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Abstract 
Genom samtal med radioamatörer visade det sig att det fanns ett intresse för att använda rumsdiversitet på deras mottagare 
då de upplevde fädning (vid körning med bil) som ett problem för hörbarheten. I ett system där mottagaren är stationär och 
sändaren mobil kommer den mottagna signalen att fäda ibland då radiovågorna tar olika vägar till mottagaren och ibland 
förstärker och ibland stör varandra.  
Tanken med detta examensarbete var att kunna ta emot två bandbegränsade audiosignaler från två mottagare med varsin 
antenn som tar emot samma signal (rumsdiversitet) och vikta ihop dessa med lämplig metod för att få ut en bättre signal.  
Om man kunde implementera ett diversitetssystem med VHDL i en FPGA så skulle man få ett system som var både billigt 
och flexibelt.  
I det här examensarbetet har jag försökt att konstruera ett sådant system.  
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1. Introduktion 
 

1.1. Mål 
 
Målet med detta examensarbete är att kunna ta emot två bandbegränsade audiosignaler från 
två mottagare med varsin antenn som tar emot samma signal (rumsdiversitet) och vikta ihop 
dessa med lämplig metod för att få ut en bättre signal. Det finns applikationer på marknaden 
för att göra detta men de är antingen dyra eller så använder de sig av omkopplingsdiversitet 
som är enklast men ger sämst prestanda. Om man kunde implementera ett diversitetssystem 
med VHDL i en FPGA så skulle man få ett system som var både billigare och flexiblare. I det 
här examensarbetet har jag försökt att konstruera ett sådant system.  
 

1.2. Problemformulering 

 
Genom samtal med radioamatörer visade det sig att det fanns ett intresse för att använda 
rumsdiversitet på deras mottagare då de upplevde fädning (vid körning med bil) som ett 
problem för hörbarheten. I ett system där mottagaren är stationär och sändaren mobil kommer 
den mottagna signalen att fäda ibland. Fädningen orsakas av att sändaren rör sig i ett 
varierande elektromagnetiskt fält. Det finns två typer av fädning, snabb respektive långsam 
fädning. Inverkan av båda typerna kan minskas med diversitetsteknik. Arbetet är koncentrerat 
på system som består av två mottagare med separata antenner. Ett exempel är 
mobilradiotillämpningar där man har ett flertal basstationer som tar emot signalen och den 
starkaste signalen väljs. Varje mottagare skickar ut en signal extra med sidoinformation om 
signalstyrkan som används för att vikta ihop signalerna. Av de olika sammanvägningsmetoder 
som finns har jag valt att koncentrera mig på valdiversitet, likaviktsdiversitet samt 
optimalviktsdiversitet. Valdiversitet och likaviktsdiversitet ger bra prestanda och är ganska 
enkla att implementera. Vid optimalviktsdiversitet (som teoretiskt ger optimal prestanda) 
måste signalerna ha samma fasläge före sammanvägning för att uppnå optimal prestanda. Då 
ingen fasutjämning sker uppstår en viss diskontinuitet i utsignalen. Detta är inget större 
problem i detta sammanhang då det brus som uppstår p.g.a. diskontinuitet är liten jämfört med 
övrigt brus på signalerna och därmed inte försämrar hörbarheten. 
 

1.3. Direktiv 
 
Den inkommande audiosignalen begränsas till tal med 4-5kHz. Minsta acceptabla SNR avgörs 
av hörbarheten. Avsikten är att märkbart förbättra hörbarheten omkring 10dB SNR. Om 
signalstyrkan sjunker till en nivå som ligger för nära brusnivån (ca 8dB SNR) så ska 
utsignalen strypas. Signalbehandling och sammanvägning görs i en FPGA (VHDL). 
Ett SNR-värde fås med en stabilock 4040 genom att insignalens effekt mäts samtidigt som 
signalen filtreras genom ett smalt filter som filtrerar ut 1kHz. Sedan jämförs effekten i 1kHz 
signalen med effekten i hela insignalen och därigenom fås ett SNR-värde.
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2. Analys 
 
Analysen förutsätter att bruset på kanalerna är okorrelerade och är vitt. Detta är svårt att uppnå 
i praktiken t.ex. om antennerna sitter för nära varandra eller om frekvensavståndet mellan 
grenarna inte är tillräckligt stort. Detta påverkar inte valdiversitet och omkopplingsdiversitet 
eftersom bara en gren i taget är ansluten till utgången. Likaviktsdiversitet och 
optimalviktsdiversitet påverkas kraftigt av korrelerat brus speciellt brus från yttre störkällor då 
man sammanväger efter detektorn.   
 

2.1. Fädning 

 
I landmobila tillämpningar rör sig mobilen i en omgivning med hinder i form av träd, berg, 
tunnlar m.m. Tidvis kommer signalen att skuggas av dessa hinder vilket minskar den 
mottagna signalstyrkan som tillfälligt kan sjunka kraftigt med otillåten försämring av 
överföringskvaliteten som följd. Detta vågutbredningsfenomen benämns fädning. Med 
fädning menas en dämpning som varierar mellan ett högsta och minsta värde på ett 
oregelbundet sätt. Skuggeffektens betydelse beror på hindrets storlek och på sändarens och 
mottagarens avstånd från hindret. När mobilen förflyttar sig kommer signalstyrkan att variera 
när hinder uppträder mellan basstation och mobilen. Den här typen av fädning kallas 
skuggfädning och minimeras genom att basstationerna placeras så högt som möjligt, 
alternativt tätare, så att mobilen kan göra ett basbyte. Det finns en annan sorts fädning som 
kallas Raileigh-fädning och kan vara mycket besvärlig och svårhanterlig. Den uppstår på 
grund av att en mottagare tar emot flera signaler som har reflekterats mot större och mindre 
föremål i närområdet. Signaler från olika riktningar kommer att ha olika fas vid 
mottagarantennen beroende på att de har gått olika lång väg mellan sändare och mottagare. 
När sändaren rör sig kommer fasskillnaden att variera vilket får till följd att signalerna ibland 
samverkar, ibland motverkar varandra. Detta resulterar i fädning med tidvis mycket hög 
dämpning (fading dip). Raileigh-fädning är mest påtaglig i tätbebyggda områden. För att 
motverka de störningar som uppkommer på grund av Raileigh-fädning monterar man ofta två 
antenner på ett visst inbördes avstånd i basstationerna (rumsdiversitet). Om avståndet mellan 
dem är tillräckligt stort (∆d) kommer deras signaler att vara okorrelerade med varandra, och 
risken att en "fädningsdipp" inträffar samtidigt hos de två antennerna minskar avsevärt. Det 
lägsta avståndet  ∆d som ger okorrelerade signaler är  ∆d≈λ/2, där λ är våglängden.  
 

2.1.1. Flervägsutbredning 

 
Merparten av fädningen vid frekvenser under 10 GHz hänför sig till flervägsutbredning och 
uppstår genom interferens mellan två eller flera skilda signalvägar i atmosfären. För en 
radiolänkförbindelse med normala hopplängder och utan betydande mark- och vattenreflexion 
inträffar sådan fädning under mycket liten del av tiden, vanligtvis nattetid under sommar och 
tidig höst. För en radiolänkförbindelse är den direkta strålens väg den för vilken den tid det tar 
för vågen att utbreda sig från sändarantennen till mottagarantennen är minimum. Med andra 
ord fasvridningen är minimum. Om nu den från sändarantennen utstrålade vågen kan ta sig 
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fram till mottagarantennen även på andra vägar än den direkta vägen uppstår på grund av 
amplitud- och fasskillnaden en mer eller mindre stark interferens. Fasskillnaden beror på 
vägdifferensen. Vid reflexion mot markytan kan det dessutom förekomma ett ytterligare 
fassprång av 180°.  En sådan så kallad flervägsutbredning kan uppstå både genom reflexion 
mot jämn yta och genom oregelbundenheter i atmosfären. Normal svensk terräng är emellertid 
inte särskilt reflekterande och reflexion från vattenytor kan som regel undvikas genom val av 
lämplig sträckning.  
 

2.1.2. Avståndsdämpning 
 
Avståndsdämpning är en teoretisk dämpning under förhållanden med både fri sikt (LOS) och 
icke fri sikt (NLOS) och som minskar kontinuerligt med avståndet mellan basstation och 
mobil. LOS (line of sight) innebär att 1:a fresnelzonen är fri från hinder. Det område runt 
strålbanan där reflektioner kan ge upphov till en strålväg med gångvägskillnad av högst λ/2 
brukar benämnas 1:a fresnelzonen. 

 
Vid kommunikation nära jordytan kommer luftens egenskaper (tryck, temperatur etc.) samt 
reflektioner att inverka i varierande grad och då utgör beräkningar för LOS en kraftig 
idealisering. Beräkningarna för LOS gäller endast för rymd- och satellitkommunikation men 
är användbara för överslagsberäkningar vid NLOS.  
 
Antag vågutbredning mellan två isotropa antenner (en isotrop antenn strålar ut lika mycket 
effekt åt alla håll) utan inverkan av reflektioner eller hinder.  Sändarantennen strålar ut effekt 
med lika stor effekttäthet i alla riktningar. Den mottagna effekten kan då betecknas: 
 
PR = PT*AR/4π* r2     (1) 
  
Där: 
PR = mottagen effekt 
PT = utsänd effekt 
AR = mottagarantennens effektiva antennarea 
r = avståndet mellan mottagare och sändare 

 
Figur 1 : Fresnelzon 
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Den mottagna effekten minskar således med kvadraten på avståndet till sändaren vid LOS. 
I praktiken konstruerar man en antenn som fokuserar sin energi mot mottagaren. Dessutom 
absorberar inte mottagarantennen all energi som passerar den. Man får då introducera några 
korrektionsfaktorer vilket ger: 
 
PR = (PT*AR/4π* r2)GT*ηR     (2) 
 
Där: 
GT = sändarantennens vinst m.a.p. riktning 
ηR = mottagarantennens effektivitet med hänsyn till ofullständig absorption 
Vid mikrovågsfrekvenser och med antenn med riktverkan är uppnåeliga antennvinsten 
definierad som:  
 
G = ((4π*A)/ λ2)*η     (3) 
 
Där: 
A = den yta som antennen kan ta upp energi från E- och H-fälten 
λ = våglängd 
η = antenneffektivitet 
 
För den här typen av antenner är antennvinsten en funktion av antennens dimension mot 
bärfrekvensen. Vid högre bärfrekvens minskar kraven på antenndimensionen för en given 
antennvinst. Om man betraktar mottagarantennen, sätter in G = GR och A = AR i (3) och löser 
ut AR i termer av GR så fås; 
 
AR = ( λ2* GR)/(4π*η)     (4) 
 
Om man ersätter detta uttrycket för AR i (1) får man en relation som är känd som Friis formel. 
 
PR/ PT =  GR* GT( λ/4π* r)2 =  GR*GT(c/4π* r*ƒ)2   (5) 
 
Där: 
PR = mottagen effekt vid en antennvinst  GR 

PT = utsänd effekt med en antennvinst  GT 

ƒ = bärfrekvens 
c = ljushastighet 
λ = våglängd  
r = avståndet mellan mottagar- och sändarantenn 
 
Utbredningsförlusten LB, uttryckt i dB fås genom att uttrycka Friis formel i dB. 
 
LB[dB] = 10log10(PR/ PT) =  10log10(GR) + 10log10(GT) – 20log10(ƒ) – 20log10(r) +147,56dB 
(6) 
 
Vid trådlösa kommunikationer används ofta frekvenser i området MHz till GHz. (6) kan 
uttryckas i enheter av MHz i frekvenstermen och om man antar att man har sändar- och 
mottagarantenn med enhetsvinst så blir (6): 
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LB[dB] =  27,56dB – 20log10ƒ [MHz] – 20log10r[m]   (7) 
 
Observera att detta gäller för ideal frisikt överföringsförlust för LOS väg. 
Från den här enkla LOS överföringsförlustekvationen ser man att överförd effekt minskar med 
6dB för varje fördubbling av avståndet. Man ser även att ju mer man ökar frekvensen ju mer 
effekt behövs för att överföra signalen pålitligt.  
För NLOS överföringsvägar finns en modell som är baserad på empiriska data och är given 
som: 
 
LA(d) ~  LB(d/d0)

-n     (8) 
 
Där: 
n = förlust exponent som indikerar hur snabbt vägförlusten ökar med avståndet 
d0 = referens avståndet för frisikt överföring (obundet överföringsavstånd) 
LB = öveföringsförlusten vid LOS med hänvisning till (6) 
d = avstånd mellan sändar- och mottagarantenn 
 
NLOS överföringsförlusten kan genom (8) approximeras som: 
 
LA[dB] = LB – 10*n*log10(d/d0)    (9) 
 
Experimentella resultat indikerar att typisk NLOS utomhus mobilsystem har en förlust 
exponent mellan 3,5 och 5 och för inomhussystem ligger den mellan 2 och 4. 
På grund av reflektioner tenderar NLOS vägen att cancelera (destruktiv interferens med) 
NLOS vägen vilket gör förlusten större än vid frisikt och följaktligen blir exponenten n större 
än 2. 
 

2.1.3. Nederbördsdämpning och absorption 
 
Radiovågornas dämpning i nederbörd beror av dels att strålningen sprids och dels att den 
absorberas. Dämpningen tilltar markant när radiovåglängden närmar sig partikelstorleken i 
storleksförhållande och det innebär att hänsyn måste tas till nederbördsdämpning vid 
frekvenser över ca 10 GHz. Vid lägre frekvenser är effekten i regel försumbar. 
Partikelstorleken vid nederbörd är beroende av nederbördsintensiteten och meteorologisk 
statistik över denna kan således visa i vilken omfattning en viss radiolänkförbindelse kan 
komma att påverkas av nederbördsdämpningen. Nederbörd i form av torr snö påverkar endast 
marginellt vågutbredningen eftersom det är nederbördens fuktinnehåll som är avgörande för 
dämpningen av radiovågorna. Atmosfären verkar även utan nederbörd onormalt dämpande på 
radiovågor inom vissa begränsade frekvensband. Det frekvensband som befinner sig närmast 
de frekvenser vi idag utnyttjar för radiolänk är frekvenserna runt 22 GHz där 
resonansfenomen hos luftens syre och vattenmolekyler orsakar en kraftig tillskottsdämpning. 
 

2.1.4. Depolarisation 
 
Depolarisation av radiovågor i nederbörd är av betydelse eftersom man för att öka 
överföringskapaciteten i ett radiolänknät samtidigt vill utnyttja kanaler med olika polarisation. 
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Depolarisationen orsakas av att nederbörden består av ej helt sfäriska droppar varför det 
uppstår en vridning av polarisationsriktningen under radiovågens passage genom 
nederbördsområdet. 
 

2.1.5. Selektiv fädning 
 
Vanligtvis känner man igen fädning på att den mottagna signaleffekten varierar. Ofta dämpas  
alla frekvenserna hos den överförda signalen lika mycket och man talar då om flat fädning. 
Men ibland varierar fädningens djup också med frekvensen inom det mottagna bandet. Då 
föreligger så kallad selektiv fädning. Den uppstår på grund av tids- och amplitudskillnader 
mellan olika överföringsvägar vid flervägsutbredning. Selektiv fädning visar sig som en 
amplitud och grupplöptidsdistorsion hos den överförda signalen. För digitala radiolänksystem 
medför den selektiva karaktären hos fädningen att bitfelstätheten blir större än vid enbart flat 
fädning av motsvarande djup. Differensen mellan flat och selektiv fädning ökar med ökande 
bithastighet. Undersökningar har visat att det främst är interfererande signaler med kort 
tidsfördröjning (mindre än 3 nanosekunder) men med hög amplitud som är orsaken till den 
större delen bitfel i digitala högkapacitetsradiolänksystem vilka ej är försedda med korrektiva 
hjälpmedel. Denna typ av flervägsutbredning uppträder även på väl optimerade men långa 
radiolänkhopp. I många fall måste därför korrektiva metoder användas där det är fråga om så 
långa hopplängder att risken för flervägsutbredning blir oacceptabelt hög. Sådana korrektiva 
metoder kan vara adaptiva utjämnare som vid behov kompletteras med rumsdiversitet. Den 
effektivaste metoden är dock att vid högkapacitetssystem om möjligt ej använda alltför långa 
hopplängder. Analoga radiolänksystem är tåliga mot interferens där fördröjningen är mycket 
kort. Däremot kan interfererande signalvägar med lång fördröjning orsaka fädning eller enbart 
en ökad distorsion inom främst de högre basbandsfrekvenserna hos ett analogt system. Ett 
digitalt system är däremot mycket tåligt mot sådan typ av interferens. Interfererande signaler 
med kort fördröjning orsakas främst av atmosfäriska oregelbundenheter medan längre 
signalfördröjningar ofta är tecken på signalvägar via olika reflekterande föremål. 
 

2.2. Diversitetsmetoder 

 
Diversitetsteknik används för att förbättra prestanda och tillförlitlighet vid transmission över 
en fädande radiokanal. Diversitet innebär att samma signal överförs på flera oberoende 
transmissionsvägar. Förutsättningen för att denna teknik ska vara meningsfull krävs det att 
signalerna i alla grenar fädar samtidigt endast i sällsynta fall. Alltså är det viktigt att 
signalerna är okorrelerade. Det finns olika metoder för att skapa okorrelerade diversitetsgrenar 
varav några av de vanligaste presenteras kort här.  
 

2.2.1. Frekvensdiversitet 

 
Med denna metod används flera frekvenskanaler för att föra över samma signal och man 
utnyttjar att olika överföringsfrekvenser inte påverkas på samma sätt. Kanalerna måste vara 
tillräckligt separerade i frekvens så att signalerna är okorrelerade. Eftersom avståndet mellan 
fädningsdippen beror på den frekvens som används kommer dippen att uppträda på olika 
avstånd vid olika frekvenser. Om man då väljer att med korta intervall byta frekvenskanal 
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ökar sannolikheten för god signalmottagning. Frekvenshopp används exempelvis i GSM där 
man byter frekvens drygt 200 gånger per sekund efter en algoritm som är lagrad i mobilen och 
i basstationerna. Metoden kräver bara en antenn vid sändare och mottagare men en 
sändare/mottagare för varje kanal. Dessvärre krävs mycket frekvensutrymme och 
sändareffekten delas mellan kanalerna. 
   

2.2.2. Tidsdiversitet 

 
Här utnyttjar man att amplitudvärden mottagna på en fädande kanal kan vara oberoende av 
varandra om de är tillräckligt separerade i tiden. Samma information skickas vid skilda 
tidstillfällen. Systemets komplexitet beror på att samplen måste lagras i sändaren och 
mottagaren. En annan faktor som ökar på komplexiteten är att minsta tidsseparation mellan 
samplen är omvänt proportionell mod fädningshastigheten vilket innebär att långsam fädning 
kräver större tidsseparation. Även här delas den tillgängliga effekten mellan kanalerna. Denna 
metod är lämplig för överföring av digitala data över fädande kanaler dock ej radiosystem med 
krav på liten fördröjning. 
 

2.2.3. Polarisationsdiversitet 

 
Signaler som överförs på horisontellt polariserade vågor är okorrelerade med signaler som 
överförs på vertikalt polariserade vågor. Det utnyttjas i ett diversitetssystem med två grenar. 
Nackdelarna är att motagarantennen blir mer komplicerad och otymplig och att sändareffekten 
delas mellan sändarantennerna. 
 

2.2.4. Fält-komponentdiversitet 

 
En mottagare som tar emot en vertikalt polariserad våg får information i både de elektriska 
och de magnetiska fältkomponenterna. Med en speciell antennkonstruktion kan man separera 
informationen från respektive komponent. Det krävs ingen extra utrustning vid sändare och 
inget extra frekvensutrymme krävs. Däremot blir mottagarantennen komplicerad och dyr. 
 

2.2.5. Vinkeldiversitet 

 
En signal som består av flera komponenter som har gått olika vägar och träffar antennen i 
olika riktningar kan man isolera varje signalkomponent med hjälp av riktantenner. Varje 
riktantenn isolerar olika vinkelkomponenter. Antennerna blir även här komplicerade och 
dessutom stora. 
 

2.2.6. Rumsdiversitet (antenndiversitet) 

 
Här används flera antenner vid mottagning för att skapa olika kanaler. Antennerna måste vara 
placerade på ett sådant avstånd ifrån varandra att signalerna blir okorrelerade och för att 
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undvika samtidig påverkan av samma störning. Rumsdiversitet tar inte upp något extra 
frekvensutrymme och är relativt lätt att implementera. Man får heller ingen effektförlust då 
uppdelningen sker på mottagarsidan. En nackdel är att det krävs ett mera omfattande 
antennarrangemang. 
 

 
I figuren ser man att redan vid en halv våglängd mellan antennerna så är korreletationen 
nästan noll.  
 

2.3. Sammanvägningsmetoder 
 
Sammanvägning kan ske före eller efter detektorn (mottagaren). Om sammanvägning i ett 
analogt system sker före detektorn måste fasutjämning göras. I digitala system blir det 
markanta skillnader mellan metoderna och sammanvägning före detektorn kan vara att föredra 
trots ökad komplexitet. Här beskrivs de fyra vanligaste sammanvägningsmetoderna med 
utgångspunkt från rumsdiversitet.  
 

2.3.1. Valdiversitet 

 
Detta är en av de enklaste sammanvägsmetoderna men som ändå ger bra prestanda. 
Mottagaren väljer den signal som har högst SNR av de olika grenarna. När man byter mellan 
grenarna uppstår diskontinuiteter med åtföljande fas- och amplitudtransienter. 
  

2.3.2. Optimalviktsdiversitet 
 
Den här metoden maximerar den sammanvägda signalens SNR. Eftersom man måste mäta 
SNR i varje gren blir mottagaren komplex. Alla grenar vägs samman med en faktor som är 
proportionell mot SNR. Problemet är att signalerna måste ha samma fasläge före 
sammanvägning. Fasutjämningen sker lämpligen på mellanfrekvensnivå före detektorn. 
Optimalviktsdiversitet är en linjär kombinationsmetod. 

Figur 
2
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2.3.3. Likaviktsdiversitet 

 
Genom att låta sammanvägningsfaktorn vara konstant och lika i alla grenar minskas 
mottagarens komplexitet. Man kan visa att prestandan för likaviktsdiversitet endast är något 
sämre än optimalviktsdiversitet (~0,8ggr sämre, se Figur 3).  Även här behövs fasutjämning. 
Likaviktsdiversitet är en linjär kombinationsmetod. 
 

2.3.4. Omkopplingsdiversitet (switched diversity) 

 
Detta är den enklaste av dessa fyra sammanvägningsmetoder som också ger sämst prestanda. 
Metoden går ut på att man använder en gren i taget tills signalen sjunkit under ett bestämt 
värde för att då byta gren och stanna där tills signalen återigen sjunkit under det förutbestämda 
värdet. Diskontinuiteter med åtföljande fas- och amplitudtransienter uppstår på samma sätt 
som för valdiversitet. 

 
 

Figur 
3
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3. Metod 
 

 
 
Två stycken FM-mottagare med RSSI-signal (radio signal strength indication) tar emot samma 
RF-signal på separata antenner. RSSI signalen innehåller information om signalstyrkan hos 
signalen. RSSI-signalerna visade sig vara brusiga och hade dåligt spänningssving. Signalerna 
förstärktes och filtrerades och det visade sig senare att de blev för långsamma för att klara av 
de snabbaste fädningsförlopp som uppstår vid mobil radio.  
De detekterade audiosignalerna samplas med en 20 bitars audiocodec som sitter på 
expansionskortet, signalbehandlas för att sedan skickas ut till codecen. En signal skickas 
opåverkad igenom för att kunna jämföra hörbarheten. RSSI signalen från mottagarna samplas 
med 8 bitar av AD-omvandlaren som sedan läses in parallellt i FPGAn. RSSI-signalerna 
delades in lämpliga intervall m.a.p. SNR, i det här fallet 8 delar. Varje intervall tilldelades ett 
nummer och med hjälp av den informationen fattas beslut om kanalerna ska viktas lika innan 
mixning (likaviktsdiversitet) alternativt vilken signal som skickas rakt igenom (valdiversitet).  
Likaviktsdiversitet då kanalerna är i samma område annars skickas den starkaste signalen 
igenom. För att bestämma nivåerna för AD-omvandlaren skickades en signal med önskad 
SNR in till audiocodecen och RSSI spänningen mättes med voltmeter. Detta fungerade dock 
inte då voltmetern sänkte spänningen vid mätning vilket resulterade i felaktiga nivåer. Dock 

 
Figur 4: Översiktsbild 
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användes dessa nivåer som utgångspunkt för justering av önskade nivåer. Genom att skicka in 
en signal med önskad SNR och ändra i koden tills kanalen öppnade erhölls önskat resultat. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Startsignalen till AD-omvandlaren genereras mellan A och B.

Figur 5: Flödesschema 

Figur 6: Vågform för signaler till och från audiocodec 
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Samplingsfrekvensen på audiocodecen kan varieras m.h.a. parametrar i filen codec.vhd enligt 
formeln: 
 
fs = clk/((mclk/sclk)*(antal sclkpulser per sampel höger resp. vänster)*DIVISOR*(antal 
kanaler)) = clk/(4*32*DIVISOR*2) 
 
I detta fall begränsades fs ≈ 12,2kHz av två orsaker. Den ena var att den inkommande 
audiosignalen begränsats till 4-5kHz och den andra att startsignalen till AD-omvandlaren var 
tvungen att vara ca 100ns lång och den generererades m.h.a. signalerna till audiocodecen. 
Samplingsfrekvensen på RSSI signalerna blir fs/12 ≈ 1,0kHz.
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4. Resultat 
 

4.1. Laborationsmätning 

Tabellen nedan visar resultatet av test då två signaler med ungefär samma SNR (i samma 
område) skickas in på båda kanalerna och ungefärlig SNR på utsignalen vid 
likaviktsdiversitet. Värdena varierar under mätningen och värdena i tabellen är ett visuellt 
ungefärligt medelvärde. Detta test kan jämföras med långsam fädning.  

 
~SNR (RX1,RX2) ~SNR(Likavikt) dbm RX1 dbm RX2 

9 11,5 122,3 122,9 

12 14 121 121,7 

15 17,5 119,9 120,6 

18 20 119 119,7 

21 23 118,1 118,7 

24 26 117,1 118 

 
Signalen har efter behandlingen genom FPGAn bättre hörbarhet. Detta beror delvis på att 
högfrekvent brus filtrerats bort. Man ser att den praktiska vinsten är ca 2dB vilket beror dels 
på mätmetoden (visuell avläsning) och dels på att det inte enbart är vitt brus som kommer in. 
Mätapperaturen har okänd uppdateringsfrekvens och upplösning på SNR-metern vilket även 
påverkar avläsningen. Den teoretiska vinsten vid optimalviktsdiversitet (vilket är svårare att 
implementera) är 3dB.  
Detta test visar endast att man får en vinst, inte att systemet kan hantera snabba förlopp. För 
att utvärdera detta har ett fälttest gjorts. 
 

4.2. Fälttest 
 
Testet utfördes m.h.a. amatörradioklubben CQ:s repeater i  Kisa 12 mannabacken med 
separerade antenner i vertikalled och en mobil testsändare (bil). För att få insignalstyrkan till 
mottagaren i intressant område, då signalen fädar snabbt och det börjar bli svårt att höra vad 
som sades, så dämpades signalen tills detta erhölls. Detta gjordes för att kunna ha teststräckan 
några km bort från mottagarna. Fordonet färdades en teststräcka i 70, 90 resp. 110km/h 
samtidigt som föraren räknade från ett till femton i sändaren. Det gjordes även två tester i 
långsam gångfart. Ljudet spelades in på mottagarsidan på en pc via ljudkortet, 16 bitar i 
16kHz stereo. Vid den långsamma fädningen vid krypkörningen hördes en förbättring. I 
Matlab gjordes en FFT (Fast Fourier Transform) på ljudfilerna som därefter plottades och 
analyserades. Man ser att systemet fungerar som avsett men hörbarheten vid snabba förlopp är 
inte märkbar. Detta kan bero på att RSSI-signalerna på mottagarna är filtrerade med anledning 
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att de varierade kraftigt. En lösning på detta kan vara att ta bort filtreringen och använda en 
snabbare AD-omvandlare med högre upplösning och göra någon form av 
medelvärdesbildning av RSSI signalen. 
 

4.3. Räckvidd 
En intressant aspekt är hur mycket längre man kan sända signalen.  Antag att man för 
enkelhets skull använder sig av: 
 
PR = PT*AR/4π* r2      (1) 
 
för att få en överblick över hur mycket längre man kan överföra signalen. Om man löser ut r 
fås: 
 
r = √(PT*AR/4π*PR)     (10) 
 
Antag att AR och PR är konstant och att  PT ökar med den teoretiska vinst som uppnås.  
Detta ger avståndsökningen: 
1,41*r vid 3dB vinst 
1,26*r vid 2dB vinst 
Detta är ett ungefärligt värde då beräkningen baseras på en förenklad formel som gäller vid 
LOS. Även om värdena är lite i överkant så finns det en vinst som kan ha avgörande betydelse 
för säker överföring av signalen. 
 

4.4. Utvärdering 
 
Systemet fungerar som tänkt men inte tillräckligt bra vid snabba förlopp vilket var 
huvudsyftet. Detta måste åtgärdas för att systemet ska vara intressant i praktiska 
tillämpningar. Det som främst behövs förbättras är detekteringen av RSSI-signalen vad gäller 
upplösning samt snabba förändringar av denna. Detta kan göras genom att använda sig av en 
snabbare AD-omvandlare med högre upplösning och eventuellt göra någon form av 
medelvärdesbildning av RSSI signalen. Valet av AD-omvandlare gjordes långt innan RSSI-
signalerna var uppmätta vilket gjorde att valet baserades på antaganden.  
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5. Slutsats 
 
 
Målet med detta examensarbete är att konstruera ett diversitetssystem som tar emot två 
bandbegränsade audiosignaler från två mottagare med varsin antenn som tar emot samma 
signal (rumsdiversitet) och vikta ihop dessa med lämplig metod för att få ut en bättre signal. 
Systemet fungerar som tänkt men inte tillräckligt bra vid snabba förlopp vilket var 
huvudsyftet. Detta måste åtgärdas för att systemet ska vara intressant i praktiska 
tillämpningar.  
Tanken var först att optimalviktsdiversitet (se kap. 2.3.2) skulle användas som 
sammanvägningsmetod då det ger bäst resultat. Valet hamnade slutligen på en blandning av 
likaviktsdiversitet (se kap. 2.3.3) och valdiversitet (se kap. 2.3.1) då de är betydligt lättare att 
implementera och  endast är något sämre än optmalviktsdiversitet (se Figur 3).  Det som 
främst behövs förbättras är detekteringen av RSSI-signalen (radio signal strength indication) 
vad gäller upplösning samt snabba förändringar av denna. Detta kan göras genom att använda 
sig av en snabbare AD-omvandlare med högre upplösning och eventuellt göra någon form av 
medelvärdesbildning av RSSI signalen.  
Valet av AD-omvandlare gjordes långt innan RSSI-signalerna på mottagarna var uppmätta 
vilket gjorde att valet baserades på antaganden. Valet hamnade på en 8 bitars parallell AD-
omvandlare. Vid senare mätning visade det sig att RSSI-signalerna var mycket brusiga och 
varierade kraftigt. Signalerna förstärktes 2ggr för att få ett större spänningssving och 
filtrerades för att få bort bruset. Signalerna blev då stabila men tyvärr blev de för långsamma 
för att hinna reagera på snabbaste förändringarna vilket var det viktigaste. 8 bitars upplösning 
hade räckt om signalerna inte hade varierat så mycket som de gjorde innan filtrering. Att AD-
omvandlaren var parallell gjorde det lättare att göra funktionstest då AD-värdet kunde skickas 
ut direkt till barleden. 
Den mesta tiden gick åt till felsökning på hårdvaran. Det var allt ifrån kablar som lossnade, 
utgångar som slutade fungera till mottagare som betedde sig konstigt. Mjukvaruproblem har 
begränsat sig till tankefel och lite slarv. När koden väl var funktionsduglig så var problemet 
att få den att fungera med mottagarna vilket har tagit betydligt längre tid än planerat. 
Så här i efterhand så skulle man ha studerat RSSI-signalerna noggrannare och analyserat vad 
som krävs för att få ut relevant information ur dem innan man hade valt AD-omvandlare.
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6. Hårdvara och programvara 
 
XSA-100 V1.2 med en Spartan-2 XC2S100 FPGA från Xess (www.xess.com) 
Expansionskort (med bl.a. audiocodec) modell Xstend Board V2.1  från Xess 
adc0809ccn (8-bitars, 8-kanals CMOS A/D, National Semiconductor) ELFA artikel 
nummer 73-289-33 
2st Heterodynmottagare Motorola MC80 
Stabilock 4040 
Matlab version 6.5.0.180913a 
Open office 1.1.4 
Circad98 version 4.20j 
Nerladdat från http://www.xess.com/ (2005-02-04) 
Xstools version 4.05 
Webpack version 6.3.03i
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8. Bilagor 
 

8.1. Bilaga1 Kopplingsschema 
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8.2. Bilaga2 VHDL 
 

8.2.1. AD-omvandlare 

 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
-- Author: Mike Martinsson 
-- Version: 1.0  
-- Date: 2005-09-01 
-- Filename: ad_converter.vhd 
-- This code handle the AD-converter. It sends an integer to loopback 
-- indicating the range the AD-value is in. 
-- Signals OE, Start, Addr are inverted in this file 
-- because signals are inverted in buffers to the ADC.  
-- shift, Addr = '1' when left channel is active else right 
-- STATUS: Working  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 
use IEEE.numeric_std.ALL; 
entity AD_converter is 
    Port (  clk : in std_logic;    -- 100 MHz master clock 
 ADC_in : in std_logic_vector(7 downto 0);  -- Data in from AD-converter 
 EOC : in std_logic;   -- End Of Conversion from AD-converter 
 left_chan : in std_logic;   -- high when left channel is active 
   ADC_rdy : in std_logic;  -- high when output from ADC is ready 
 DAC_rdy : in std_logic;  -- high when input to DAC is needed 
 lrck : in std_logic;   -- left-right clock = sclk / 64 
 scaling : in unsigned(13 downto 0);  -- copy of cnt_x, scaling master clock 
    -- contending mclk, sclk, lrck, sdti, sdto 
 shift_range_left : out integer range 0 to 9; -- indicate the range the AD-value is in 
 shift_range_right : out integer range 0 to 9; -- indicate the range the AD-value is in 
 Addr : out std_logic;  -- if Addr='1' then IN-1 else IN-0 input on ADC 
 ADC_clk : out std_logic;  -- Clocksignal to AD-converter  
         OE : out std_logic;   -- Output Enable to enable output from AD-converter 
 Data_out : out std_logic_vector(6 downto 0);  -- Output for checkong ADC-value 
 Bar_LED : out std_logic_vector(7 downto 0); -- Output to barled on exstensionboard to display AD-data 
    Start : inout std_logic);  -- Starting conversion 
          --ALE : Enable Addressline on ADC, physical connected with Start 
end AD_converter; 
architecture Behavioral of AD_converter is 
 signal cnt : std_logic_vector(7 downto 0); -- signal for scaling master clock  
   signal LED : std_logic_vector(7 downto 0); -- sending ADC-value to barled 
  signal startsignal : std_logic_vector(13 downto 0):= (others=>'0');-- startsignal to AD, initial value = 0 
 signal Start_unsigned : unsigned(13 downto 0):= (others=>'0');   -- used to convert sample to 
std_locig_vector, initial value = 0 
   signal left : std_logic:='0';        -- high when left 
channel is sampled 
 signal right : std_logic:='0';  -- high when right channel is sampled 
 signal left_shift : integer range 0 to 9;  -- range left channel 
 signal right_shift : integer range 0 to 9;  -- range right channel 
 signal sample : integer range 0 to 20 := 0;    -- when to sample left or right (the number of 
audiosamples between sampling) 
begin 
  -- converting unsigned to std_logic_vector 
   Start_unsigned <= scaling; 
  startsignal <= conv_std_logic_vector(Start_unsigned,14); 
 
process(clk) -- process for collect ADC-data and sending a range integer to loopback 
 begin 
if(clk'event and clk='1') then  -- generating startsignal to ADC 
  if DAC_rdy='1' then 
   if sample=11 then 
   sample<=0; 
   else 
     sample <= sample+1; 
   end if; 
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  end if; 
  if ADC_rdy='1' and EOC='1' then 
   if sample=3 then  
   Start <='0'; 
   right <= '1'; 
   elsif sample=8 then  
   Start <='0';  
   left <= '1'; 
    end if;     end if; 
   if lrck='1' and left_chan='0' then 
   Start<='1'; 
   elsif lrck='0' and left_chan='1' then 
   Start<='1'; 
   end if;     
 
 -- Vref(-) to Vref(+) divided into 10 ranges, can be adjusted to fit S-signal curve 
 -- one for each receiver 
 -- change the ranges to fit your application  
if Start='0' and EOC='1' then -- update shiftrange after finished conversion  
 LED <= ADC_in;  -- reading ADC-value  
 Bar_LED <= LED;  -- sending ADC-data to barled   
if left='1' then   --left channel RX1 
 --Data_out <= LED(7 downto 1);  
 left <='0';          -- SNR 
 if "01000100" > LED and LED > "00000000" then left_shift <= 9; -- 0-1,64V 0~8dB  
 elsif "01000101" > LED and LED > "01000011" then left_shift <= 8; -- 1,64-1,68V 8~10dB  
 elsif "01000111" > LED and LED > "01000100" then left_shift <= 7; -- 1,68-1,72V 10~13dB   
 elsif "01001011" > LED and LED > "01000110" then left_shift <= 6; -- 1,72-1,78V 13~17dB   
 elsif "01100001" > LED and LED > "01001010" then left_shift <= 5; -- 1,78-1,84V 17~22dB   
 elsif "01101001" > LED and LED > "01100000" then left_shift <= 4; -- 1,84-2,00V 22~28dB   
 elsif "10000101" > LED and LED > "01101000" then left_shift <= 3; -- 2,00-2,30V 28~32dB   
 elsif "11111111" > LED and LED > "10000100" then left_shift <= 2; -- 2,30-5V >32dB   
 --elsif "01111011" > LED and LED > "01110010" then left_shift <= 9; -- 2,22-2,39V 28-32dB   
 --elsif LED > "01111010" then left_shift <= 0;-- > 2,39     > 30dB    
 else left_shift <= left_shift;   -- any other value 
 end if; 
elsif right='1' then    -- right channel RX2   --Data_out <= LED(7 downto 1); 
 right<='0';          -- SNR  
 if "01000110" > LED and LED > "00000000" then right_shift <= 9; -- 0-1,72V 0~8dB  
 elsif "01001000" > LED and LED > "01000101" then right_shift <= 8; -- 1,72-1,76V 8~10dB   
 elsif "01001100" > LED and LED > "01000111" then right_shift <= 7; -- 1,76-1,82V 10~13dB   
 elsif "01010000" > LED and LED > "01001011" then right_shift <= 6; -- 1,82-1,90V 13~17dB   
 elsif "01100110" > LED and LED > "01001111" then right_shift <= 5; -- 1,90-2,04V 17~22dB   
 elsif "01101010" > LED and LED > "01100101" then right_shift <= 4; -- 2,04-2,30V 22~28dB   
 elsif "10000101" > LED and LED > "01101001" then right_shift <= 3; -- 2,30-2,74V 28~32dB   
 elsif "11111111" > LED and LED > "10000100" then right_shift <= 2; -- >2,74V >32dB  
 --elsif "10001111" > LED and LED > "01111111" then right_shift <= 0;  
 --elsif  LED > "10001110" then right_shift <= 0;     
 else right_shift <= right_shift;   -- any other value 
 end if; 
end if; 
end if; 
end if; 
 -- scaling master clock 
 if(clk'event and clk='0') then   
 cnt <= cnt +1; 
 end if; 
end process; 
ADC_clk <= cnt(7);  -- ADC clockfrequency = (Master clock)/2^(n) 
OE <= not EOC;  -- ADC-data output when End Of Conversion 
Addr <= not lrck; 
 
-- sending range information 
shift_range_right <= right_shift;  
shift_range_left <= left_shift; 
end Behavioral;
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8.2.2. Audiocodec 

 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
-- A simple interface to the stereo codec on the XST and XSB-300E Boards 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
-- Date: 2005-04-14 
-- Version: 1.0 
-- This file is downloaded from http://www.xess.com/ho03000.html 2005-02-12 
-- under "Stereo codec interface". 
-- Filename: codectst.zip. 
-- Documentation: an-032904-codec.pdf 
-- Modifications: The loopback example in the original file is removed and the  
-- DIVISOR value is changed to fit my application. The signal sample is added to  
-- time the startsignal to the AD-converter in my application. 
-- STATUS: working DIVISOR = 32  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
library IEEE; 
use IEEE.std_logic_1164.all; 
use IEEE.numeric_std.all; 
use WORK.common.all; 
 
 
package audio is 
component codec_intfc 
 generic( 
 XST_1_3_X : boolean := FALSE; -- select the type of board containing the codec 
 XST_2_0_X : boolean:= FALSE; 
 XST_2_1_X : boolean:= TRUE; 
 XSB_300E : boolean:= FALSE; 
 DIVISOR : natural:= 32; -- ratio of clk freq / mclk freq (mclk=12,5Mhz for audio up to 20kHz) 
 RESOLUTION : natural:=20 -- bits of resolution in codec ADC and DAC converters 
 ); 
 port( 
  clk: in std_logic;  -- main clock 
  rst_n: in std_logic;  -- reset 
  scaling : out unsigned(13 downto 0);  -- copy of cnt_x, scaling master clock 
    -- contending mclk, sclk, lrck, sdti, sdto  
 -- host side 
 left_chan : out std_logic;  -- high when left channel is active; low when right channel is active 
 ADC: out std_logic_vector(RESOLUTION-1 downto 0); -- digitized output from analog->digital converters 
 ADC_rdy: out std_logic;  -- high when output from ADC is ready 
 DAC: in std_logic_vector(RESOLUTION-1 downto 0); -- input to codec digital->analog converters  
 DAC_rdy: out std_logic;  -- high when input to DAC is needed 
 -- codec side 
 mclk: out std_logic;  -- master clock 
 sclk: out std_logic;   -- serial bit clock = mclk / 4 
 lrck: out std_logic;   -- left-right clock = sclk / 64 
 sdti: out std_logic;   -- serial data to left and right DACs 
 sdto: in std_logic;   -- serial data from left and right ADCs 
 ); 
end component; 
 
end package audio; 
 
library IEEE; 
use IEEE.std_logic_1164.all; 
use IEEE.numeric_std.all; 
use WORK.common.all; 
use IEEE.std_logic_unsigned.all; 
 
entity codec_intfc is 
 generic( 
 XST_1_3_X : boolean:= FALSE;  -- select the type of board containing the codec 
 XST_2_0_X: boolean:= FALSE; 
 XST_2_1_X: boolean:= TRUE; 
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 XSB_300E: boolean:= FALSE; 
 DIVISOR: natural := 32; -- ratio of clk freq / mclk freq (mclk=12,5Mhz for audio up to 20kHz) 
 RESOLUTION: natural := 20 -- bits of resolution in codec ADC and DAC converters 
 ); 
 port( 
 clk: in std_logic;  -- main clock 
 rst_n: in std_logic;  -- reset 
 scaling : out unsigned(13 downto 0);  -- copy of cnt_x, scaling master clock 
   -- contending mclk, sclk, lrck, sdti, sdto 
 -- host side 
 left_chan: out std_logic; -- high when left channel is active; low when right channel is active 
 ADC: out std_logic_vector(RESOLUTION-1 downto 0); -- digitized output from analog->digital converters 
 ADC_rdy: out std_logic; -- high when output from ADC is ready 
 DAC: in std_logic_vector(RESOLUTION-1 downto 0); -- input to codec digital->analog converters  
 DAC_rdy: out std_logic; -- high when input to DAC is needed 
 -- codec side 
 mclk: out std_logic; -- master clock 
 sclk: out std_logic;  -- serial bit clock = mclk / 4 
 lrck: out std_logic;  -- left-right clock = sclk / 64 
 sdti: out std_logic;  -- serial data to left and right DACs 
 sdto: in std_logic  -- serial data from left and right ADCs 
 ); 
end codec_intfc; 
 
architecture arch of codec_intfc is 
signal ADC_r, ADC_x : std_logic_vector(RESOLUTION-1 downto 0); -- shift-reg for receiving bits from the ADCs 
signal DAC_r, DAC_x : std_logic_vector(RESOLUTION-1 downto 0); -- shift-reg for sending bits to the DACs 
signal DAC_rdy_i : std_logic;   -- internal version of DAC_rdy 
constant MCLK_SCLK_RATIO : natural := 4;  -- four mclks per sclk 
constant CHAN_FRAME_LEN : natural := 32;  -- number of sclks in each left/right serial channel frame 
constant NUM_CHANNELS : natural := 2;  -- number of codec channels (left & right) 
constant MCLK_BIT : natural := log2(DIVISOR)-1;  -- position of mclk output in counter 
constant PHASE_CNT_LEN : natural := log2(DIVISOR * MCLK_SCLK_RATIO);-- num bits in phase portion of counter 
constant BIT_CNT_LEN : natural := log2(CHAN_FRAME_LEN); -- number of bits in bit counter portion of counter 
constant CHAN_CNT_LEN : natural := log2(NUM_CHANNELS); -- number of bits in left/right channel portion of counter 
constant CNT_LEN  : natural := PHASE_CNT_LEN + BIT_CNT_LEN + CHAN_CNT_LEN;-- counter = left/right & bit counter & phase 
constant SCLK_RISING_EDGE : natural := (2**(PHASE_CNT_LEN-1))-1; -- value of phase when sclk has a rising edge 
constant SCLK_FALLING_EDGE : natural := (2**PHASE_CNT_LEN)-1; -- value of phase when sclk has a falling edge 
constant LEFT : natural := 1;   -- value of lrck when left channel is accesssed 
constant RIGHT : natural := 0;   -- value of lrck when right channel is accesssed 
signal cnt_r, cnt_x : unsigned(CNT_LEN-1 downto 0);  -- counter for generating all the codec timing signals 
-- alias for the LSBits of the counter that indicate the phase within each serial bit interval 
alias phase : unsigned(PHASE_CNT_LEN-1 downto 0) is cnt_r(PHASE_CNT_LEN-1 downto 0); 
-- alias for the upper bits of the counter that indicate the bit slot within each left/right channel frame 
alias bit_cnt : unsigned(  BIT_CNT_LEN-1 downto 0) is cnt_r(BIT_CNT_LEN + PHASE_CNT_LEN - 1 downto PHASE_CNT_LEN); 
signal DAC_rdy_cnt : natural;  -- load DAC with parallel data when bit counter hits this value 
signal DAC_start_cnt : natural;  -- start shifting data from DAC when bit counter hits this value 
signal left_chan_cnt : unsigned(CNT_LEN-1 downto PHASE_CNT_LEN); -- counter for generating host-side left_chan signal 
  
begin 
 -- increment the counter and generate the codec clocks from the appropriate counter bits 
 -- (place inverters on these clocks when using the XST-1.3.X Board) 
 cnt_x <= cnt_r + 1; 
 mclk <= cnt_r(MCLK_BIT)        when (not XST_1_3_X) else not cnt_r(MCLK_BIT); 
 sclk <= cnt_r(PHASE_CNT_LEN-1) when (not XST_1_3_X) else not cnt_r(PHASE_CNT_LEN-1); 
 lrck <= cnt_r(CNT_LEN-1)       when (not XST_1_3_X) else not cnt_r(CNT_LEN-1); 
  
 -- tell the host side which channel it is accessing.  This signal is not just a copy of the LRCK signal 
 -- because for the XST-1.3.X and XST-2.0.X Boards we have to load the DAC register for the right channel 
 -- on the last SCLK cycle of the preceding left LRCK phase (and similarly when loading the DAC register 
 -- for the left channel).  So we have to advance the host-side left/right indicator a few SCLK cycles to 
 -- correct for this.  But not more than 11 cycles or we will put out an erroneous left/right indicator 
 -- when the ADC register is ready to be read.  Eight cycles is good because it minimizes the amount of 
 -- adding circuitry that is created. 
  left_chan_cnt <= cnt_r(CNT_LEN-1 downto PHASE_CNT_LEN) + 8; 
 left_chan <= left_chan_cnt(CNT_LEN-1); -- indicates the currently active codec channel 
 
 -- gather the bits from the codec ADC into the ADC shift register 
 -- SDTO changes on the falling edge of SCLK, so we gather the bits on the rising edge when they are stable 
ADC_x <= (ADC_r(RESOLUTION-2 downto 0) & sdto) when (phase=SCLK_RISING_EDGE) and (bit_cnt<RESOLUTION) else 
  ADC_r; 
 -- tell the host when all the bits from the codec ADC have been received 
 ADC_rdy <= YES when (phase=SCLK_RISING_EDGE) and (bit_cnt=RESOLUTION) else NO; 
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 -- connect the parallel output from the ADC shift register to the host 
 ADC <= ADC_r; 
 
 -- the output from the DAC starts in bit slot 12 of the frame for the XST-2.1.X but it starts 
 -- at the beginning of the frame (bit slot 0) for the XST-1.3.X, XST-2.0.X and XSB-300E Boards 
 DAC_start_cnt <= 0 when not XST_2_1_X else 12; 
 -- data is needed one SCLK cycle before the DAC shift register starts shifting 
 DAC_rdy_cnt <= CHAN_FRAME_LEN-1 when not XST_2_1_X else 11; 
 -- tell the host when the DAC shift register needs to be loaded with a value 
 DAC_rdy_i <= YES when (phase=SCLK_FALLING_EDGE) and (bit_cnt=DAC_rdy_cnt) else NO; 
 DAC_rdy <= DAC_rdy_i; 
 -- load the DAC shift register and shift its contents over to the codec     
  
 DAC_x <=  DAC when DAC_rdy_i=YES else  -- parallel load the DAC shift register with a new value from the host 
 -- else shift the bits out of the DAC shift register and into the codec DAC. 
 -- The codec DAC accepts serial bits on the rising edge of SCLK, so we output on the falling edge 
 -- to make sure the bits are stable 
DAC_r(RESOLUTION-2 downto 0) & '0' when (phase=SCLK_FALLING_EDGE) and (bit_cnt>=DAC_start_cnt) else  
 DAC_r; 
 -- connect the MSBit of the DAC shift register to the codec SDTI pin 
 -- (place inverter on SDTI when using the XST-1.3.X Board) 
 sdti <= DAC_r(RESOLUTION-1) when not XST_1_3_X else not DAC_r(RESOLUTION-1);  
 
 process(rst_n,clk) 
 begin 
 -- active-low reset asynchronously clears the counter and shift-registers 
 if(rst_n=LO) then 
 cnt_r <= (others=>'0'); 
 ADC_r <= (others=>'0'); 
 DAC_r <= (others=>'0'); 
 -- update the counter and shift registers on the rising clock edge 
 elsif(clk'event and clk=HI) then 
 cnt_r <= cnt_x; 
 ADC_r <= ADC_x; 
 DAC_r <= DAC_x; 
 scaling <= cnt_x; 
 end if; 
 end process; 
end arch; 

 

8.2.3. Mixing 

 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
-- Author: Mike Martinsson 
-- Version: 1.2   
-- Date: 2005-08-22 
-- This code receives an integer indicating the range the AD-value is in 
-- and adjust the levels on right and left channel.  
-- The strongest channel is passed through and mixed equally if equally strong 
-- STATUS: working 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 
 
entity loopback is 
    Port (  clk : in std_logic;   -- 100 MHz master clock 
 shift_range_left : in integer range 0 to 9; -- indicate the range the AD-value is in 
 shift_range_right : in integer range 0 to 9; -- indicate the range the AD-value is in 
 left_chan : in std_logic;  -- high when left channel is active 
 ADC_rdy : in std_logic;  -- high when output from ADC is ready  
       ADC : in std_logic_vector(19 downto 0); -- digitized output from codec analog->digital converters 
       DAC_rdy : in std_logic;  -- high when input to DAC is needed 
       DAC : out std_logic_vector(19 downto 0)); -- input to codec digital->analog converters 
end loopback; 
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architecture Behavioral of loopback is 
 signal temp_dac_out : std_logic_vector(19 downto 0); 
 signal ADC_left, ADC_right  : std_logic_vector(19 downto 0); 
begin 
  process(clk) 
   variable left_shift : integer range 0 to 9; -- range left channel 
 variable right_shift : integer range 0 to 9; -- range right channel 
 variable left_half : std_logic_vector(19 downto 0);  -- rightshift once 50 % -6dB 
 variable right_half : std_logic_vector(19 downto 0);  -- rightshift once 50 % -6dB 
 variable quarter : std_logic_vector(19 downto 0);  -- rightshift twice 25 % -3dB 
 variable eight : std_logic_vector(19 downto 0);  -- rightshift third 12,5 % -1,5dB 
 variable sixteen  : std_logic_vector(19 downto 0); -- rightshift fourth 6,25 % -0,75dB 
   variable temp_adc_in : std_logic_vector(19 downto 0); -- storing data from audio codec 
 variable left_temp : std_logic_vector(19 downto 0); -- saving right output for mixing with left 
 variable right_temp : std_logic_vector(19 downto 0); -- saving right output for mixing with right 
 begin 
 
 if(clk'event and clk='1') then -- updating shiftrange 
 right_shift:=shift_range_right; 
 left_shift:=shift_range_left;  
 if ADC_rdy='1' then 
  if left_chan='1' then 
  ADC_left <= ADC; 
  left_half := ADC_left(19) & ADC_left(19 downto 1); 
  else  
  ADC_right <= ADC; 
  right_half := ADC_right(19) & ADC_right(19 downto 1); 
  end if; 
 end if; 
 -- choosing the channel with best SNR 
 -- Only ONE level MUTE 
 if left_chan='1' then -- RX1 
  if left_shift > 8 then    
  left_temp := (others=>'1'); 
  else left_temp := ADC_left; 
  end if; 
 elsif left_chan='0' then -- RX2  
 --right_temp := (others=>'1');  
  if left_shift < 9 or right_shift < 9 then 
   if left_shift < right_shift then 
   right_temp := ADC_left; 
   elsif left_shift > right_shift then 
   right_temp := ADC_right;   
   elsif left_shift = right_shift then 
     right_temp := left_half + right_half; 
   end if; 
   else right_temp := (others=>'1');   
  end if; 
 end if; 
 -- sending audio to codec 
 if DAC_rdy='1' then 
  if left_chan='1' then   
  DAC <= left_temp; 
  else 
  DAC <= right_temp; 
  end if; 
 end if;   
end if; 
end process; 
end Behavioral;  

 

8.2.4. Pincofiguration 

 
#PACE: Start of Constraints generated by PACE 
 
#PACE: Start of PACE I/O Pin Assignments 
NET "ADC_clk"  LOC = "P43"  ; 
NET "ADC_in<0>"  LOC = "P80"  ; 
NET "ADC_in<1>"  LOC = "P87"  ; 
NET "ADC_in<2>"  LOC = "P79"  ; 
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NET "ADC_in<3>"  LOC = "P86"  ; 
NET "ADC_in<4>"  LOC = "P42"  ; 
NET "ADC_in<5>"  LOC = "P83"  ; 
NET "ADC_in<6>"  LOC = "P84"  ; 
NET "ADC_in<7>"  LOC = "P85"  ; 
NET "Addr"  LOC = "P78"  ; 
NET "Bar_LED<0>"  LOC = "P68"  ; 
NET "Bar_LED<1>"  LOC = "P44"  ; 
NET "Bar_LED<2>"  LOC = "P46"  ; 
NET "Bar_LED<3>"  LOC = "P49"  ; 
NET "Bar_LED<4>"  LOC = "P57"  ; 
NET "Bar_LED<5>"  LOC = "P62"  ; 
NET "Bar_LED<6>"  LOC = "P60"  ; 
NET "Bar_LED<7>"  LOC = "P67"  ; 
NET "clk"  LOC = "P88"  ; 
NET "Data_out<0>"  LOC = "P12"  ; 
NET "Data_out<1>"  LOC = "P19"  ; 
NET "Data_out<2>"  LOC = "P20"  ; 
NET "Data_out<3>"  LOC = "P21"  ; 
NET "Data_out<4>"  LOC = "P22"  ; 
NET "Data_out<5>"  LOC = "P23"  ; 
NET "Data_out<6>"  LOC = "P26"  ; 
NET "EOC"  LOC = "P13"  ; 
NET "lrck"  LOC = "P59"  ; 
NET "mclk"  LOC = "P77"  ; 
NET "OE"  LOC = "P30"  ; 
NET "rst_n"  LOC = "P93"  ; 
NET "sclk"  LOC = "P75"  ; 
NET "sdti"  LOC = "P74"  ; 
NET "sdto"  LOC = "P76"  ; 
NET "Start"  LOC = "P47"  ; 
 
#PACE: Start of PACE Area Constraints 
 
#PACE: Start of PACE Prohibit Constraints 
 
#PACE: End of Constraints generated by PACE 
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På svenska 
 
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – 
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, 
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för 
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten 
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning 
av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, 
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ 
art. 
Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den omfattning som god sed 

kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras 
eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens 
litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se 
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/ 
 
 

In English 
 

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible replacement - 
for a considerable time from the date of publication barring exceptional circumstances. 

The online availability of the document implies a permanent permission for anyone to 
read, to download, to print out single copies for your own use and to use it unchanged for any 
non-commercial research and educational purpose. Subsequent transfers of copyright cannot 
revoke this permission. All other uses of the document are conditional on the consent of the 
copyright owner. The publisher has taken technical and administrative measures to assure 

authenticity, security and accessibility. 
According to intellectual property law the author has the right to be mentioned when 

his/her work is accessed as described above and to be protected against infringement. 
For additional information about the Linköping University Electronic Press and its 

procedures for publication and for assurance of document integrity, please refer to its WWW 
home page: http://www.ep.liu.se/ 

 
© Mike Martinsson 
 
 


