 

todetut käskyt on otettu mukaan, lukuunottamatta itseisarvon ottoa. Itseisarvo 

voidaan toteuttaa käskyn ehdollisen suorituksen avulla siten, että

if( acc < 0 )
acc = - acc

Taulukon 5.5 parametriosassa imm tarkoittaa käskysanaan sisällytettyä vakiokokonais- 

lukua. Sft on samoin käskysanassa oleva kokonaisluku, joka kertoo tehtävien 

bittisiirtojen määrän. Daddr ja Paddr ovat osoitteita data- ja ohjelmamuistiin.

Tulossarakkeessa on kuvattu käskyn suorittamisen toteuttama operaatio. ACC 

tarkoittaa akkua, P on kertojapiirin tulorekisteri, T kertojan toisen operandin sisältävä 

rekisteri ja PC on ohjelmalaskuri. Merkintä mem(addr) tarkoittaa muistin alkiota, joka 

sijaitsee osoitteessa addr tai muistiavaruuteen sijoitettua rekisteriä. Ehto on jokin 

looginen ehtolause, esimerkiksi x<0, x>0 tai x=0.

Taidukko 5.5. Ensimmäinen luonnos signaaliprosessorin käskykannaksi.

Käsky Parametrit Tulos
LAG Daddr, sft ACC = mem(Daddr) * 2sft
LACK imm ACC = imm
SAC Daddr mem (Daddr) = ACC
ADD Daddr, sft ACC = ACC + mem (Daddr) * 2sH
ADDK imm ACC = ACC + imm
SUB Daddr, sft ACC = ACC - mem (Daddr) * 2sft
SUBK imm ACC = ACC - imm
NEG - ACC = -ACC
SHIFT Ф ACC = ACC * 2sft
MUL Daddr P = T * mem (Daddr)
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Б Paddr PC = Paddr
XC Daddr, imm, ehto Jätä seuraavat imm käskyä suorittamatta, 

jos ehto on epätosi, esim. mem(Daddr) > 0.
IDLE - Odota, kunnes ulkoinen synkronointi- 

signaali nousee
NOP - -

5.1.2 Vanhan lähdekoodin analysointi

Tutkimalla vanhoja signaalinkäsittelyohjelmistoja huomaa, että tietyt rakenteet ovat 

hyvin yleisiä. Yleisin rakenne on ensimmäisen asteen alipäästösuodatin

Y(n + l) = (l-a)Y(n) + aX(n) (5.1)

Toinen yleinen rakenne on signaalin itseisarvon alipäästösuodatus

Y(n +1) = (1 - a)Y (n) + c^X (n)| (5.2)

Näillä kahdella rakenteella voidaan toteuttaa esimerkiksi tulosignaalin tason 
estimointi, ilmaisinvirheen suodatus ja symbolipäätösten keskiarvolaskennat.

Jos kirjoitetaan alipäästösuotimen toteutus taulukon 5.5 käskyillä, ja oletetaan, että a = 

2", saadaan

LAG x, n 
SUB y, n 
ADD y 
SAC y

Sama itseisarvon alipäästösuodatukselle 

LAC x, n
XC 1, ACC<0 /* if(ACC<0) */
NEG /* ACC=-ACC */
SUB y, n 
ADD y 
SAC y

Itseisarvon alipäästösuodatus on niin yleinen, että arvon itseisarvon lataaminen 
akkuun olisi syytä saada kolmea käskyä lyhyemmäksi. Toteutetaan siis käsky LABS, 

jolloin sekä normaali alipäästösuodatus että itseisarvon alipäästösuodatus ovat yhtä 

nopeita. Tavanomaista itseisarvokäskyä ei nytkään tarvita, sillä sitä ei esiintynyt
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ohjelmistoissa, ja se on helppo toteuttaa tallentamalla akku tilapäismuuttujaan ja 
lataamalla sen takaisin LABS-käskyllä.

Kompleksisen signaalin tapauksessa tarvitsee esimerkiksi vastaanotetun signaalin 

tason arvioinnissa laskea sekä reaali- että imaginaarihaaran näytteiden itseisarvon 

summaa. Tällöin voidaan käyttää käskyjä

LABS ХГ, Ot 

S AC temp 
LABS xi, «
ADD temp 
sub y, a 
ADD y 
SAC y

Kuitenkin olisi mahdollista toteuttaa käsky ADD ABS, jolla yllä oleva seitsemän käskyn 

koodi voitaisiin kirjoittaa viidellä käskyllä. Koska käskyn toteuttaminen ei vaadi 

lisälogiikan lisäämistä muualle kuin käskydekooderiin, on sen ottaminen mukaan 

käskykantaan niin merkityksetön lisä, että saavutettava hyöty on paljon suurempi kuin 

haitta.

Jonkin verran esiintyy myös puhdasta integrointia,

Y(n + l) = Y{n) + oX(n) (5.3)

muun muassa ajastuksen säädön käyttämän PI-säätäjän yhteydessä. PI-säätäjän 
ulostulo taas noudattaa yhtälöä

Z(n + l) = aX(n) + fiY(n) (5.4)

missä a ja ß ovat vakiokertoimia muotoa 2k ja 2 m ja X(n) on sisääntulosignaali ja Y(n) 
on integroitu X(n). PI-säätäjän toteutus prosessorin käskykannalla on

LAC У
ADD x, к
SAC z /* PI-säätäjän uusi ulostulo */
LAC У
ADD x, m
SAC У /* integraattorin uusi ulostulo

Aiemmissa koodeissa käytetään luonnollisesti melko paljon rakennetta A=A±bX, missä 

b on kahden potenssi. Samoin jonkin verran esiintyy kontrollirakenteita muotoa 

"if(x<0) then" tai "if(x>0) then", jotka on helppo toteuttaa ehdollisen suorittamisen XC-
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käskyllä. Ehtovaihtoehtoja tarvitaan ainakin kaksi, x<0 ja x>0. Esimerkiksi AGC:n säätö 
on toteutettu näillä rakenteilla, samoin kuin korjaimen kertoimien vuotamiseen 

käytetty laskuri.

Tarkasteltaessa ohjelmakoodeja piirin toimintaan synkronoinnin kannalta nähdään, 

että ainoa kohde, johon laskentaa synkronoidaan, on symbolitahti. Näitä 

synkronointeja on kuitenkin melko paljon, tutkituissa koodeissa noin joka kolmas 
suoritettava toiminto vaatii sitä. Täten IDLE-käsky on ehdottoman tarpeellinen, ja sen 
odotusehdoksi tulee symbolitahti.

Vakion lisääminen akkuun (ADDK imm) ja vähentäminen akusta (SUBK imm) 

näyttävät olevan käskyjä, joita ei tarvita. Tällaisia operaatioita ei esiintynyt aiemmissa 
modeemiohjelmistoissa, toisin kuin vakion latauksia akkuun (LACK imm). ADDK ja 

SUBK voitaneen siis jättää pois käskykannasta, sillä tarvittaessa ne voidaan toteuttaa 

LACK-käskyn ja tilapäismuuttujan avulla.

5.1.3 Uusien tehtävien vaikutukset

Toiminto, jota signaaliprosessorilla ei aiemmin ole tehty, on korjainten sokea 
alkuopetus. Tunnetun opetussekvenssin käyttö ei vaadi signaaliprosessorilta työtä 
virhesignaalin laskentaan, joten sitä ei tarvitse tarkastella tässä. Samoin mahdollinen 

puolisokea toiminta on vastaanottimen karmalta sokeaa, joten se sisältyy sokean 

opetuksen tarkasteluun.

Lisäksi symboliajastusta on sen suhteellisen nopeusvaatimuksen vuoksi hyvä 

tarkastella tarkemmin.

5.1.3.1 Korjainten sokea alkuopetus

5.1.3.1.1 Pienennetyn konstellaation algoritmi

RCA-menetelmän virhetermi, jonka signaaliprosessori laskee, on lausekkeesta (3.4) 

erotettuna muotoa

e = yn -Æcsgn(y„) (5.5)

Kirjoittamalla tämä signaaliprosessorin nykyisellä käskykannalla saadaan virheen 

reaaliosan laskemisesta
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LAC R 
XC 1, r>0 
NEG 
ADD yr 
S AC er

missä yr on yn:n reaaliosa ja er vastaavasti virheen reaaliosa. Nähdään, että RCA 

tarvitsee kymmenen käskyä virhesignaalin laskentaan.

5.1.3.1.2 Vakioetäisyyden algoritmi

CMA-menetelmän virhetermi on lausekkeesta (3.6) erotettuna muotoa

e = R2) (5.6)

ja toteutus vastaavasti

LAC Yr
SAC T
MUL T /* P=yr*yr */
LAC yi
SAC T
LAC p /* ACC=yr*yr */
MUL T /* P=yi*yi */
ADD p /* ACC=yr*yr+yi*yi */
SUBK R
SAC T /* T=yr*yr+yi*yi-R */
MUL yr
LAC P
SAC er /* er=yr*(yr*yr+yi*yi-R)
MUL yi
LAC P
SAC ei /* ei=yi*(yr*yr+yi*yi-R)

Voidaan nähdä, että yhdistelmä LAC x - S AC T samoin kuin LAC P - S AC x toistuu 

muutaman kerran. Eli CMA:ta voisi lyhentää toteuttamalla sitä varten käskyt LT x ja 

STP x, joista ensimmäinen lataisi arvon muistista T-rekisteriin ja toinen tallentaisi P- 

rekisterin muistiin. Etuna tässä olisi, että säästettäisiin muutama kellojakso, eikä akun

sisältö tuhoutuisi kertolaskua valmisteltaessa. Kokonaiskäskymäärä CMA-menetelmän 
virheenlaskennalle on 16 käskyä, mitä voidaan LT- ja STP-käskyillä vähentää 12 
käskyyn.

Kuten CMA:n toteutuksesta nähdään, tarkoittaa käsky MUL T samaa kuin SQR T, eli 

lasketaan T-rekisterin sisältämän arvon neliö. Jos toteutettaisiin käsky SQR x, jolla voisi
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laskea suoraan muistista haetun aivon neliön, lyhenisi CMA:n toteutus kymmeneen 
käskyyn, eikä LT-käskyä välttämättä tarvittaisi.

5.1.3.1.3 Vakioetäisyyden algoritmi ilman risti termejä

Lopuksi kolmantena MMA-menetelmän virhetermi, joka on lausekkeen (3.9) 

mukaisesti

е = Ун,п(\Уя,г!( ~r2) + 1У1,Л\У1,п\2 ~r2Ï (5.7)

Toteutus on vastaavasti virheen reaaliosan laskennalle

LAG yr
SAG T
MUL T
LAC P /* ACC=yr*yr */
SUBK R
SAC T /* T=yr*yr-R */
MUL yr
LAC P /* ACC=yr*(yr*yr-R)
SAC er

Nähdään, että MMA vie jopa 18 käskyä! Kuten CMA-menetelmässä, voidaan myös 

MMA:ssa ottaa käyttöön LT- ja STP-käskyt. Tällöin MMA:n käskymäärä laskee 14:ään, 

ja käytettäessä SQR x -käskyä, jolla neliöitävä arvo haetaan suoraan muistista, laskee 
MMA:n käskyjen lukumäärä kahteentoista. MMA on siis CMA:ta kaksi käskyä 
pidempi, mutta toteuttaa vastaavasti kantoaallon staattisen vaihevirheen poistamisen.

Aiemmin todettiin, ettei vakion lisäämistä tai vähentämistä akkuun välttämättä tarvita. 

CMA- ja MMA-menetelmät kuitenkin käyttävät näitä kahta käskyä. Käskysanaan 
sisällytettävä vakio on käskysanan pituuden rajoittamiseksi kuitenkin yleensä paljon 
pienempi kuin laskennassa käytetty bittitarkkuus, joten on perusteltua tallentaa tämä 

vakio muistiin ja käyttää käskyä SUB R käskyn SUBK R sijaan. Tällöin prosessoriin on 

toteutettava kaksi käskyä vähemmän, vaikkakin joissain paikoissa voidaan joutua 

käyttämään hieman enemmän käskyjä saman operaation tekemiseksi.

5.1.3.2 Symboliajastus

Koska korrelaatioajastus vaatii tehtyjen päätösten käyttämistä laskennassa, ei voida 

olla varmoja, että se toimii yhteyden muodostuksen alussa. Tällöinhän tehdyt 
päätökset ovat jonkin aikaa enemmän tai vähemmän virheellisiä, kunnes korjaimet
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ovat konvergoituneet riittävän lähelle optimipistettä. Siksi on varauduttava siihen, että 
signaaliprosessori voi joutua laskemaan sekä korrelaatioajastusta että epä
lineaarisuuteen perustuvaa ajastusta.

5.1.3.2.1 Korrelaatiomenetelmä

Kompleksisen signaalin, kuten nyt VDSL-modeemin QAM-signaalin, tapauksessa 
kuvan 3.9 tyypin A mukaisen korrelaatiosynronisaation ajastusvirheen yhden arvon 

laskemiseksi on laskettava

C(n) = (al(n)-a2(n))* D(n) (5.8)

missä a/n) ja a in) ovat AD-muunnettuja näytteitä, D(n) on tehty päätös ja C(n) on 
ulostulo. Kaikki muuttujat ja operaatiot ovat kompleksisia.

Lausekkeen (5.8) toteuttamiseksi aiotulla signaaliprosessorin käskykannalla saadaan 

C(n):n reaaliosan Cr laskennasta ohjelmakoodi

LAG air 
SUB a2r 
SAC T 
MUL dr 
LAG ali 
SUB a2i 
SAC T 
LAC P 
MUL di 
SUB P 
SAG Cr

missä air, a2r, dr, ali, a2i ja di ovat muuttujien ai, a2 ja d reaali- ja imaginaariosat, 
vastaavasti. Koko korrelaation laskenta vie siis 22 käskyä, eikä mitään laskentaa 

nopeuttavaa yksinkertaista muutosta käskykantaan ole nähtävissä.

Käytettäessä etumerkkikorrelaatiota saadaan ohjelmakoodiksi

LAG ali 
SUB a2i 
XC 1, di<0 
NEG 
SAG Cr 
LAG air 
SUB a2r 
XC 1, dr<0 
NEG 
SUB Cr 
SAG Cr
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Nähdään, että etumerkkikorrelointi vaatii saman määrän käskyjä, 22 kappaletta, kuin

täydellinen korrelaatio. Lisäksi korreloinneissa kuluu sama aika, mikäli kaikki käskyt 
kertolasku mukaanlukien ovat yhtä nopeita. On kuitenkin muistettava, että 
päätettäessä prosessorin käskyjakson pituudesta on kertojapiirin viive todennäköisesti 

hallitseva. Mikäli siis halutaan suorittaa kaikki käskyt yhdessä kellojaksossa, määrää 

kertolasku jaksonpituuden. Jos kuitenkin kertolaskun kestoksi asetetaankin kaksi 

kellojaksoa muiden ollessa yhden kellojakson mittaisia, tulee täydellisen korrelaation 
suoritusajaksi 26 kellojaksoa ja etumerkkikorrelaation 22 kellojaksoa.

Korrelaation laskemisen lisäksi korrelaatioajastukseen kuuluu alipäästösuodatus, jonka 

toteutustapa on aiemmin esitetty ensimmäisen asteen suodattimen tapauksessa. Jos 

tällainen ensimmäisen asteen suodatin on riittävä, tarvitaan korrelaation laskemiseen 

26 käskyä.

5.1.3.2.2 Neliöintimenetelmä

Luvussa 3.2.1 esitetyistä epälineaarisista spektriviivaan perustuvista menetelmistä 

yleisimpiä ovat neliöinä- ja itseisarvomenetelmät. Kuvan 3.7 mukaisesti näissä 
menetelmissä tarvitaan kaistanpäästö- ja alipäästösuodattimet, neliöinti tai itseisarvon 
otto sekä eksponenttifunktiolla kertominen.

Kun näytteitä otetaan kaksi näytettä joka symboli, redusoituu eksponenttifunktiolla 

kertominen siten, että joka toista näytettä kerrotaan +l:llä ja joka toista -l:llä. Samoin 

kaistanpäästösuodatin on tällöin yksinkertaisimmillaan muotoa

(5.9)

Kim kerroin r2 vielä ilmaistaan muodossa r2=l-2"n sekä merkitään 2hila kaistanpäästö-

suodattimen vahvistusta ja 2"m:llä alipäästösuodattimen kerrointa, voidaan itseisarvo- 
ajastuksen toteutus kirjoittaa ensimmäisen näytteen osalta muodossa

LAG xr, k 
ADD y2r 
SUB y2r, n 
SAC y2r

/* reaaliosan kaistanpäästö */

LAC xi, к 
ADD y2i 
SUB y2i, n 
SAC y2i

/* imaginaariosan kaistanpäästö */
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LABS y2r, m /* alipäästösuodatus */
ADDABS y2i, m 
ADD z 
SUB z, m 
SAC z

Toisen näytteen osalta koodi kannattaa kirjoittaa auki, sillä vaikka tämä viekin kaksi 

kertaa enemmän ohjelmamuistia, säästetään silti useita kellojaksoja. Normaalisti 

kaistanpäästösuodatin vaatisi viivelinjan siirtämistä yhdellä viiveellä jokaisen 
laskettavan näytteen yhteydessä, mikä vie useita käskyjä. Kun ohjelma kirjoitetaan 
auki symbolin molempien näytteiden osalta, voidaan kuitenkin huomata, että 
ensimmäisen näytteen pohjalta laskettu uusi y:n arvo on seuraavan kerran symbolin 

ensimmäisen näytteen pohjalta laskettaessa kaksi näytettä vanha, eli se voidaan 

kirjoittaa viivelinjan paikkaan y2. Samoin toisen näytteen pohjalta laskettu uusi y on 

seuraavan kerran laskettaessa kaksi näytettä vanha. Sitä ei kuitenkaan voi kirjoittaa 
muistipaikkaan y2, sillä tällöin seuraavaksi laskennassa tarvittava y2 tuhoutuisi. Siksi 
käytetään muistipaikkaa yl. Täten auki kirjoittaminen säästää viivelinjan siirtämiseltä. 
Toisen näytteen laskennassa voidaan käyttää edellä esitettyä koodia korvaamalla alkio 

y2 alkiolla yl sekä lisäämällä etumerkkimodulaation vaatima merkinvaihto 

alipäästösuodatuksen yhteyteen ADD ABS- ja ADD-käskyjen väliin.

Nähdään, että itseisarvoajastuksen toteuttaminen vaatii 27 käskyä ja 

neliöintimenetelmä 31 käskyä symbolille. Kun symbolitaajuus on noin 5 MHz, tulisi 

signaaliprosessorin kellotaajuuden olla vähintään 5*31 MHz = 155 MHz. Tämä on 

selvästi enemmän kuin mitä signaaliprosessorin kellotaajuus voisi realistisesti olla, 
joten itseisarvo- tai neliöintimenetelmään perustuvan ajastuksen käyttö vaatii, että osa 
tarvittavasta laskennasta tehdään omalla kiinteällä logiikalla. Yksi mahdollinen jako 
olisi, että kaikki logiikka alipäästösuodattimeen asti olisi toteutettu kiinteällä logiikalla 

ja prosessori laskisi PI-säätäjän arvot. Tällöin eroteltaisiin eri aikatasoilla toimivat 

toiminnot toisistaan luonnollisella tavalla.

5.1.4 Lopullinen käskykanta

Taulukon 5.5 käskykannasta on vanhojen lähdekoodien tarkastelun ja uusien 

ominaisuuksien pohtimisen jälkeen muokkautunut taulukon 5.6 mukainen 

käskykanta. Taulukossa 5.7 on lisäksi esitelty kaksi käskyä, jotka helpottavat 

ohjelmointia mutta jotka voidaan toteuttaa varsinaisen käskykannan jollakin käskyllä.
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LABS-käsky tarvitaan, koska itseisarvon ottamista käytetään usein, ja nimenomaan 

akun lataamisen yhteydessä. Itseisarvon ottaminen akusta on tällöin tarvittaessa 

toteutettavissa kolmella käskyllä ja yhdellä tilapäismuuttujalla, joten ABS-käskyä ei ole 

tarpeellista käskykantaan sisällyttää. LABS-käskyn lisäksi on kuitenkin järkevää

toteuttaa ADDABS-käsky, sillä QAM-signaalin kompleksisen muodon vuoksi 
joudutaan usein laskemaan sekä reaali- että imaginaarihaaran itseisarvojen summa. 
Tällöin ADDABS-käsky korvaa kolme käskyä ja poistaa tarpeen yhdelle 

tilapäismuuttujalle, monimutkaistamatta kuitenkaan prosessorin rakennetta oikeastaan 

yhtään.

Koska MMA on toteutuksen hieman hitaammasta nopeudesta huolimatta kuitenkin 
lähteen [Gar98] mukaan RCA:ta nopeampi konvergoimaan ja konvergoi useammin 
sekä toteuttaa kantoaallon staattisen vaihevirheen poistamisen toisin kuin CMA, 

voidaan olettaa, että MMA toteutetaan. Tällöin signaaliprosessoriin on otettava 

kertojapiiri mukaan. Tällöin alunperin ajatellun kertolaskukäskyn MUL lisäksi on 

järkevää toteuttaa käskyt SQR, LT ja STP. Nämä nopeuttavat MMA:n laskentaa 30% ja 
ovat lisäksi hyödyllisiä muissakin kertolaskua vaativissa toiminnoissa. Nämä käskyt 
paitsi korvaavat kahden vanhan käskyn sekvenssin myös säilyttävät T-rekisterin (SQR) 
tai akun (LT, STP) koskemattomana, jolloin niitä ei tarvitse ladata uudestaan.

Käskyt ADDK ja SUBK on lopullisesta käskykannasta poistettu, sillä niiden antama 

hyöty olisi ollut hyvin vähäinen. Käskyihin sisällytettävä vakio olisi voinut olla vain 8- 
10 -bittinen, kun laskennan tarkkuus on 32 bittiä. Tällöin on edullisempaa käyttää 
vakion tallentamiseen yksi muistipaikka ja käyttää ADD- tai SUB-käskyä. Muistipaikan 

käyttäminen myös helpottaa vakion vaihtamista esimerkiksi modeemin toimintatilan 

vaihtuessa. Lisäksi LACK-käsky ja laskentajärjestyksen muutos voivat usein korvata 

SUBK- ja ADDK-käskyt. Esimerkiksi laskettaessa ACC=x+c, missä c on vakio, voidaan 

laskea joko LAC x, ADDK c tai sitten LACK c, ADD x.

Taulukko 5.6. Signaaliprosessorin lopullinen käskykanta.

Käsky Parametrit Tulos
LAC Daddr, sft ACC = mem(Daddr) * 2's"
LABS Daddr, sft ACC = 1 mem(Daddr) * 2 sft
LACK Imm ACC = imm
SAC Daddr mem (Daddr) - ACC
ADD Daddr, sft ACC = ACC + mem (Daddr) * Th
SUB Daddr, sft ACC = ACC - mem (Daddr) * Tñ
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ADDABS Daddr, sft ACC = ACC + 1 mem(Daddr) * 2'sft |
NEG - ACC = -ACC
MUL Daddr P = T * mem(Daddr)
В Paddr PC = Paddr
xc Daddr, imm, ehto Jätä seuraavat imm käskyä suorittamatta, 

jos ehto on epätosi, esim. mem (Daddr) > 0.
IDLE - Odota, kunnes ulkoinen synkronointi- 

signaali nousee
SQR Daddr P = mem (Daddr) * mem (Daddr)
LT Daddr, sft T = mem (Daddr) * 2'sft
STP Daddr mem (Daddr) = P
NOP - -

Taulukko 5.7. Käskyt, jotka voi toteuttaa taulukon 5.6 käskykannalla.

Käsky Parametrit Toteutus Tulos
SQR MUL T tai 

SQRT
P = T*T

SHIFT Æ______________ LAG ACC, sft ACC = ACC * T*

Jotta prosessorin ohjauslogiikkaa voisi hahmotella, on mietittävä myös käskyjen 
esittämistä 16 bitin käskysanalla. Voidaan olettaa lähtökohdaksi, että ohjelmamuistin 
koko on 256x16 bittiä eli ohjelman osoite on 8-bittinen ja datamuistin 64x32 bittiä eli 
datan osoite on 7-bittinen rekisterien viedessä toiset 64 osoitetta. Lisäksi bittisiirto- 

yksikön voidaan ajatella mahdollistavan siirrot 0-15 bittiä alaspäin, jolloin siirron 

suuruus voidaan esittää neljällä bitillä. Tällöin käskyissä, joissa käytetään sekä 
dataosoitetta että bittisiirtoa, kuluu 11 bittiä näihin. Käskyn koodille jää siten 
korkeintaan viisi bittiä. Koska käskyjä on 16, riittäisi neljä bittiä käskyjen esittämiseen. 

Varataan kuitenkin kiinteä viiden bitin osa käskysanan merkitsevimmistä biteistä 

käskykoodille, jolloin ohjauslogiikkaa voidaan ehkä saada hieman yksin

kertaisemmaksi.

Kaikki kentät on myös hyvä pitää samoilla kiinteillä paikoilla kaikissa käskyissä, joissa 
ne esiintyvät. Tällöin käskyn dekoodaus helpottuu huomattavasti. Käskykoodin, 

siirroksen ja osoitteiden lisäksi tarvitaan kentät käskyyn sisältyvälle 8-bittiselle vakiolle 

(imm) sekä vakion sijoituspaikalle akkuun (p). Sijoituspaikaksi voidaan yhdellä bitillä 
valita esimerkiksi bitit 31-24 tai 23-16, jolloin säästytään useimmiten bittisiirrolta 
vakion asettelussa. Myös ehdollisen suorittamisen testausehdolle (test) tarvitaan kenttä 

samoin kuin tällöin suoritettavien käskyjen määrälle (k), eli suoritetaanko yksi vai 

kaksi seuraavaa käskyä ehdollisesti.
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Taulukossa 5.8 on esitelty yksi mahdollinen tapa sijoittaa eri kentät 16-bittiseen 
käskysanaan edellä kuvatuin ohjein. Taulukosta nähdään, että vakiota imin voisi 

pidentää kahdeksasta bitistä kymmeneen ilman, että prosessorin rakenne 

monimutkaistuisi. Samoin nähdään, että vaihtuvamittaisen käskykoodin toteuttaminen 

onnistuisi noin puolelle käskyistä, mutta tästä ei todennäköisesti olisi hyötyä 

toteutuksen kannalta.

Taulukko 5.8. Esimerkki käskyjen koodaamisesta käskysanaan.

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6| 5 4 3 2| 1 0

LABS/LAC/ADD/SUB/LT/ADDABS koodi dataosoite shift
MUL/SQFVSAC/STP koodi dataosoite X XXX

XC koodi dataosoite tesi ni
В koodi hyppyosoite XXX

LACK koodi ¡mm X x| p|

NEG/NOP/IDLE koodi X X X X X X X x XXX

5.2 Prosessorin rakenne

Signaaliprosessorin yleinen lohkokaavio on esitetty kuvassa 5.1. Prosessori koostuu 
viidestä päälohkosta: ohjelma- ja datamuisteista, rekistereistä, ohjauslogiikasta sekä 
varsinaisen laskennan suorittavasta datapolusta. Ohjelmamuistin kooksi on hyvä valita 

256x16 bittiä, sillä aikaisempi kokemus osoittaa, että 128 sanaa on hieman ahdas. 

Samoin työmuistin koko on syytä valita riittävän suureksi, 64x32 bittiä lienee tarpeen.

Rekistereitä prosessorilla voi olla jopa 64, kuten sanoja datamuistissa, sillä 

muistiavaruudesta puolet on varattu rekistereille. 32-bittisen akun, 24-bittisen P- ja 12- 

bittisen T-rekisterin lisäksi tarvitaan kuitenkin luultavasti vain noin kolmisen

kymmentä rekisteriä muiden piirin lohkojen kanssa kommunikointiin.

Ulkopuolisen ohjausprosessorin kanssa kommunikointi on ajateltu toteutettavan siten, 
että se pystyy halutessaan pysäyttämään signaaliprosessorin toiminnan. Tällöin se 
pystyy muuttamaan ohjelmamuistin sisältöä ilman, että signaaliprosessorin ohjelman 

suoritus häiriintyy, sekä lukemaan ja kirjoittamaan datamuistiin.
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Muut
lohkot Ohj.pros. = ohjausprosessori

Rekisterit

Ohjelma- 
> RAM

Ohjauslogiikka 
ja osoitegen.

Data-

Киш 5.1. Prosessorin yleisen tason lohkokaavio.

Datapolun tarkempi lohkokaavio on esitetty kuvassa 5.2. Laskennassa käytetty data 

valitaan joko rekistereistä tai datamuistista multiplekserillä 1, josta se jatkaa 
kertojalohkolle, barrel-siirtimelle tai testauslogiikalle. Kertojalohkon toinen argumentti 
valitaan multiplekserillä 2, vaihtoehtoina on T-rekisteri ja multiplekserin 1 ulostulo. 
Kertojan tulos tallennetaan P-rekisteriin.

Barrel-siirtimen jälkeen signaah kulkee joko suoraan T-rekisteriin, multiplekserin 4 

kautta akkuun kuten LAC-käskyssä, tai sitten summaimelle. Multiplekserin 5 avulla 

valitaan siirretty data joko sellaisenaan tai invertoituna, kuten esimerkiksi NEG- ja 
SUB-käskyissä on tarve. Summaimen toinen argumentti tulee suoraan akusta, mutta 
sen voi nollata AND-lohkolla asettamalla ohjauksen ai nollaksi. Tätä tarvitaan 

esimerkiksi NEG-käskyn yhteydessä, jolloin siis tavallaan lasketaan yhteen akku 

etumerkki vaihdettuna ja nollattu akku. Multiplekseri 4 valitsee akkuun 
kirjoitettavaksi paitsi datan suoraan siirtimeltä tai summanneita, myös käskysanaan 
koodatun kiinteän vakioarvon imm tai multiplekserin 3 valitsemana joko P-rekisterin 

tai akun itsensä. Multiplekseri 3 valitsee joko akun tai P-rekisterin kirjoitettavaksi 

datamuistiin tai johonkin rekisteriin riippuen siitä, onko käsky SAC vai STP.

Laskennassa käytetty bittitarkkuus on 32 bittiä, paitsi kertojapiirin tarkkuus on 12 
bittiä ja tulos on 24-bittinen. Myöskään barrel-siirrin ei osaa siirtää datasanaa kuin 0-15 
bittiä alaspäin, mikä on katsottu riittäväksi. Suurempi siirtoalue vaatisi lisäbittejä 
siirtokoodille käskysanasta, mutta esimerkiksi siirtoalue -8...+7 bittiä onnistuisi 

logiikkaa monimutkaistamatta.
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Kuva 5.2. Suunnitellun signaaliprosessorin datapolun lohkokaavio.

Kuvan 5.3 ohjauslogiikka ja osoitegeneraattori hoitavat käskyjen osoitteen 

päivittämisen sekä käskyjen dekoodaamisen ohjaussignaaleiksi. Osa ohjaus

signaaleista, kuten muistin osoite ja barrel-siirtimen siirros, saadaan suoraan käskystä.

Suurin osa joudutaan kuitenkin muodostamaan käskykoodin perusteella, kuten 
esimerkiksi multiplekserien ohjaukset. Kombinaatiologiikalla on muodostettava myös 
rekisterien kirjoituslogiikka, jonka tehtävänä on aktivoida osoitesanan osoittaman 
rekisterin kirjoitus tarvittaessa.

Barrel shifterille Shift 4 bit

Dataosoite 7 bitMuistin osoite 6 bit

MSB (1 bit)
k-kenttä 1 bit

Käskykoodi 5 bit
Käsky 16 bit

test-kenttä 3 bit

p-kenttä 1 bit

Hyppyosoite/imm-kenttä 8 bit

Rekisterien
write

enable
-logiikka

Ohjaus-
logiikka

Kuva 5.3. Signaaliprosessorin ohjauslogiikan ja osoitegeneraattorin karkea lohkokaavio.
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5.2.1 Pinta-ala-arvio

Signaaliprosessorin pinta-alaa on helpointa arvioida jakamalla se kolmeen pääosaan, 

datapolkuim, ohjauslogiikkaan ja muisteihin, ja arvioimalla kunkin pääosan pinta-ala 
erikseen.

Varsinainen laskennan hoitava osa eli datapolku sisältää kertojan, summaimen, barrel- 

siirtimen, rekisterit sekä erilaisia sekalaisia alilohkoja, kuten multipleksereitä. 

Sekalaisten alilohkojen pinta-alaksi voidaan datakirjan [Tex98] avulla arvioida noin 400 

porttia. Rekistereiden pinta-alat on arvioitavissa myös datakirjan avulla, akun ja T- ja 
P-rekisterien kokonaisalaksi tulee noin 400 porttia. Muiden yhdysrekisterien 
arvioimiseksi on ensin arvioitava niiden määrä ja leveys bitteinä. Koska 
näytteenottotarkkuus on 12 bitin luokkaa, voidaan tätä tarkkuutta olettaa käytettävän 

myös yhdysrekistereissä keskimäärin. Rekistereitä mahtuisi yhteensä 64, jos koko niille 

varattu osoiteavaruus käytettäisiin. Voidaan kuitenkin olettaa, että vain noin puolet 
tästä määrästä tullaan tarvitsemaan. Tällöin yhdysrekisterien alaksi tulisi noin 

kaksituhatta ekvivalenttiporttia.

Kertojan, summaimen ja barrel-siirtimen kokojen arvioimiseksi ne syntetisoitiin 

Synopsyksen Design Analyzer -ohjelmistolla [Syn98]. Tällöin pinta-aloiksi saatiin 750, 

128 ja 220 porttia ja etenemisviiveiksi 12.3, 12.0 ja 2.8 ns. Syntetisoinnin tulos
summaimen osalta on odotetusti ripple carry -tyyppinen summain, jonka koko on 
pieni, mutta viive carry-bitin etenemisen vuoksi suuri. Jos tarvitaan nopeampaa 
summainta, voidaan käyttää esimerkiksi carry-bitin väliarvojen laskemista 
ylimääräisellä logiikalla eli niinsanottua carry lookahead -summainta [Puc94]. Tällöin 

summaimen nopeus saadaan noin kolminkertaiseksi pinta-alatarpeen kasvaessa 

suurinpiirtein samassa suhteessa.

Beckin [Bec99] lähettämistä RAM-muistin datalehdistä voidaan tehdä karkea arvio 

yhden RAM-muistin bitin viemästä tilasta: 1.75 porttia/bitti. Oletuksena tässä on, että 

muistin pinta-ala kasvaa lineaarisesti, kuten aiemmin ROM-muistien tapauksessa 

(luku 4.2.1). Prosessorin RAM-muistit ovat 64x32 bittiä ja 256x16 bittiä, mikä tekee 6144 

bittiä. Täten RAM-muistien pinta-ala-arvioksi saadaan 10800 porttia.

Ohjauslogiikan (Kuva 5.3) on muodostettava rekisterien kirjoituksen sallimisohjaukset, 
seuraavan käskyn osoite sekä muut ohjaussignaalit. Rekisterien kirjoituslogiikka on 

käytännössä dekooderi, joka 6-bittisen sisääntulon mukaan aktivoi yhden 64:stä
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ulostulosta. Tällaisen rakenteen pinta-ala on syntetisoinnin perusteella 93 porttia. 

Osoitteenmuodostuslogiikan kooksi voidaan arvioida noin 80 porttia, sillä esimerkiksi 

8-bittinen summain voidaan toteuttaa ripple-carry -tyyppisenä.

Muut 16 ohjaussignaalia muodostetaan viiden käskyn ilmaisevan bitin sekä muutaman 
muun kentän mukaan. Tällöin yhden ohjaussignaalin muodostamiseen voidaan 

arvioida tarvittavan keskimäärin 10 porttia ja pari invertteriä, jolloin pinta-alaa kuluu 

korkeintaan 180 ekvivalenttiporttia, varsinkin, kun synteesiohjelmisto pystyy 
todennäköisesti optimoimaan logiikkaa käyttämällä esimerkiksi useampiottoisia 

logiikkaportteja. Yhteensä koko ohjauslogiikka siis vie noin 350 portin pinta-alan.

Prosessorin lohkojen pinta-alojen arvioinnin tulokset on koottu taulukkoon 5.9. 

Nähdään, että kokonaisala on noin 15300 porttia, josta RAM-muistit vievät suurimman 

osan. Itse logiikka vie tilaa noin neljä ja puoli tuhatta ekvivalenttiporttia.

Taulukko 5.9.Yhteenveto prosessorin arvioidusta pinta-alasta.

Lohko Arvioitu pinta-ala 
ekvivalenttiportteina

RAM-muistit 10800

Akku, P- ja T-rekisterit 400
Yhdysrekisterit 2000
Barrel shifter 220
Summain 350
Kertoja 750
Muu datapolun logiikka 400
Datapolun logiikka yhteensä 4120

Josta kombinatorista 1720

Ohjauslogiikka 350

Kaikki yhteensä 15280

5.2.2 Nopeusarvio

Suunniteltavalle signaaliprosessorille ei ole asetettu mitään varsinaisia tavoitteita 

nopeuden suhteen. Texasin TSC6000-sarjan teknologialla on kuitenkin 0.18 mikronin 

viivanleveyden vuoksi mahdollista suunnitella piirejä, jotka toimivat jopa reilusti yli

100 MHz:n kellotaajuudella. Siksi voidaan pyrkiä saamaan prosessorin kellotaajuus 
vähintään 50 MHz:n suuruiseksi.
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Prosessorin lohkokaaviokuvista 5.2 ja 5.3 nähdään, että siinä on kaksi mahdollista

kriittistä polkua. Ensimmäisenä viiveen aiheuttajana on uuden käskyn haku 
ohjelmamuistista, mihin voi arvioida kuluvan noin 4.5 ns. Seuraavaksi datamuistia 
osoitetaan käskysanasta suoraan saadulla osoitteella, mikä aiheuttaa noin 4 ns viiveen. 
Samalla osoitteella osoitetaan myös rekistereitä, mutta hakuaika on tällöin RAM- 

muistia lyhyempi. Datamuistista signaali joutuu kulkemaan multiplekserien 1 ja 2 

kautta kertojalle, mistä viivettä tulee 0.6 ns lisää. Kertojan itsensä viive on 11.6 
nanosekuntia, joten yhteensä polun viive on siis 20.7 ns. Kun vielä otetaan huomioon 
rekisterin asettumisaika, noin 1.5 ns, saadaan kellojakson minimipituudeksi 22.2 ns. 

Tämä on kellotaajuutena 45 MHz.

Toinen kriittinen polku sisältää myös haut ohjelma- ja datamuisteista, samoin kuin 

multiplekserin 1. Tästä eteenpäin signaalin on kuljettava barrel-siirtimen (viive 2.8 ns),

invertterin (0.15 ns) ja multiplekserin 6 kautta summaimelle, jonne päästyään signaali 
on viivästynyt jopa 12.05 ns. Kun summaimen viive on carry lookahead -tyyppistä 
summainta käytettäessä noin 4 ns ja sen jälkeen on vielä kuljettava multiplekserin 4 
kautta, saadaan toisen kriittisen polun pituudeksi 16.8 ns. Varaamalla rekisterille 

hieman asettumisaikaa saadaan kellojakson minimipituudeksi 18.3 ns eli suurimmaksi 

kellotaajuudeksi 54.6 MHz.

Nähdään, että summaimen kautta kulkevan polun viive on riittävän lyhyt tavoitteeksi 

asetetun 50 MHz kellotaajuuden saavuttamiseksi, mutta kertojan kautta kuljettaessa ei 

tätä tavoitetta saavuteta. Kasvattamalla kertojan pinta-alaa 750:stä ekvivalenttiportista 

930:een porttiin voidaan sen viivettä pienentää 11.6:sta 9 nanosekuntiin, jolloin 50 MHz 

tavoite saavutettaisiin. Voidaan myös erottaa kertojapiiri siten, että sen annetaan laskea 
tulosta kaksi kellojaksoa. Tällöin siis kertolaskut veisivät kaksi kellojaksoa muiden 
käskyjen viedessä vain yhden.

Prosessorin laskentatehoa voidaan lisätä myös perinteisellä liukuhihnoituksella 

[Pat94]. Tällöin kellotaajuus voidaan esimerkiksi kaksinkertaistaa, jolloin samalla 
kuitenkin kaksinkertaistuu myös käskyjen latenssi, ja piirin pinta-ala ja tehonkulutus 
kasvavat tarvittavien uusien välitulosten tallentamiseen käytettyjen rekisterien vuoksi. 
Liukuhihnan vaiheiden raja voidaan sijoittaa esimerkiksi multiplekserin 1 jälkeen, tai 

sitten juuri kertojan eteen ja barrel-siirtimen jälkeen.
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5.2.3 T ehonkulutusarvio

Signaaliprosessorin tehonkulutusta voidaan arvioida aiemmin kappaleessa 4.2.2

esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Käyttöjännite voidaan olettaa 1.8 voltiksi ja 
kellotaajuus 45 megahertsiksi. Kun prosessorin kombinatorisen logiikan määrä on 
arvioitu 2020:ksi ekvivalenttiportiksi ja aktiviteetiksi oletetaan 20%, saadaan 
kombinatoristen makrojen tehonkulutusarvioksi 0.65 mW. Samoilla oletuksilla 

makrojen väliseksi tehonkulutukseksi saadaan 0.41 mW.

Kiikuista koostuvien rekisterien tehonkulutusarvion lähtöoletukseksi voidaan ottaa 
perusaktiviteetiksi 20% paitsi akun osalta, jossa aktiviteetti on syytä arvioida 50%:ksi. 

Tällöin kiikkujen tehonkulutukseksi saadaan 2.51 mW. Logiikan kokonaistehoksi tulee 

täten 3.6 mW.

RAM-muistien osalta voidaan arvioida, että ohjelmamuistin lukuaktiivisuus on ainakin 

99% ja kirjoitusaktiivisuus loput 1%. Datan siirtelyn aktiivisuudeksi voidaan arvioida, 
että 70% käskyistä lukee muistiavaruudesta ja loput 30% kirjoittaa sinne. Näistä 
toiminnoista karkeasti arvioiden puolet suuntautuu rekistereihin ja puolet 
datamuistiin. Tällöin muistin lukuaktiivisuudeksi tulee 35%, kirjoitusaktiivisuudeksi 

15% ja 50% ajasta muisti on odotustilassa.

Beckin lähettämistä datalehdistä [Bec99] voidaan arvioida, että ohjelmamuistin 
ekvivalenttinen lukukapasitanssi on 30 pF ja kirjoituskapasitanssi 20 pF. Datamuistin 
vastaavat parametrit ovat 15 pF ja 10 pF. Näillä parametreillä ohjelmamuistin 

tehonkulutusarvioksi tulee 4.4 mW ja datamuistin 1.0 mW.

Tarkasteltaessa prosessorin kokonaistehonkulutusta, 9.0 milliwattia, huomataan, että

muistit vievät 60% kaikesta tehosta, ja yksin ohjelmamuisti 49%. Tehonkulutuksen 
pienentämiseksi ohsi siis kiinnitettävä huomiota muisteihin, ennen kaikkea 
ohjelmamuistiin. Texas Instrumentsilla saattaisi olla tehonkulutuksen kannalta 
optimaalisempia muistiratkaisuja, joilla tehonkulutusta voisi pienentää.
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6 YHTEENVETO

Tässä diplomityössä selvitettiin QAM-modulaattorin ja -demodulaattorin 

toteuttamista täysin digitaalisesti VDSL-modeemin transceiver-piiriä varten. Ratkaisu, 

johon päädyttiin, poikkeaa perinteisestä lähinnä sini- ja kosinifunktioiden 

tuottamisessa. Kun aiemmat toteutukset ovat perustuneet funktioiden täydelliseen 
taulukointiin, tutkittiin nyt erilaisia menetelmiä pienentää tarvittavien ROM-muistien 
kokoa.

Saadut tulokset eri DDS-menetelmistä ovat melko yhteneviä Vankan [Van96] tulosten 

kanssa. Vankan arvioista poiketen päädyttiin kuitenkin siihen tulokseen, että Taylorin 
polynomiin perustuva menetelmä on toimiva ratkaisu vaaditulla noin 30 MHz 
kellotaajuudella. Tarvittava kertojarakenne on riittävän nopea ainakin Synopsyksen 

syntetisointiohjelmiston toteuttamana.

Valittu menetelmä, Nicholaksen MSE-virheen minimoiva menetelmä, on spektrin

puhtauden ja yksittäisissä näytteissä olevien virheiden suhteen Sunderlandin 
menetelmän kanssa melko tasaväkinen. Läpimenoviive on Sunderlandissa lyhyin, 
mutta kaikki muutkin menetelmät, CORDIQia lukuunottamatta, ovat tässä suhteessa 
perusmuodossaan aivan riittävän nopeita. Lohkon vaatiman pinta-alan suhteen 

Taylorin 1. asteen polynomiin perustuva menetelmä on parempi mutta on spektrin 

puolesta huomattavasti muita heikompi. Tehonkulutuksessa Tayloriin perustuva 
menetelmä ja CORDIC ovat hieman muita parempia, mutta erot ovat pieniä.

Työn toisena osana hahmoteltiin sovelluskohtainen RISC-tyyppinen signaaliprosessori, 

jonka käskykanta johdettiin Texasin C5x-sarjan prosessorista ja tarvittavien toimintojen 

vaatimuksista. Prosessorista saatiin melko yksinkertainen mutta kuitenkin

ominaisuuksiltaan täysin riittävä. Arvioitu suurin kellotaajuus on 50 MHz luokkaa. 
Tämä on riittävä useimmille prosessorin laskettavaksi ajatelluille toiminnoille, 
lukuunottamatta epälineaarisuuteen perustuvaa symboliajastusta, joka on toteutettava 

ainakin osittain kiinteällä logiikalla.

Tämän työn tulokset antavat vankan pohjan sekä modulaation että prosessorin 
toteuttamiselle. Lopullisesti lohkot voidaan kuitenkin suunnitella vasta, kim kaikki 
reimaehdot ovat selvillä, eli tiedetään tarvittavat bittitarkkuudet ja ympäröivät lohkot.
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Vaihe/
amplitudi
bitteinä

Menetelmä MSE/dB Maksimi-
virhe

Maksimi-
virhe/
LSB

ROM/bit Logiikka/
portteja

Portteja
yhteensä

12/12 sin(f)-f -76.69 0.000244 0.5 9216 1843.5 4915.5
sunderland -67.44 0.000976 2 1728 1915.5 2491.5
Nicholas MSE -72.87 0.000603 1.24 1600 1951.5 2484.83
Taylor Taste -65.83 0.001623 3.32 576 2331.98 2523.98
CORDIC -68.37 0.001121 2.3 0 3912 3912

12/13 sin(f)-f -82.93 0.000122 0.5 10240 2115 5528.33
sunderland -66.54 0.000971 3.98 1984 2195 2856.33
Nicholas MSE -78.01 0.000408 1.67 1856 2235 2853.67
Taylor Taste -67.57 0.001365 5.59 640 2657.24 2870.57
CORDIC -72.73 0.000671 2.75 0 4277.75 4277.75

12/14 sin(f)-f -89.04 6.1E-05 0.5 11264 2386.5 6141.17
sunderland -65.77 0.000915 7.49 2240 2474.5 3221.17
Nicholas MSE -81.28 0.000328 2.68 2112 2518.5 3222.5
Taylor Taste -68.21 0.001182 9.68 704 2982.5 3217.17
CORDIC -77.33 0.000421 3.45 0 4643.5 4643.5

12/15 sin(f)-f -94.94 3.05E-05 0.5 12288 2658 6754
sunderland -65.44 0.000945 15.49 2496 2754 3586
Nicholas MSE -82.59 0.000283 4.64 2368 2802 3591.33
Taylor Taste -68.52 0.00117 19.17 768 3307.76 3563.76
CORDIC -79.26 0.000312 5.11 0 5009.25 5009.25

13/12 sin(f)-f -77.08 0.000244 0.5 18432 1845.5 7989.5
sunderland -72.94 0.00063 1.29 2816 1917.5 2856.17
Nicholas MSE -68.83 0.000996 2.04 2944 1953.5 2934.83
Taylor Taste -69.63 0.00094 1.93 1088 2288.22 2650.89
CORDIC -68.58 0.001072 2.19 0 4136 4136

13/13 sin(f)-f -83.1 0.000122 0.5 20480 2117 8943.67
sunderland -73.89 0.000499 2.04 3200 2197 3263.67
Nicholas MSE -69.88 0.000873 3.58 3456 2237 3389
Taylor 1 .aste -73.96 0.000635 2.6 1216 2613.48 3018.81
CORDIC -73.58 0.0006 2.46 0 4509.75 4509.75

13/14 sin(f)-f -89.09 6.1E-05 0.5 22528 2388.5 9897.83
sunderland -72.82 0.000448 3.67 3584 2476.5 3671.17
Nicholas MSE -70.13 0.000774 6.34 3968 2520.5 3843.17
Taylor Taste -77.65 0.000452 3.71 1344 2938.74 3386.74
CORDIC -79.65 0.000319 2.61 0 4883.5 4883.5

13/15 sin(f)-f -95.11 3.05E-05 0.5 24576 2660 10852
sunderland -72.15 0.000417 6.84 3968 2756 4078.67
Nicholas MSE -70.05 0.0007 11.46 4480 2804 4297.33
Taylor Taste -79.53 0.000361 5.91 1472 3264 3754.67
CORDIC -83.33 0.000216 3.55 0 5257.25 5257.25
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LIITE 1. TEHTYJEN SIMULOINTIEN TULOKSET

Vaihe/
amplitudi
bitteinä

Menetelmä MSE/dB Maksimi-
virhe

Maksimi-
virhe/
LSB

ROM/bit Logiikka/
portteja

Portteja
yhteensä

14/12 sin(f)-f -76.99 0.000244 0.5 36864 1847.5 14135.5
sunderland -72.94 0.000684 1.4 5376 1919.5 3711.5
Nicholas MSE -73.77 0.000591 1.21 3840 1955.5 3235.5
Taylor Taste -70.14 0.000779 1.59 2048 2244.46 2927.13
CORDIC -68.61 0.001027 2.1 0 4368 4368

14/13 sin(f)-f -83.06 0.000122 0.5 40960 2119 15772.33
sunderland -79.23 0.000317 1.3 6144 2199 4247
Nicholas MSE -79.38 0.000355 1.46 4608 2239 3775
Taylor Taste -75.95 0.000413 1.69 2304 2569.72 3337.72
CORDIC -73.67 0.000602 2.46 0 4749.75 4749.75

14/14 sin(f)-f -89.08 6.1E-05 0.5 45056 2390.5 17409.17
sunderland -80.01 0.000251 2.05 6912 2478.5 4782.5
Nicholas MSE -84.12 0.000221 1.81 5376 2522.5 4314.5
Taylor Taste -81.67 0.000241 1.97 2560 2894.98 3748.31
CORDIC -80.45 0.000279 2.29 0 5131.5 5131.5

14/15 sin(f)-f -94.94 3.05E-05 0.5 49152 2662 19046
sunderland -78.9 0.000227 3.71 7680 2758 5318
Nicholas MSE -87.21 0.000179 2.93 6144 2806 4854
Taylor Kaste -86.39 0.000151 2.48 2816 3220.24 4158.91
CORDIC -85.57 0.000163 2.66 0 5513.25 5513.25

15/12 sin(f)-f -76.99 0.000244 0.5 73728 1849.5 26425.5
sunderland -71.91 0.000743 1.52 6144 1921.5 3969.5
Nicholas MSE -74.17 0.000488 1 5632 1957.5 3834.83
Taylor Taste -70.37 0.000773 1.58 3840 2200.7 3480.7
CORDIC -68.59 0.001049 2.15 0 4608 4608

15/13 sin(f)-f -83 0.000122 0.5 81920 2121 29427.67
sunderland -78.54 0.000377 1.54 7168 2201 4590.33
Nicholas MSE -79.96 0.000249 1.02 6656 2241 4459.67
Taylor Taste -76.12 0.000389 1.59 4352 2525.96 3976.63
CORDIC -73.72 0.000602 2.46 0 4997.75 4997.75

15/14 sin(f)-f -89.01 6.1E-05 0.5 90112 2392.5 32429.83
sunderland -84.77 0.000194 1.59 8192 2480.5 5211.17
Nicholas MSE -85.82 0.000139 1.14 7680 2524.5 5084.5
Taylor 1 .aste -82.02 0.000194 1.59 4864 2851.22 4472.55
CORDIC -80.64 0.000253 2.08 0 5387.5 5387.5

15/15 sin(f)-f -95.09 3.05E-05 0.5 98304 2664 35432
sunderland -85.77 0.000135 2.22 9216 2760 5832
Nicholas MSE -91.36 8.95E-05 1.47 8704 2808 5709.33
Taylor 1 .aste -88.12 0.000105 1.72 5376 3176.48 4968.48
CORDIC -86.36 0.000143 2.35 0 5777.25 5777.25
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