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Sammanfattning 
Detta examensarbete utröner möjligheten att aktivt släcka ut en amplitudstark frekvensmodulerad sinussignal digitalt. Detta 
skall göras utan förkunskap om signalen gällande fas, frekvens eller amplitud. Eventuellt övriga, men betydligt svagare, 
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för att lösa delproblemen med att mäta amplitud, fas och frekvens studerats varefter en lämplig kombination valts för 
implementering i en FPGA. 
 
Prestandan som uppmätts har jämförts med vad som teoretiskt är möjligt och vi konstaterar att metoden löser problemet på 
ett adekvat sätt men är i behov av en del förbättringar som diskuteras i slutet. 
 
Abstract 
This master thesis investigates the possibility to cancel a frequency modulated sinusoid with high amplitude in the digital 
domain. This will be done without any pre-knowledge of the signal regarding phase, frequency or amplitude. Other arbitrary, 
but weaker, sinusoids present in the analog signal should not be noticeable affected by the cancellation. To solve the partial 
problems of measuring amplitude, frequency and phase, different theories have been studied and thereafter a suitable 
combination was chosen for implementation in a Field Programmable Gate Array, FPGA. 
 
The performance measured has been compared to the theoretical maximum performance and it has been concluded that the 
proposed implementation solves this problem adequately but needs some enhancements, these are discussed in the final 
chapter. 
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1 Inledning 
Som avslutning på vår civilingenjörsutbildning fick vi möjlighet att utföra vårt examensarbete på FOI, 
Försvarets Forsknings Institut, i Linköping. Uppgiften vi hade att lösa bestod i att släcka ut en sinussignal 
med stark amplitud digitalt, det vill säga mäta in signalen och generera en motfassignal som sedan 
adderas med den ursprungliga signalen i den analoga domänen. Därmed är det möjligt att ändra det 
dynamiska omfånget för en A/D innan efterföljande signalbehandling.  
 

 
Figur 1-1 Översikt över uppgiften som skall lösas 

 

1.1 Bakgrund 
Arbetet utförs inom avdelningen för telekrigssystem på FOI. Mycket arbete med signaler i digitala system 
utförs där och därmed lämpar sig detta examensarbete mycket väl för att utföras där. Det vanliga sättet att 
släcka ut en stark sinussignal grundar sig nämligen på ren analog utsläckning. 

1.1.1 Tidigare system 
Ett tidigare system fanns redan på FOI, men där skedde utsläckningen med analog teknik. Med dylik 
teknik krävs att förhandskunskap om signalen finns och i detta fall krävdes även direkt tillgång till den 
utsända signalen som skall släckas ut direkt från sändarantennen. Denna teknik medför även att signalen 
måste fördröjas för att komma i rätt fasförhållande jämfört med utsläckningssignalen. Fördröjningen 
realiseras med långa kablar vilket tar upp mycket plats. Längden på dessa kablar måste dessutom justeras 
om varje gång man flyttar sändaren eller mottagaren. Dessa begränsningar medför problem då direkt 
tillgång till den utsända signalen vid mottagaren innan signalen sänds ut oftast ej går att erhålla. 
 
Arbetet syftar därmed till att utröna möjligheten att genomföra utsläckningen med hjälp av den digitala 
domänen och genom mätning av signalen prediktera fram signalens framtida värden så att en fördröjning 
ej är nödvändig. Detta leder även till att ingen a-priori information om signalen är nödvändig, den 
mottagna signalen är tillräcklig. 
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1.2 Syfte 
En teknik för utsläckning av starka sinussignaler skall utvecklas för implementering i en FPGA där ingen 
annan a-priori kunskap existerar förutom att signalen innehåller en modulerad och stark sinussignal. 
Tekniken skall bygga på metoden att signalen digitaliseras för mätning så att en motfassignal kan 
genereras där kompensering för tidsfördröjning tas med i beräkningarna. Motfassignalen görs sedan 
analog igen och adderas med den ursprungliga signalen. Syftet med detta är att kunna utnyttja det 
dynamiska omfånget av en A/D för signalen även då en stark sinussignal från början var närvarande. 

1.3 Mål 
Målen för examensarbetet presenteras enligt följande: 
Förstudie: 
 -  Undersökning av vad som är publicerat inom området, samt en sammanställning av användbara 

metoder. 
 - Tillsammans med handledare välja lämplig metod för fortsättningen och fastställa rimliga krav 

för denna. 
Implementation: 
 - Framtagning av blockstruktur för implementeringen och signalstruktur mellan blocken. 
 - Fastställa vad som kan återanvändas från tidigare gjorda arbeten inom och utom FOI avseende 

FPGA-kod.  
 -  Anpassning av återanvända moduler. 
 - Framtagning av resterande FPGA-kod. 
 - Anpassning av befintlig hårdvara. 
Testfas: 
 - Funktionstest av de ingående blocken 
 - Principtest av sammankopplat system 
 - Prestandamätningar 

1.4 Avgränsning 
Den framtagna lösningen avgränsar sig till att kunna släcka ut signaler med rimlig frekvensmodulering. 
Systemet klarar således ej nödvändigtvis av mer komplicerat modulerade signaler såsom QPSK-
modulerade signaler. Detta beror på val av metod med avseende på viss prediktering av signalen. Om 
signalen är för modulerad kommer predikteringen nämligen allt för ofta att slå fel och således ge en 
felaktig motfassignal, vilket kommer förklaras under 3.1. 

1.4.1 System 
• Hela systemet bör använda en sampelfrekvens av 204.8MHz, för att möjliggöra frekvensområdet 

0-102.4MHz enligt Nyqvistkriteriet.  
• Någon form av återkoppling från efterföljande signalbehandling bör vara möjlig om så krävs för 

att justera fasen. 
• Plattformen som används är MiniMP4 vilken är baserad på en Xilinx Virtex2-FPGA. 

1.4.2 Signal 
• Signalen bör vara en stark sinussignal med 20 till 30dB större amplitud än eventuellt övriga 

sinussignaler. Amplituden bör ligga i storleksordningen -5dBm och antas vara konstant. 
• Signalen bör vara frekvensmodulerad med 25-100kHz. 
• Signalbearbetningen bör ej påverka eventuella övriga, svagare sinussignaler vilka bör ha en 

amplitud på runt -35dBm och med minsta frekvensavstånd från stark sinussignalpå ca 1MHz. 
• Resulterande brusnivå bör ej överstiga brusnivån för inkommande signal. 
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1.4.3 Tid 
• Beräkningstiden bör vara under 1µs, uppstartstid borträknad. 
• Beräkningstiden bör helst ej överstiga 300ns för att säkert kunna klara FM-signaler. 

1.4.4 Dämpning 
• Den starka sinussignalen bör vara ca 20dB dämpad. 
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1.5 Ordlista 
A/D Omvandlare från analog signal till digital signal. 
ActiveHDL  Program för simulering av kretsbeskrivningar. 
Ada Programmeringsspråk med betoning på säkerhet. 
APES ”AmPlitude EStimator”. 
Capon  Kort form för ”Capon frequency estimator”, en frekvensanalyseringsalgoritm uppkallad 

efter sin uppfinnare J.Capon. 
ChipScope Verktyg för att felsöka hårdvarukonstruktioner medan de körs på en FPGA. 
CORDIC  ”COordinate Rotation DIgital Computer”, algoritm för trigonometriska beräkningar. 
D/A Omvandlare från digital signal till analog signal. 
DCM   ”Digital Clock Manager”, hårdvara för att generera klocksignaler internt på en FPGA. 
DDS ”Direct Digital Synthesis”, hårdvara för att generera vågformer. 
DFT ”Discreet Fourier Transform”, den tidsdiskreta versionen av Fouriertransformen. 
Fasavancemang Det värde med vilket fasen avancerar mellan varje sampeltillfälle, analogt med frekvens 

givet en referensfrekvens. 
FFT ”Fast Fourier Transform”, snabb metod för att beräkna DFT. 
FIR ”Fixed Impulse Response”, teknik för att realisera digitala filter. 
FM ”FrekvensModulerad”, frekvensen ändras för att överföra information. 
FOI ”totaförsvarets FOrskningsInstitut”. 
FPGA  ”Field Programmable Gate Array”, programmerbar hårdvarukrets. 
IQ ”in-phase (I) and quadrature (Q)”, representationsform för komplexa tal. 
Im Imaginärdel av ett komplext tal. 
LIPS ”Lätt Interaktiv ProjektStyrningsmetod”, vanlig projektstyrningsmetod vid LIU. 
LogiCORE  Det bibliotek med färdiga funktioner som Xilinx tillhandahåller. 
LP LågPass, vanlig förkortning inom filterteori. 
LUT ”Look Up Table”, uppslagstabell. 
MAFI  ”MAtched FIlterbank”, övergripande benämning för en klass av algoritmer där bland andra 

Capon och APES ingår. 
MATLAB Beräkningsprogram avsett för tekniska beräkningar. 
MiniMP4 Den hårdvaruplattform som examensarbetet utfördes på. 
Motfassignal En signal med samma utseende som referensen fast med fasen justerad med ±π. 
Notch-filter Klass av filter som enbart filtrerar bort ett mycket smalt frekvensband. 
Nyqvist I dokumentet kort för Nyqvistkriteriet som styr hur en samplad signal beter sig. 
Ordlängder Den längd på hårdvarustrukturer som krävs för att representera data. 
PCB  ”Printed Circuit Board”, den skiva med etsade ledningar som komponenter fästs vid. 
Pipelining Teknik för att utnyttja resurser maximalt, motsvarande löpande band. 
Prony Gaspard Clair François Marie Riche de Prony, fransk matematiker (1755 – 1839). 
QPSK ”Quadrature Phase Shift Keying”, moduleringsteknik för dataöverföring. 
Re Realdel av ett komplext tal. 
SNR  ”Signal to Noise Ratio”, förhållande mellan signal och brus, olika definitioner finns. 
Spurious Oönskat signalinnehåll, signaler som uppkommer oönskat. 
V-modell  Modell för projektflöde vars namn syftar till formen på dess grafiska representation. 
VHDL ”VHSIC Hardware Description Language”, språk för att beskriva hårdvara. 
VHSIC ”Very High Speed Integrated Circuit”. 
Virtex2 Familj av FPGA:er som tillverkas av Xilinx. 
WC Worst Case, värsta fall. 
Xilinx Tillverkare av FPGA:er. 
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2 Arbetsupplägg 
Här förklaras vilken utvecklingsmetod som valts och hur arbetet har delats upp. Här diskuteras även ett 
par detaljer för att motivera vissa beslut som skulle kunna anses resultera i ineffektivt utnyttjande av 
projekttiden. 

2.1 Val av utvecklingsmetod 
Projektstyrningen är organiserat enligt en V-modell i enlighet med LIPS [1] men med inslag av Rapid 
Prototyping vid de nedre stegen. Anledningen till att den här projektstyrningsmodellen har valts är främst 
att den är välkänd hos utvecklarna och tidigare har visat sig ge goda resultat. Således är 
projektstyrningsmallen väl inarbetad och fungerar effektivt, modifikationen av de nedre stegen av V-
modellen har dock gjorts för att främja kreativiteten hos utvecklarna samt för att anpassa arbetsflödet till 
den löst specificerade uppgift som skulle lösas. Projektstyrningsmodellen inbjuder till användning av en 
top-down utvecklingsmetod vilket också har brukats, dock kan nämnas att den design som framtagits är 
tämligen platt och utvecklingsmetoden har därför inte spelat den avgörande roll som den skulle kunna ha 
haft inom ett mjukvaruprojekt. Anledningen till att utvecklingsmetoden valdes trots dess begränsade nytta 
inom projektet är att det ger en god överblick och en tydlig struktur vilket framför allt är viktigt då fler än 
en utvecklare samarbetar inom ett projekt.  

2.2 Arbetsuppdelning 
Arbetet har först och främst delats i tiden, det vill säga att utvecklarna först har arbetat med att undersöka 
teorier, därefter har dessa implementerats i MATLAB och VHDL varefter testfasen har påbörjats, allt i 
enlighet med projektstyrningsmodellen. Inom varje fas har arbetet fördelats jämt mellan projektets 
utvecklare. 
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3 Förundersökning – val av metod 
Detta kapitel tar upp de olika teorier som skulle kunna lösa problemet, vilka av dem som har avfärdats 
och varför, samt diskussion kring och motivering av den lösning som slutgiltigt valts. 

3.1 Undersökning av teorier 
I det här kapitlet förklaras de teoretiska delproblemen i examensarbetet, tidigare lösningar på liknande 
problem redogörs för och därutöver beskrivs de metoder som uppdagats för att få fram lösningar till 
delproblemen.  
 
Kapitlen om fasestimering och estimering av fasavancemang kommer delvis att överlappa eftersom det 
inte är svårare att beräkna fasavancemang än att ta differensen mellan två beräknade faser med en känd 
tid mellan dem. 

3.1.1 Utsläckning – nödvändiga parametrar och prest andamått 
En generell sinussignal har formen 
 

[ ] ( )ϕω += nAny sin   
 
där A beskriver vilken amplitud som signalen har, ω beskriver den vinkelhastighet med vilken signalen 
förändras i tiden, det vill säga det fasavancemang som sker och φ beskriver den ursprungliga fasen vid det 
tillfälle som signalen observeras. Matematiskt uttryckes således den utsläckande signalen vid 
sampeltillfället n på formen 
 

[ ] ( )ϕω +−=′ nAny sin  
 
och därmed är problemet löst, se Figur 3-1 nedan. 
 
Så trivialt är det inte signalbehandlingsmässigt. Enklaste sättet att släcka ut en dylik signal är att filtrera 
bort den, men om inte det är möjligt så kan en exakt kopia fasvriden med π ges ut för att erhålla en signal 
i exakt motfas. Problemet är hur det här skall göras i ett digitalt system och att det kan existera andra 
signaler som inte skall påverkas. Samplingen av signalen i A/D-omvandlaren tar tid, likaledes tar 
rekonstruktionen i D/A-omvandlaren tid och således är en ren negering inte realistisk, för övrigt skulle en 
sådan konstruktion radera alla signaler om den skedde idealt. Det som kan göras istället är att ge ut en 
egenhändigt konstruerad signal i motfas på den frekvens som önskas. För att kunna producera en sådan 
signal måste information om vilket värde som skall ges ut vid varje tillfälle frambringas. Dylik 
information frambringas lättast genom att anta att den signal som skall ges ut har en sinusform och 
beräkna det värde som skall ges ut enligt 
 

[ ] ( )Φ−=′′ sinAny  
 
där Φ är den vinkel som signalen har vid den tidpunkt som den lämnar systemet efter kompenseringar för 
tidsfördröjningen i omvandlingsstegen och beräkningstid. För att kunna skapa en dylik signal behövs 
således kunskap om värdena på A och Φ, vilket skulle innebära ett icke kausalt system eftersom Φ är en 
vinkel någonstans i framtiden. Därur följer att en prediktering av vinkeln Φ krävs för att korrekt släcka ut 
signalen. 
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Figur 3-1 Ursprunglig signal – blå, ursprunglig signal fasvriden π rad – grön, summa – röd. 

Här kommer fasavancemanget in, normalt benämnt frekvens, för med vetskap om hur mycket fasen 
avancerar mellan det att signalen mäts in till dess att en kompenserande signal kan ges kan Φ beräknas 
och således kan en korrekt utsläckning erhållas. Därför krävs A, ω och φ för att korrekt kunna bestämma 
den signal som skall ges ut. 
 
För att få vetskap om det går att lösa problemet med en begränsad ordlängd och vilken ordlängd som i så 
fall krävs för att inte trunkeringsfel eller beräkningsfel skall vara dominerande faktorer krävs kunskap om 
hur exakt estimeringen måste vara för att en utsläckning som uppfyller kravet på 20 dB skall erhållas. 
Dessutom behövs vetskap om vilka krav på absolut fel som ställs på de metoder som appliceras på 
problemet för att de skall anses vara tillräckligt bra. Ett lämpligt mått på framgång bör vara amplituden på 
den resulterande signalen. Ponera två sinussignaler x1 och x2 som följer, 
 

[ ] ( )
[ ] ( )222

111

cos

cos

ϕω
ϕω

+=
+=

nAnx

nAnx
  

 
och där summan av dem skrivs om på rektangulär form för att erhålla  
 

[ ] ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )22221111 sinsincoscossinsincoscos ϕωϕωϕωϕω nAnAnAnAnx −+−=  
 
vilket omformas till 
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[ ] ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )2211

2211

sinsinsin

coscoscos

cos

ϕϕϕ
ϕϕϕ

ϕω

AAA

AAA

nAnx

+=
+=

+=
 

 
Ur detta kan amplituden erhållas som  
 

( )2121
2
2

2
1 cos2 ϕϕ −++= AAAAA  

 
och speciellt kommer utsläckningen i dB – skala att beaktas.  

 
Figur 3-2 Utsläckning vid olika fas och amplitud då ena signalens parametrar varierar. 
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Figur 3-3 Detalj vid maximalt 10% fel på amplitud och 0,1 rad/π fel i fas, resulterande amplitud i dB 

För att få en uppfattning av vad som krävs i precision har amplitudens variation beroende på amplitud och 
fas hos ena sinussignalen undersökts. Som referens har en signal med amplitud 1 och ursprungsfas π 
radianer använts. Som kan ses i Figur 3-2 finns det en liten region där den resulterande signalen faller till 
-20 dB eller mindre. För tydlighetens skull har ett par närbilder av det här området infogats i Figur 3-3 
och Figur 3-4 nedan där man kan konstatera att för att erhålla en resulterande signal med -20 dB eller 
mindre så krävs att felet på värdena inte överstiger cirka 3 procent samtidigt. Alternativt krävs att 
amplituden inte är mer än 10 procent fel och fasen inte är mer än 0.3π radianer fel. För de båda senare 
fallen krävs emellertid att det andra värdet är exakt, se även Appendix A. Det här ger en minsta teoretisk 
ordlängd på fem bitar vilket A/D och D/A på MP4Mini väl överstiger. Därmed finns ej några teoretiska 
begränsningar för utvecklingsplattformens möjlighet att utföra utsläckningen. Här kan den observante 
även se att det är mycket viktigt att erhålla en god fasskattning för att behålla precisionen vid 
utsläckningen. 
 
Således finns nu vetskap om vilka komponenter som krävs för att släcka ut en signal. Kvarstår gör dock 
att utröna på vilka sätt dessa komponenter kan tas fram samt om det redan existerar lösningar, rentav 
färdiga metoder, för problemet. Detta kommer att diskuteras under följande rubriker. 



Digital utsläckning av sinussignal Förundersökning – val av metod 
 

 
 

- 11 - 

 
Figur 3-4 Detalj då resulterande amplitud är mindre än -15 dB 

3.1.2 Tidigare lösningar 
Om det finns tidigare lösningar på problemet, eller liknande problem, kan detta ligga till grund för det 
slutliga valet av lösningsmetod. Således gjordes en övergripande undersökning av metoder både i den 
digitala och analoga domänen. 

3.1.2.1 Digitalt 
Den första applikationen som framkom under studien av vilka tidigare metoder som existerade för att 
släcka ut en sinussignal med digitala medel var i DDS:er (Direct Digital Synthesizer) där en utsläckning 
gjordes innan signalen passerade D/A omvandlaren för att motverka de övertoner som uppkommer vid 
återskapning av en digitaliserad kurva [2]. Dock skiljer sig det problemet märkbart från det problem som 
den här rapporten behandlar, speciellt så finns ingen tillgång till signalen som skall släckas ut här. 
Eftersom signalen, i DDS-fallet, är internt genererad försvinner fasmätning, skattning av fasavancemang 
och amplitudskattning ur problemet och reducerar det därmed till ren matematik, ändock är principen 
nyttig att studera. 
 
Ett intressantare ämne ur den här rapportens synvinkel är akustisk utsläckning eftersom det finns en 
starkare koppling till problemet som behandlas här. Chen et.al. [3] diskuterar en ny teknik för att generera 
motfassignaler för bredbandigt brus men för den här rapporten är det främst de generella strukturerna som 
diskuteras som är av intresse, algoritmen i sig lämpar sig främst för datorberäkningar då den använder sig 
av neurala nätverk. Kuo et.al. [4] analyserar en mer relevant metod för utsläckning av smalbandigt brus 
och de systemövergripande tankarna är relevanta men algoritmen innebär matrisberäkningar vilket är 
otacksamt i hårdvara. I båda fallen nämns beräkningstider i storleksordningen sekunder. 
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3.1.2.2 Analogt 
Vad finns det egentligen för tidigare kända sätt att släcka ut en sinussignal analogt? Svaret blir ganska 
entydigt men även elementärt, det finns inte alltför många alternativ. Anledningen är att den analoga 
domänen inför en hel del begränsningar då det är svårt att göra alltför komplicerade funktioner i realtid på 
en analog signal. 
 
En första tanke kan vara att direkt gå till kursböcker rörande signaler och system [5] och tänka att något 
passande filter skulle kunna vara att föredra. Ett notch-filter skulle till exempel vara idealt i detta 
sammanhang då ett specialiserat och kraftigt bandspärrfilter är just det vi vill ha. Detta skulle utan tvekan 
filtrera bort den oönskade signalen och därmed vore problemet löst. Problemet med en sådan lösning 
ligger i frågeformuleringen, vi vet för lite om den mottagna signalen. Om vi visste vilken frekvens den 
mottagna signalen har kan man konstruera ett sådant filter, men då existerar även förutsättningen att 
signalen alltid skall vara densamma. Men ett adaptivt filter då, som ändrar sig efter signalen? Den 
eftertänksamme inser dock att detta inte heller är en praktisk lösning. Även förutsatt att den inkomna 
signalens frekvens och amplitud redan mätts upp så återstår ändå uppgiften att ändra de eventuella 
resistanser och kapacitanser som utgör filtret för att realisera den nya Q-parametern för filtret. 
 
Om man avfärdar olika filter som en lösning återstår en lösning där vi återgår till resonemanget under 
3.1.1. Om vår mottagna signal är CBA += och vår oönskade sinussignal, )sin(xB = , är en del av A  
inser vi att )sin()sin( π++=− xAxA  ger CA =  där C  är övrigt signalinnehåll. Att fasvridaB och 
addera den med den mottagna signalen är alltså en mer realistisk lösning. Detta har dock, som tidigare 
nämnts under 1.1.1, redan beprövats och har sina begränsningar.  

3.1.3 Estimering av fas 
Här beskrivs de metoder som har undersökts för att estimera fasen på en signal. Nedan redogörs för teorin 
bakom dem samt de fördelar och nackdelar som har uppdagats.  
 
Det primära problemet med fasmätningen är som tidigare nämnts att den måste vara ytterst precis. 
Dessutom antogs initialt att frekvensen skattades exakt, ett antagande som bygger på att ett litet fel på 
frekvensen kan anses amorteras ut på en kontinuerlig fasskattning. För en utförligare motivering se 3.1.5.  
 
Det kommer att uppdaga sig ganska snabbt att vissa av de teorier som studerats inte är praktiskt 
tillämpbara på det problem som rapporten behandlar på grunder som kommer att diskuteras under 
respektive avsnitt. 

3.1.3.1 Arcussinus 
Utgående från vetskapen om att den signal som skall släckas ut är en sinussignal, vilken amplitud som 
nämnda sinussignal har samt information om huruvida den för närvarande är på uppåtgående eller 
nedåtgående flank så kan ett sampel normaliseras och därefter kan fasen slås upp i en arcussinus-tabell.  
 
Fördelarna är som synes att förfarandet är mycket enkelt, snabbt och tacksamt att förklara. Nackdelarna är 
att förfarandet är bruskänsligt, inte är så snabbt som man kan tro vid första anblicken och har problem vid 
höga frekvenser. Bruskänsligheten kommer av att teorin vid normaliseringen av ett sampel enbart tar 
hänsyn till den amplitud som den dominerande sinussignalen har. Det här faktumet gör att om samplingen 
ger ut ett sampel som har brus adderat så kommer ett fel som är beroende på brusets amplitud vid 
sampeltillfället att erhållas. Det här faktumet är speciellt problematiskt om tänkta sampel erhålls vid 
maxpunkten på den dominerande signalen med adderat brus som gör att den normaliserade amplituden 
blir större än ett. Det här leder till att resultatet är odefinierat och det negativa fallet är självfallet analogt. 
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Beräkningsgången är inte heller så snabb som den ovarsamme kan lockas att tro från första början, främst 
eftersom ingen möjlighet ges att utnyttja parallellism med pipelining vid divisionen. Anledningen till att 
det inte är möjligt är dels att ingen riktigt säker metod finns för att utröna om ett sampel tas på uppåtflank 
eller nedåtflank vilket leder till att svårigheter uppkommer med att hålla pipelinen fylld och dels så är 
nyttan ringa av att ha flera approximationer kontinuerligt om de alla kommer för sent. Problemen med 
höga frekvenser är ett specialfall av den icke deterministiska uppskattningen av vilken flank som ett 
sampel befinner sig på. Det grava problemet med brus i kombination med problemen vid höga frekvenser 
och tidsperspektivet gör att teorin är olämplig i praktiken.  

3.1.3.2 MAFI 
MAFI står för MAtched FIlterbank och kan visas innefatta bland annat Capon och APES. Dessa är i det 
här sammanhanget primärt offline-metoder eftersom de använder sig av matrisinversberäkningar och 
kommer således ej att behandlas ytterligare. För intresserade finns referenser [6], [7], [8] där de här 
teorierna diskuteras mer ingående. 

3.1.3.3 Fasföljare 
Genom att utnyttja vetskapen av att det är en sinusvåg som skall släckas ut kan avsevärda förenklingar 
ske. Givet vetskapen om ett approximativt värde1 på det fasavancemang som görs och vilken amplitud 
signalen har, kan därur en intern sinussignal godtyckligt genereras och vartefter fasen justeras in på den 
interna sinussignalen så har fallet med DDS:en som diskuterades i 3.1.2.1 kommit tillbaka och problemet 
reduceras till att hitta rätt fördröjning i systemet. En tänkbar metod för att justera fasen är att utnyttja 
sambandet ( ) xx ≈sin  då x är litet och justera därefter med differensen mellan den interna signalen och 
den signal som erhålls utifrån. För att en sådan justering skall fungera bör referenssignalen befinna sig i 
närheten av 0, det vill säga i närheten av faserna 0 och π vilket har testats med hjälp av följande villkor: 
 

[ ] [ ] [ ] [ ]10102 −>∩≥−∩<− txtxtxtx  (Passerade vi noll på uppåtflank, snabbt?) 

[ ] [ ] [ ] 00102 ≥∩<−∩<− txtxtx   (Passerade vi noll på uppåtflank?) 

[ ] [ ] [ ] 00102 <∩≥−∩≥− txtxtx   (Passerade vi noll på uppåtflank?) 

[ ] [ ] [ ] [ ]10102 −<∩<−∩≥− txtxtxtx  (Passerade vi noll på nedåtflank, snabbt?) 
 
Fördelarna med metoden är att den är intuitivt lätt att förstå, den låter sig lätt implementeras i hårdvara 
och tar kort tid att utföra. Nackdelarna är bruskänsligheten som direkt kommer av att arbeta i 
tidsdomänen samt det insvängningsförlopp som krävs initialt. 

3.1.3.4 FFT 
Ur uttrycket för DFT 
 

[ ] [ ]∑
−

=

−

=Ω
1

0

2N

n

kn
N

j

enxX
π

 

 
kan erhållas ett uttryck för fasen för en sinussignal som  
 

[ ]( )ΩXarg . 
  
                                                 
1 Se 3.1.5  
Estimering av fasavancemang för förklarande resonemang 
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Det här ger fasen vid ursprungssamplet vilket i praktiken innebär att systemet måste approximera fram till 
den tidpunkt som beräkningarna är klara. För att erhålla en adekvat precision behöver systemet dessutom 
ha en stor mängd punkter att arbeta med vilket direkt leder till en högre tidsåtgång. 
 
Fördelarna med teorin är att även amplitud och fasavancemang kan approximeras med god noggrannhet 
vilket leder till en enkel och effektiv design. Nackdelen med teorin är att den tar tid. Vid 
storleksordningen som impliceras av en bandbredd på 25 kHz blir beräkningstiden lång och således blir 
kravet på precisionen för fasavancemanget orimligt. För att inte ett fel på den minsta värdebiten skall 
propagera igenom systemet krävs att precisionen är tillräckligt hög så att en kompensering för tiden som 
passerat inte påverkar resultatet negativt. Den minsta teoretiska ordlängden är på fem bitar och 
fasavancemanget måste således minst vara på ( )( )nnloglog25 2+  ty tidsåtgången är ( )( )nnO 2log  för 
beräkning av FFT. För en FFT med 4096 sampel erhålls en ordlängd på minst 36 bitar. 

3.1.4 Estimering av amplitud 
Här beskrivs de metoder som har undersökts för att mäta amplitud på en signal. Nedan redogörs för teorin 
bakom dem samt de fördelar och nackdelar som har uppdagats.  

3.1.4.1 Frekvensdomän 
Vikten av att ha en så korrekt amplitud som möjligt kan inte nog understrykas. Liksom fasen är 
amplituden en nyckelkomponent för att nå bra resultat. Noggrannhet är därför viktigt vilket talar för att 
använda en FFT med en stor mängd punkter där amplituden enkelt löses ut genom beloppet på utdata 
enligt [ ]ΩX . Maxvärdet av all utdata ger därmed korrekt amplitud under förutsättning att endast en 

dominerande signal existerar. Detta leder dock till för lång beräkningstid vilket redan diskuterats under 
3.1.3.4. 
 
Den här pessimistiska tidsuppskattningen gäller dock endast för FFT med ett stort antal punkter, dock har 
inget sagts om tidsåtgången vid ett mindre antal. För frekvensskattningen skulle ett mindre antal punkter 
avsevärt dra ner noggrannheten, då upplösningen på frekvensskalan är direkt proportionell till antalet 
punkter. Samma resonemang gäller för fasen i fasspektrumet, men för amplituden blir det annorlunda. 
Det som händer då antalet sampelpunkter dras ner med avseende på amplitud, är att upplösningen på 
frekvensbandet minskar. Detta innebär att energin inte kan samlas på just den frekvens som signalen har 
utan delas istället ut på omkringliggande punkter, jämför Figur 3-5 och Figur 3-6.  

 
Figur 3-5 FFT med 4096 punkter över 4096 sampel, zoomning på signalen. 
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Figur 3-6 FFT med 128 punkter över 128 sampel, zoomning på signalen. 

Teoretiskt sett borde således inte allt för mycket precision gå förlorad om man tog hänsyn till energin i 
samtliga punkter närmast den högsta spiken i amplitudspektrumet. 
En lösning vore således att använda en FFT med relativt litet antal punkter, 64 eller 128, för att bibehålla 
hastighet med godtagbar precision. För att sammanfoga energin i samtliga punkter runt spiken skulle ett 
kvadratmedelvärde fungera enligt: 
 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 22222
2112 +Ω++Ω+Ω+−Ω+−Ω= XXXXXAmplitud  

 
där Ω  är positionen för mittenspiken och de övriga är punkter på ömsom sidor av Ω . 

3.1.4.2 Signaldomän 
Naturligtvis går det att mäta amplituden direkt i signaldomänen, utan att gå över till frekvensdomänen via 
en FFT. Att slippa omvandla inkomna värden till frekvensdomänen borde även ge kortare beräkningstid. 
Vetskapen att de värden som inkommer i systemet skall föreställa en sinusvåg samt att absolutbeloppet 
skall ge amplituden leder till: 
 

22 ImRe +=A ,  
 
där Im representerar inkommande sampel av en sinusvåg enligt  
 

[ ] ( )nny sin=   
 
och Re är lutningen på vågen, det vill säga  
 

[ ] ( )nny cos=′ . 
 
Vid max- och minipunkter på sinussignalen kan lutningen anses vara noll så då återstår bara inkommande 
sampelvärden. Att hela tiden läsa av inkommande sampel och ta det med störst belopp löser därmed 
problemet. 
 
Detta ställer dock stora krav på sampelhastigheten. Problemet illustreras i Figur 3-7. 
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Figur 3-7 Inkommande sampel för sinussignal med f=100MHz (heldragen linje) vid samplingshastighet fs=204.8MHz. 

I Figur 3-7 ligger sinussignalens frekvens väldigt nära 2fs , alltså nära Nyqvistkriteriet. Vid denna 
långsamma sampeltakt gentemot frekvensen på sinussignalen ges för få sampel vilket leder till att det 
maximala beloppet inte alltid överensstämmer med den maximala amplituden på sinussignalen. Detta 
innebär att för att korrekt mäta amplituden på en sinussignal inom ett valt frekvensområde så måste en 
betydligt högre samplingshastighet väljas än att bara uppfylla Nyqvistkriteriet. En korrekt amplitud kan 
dock ändå fås med en samplingsfrekvens som precis uppfyller Nyqvistkriteriet om tillräckligt många 
sampel kontrolleras och där det största väljs. Detta förutsatt att alla sampel kontrolleras kontinuerligt då 
en ögonblicksbild av ett fåtal sampel skulle kunna vara missvisande. 
 
Det finns dock vissa fall där det inte spelar någon roll hur många sampel man kontrollerar, en felaktig 
amplitud ges oberoende av sampelantal. Detta uppstår då sinussignalen har frekvenser som är uppbyggda 
av 2-potensdelar av samplingsfrekvensen, det vill säga 4fs , 8fs , 16fs  och så vidare i kombination 

med vissa ursprungsfaser. Figur 3-8 visar ett exempel där ursprungsfasen är 4π och frekvensen är 4fs . 

 

Figur 3-8 Inkommande sampel för sinussignal med 4fsf = , 4πϕ =  (heldragen linje) vid samplingshastighet 

Mhzfs 8.204= . 

 Det är ingen slump att pi delas med just fyra för frekvensen därfs delas med fyra. Faktum är att 8fs  

skall ha ursprungsfas 8π  liksom 16fs skall ha 16π  för att kontinuerligt ge sämst amplitudskattning. 
Detta beror på enhetscirkelns symmetri, se Figur 3-9. 



Digital utsläckning av sinussignal Förundersökning – val av metod 
 

 
 

- 17 - 

 

Figur 3-9 Enhetscirkel med samplingspunkter för sinussignal med nfsf 2=  och nA 2πϕ =  

Punkterna föreställer inkommande sampels placering i enhetscirkeln enligt )/**2sin( ϕπ +fsf . Således 
kommer de inkommande samplen aldrig träffa sinuskurvans topp. För alla f med 2-potensdelar av 

samplingsfrekvensen gäller därmed sambandet att alla
n

A
2

πϕ = ger kontinuerligt sämst 

amplitudskattning, där ∞= ...5,3,1A  och n = potensnummer av samplingsfrekvensen.  
I Figur 3-10 uppstår samma sak fast för alla andra frekvenser som är delar av samplingsfrekvensen men 
där delen inte är 2-potensbaserad, det vill säga 5fs , 6fs , 7fs , 9fs  och så vidare. Här sker de 
kritiska punkterna vid alla πϕ *B= , där ∞= ...2,1,0B . 

 

Figur 3-10 Enhetscirkel med samplingspunkter för sinussignal med kfsf = , nk 2≠ och πϕ *B= . 

 
Att enbart titta på det maximala beloppet av alla inkommande sampel kan därmed leda till felaktig 
amplitudskattning. 
 
Det går emellertid att gå förbi detta problem genom att approximera fram den maximala punkten. Om 3 
sampel studeras kan Re i [ ]ny′  approximeras fram vilket skulle innebära att ett direkt sampel nära toppen 
av sinussignalen inte är nödvändigt. 
  

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
2

sin1sin1sinsin
cosRe 









∆
−++

∆
−−==

t

kk

t

kk
k    

 
ger således Re, där [ ]ksin  är sampel vid tidpunkten k och t∆ är tiden mellan samplen. 

[ ]ny′  skulle därmed ge rätt amplitud, men noggrannheten på det uträknade värdet är fortfarande kraftigt 
beroende av samplingshastigheten. Om de tre samplen inte ryms mellan sinussignalens max- och 
minipunkt ger formeln för dåligt resultat. Detta innebär en inskränkning av frekvensområdet från 2fs  

till högst 4fs  innan godtyckligt acceptabla resultat kan ges. 
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3.1.5 Estimering av fasavancemang 
Här beskrivs de metoder som har undersökts för att mäta fasavancemang. Nedan redogörs för teorin 
bakom dem samt de fördelar och nackdelar som har upptäckts.  
 
Genomgående i rapporten antas att frekvensen kommer att kunna approximeras som konstant under det 
intervall som analyseras med hänvisning till att tidsåtgången kommer att vara liten i sammanhanget. I 
inledningen till kapitlet så gjordes antagandet att en perfekt frekvens var känd främst för att förenkla 
förklaringen av teorin och prestandamåttet. Självklart kommer ytterst sällan ett perfekt estimat av 
frekvensen att ges ut men antagandet är ändock korrekt under antagandet att det konstruerade systemet 
arbetar kontinuerligt och tidsdiskret. För att studera hur ett fel i fasavancemang yttrar sig tidsdiskret så 
genomförs följande resonemang: 
 
Ponera en frekvens σω +korrekt  där σ är det fel som introduceras varje tidsenhet t som en effekt av icke 

perfekt frekvensestimering. Antag sedan att fasen φ uppdateras efter k tidsenheter så kommer denna 
uppdatering att kompensera för de kσ fel i fasen som introducerats av den icke ideala estimeringen. I 
slutändan leder detta till att det estimerade fasavancemang som erhålls kan approximeras som korrekt 
fastän med ett fasfel beroende på tiden k introducerat varje tillfälle som fasen uppdateras. Så länge som 
det totala fasfelet mellan varje uppdatering håller sig inom ett acceptabelt intervall så kan ett felaktigt 
fasavancemang amorteras ut på fasen. Dock kommer detta att komplicera felfunktionen för fasen då 
ytterligare en term måste beaktas när det felet skall beräknas. 
 
Att frekvensbestämma en sinusformad signal låter sig enkelt göras då en komplex signalrepresentation 
existerar. Signalen ges av [ ] ifkTekx π2=  där t = kT och T är samplingsperioden. Ur föregående uttryck kan 
argumentet beräknas och därefter kan differensen mellan två konsekutiva resultat studeras för att få 
fasavancemanget. Däremot är det mer problematiskt att göra detta för reella signaler eftersom den 
komplexa komponenten ej finns att tillgå. Metoder för att kringgå detta syftar till att stärka ena sidbandet 
av signalen och på så sätt erhålla en analytisk signal att studera. Det finns olika metoder för att göra det, 
nedan kommer Hilberttransformen och en demodulationsbaserad teori att diskuteras. 
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3.1.5.1 Prony 
Enligt Prony [9] gäller för en sinussignal 
 

[ ] ( )
[ ] ( ) [ ] [ ] 021cos2

sin

0

0

=−+−−
+=

kxkxkx

Akx

ω
ϕω

 

 
Därur följer att  
 

[ ] [ ]( )
[ ]12

2cos 1

0 −
−+=

−

kx

kxkxω  

 
vilket ger fasavancemanget.  
 
Metoden är enkel i teorin, dock har den ett par noterade svagheter. Framför allt så är den bruskänslig, 
teorin klarar inte mycket innan den börjar producera värden som ger felaktiga frekvenser vilket till viss 
del kan lösas med medelvärdesbildning eftersom normalfördelning av felen kan kompenseras. Därutöver 
kan avläsas ur formeln att teorin kommer att ge sämre uppskattning vid låga frekvenser och frekvenser 

nära 
2

sf , speciellt vid begränsade ordlängder. Fördelen är enkelheten och den relativt låga kostnad en 

lösning baserad på teorin har potential att rendera. Dock innebär metoden en division vilket traditionellt 
är icke önskvärt i hårdvara men med en lämplig pipelining [10] kan effekten av divisionen i det fall som 
rapporten syftar till att lösa försummas eftersom det initiala antagandet att frekvensen är konstant under 
det tidsintervall som krävs för metoden är gjort. Mer problematiskt i det hänseendet är det faktum att en 
division kan ske med noll i nämnaren. Det kan lösas genom att förkasta ett dylikt resultat i en 
efterföljande medelvärdesbildning men problemet kvarstår delvis om värdet på nämnaren är litet. Utöver 
det här kan ett problem noteras om sampelpunkterna väljs så att [ ] [ ]2−−= kxkx  ty då kommer täljaren 
att bli noll. Det finns som synes en uppsättning med olika specialfall som måste hanteras för att det inte 
skall bli fel i systemet.  
 
Precisionen är begränsad till den som indata har (204800/4096 kHz) vilket effektivt ger ett minsta fel 
mellan 0 och 25 kHz. 

3.1.5.2 Stor FFT 

[ ] [ ]∑
−

=

−

=Ω
1

0

2N

n

kn
N

j

enxX
π

 

 
ger amplitudspektrum som[ ]ΩX  för signalen med det högsta värdet vid den dominerande frekvensen, 

0ω , och därur följer att problemet är löst. Dock ställer detta ett antal krav på beräkningsgången, till 

exempel så krävs ett stort antal punkter för att ge en god approximation av frekvensen för att minska det 
fel i fas som annars uppkommer men kort beräkningstid för att hantera frekvensmodulerade signaler krävs 

även. Dessa krav motverkar varandra och en kompromiss är att önska, därför har formeln 
( )

n

nn 2log
 

minimerats under bivillkoret att det maximala felet skall hålla sig inom 25 kHz för att inte påverka 
fasberäkningen för mycket och för att underlätta jämförelsen med andra metoder.  
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Fördelen med metoden är att godtycklig precision går att uppnå med ökat antal punkter samt att metoden 
även ger amplitud och fas. Nackdelen är främst att metoden är tidskrävande, inte går att pipeline:a och tar 
mycket plats på chipet. Därtill kan nämnas att den tid som metoden kräver är för stor vid 
frekvensmodulerade signaler. 

3.1.5.3 Två korta FFT 
Enligt formeln för DFT, se 3.1.3.4, innehåller en beräkning av DFT mycket mer information än vad som 
används för beräkning av amplitudspektrum, till exempel så innehåller den även information för att 
beräkna fasspektrum av signalen. Det kan användas genom att beräkna två korta FFT med ett sampels 
mellanrum enligt 
 

[ ] [ ]

[ ] [ ]∑

∑

=

−

−

=

−

=+Ω

=Ω

N

n

kn
N

j

N

n

kn
N

j

enxX

enxX

1

2

1

0

2

1
π

π

  

 
och därefter identifiera den högsta toppen som [ ]( )Ω= Xk maxmax  och beräkna differensen i fas mellan 

dem som [ ]( ) [ ]( )max1max2 argarg kXkX −=∆ϕ  vilket ger det fasavancemang som skett mellan 

sampeltillfällena. 
 
Metoden har fördelarna av DFT:ns väldokumenterade egenskaper i kombination med resonabel 
tidsåtgång samt en intuitiv beskrivning. Direkta nackdelar saknas vid ”rätt” storleksordning på FFT:n, 
dock kan nämnas att ett fasavancemang för alla de frekvenskomponenter som slås samman i varje ”bin” 
av FFT:n erhålls vilket skulle kunna ge upphov till problem. Därutöver erhålls endast ett estimat per 
körning vilket tar bort möjligheten att medelvärdesbilda över ett antal resultat för att hantera stora 
förändringar i frekvens, vilket kan leda till att diskontinuiteter uppstår. Valet av storlek på FFT:n är ett 
problem i sig och egentligen vore dynamisk storlek baserat på signalegenskaper att föredra men en sådan 
analys ligger inte inom den här rapportens avgränsningsområde. 

3.1.5.4 Hilberttransform 
Vid Hilberttransformering antas att den observerade signalen är realdelen av en analytisk signal och därur 
försöker teorin återskapa dess imaginärdel. Via Cauchy-Riemanns relation, Poissons formel och diverse 
signalbehandling enligt Bärnström m.fl. [11] erhålls slutligen Hilberttransformen på filterform som 
 

( )


−

=
,

,

i

i
eH jω

0

0

<≤
<≤

ωπ
πω

 

 
vilket med efterföljande CORDIC medelvärdesbildning och subtrahering ger fasavancemanget. Enligt 
resultat av Bärnström m.fl. har teorin goda egenskaper men är underlägsen 3.1.5.6 i prestanda och 
kostnad. Andra viktiga aspekter som väger emot teorin är att den arbetar i frekvensdomänen eftersom 
filtret är svårrealiserat i signaldomänen vilket gör att den kommer att vara tidskrävande. Eftersom 
metoden redan är undersökt och bedömd som underlägsen en annan metod görs ingen ytterligare analys 
här. 
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3.1.5.5 MAFI  
MAFI står för MAtched FIlterbank och kan visas innefatta bland annat Capon och APES. Dessa är i det 
här sammanhanget primärt offline-metoder och kommer inte att behandlas ytterligare. För intresserade 
finns referenser [6], [7], [8] där de här diskuteras mer ingående. 

3.1.5.6 IQ-uppdelning 
Metoden syftar till att undertrycka ena sidbandet hos signalen. Låt signalen [ ]kx  moduleras med 

bärfrekvensen cf  till  

 
[ ] [ ] kTif

c
cekxkx π2=  

 
Frekvensinnehållet är nu centrerat kring cf  vilket är lämpligt för skattningen av fasavancemanget. Ett 

estimat av fasavancemanget erhålls som 
 

[ ] [ ]( ) [ ]( )
42

1argargˆ s
s

cfcf f
f

kxkx
kf +

−−
=

π
 

 

om parametrarna väljs så 
4

s
c

f
f −=  och [ ]kxhx ccf ∗=  där h är ett lämpligt lågpassfilter, enligt 

Bärnström [11], för att enbart behålla det positiva sidbandet i signalen. För att få en ökad stabilitet i 
skattningen av fasavancemanget görs en oviktad medelvärdesbildning på värdena som erhålls. 
 
Fördelarna med metoden är att den går att pipelinea tack vare filterrealisering och ger en 
väntevärdesriktig approximation till frekvensen. Direkta nackdelar saknas. 

3.2 Sammanställning av metoder 
Utefter resonemanget kring de teorier som finns, se 3.1, kan nu möjliga metoder utvecklas för att nå 
målet. Nedan kommer olika metoder presenteras där sedan en väljs utifrån de krav och egenskaper som 
det önskade systemet skall uppfylla. En viktig komponent att uppfylla är tidsåtgången, om metoden tar 
för lång tid så kommer den uträknade signalen skilja sig för mycket mot den riktiga om antagandet görs 
att signalen ändrar sig, det vill säga är FM-modulerad. Detta kommer att resultera i en dålig utsläckning 
oavsett hur korrekt uträknad signalen är i övrigt. En korrekt uträknad signal är således värdelös om det 
tagit för lång tid att räkna ut den på grund av att framtida värden förutspås med hjälp av ideala 
beräkningar fast den riktiga signalen ändrar sig icke idealt. 
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3.2.1 Alternativ 1 – Klassisk FFT beräkning och DDS  
Metoden baseras på FFT i storleksordning 1412 22 − punkter och N stycken DDS:er för att plocka 
N stycken starka sinussignaler. Tanken är att identifiera den höga sinussignalen i frekvensdomänen där 
frekvens, amplitud och fas enkelt fås ur FFT:n. Utifrån detta kan en motfassignal genereras genom att 
tilldela en DDS adekvata värden. Ett godtyckligt antal av dessa skulle möjliggöra identifiering och 
utsläckning av multipla starka sinussignaler, men antalet måste bestämmas i förhand. Nackdelen här är 
tidsåtgången. Denna lösning tar för lång tid på sig för att kunna användas i en realtidslösning. Att göra en 
sådan stor FFT tar för många klockcykler för att kunna stödja en utsläckning av frekvensmodulerade 
signaler. Faktum är att den även är tveksam som metod för en signal som kan antas vara mer eller mindre 
konstant, då en väldigt lång prediktering behövs för att ”komma ifatt” den riktiga signalen. Att göra en så 
lång prediktering baserat på ej perfekta värden leder troligen inte till ett adekvat resultat. Metoden kan 
emellertid vara relevant om analog fördröjning av signalen är möjlig innan additionen för att på så sätt 
minska längden på prediktionen. 

+ Hög precision 
+ Robust 
− Icke generell 
− Långsam 

 
Figur 3-11 Övergripande schema av utsläckningsmetod 1. 
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3.2.2 Alternativ 2 – Klassisk FFT-beräkning med IFF T 
Metoden baseras på FFT i storleksordning 1412 22 −  punkter och IFFT i motsvarande storleksordning för 
att generellt släcka ut signaler. Liknar 3.2.1 med skillnaden att ingen DDS används. Här används 
CORDIC för att rotera real- och imaginärdel ur FFT:n  som sedan skickas vidare in i en IFFT. Detta 
möjliggör att ett godtyckligt antal starka sinussignaler kan släckas ut utan att antalet behöver bestämmas i 
förhand, till skillnad från alternativ 1. Tidsaspekten är dock lika illa som i alternativ 1 så denna lösning 
lämpar sig endast i off-line sammanhang, det vill säga då utsläckningen görs virtuellt i efterhand. 

+ Hög precision 
+ Robust 
+ Generell, kan ta flera sinussignaler 
− Väldigt långsam 

 
Figur 3-12 Övergripande schema av utsläckningsmetod 2. 
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3.2.3 Alternativ 3 – IQ-uppdelning 
Metoden baseras på en ”frekvensmätningsblandare” (IQ-uppdelning) samt FIR-filter för att 
medelvärdesriktigt approximera amplitud, samt CORDIC för vinkel och frekvens. Idén här är att 
identifiera sinussignalens egenskaper i signaldomänen till skillnad från de tidigare alternativen. Det som 
vinns genom att göra detta är snabbhet. God noggrannhet vid mätning av storheterna erhålls, dock blir 
amplituden kraftigt fel vid vissa faser kombinerat med vissa frekvenser. Detta uppstår till exempel då 
frekvensen på sinussignalen är 4fs , fs = samplingsfrekvens, samt fasen är 4π , se 3.1.4.2. De sampel 
som tas kommer då alltid att missa de högsta punkterna på sinussignalen och därmed kommer en felaktig 
approximation av amplituden ske. Dock är detta alternativ väldigt snabbt och klarar således av mer 
kraftigt frekvensmodulerade signaler. 

+ Överlägsen estimering av fasavancemang. 
− Skattning av amplitud ej robust => initial fas svårskattad => Korrekt utsläckning ej möjlig vid 

vissa frekvenser. 

 
Figur 3-13 Övergripande schema av utsläckningsmetod 3. 
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3.2.4 Alternativ 4 – Två korta FFT 
Metoden baseras på två korta FFT, storleksordning 26, på 65 sampel där den första FFT:n tar 0:63, den 
andra 1:64. Tanken här är att använda sig av frekvensdomänen utan att behöva använda en långsam FFT. 
Då en FFT med färre punkter inte möjliggör utplockning av frekvens, amplitud och fas direkt ur svaret 
används istället följande metod: Fasavancemanget beräknas ur en viktad fasskillnad mellan de båda 
FFT:erna utifrån deras högsta topp, en LUT behövs för arcustangens. Amplituden fås som 
kvadratfönstret, med hjälp av CORDIC för att ta roten ur, över de toppar som omger den högsta toppen. 
Ursprungsfasen ges ur signaldomänen enligt arcsinussignal, se 3.1.3.1. Alternativ 4 är mycket snabbare 
än FFT-lösningen i alternativ 1 och 2, men fortfarande relativt långsam.  

+ Överlägsen skattning av amplitud 
+ Godkänd estimering av ursprungsfas 
+ Godkänd estimering av fasavancemang 
+ Prestanda går att förbättra med hjälp av parallellism 
− Väldigt beroende av estimat på fasavancemang. 

 

 
Figur 3-14 Övergripande schema av utsläckningsmetod 4. 
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3.2.5 Alternativ 5 – Kombinering av föregående 
Denna metod baseras på en kombination av delar från de övriga lösningarna. Detta möjliggör en högre 
precision samt en högre hastighet. Systemet kan sammanfattas enligt följande: 

1. AmpEst indikerar en hög sinussignal och startar PhaseEst. När fasen är låst börjar motsignalen 
genereras. Uppstartstiden för AmpEst innefattar inläsning av 64 sampel samt beräkning av FFT på 
dessa. FreqEst kräver även den 64 sampel, därefter ges ett estimat av fasavancemanget varje 
sampel. PhaseEst kräver tre sampel och blir färdig när fasen är lämplig att låsa, då sinussignalen 
har amplitudvärden runt noll. 

2. Observatören jämför amplituden på den resulterande signalen, efter utsläckning, med vad AmpEst 
ger för amplitud på den frekvens som FreqEst ger. Detta möjliggör att Observatören kan få en bra 
uppskattning på hur väl den starka sinussignalen undertrycks. 

3. Beroende på resultat kan Observatören justera fasestimatet med lämplig förskjutning. Alternativt 
kan Observatören be PhaseEst att låsa om fasen då den kan ha fått för felaktig fas. 

Blocken har följande uppgifter och egenskaper: 
• Ampest: 64 punkters FFT som löpande tar in sampel och beräknar FFT för 

amplitudskattning. Indikerar även om signal över önskad tröskel finns. Byggd på den 
amplitudskattning som beskrivs i 3.2.4. 

• PhaseEst: Använder tre sampel för att estimera fas, väntar till bra läge för att låsa fasen. 
Detta kan ta upp till 500 sampel i värsta fall, dock genomsnittligt runt 50 sampel. Detta 
görs emellertid bara en gång, som en uppstartstid, efter att fasen låsts kommer förändringar 
i fasen regleras med hjälp av estimat av fasavancemanget från FreqEst. Justerar initialfasen 
om Observatören bedömer det som nödvändigt. 

• FreqEst: Uppskattar fasavancemang, samt frekvens, löpande baserat på 
medelvärdesbildning över 64 sampel. Uppdateras varje sampel. Byggd på den IQ-
uppdelning som föreslås i 3.2.3. 

 

 
Figur 3-15 Övergripande schema av utsläckningsmetod 5. 
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3.3 Val av metod 
Alernativ1 kommer uteslutande ge högst noggrannhet vid antagandet att endast en sinussignal är betydligt 
starkare än de andra. Dock kommer den FFT som behövs ta lång tid och därmed får signalen lång tid på 
sig att ändras innan vi ger ut vår motfassignal. Detta är en risk som inte bör tas och därmed utesluts detta 
alternativ. Alernativ2 är helt överlägsen alla andra alternativ anträffande noggrannhet samt förmåga att 
släcka ut flera starka sinussignaler. Dock lider denna av samma problem som Alernativ1 gällande 
tidsåtgång så detta alternativ utesluts även det.    
 
Alernativ4 anses vara helt fristående genomförbar, till skillnad från Alernativ3 där fel fås vid vissa 
frekvenser kombinerat med viss fasförskjutning. Dock kan detta problem anses vara försumbart då exakt 
denna kombination krävs för att felen skall uppstå. Emellertid anses att risken för att detta skall ske ej är 
försumbar då det inte kan uteslutas att sinussignaler med dessa frekvenser kan erhållas. De kommer 
därmed under ett visst tillfälle få den fasförskjutning som ej är önskvärd. Alernativ3 ger dock högre 
precision på fasavancemanget än vad Alernativ4 gör och då Alernativ4:as utsläckningsegenskaper är 
beroende av fasavancemangsskattningen föreslås en kombination av Alernativ3 och Alernativ4. Detta 
kommer att kraftigt minska det rippel som uppstår vid generering av motfassignalen, dock kommer det 
kräva mer hårdvara.   
 
Detta ledde till att Alernativ5 tagits fram då den kombinerar det bästa från Alernativ3 och Alernativ4 
samt ger möjlighet till korrigering baserat på efterföljande signalbehandling. Alernativ5 är även mycket 
snabbare än övriga alternativ och därmed inte lika känslig för frekvensmodulering. Frekvensestimeringen 
skulle kunna utföras som beskrivet under 3.1.5.1 men anledningen till att en 3-sampelmetod för 
frekvensestimering, baserat på Pronys samband, inte används är att den inte gav tillräcklig precision då 
andra sinussignaler infördes med lägre amplitud. Istället används IQ-uppdelningen för att skatta 
frekvensen över fler sampel.  

3.3.1 Anpassning och utveckling av Alternativ 5 
Alternativ 5 kan först se bra ut som teori, men lösningen måste även vara realiserbar i hårdvara. Nedan 
presenteras en vidareutveckling av alternativet med hänseende på skattningen av fasen för att sedan nå 
den slutliga teorigrunden innan övergång till VHDL. Vissa anpassningar till hårdvara har lett till att vissa 
delar av metoden fått struktureras om, mer om detta under 5, och därmed presenteras den slutgiltiga 
versionen av metoden under 3.3.2. Det visar sig även att vissa av dessa omstruktureringar lett till bättre 
resultat än vad ursprungsmetoden gav enligt tester i MATLAB, se 4. 
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3.3.1.1 Fasskattning 
Om fasen skattas en enda gång kommer den naturligtvis inte att gälla för evigt, speciellt inte om signalen 
är frekvens- eller fasmodulerad. Detta justeras emellertid genom att kontinuerligt skatta fasdifferensen i 
FreqEst. Således kommer predikteringen gälla tillräckligt länge för att en långsam observatör skall kunna 
justera den låsta fasen. Däremot kommer lösningen endast klara av måttlig frekvensmodulering eftersom 
FreqEst är medelvärdesbildad och Observatören försöker justera på för gamla värden, därmed riskerar 
systemet att hamna i självsvängning ifall signalen ändrats för mycket sedan senaste mätningen. 
 
En naturlig tanke vore då att låsa fasen så ofta som möjligt, vid varje uppåtflank på sinussignalen. På 
detta sätt kommer förändringar i fasen uppfattas mycket snabbare vilket skulle öka toleransen för 
frekvensmodulering då snabba frekvensändringar visar sig som förändringar i fas. Detta kommer 
emellertid att generera en hel del brus då den starka sinussignalen inte är ensam. De övriga svagare 
sinussignalerna kommer att påverka fasestimatet så att en för frekvent faslåsning ger för många felaktiga 
svar istället för endast ett. Dessutom kommer dessa uppdateringar av fasen ge stora värdeförändringar av 
densamma vilket är en stor bruskälla. Anledningen till detta är att fasen låses när en lämplig noll-
genomgång hittas vilket kan dröja, med större förändring i fas som följd. 
 
Ökad tolerans för frekvensmodulering medför alltså ökat brus beroende på signalens utseende. 
Det borde därför vara bra att inkludera viss modularitet i lösningen, användaren bör själv kunna välja om 
fasen skall låsas om kontinuerligt, med ett visst intervall eller endast en gång beroende på behov. Att 
kontinuerligt låsa om fasen medför också den positiva egenskapen att metoden blir mer självjusterande 
vilket tar bort behovet av en extern Observatör. Figur 3-15 kan således ritas om enligt Figur 3-16. 

 
Figur 3-16 Övergripande schema av utsläckningsmetod 5 utan observatör 

Det visade sig emellertid vid övergång till hårdvara att en annan metod för att skatta fasen var att föredra, 
se mer under 4.1 Att istället skatta fasen enligt teorin under 3.1.3.3, där fasen fås genom att härma 
ursprungssignalen, visade sig vara mer lämplig. Denna teori ger att behovet av en extern Observatör blir 
minimalt. Teorin i sig bygger på att följa den inkommande signalen, så den felrättande fasjusteringen är 
redan inbyggd. Då fasen uppdateras varje noll-genomgång leder detta även till att mer kraftigt 
frekvensmodulerade signaler kan följas. Trots den ökade fasuppdateringen så kommer också bruset att 
minska. Visserligen kommer övriga svaga sinussignalers fas att påverka mer, men den största 
anledningen till brus är stora värdeförändringar. Då fasen istället uppdateras varje noll-genomgång blir 
även värdeskillnaderna mindre. 
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Behovet av att kunna justera fasta fel på fasen är dock kvar, olika längd på kablar och dylikt leder till en 
fix fasförskjutning som måste justeras. Denna fasförskjutning är frekvensberoende då det bland annat 
sitter transformatorer före A/D och efter D/A som har en frekvensberoende fasförskjutning. Detta märktes 
under de första funktionstesterna vilket ledde till att vi kompletterade metoden med att externt kunna 
förskjuta predikteringen av fasen, mer om detta under 5.2.1. 

3.3.2 Slutgiltig modell av metod 
Nedan presenteras en modell av den slutgiltiga metoden som sedermera implementerades i hårdvara. Som 
synes ledde anpassningen och utvecklingen av alternativ 5 till en viss omstrukturering.  
 
Skillnaden mot 3.2.5 syns tydligt i Figur 3-17 där observatören helt tagits bort och istället ersatts med en 
återkoppling vid PhaseEst. PhaseEst använder sig av en sinustabell för att följa fasen på den inkommande 
signalen och testar på så sätt sin egen skattade fas genom att jämföra sin egengenererade signal mot den 
riktiga. FreqEst ger som tidigare ett fasavancemang, som därmed ger frekvens, för att PhaseEst skall få 
rätt frekvens på sin interna signal. Resultat skickas vidare för att kompenseras för tidsfördröjningen som 
beräkningarna orsakar. Detta sker helt enkelt genom att addera ett visst antal fasavancemang till fasen, så 
många som motsvarar tidsfördröjningen. DDS:en har här ersatts av en Sin-LUT för att förenkla 
signalgången i systemet. 
 

 
Figur 3-17 Övergripande schema över slutgiltig metod. 
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4 Utvärdering av metod i MATLAB 
För att verifiera den tilltänkta metoden i 3.3.2 så har olika tester utförts på en modell av metoden i 
MATLAB där testfall som är tänkta att användas för att verifiera det färdiga systemet har efterliknats. 
Testerna har utförts dels på en enkel sinussignal, dels på två frekvensmodulerade signaler som adderats. 
Testerna har inkluderat tester på dämpningen vid olika frekvenser samt maximal amplitud på hela 
frekvensbandet. 

 
Figur 4-1 Resulterande amplitud i dB vid olika frekvenser för systemet innan övergång till hårdvara. 

I Figur 4-1 kan ses hur den teoretiska prestandan såg ut vid en enkel sinussignal för teorin innan övergång 
till hårdvara. Notera hur prestandan ökar markant vid vissa frekvenser, detta beror på att skattningen av 
amplitud vid de här frekvenserna blir exakt. Som kan ses uppnåddes en dämpning med över 25 dB vilket 
föranledde övergången till hårdvara. 
 
I Figur 4-2 ses prestandan vid två frekvensmodulerade signaler för den tilltänkta metoden innan 
övergången till hårdvara. Här är parametrarna valda på det sätt som resulterar i bäst dämpning men som 
kan ses i Figur 4-3a så resulterar det i ganska kraftiga mängder brus. För att hantera detta gjordes 
lösningen anpassningsbar vilket innebär att en tänkt operatör kan justera vissa parametrar för att uppnå en 
önskad SNR/dämpning för deras applikation. För att jämföra de båda fallen har Figur 4-3b inkluderats där 
samma testfall studeras fast med parametrar anpassade för frekvensmodulerade signaler. Här kan noteras 
att bruset har minskat markant medan dämpningen inte har minskat även om dämpningen de facto 
minskar i det generella fallet.  
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Figur 4-2 Resulterande amplitud i dB vid två signaler. 

 

 
    Figur 4-3 Jämförelse mellan systemet inställt för bättre dämpning och systemet inställt för mindre brus. 
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4.1 Anpassning till hårdvara 
Vid övergång till hårdvara så upptäcktes att metoden i 3.1.3.1 inte gick att implementera effektivt i 
hårdvara varefter övergång till metoden i 3.1.3.3 skedde. För att säkerställa prestandan för metoden så 
utfördes samma tester som tidigare. 

 
Figur 4-4 Resulterande amplitud i dB för alla frekvenser vid implementering av Fasföljare. 

I Figur 4-4 kan ses att prestandan är jämförbar med den föregående implementeringen, i vissa fall till och 
med bättre. 



Digital utsläckning av sinussignal Utvärdering av metod i MATLAB 
 

 
 

- 34 - 

 
Figur 4-5 Jämförelse mellan brusreducerad ArcSin-implementering och implementering av Fasföljare för två signaler. 

Som kan ses i Figur 4-5 så är bruset i nivå med den tidigare implementeringen, dock erhålls en spegling 
av den mindre sinussignalen. Det beror bland annat på att den kontinuerliga fasskattningen även fångar 
upp andra frekvenskomponenter. Mer om det i 7.2.4. 

 
Figur 4-6 Resulterande amplitud i dB för två signaler vid implementering av Fasföljare. 

Ur testerna och de data som samlats genom dem drogs slutsatsen att det inte innebar några förluster i att 
byta fasskattningsmetod. 
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5 Implementering i VHDL 
Förutom framtagandet av en lämplig lösningsmetod var också implementeringen av densamma inräknat i 
examensarbetet. Detta kapitel kommer att ta upp denna hårdvarurelaterade del av examensarbetet som 
innebar en översättning av blockstrukturen i 3.3.2 till ett system körbart i en FPGA med 
systemuppbyggnad skriven i hårdvaruspråket VHDL. Språket påminner en del om andra 
programmeringsspråk såsom Ada men har den väsentliga skillnaden att det är framtaget för att beskriva 
hårdvara. Det går alltså att skriva kod som direkt kan översättas till logiska komponenter.  
Uppbyggnaden av koden leder därmed till hur väl systemet kommer att fungera hastighetsmässigt och hur 
mycket plats och energi det förbrukar. Då den slutgiltiga lösningen krävde mycket plats och behövde gå i 
hastigheter som låg vid den aktuella hårdvarans maximala prestanda gick därmed en hel del av tiden till 
att inte bara få systemet implementerat, utan även implementera systemet så optimalt som möjligt. 

5.1 Systemuppbyggnad 
Systemet är uppbyggt enligt principen att ett block representerar en vhdl-fil där koden som utför 
funktionen för det blocket återfinns. En huvudfil, såkallad shell-fil, skapas där alla övriga vhdl-filer 
länkas ihop till ett sammansatt system. Framtagandet sker genom att bygga varje block för sig, testa dess 
funktioner för att slutligen sättas ihop med övriga block. Följande underrubriker tar upp det väsentliga 
innehållet för de olika delarna. 

5.1.1 Shell-fil 
Denna fil innehåller instanser av alla de övriga filerna och fungerar därmed som huvudfil. Filen innehåller 
även alla portar till den slutgiltiga hårdvaran och därmed kommunikation med A/D och D/A. En DCM 
(Digital Clock Manager) finns även som är länkad till den externa klockan som styr A/D och D/A för att 
synkronisera tiden med det övriga systemet. Andra instanser av LogiCORE block finns för behandling av 
utsignalen såsom, till exempel, multiplicerare för att skala amplituden. 

 
Figur 5-1 Övergripande bild av shell-filens innehåll och struktur 

 

5.1.2 Ampcalc 
Denna del utför den amplitudskattande uppgiften som beskriven under 3.1.4.1. Uppgiften realiseras 
genom att skapa en instans av en FFT på 128 punkter där sedan ett skiftregister används för att 
kontinuerligt spara undan fem närliggande punkter. Övriga komponenter som används är två 
multiplicerare, en CORDIC för roten ur, en adderare samt en komparator. Multiplicerarna används för att 
ta kvadraten av real- respektive imaginärdel innan summering för att sedan sparas undan som kvadraten 
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av signalenergin. Dessa värden sparas alltså löpande i ett skiftregister med fem element. Detta görs för att 
komparatorn löpande kan jämföra mittenelementet i skiftregistret med ett annat skiftregister. Det andra 
skiftregistret används för att spara undan hela det första skiftregistret om dennas mittenelement har ett 
högre värde än det sparade. På detta vis gås all utdata från FFT:n igenom resulterade i att den punkt med 
högst värde samt närliggande punkter är undansparade. Det undansparade registrets element summeras 
sedan ihop för att bilda kvadratsumman innan det hela skickas igenom CORDIC-blocket. 

 
Figur 5-2 Övergripande bild Ampcalc:s innehåll och struktur 

5.1.3 Iq_splitter 
Det här blocket är en av komponenterna i FreqEst. Blocket implementerar de delar av 3.1.5.6 som 
approximerar den analytiska signalen och beräknar fasen ur den. Blocket består dels av en enkel process 
som modulerar inkommande data enligt teorin genom multiplikation med 1, -1 och 0, dels av två stycken 
LP 16-sampels LogiCORE FIR-filter med lämplig gränsvinkelfrekvens och dels av två tidsinterfolierade 
LogiCORE CORDIC för beräkningen av fasen. Interfolieringen skedde som en nödvändighet för att 
hantera de klockhastigheter som specificerats ty LogiCORE-blockens maximala hastighet tillåter 
egentligen inte de hastigheterna.  

 
Figur 5-3 Övergripande bild av Iq_splitters:s innehåll och struktur 
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5.1.4 Phase_follower 
Det här blocket implementerar funktionen hos PhaseEst. Blocket implementerar funktionen hos 3.1.3.3 
”Fasföljare” genom de logiska villkor som diskuterats. Blocket består dels av ett antal logiska uttryck, 
dels en sinustabell för skapandet av den interna sinuskurvan, dels en multiplicerare för att få samma 
amplitud på interna sinuskurvan som på den externa och dels av en state-maskin som sköter timingen och 
gör själva justeringen i blocket. Stor möda har lagts på att få det här blocket att köra i 204.8 MHz ty 
beräkningen av villkoren och beräkningen av modifieringskoefficienten tar för lång tid. Således är blocket 
optimerat för just den hårdvara som användes under utvecklingen och state-maskinen är gjord för exakt 
de fördröjningar som existerar i de komponentkonfigurationer som använts. 

 
Figur 5-4 Övergripande bild av Phase_follower:s innehåll och struktur 

5.1.5 Inc_calculator 
Uppgiften för denna del bestod i att räkna fram det fasavancemang signalen har utifrån de värden på fas 
som fås från Iq_splitter, se 5.1.3. Fasvärdena tas in som ett två-komplement tal där fasen ligger mellan –π 
och π. De inkomna samplen kommer således att följa ett trapputseende innan talgränsen nås. För att få ett 
korrekt fasavancemang mellan två faser krävs således vissa villkor för att veta huruvida fasen passerat 
talgränsen, det vill säga att det inkomna samplet gått från det positiva talområdet till det negativa. En 
närmre förklaring kan fås vid studier av Figur 5-5 där ϕ∆=+ BA  ger korrekt fasavancemang istället för 
enbart skillnaden mellan nuvarande och föregående sampel. En addition med π utförs sedan för att enbart 
ge ett positivt fasavancemang vidare ut i systemet. Ett medelvärde görs sedan över 128 framräknade 
fasdifferenser för att ge en mer brustålig och stabil skattning av fasavancemanget och därmed frekvensen. 

 
Figur 5-5 Förenklad bild över inkommande värden för fas från Iq_splitter. 
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Figur 5-6 Övergripande bild av Inc_calculator:s innehåll och struktur 

5.1.6 Phase_offset 
Denna del av systemet introducerades enbart för att sköta interfacet till de switchar som styr 
finjusteringen för den fasta fasförskjutningen. Justeringen implementerades sådan att den kunde göras i 
två storleksordningar, en grov och en fin. Detta möjliggjorde att en relativt snabb korrigering av större fel 
kunde göras samt gav möjlighet att bibehålla god precision. Nämnas bör att denna fasförskjutning 
egentligen inte har något med systemet att göra, det är ett rent hårdvaruproblem. Oavsett hur bra systemet 
görs kan det aldrig motkompensera för okända fasförskjutningar i hårdvara och har således inget med 
algoritmen för systemet att göra. En systemlösning för godtycklig fasförskjutning måste i sådana fall få 
ett exakt mått på den fasförskjutning som existerar mellan utgång fram till den analoga adderaren 
återkopplat. Den manuella korrigeringen som här tillämpats blir därmed osmidig som slutgiltig lösning, 
möjliga förbättringar diskuteras under 7.2.2. 

5.2 Hårdvaruanpassningar 
Under examensarbetets gång har ett antal anpassningar gjorts för att kompensera för diverse artefakter 
hos hårdvaran. En del kan kännas triviala och andra är desto allvarligare men alla diskuteras. 

5.2.1 Antal inkrement felaktigt i verkligheten 
Enligt Analog Devices [12] och Texas Instruments [13] samt med den pipelining som har implementerats 
så kommer timingen i designen resultera i att den teoretiska beräkningstiden för systemet är 18 cykler. 
Det här stämmer dock inte överens med verkligheten där den faktiska beräkningstiden är 22,5 cykler. 
Tyvärr har inte den faktiska genomströmningshastigheten för hårdvaruplattformen hunnit testats och 
således finns inga fakta att presentera som skulle stödja de här extra klockcyklerna, dock troliggörs 
följande felkällor: 
 

• Interna fördröjningar kan orsaka två klockcykler fel i timingen, en mellan A/D-
omvandlaren och FPGA:n och en mellan FPGA:n och D/A-omvandlaren på grund av 
timingfel. 

• Sample_hold steg kan vara olika på A/D repsektive D/A. 

5.2.2 Sinc-skalningen 
Vid icke ideal sampling och rekonstruktion av en analog signal kommer resultatet att skalas enligt en 
sinc-funktion i analogi med Figur 3-7 där artefakterna av en icke oändlig samplingshastighet finns att 
beskåda. Vid beräkningen av DFT är det inte något egentligt problem, däremot så uppstår svårigheter vid 
övergång till analog signal igen då effekten blir tydlig vid frekvenser nära Nyqvistkriteriet. Därför är det 
tvunget att kompensera amplituden så att effekten minimeras vilket görs genom att skala amplituden med 
en LUT. Dock visade det sig att skalningen i sig inte var ideal vilket ledde till att LUT:en skalades om 
med en skalfaktor för att kompensera. En anledning till skalfelet kan vara i A/D eller D/A. Den här 
företeelsen är inget problem vid höga samplingshastigheter. 



Digital utsläckning av sinussignal Implementering i VHDL 
 

 
 

- 39 - 

5.2.3 180-grader fasvridning 
Trivialt fel som tog lång tid att hitta. Efter en genomgång av hela designen, från MATLAB via 
ActiveHDL till ChipScope framkom att signalen var korrekt genererad men gavs ut i motfas. Problemet 
som gav mycket huvudbry mynnade ut i att hårdvarans PCB-routing skärskådades vartefter att ha gått 
från A/D till D/A och inte hittat något fel, det framkom att polariteten på antennkontakterna var olika på 
in och utgång. Sensmoralen är att det inte alltid är fel på det man själv har gjort, det kan faktisk vara 
andra som gjort misstag eller, som i det här fallet, helt enkelt inte haft behovet att bry sig. 

5.3 Verifiering av modell 
Innan ett system testkörs och felsöks i hårdvara bör det simuleras. Detta gjordes även för det här systemet 
genom att använda simuleringsprogrammet ActiveHDL. Innan själva testfasen för hårdvara inleddes 
skedde även enklare tester för att söka efter buggar och testa grundläggande funktion. 

5.3.1 Testmetodik 
Varje vhdl-fil, block, funktionstestades var och en för sig innan integrering med övriga block. Detta 
tillvägagångssätt är att föredra då systemet sedan som helhet blir väsentligt lättare att felsöka om man är 
säker på att varje block fungerar vart och ett för sig. 

5.3.2 Enkla live-test 
Innan systemets prestanda kan mätas behövs i regel rena funktionstest där bland annat sökandet efter 
buggar görs. Övriga egenskaper som inte kan mätas genom simulering, såsom faktiska fördröjningar i 
hårdvara, är även viktiga att identifiera. Dessa test kan även ge insikt om att parametrar i vissa block bör 
finjusteras, här gav detta till exempel upphov till att inkludera möjligheten att finjustera fasen manuellt. 
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6 Hårdvarutest 
I detta kapitel presenteras de testresultat som togs fram under testfasen av examensarbetet. Framtagningen 
av testerna kommer att diskuteras samt själva genomförandet av desamma. 

6.1 Vad vill vi testa? 
De tester som gjordes valdes utifrån vad som skulle ge mest underlag för vidare slutsatser. På grund av 
tidsbrist kunde dock inte godtyckligt många test utföras utan de som gav mest relevans fick räcka. 
Testerna utfördes med hjälp av en signalgenerator och en Sändtagare-180 (Svensk truppradio). 
Dämpningen mättes via en frekvensspektrumanalysator Rohde&Schwarz FSH3 och brusförhållandena i 
en annan frekvensspektrumanalysator Hewlett Packard 8568B. Anledningen till att två olika användes var 
att den ena gav mer specifika parametrar och möjliggjorde dumpning av data medan den andra gav bättre 
brusförhållande. Testen utfördes genom att frekvens för frekvens, med 1MHz-steg, okulärt mäta 
dämpningen via spektrumanalysatorn. Signalen som skulle testas delades med en Anzac T-1000 splitter 
för att gå dels in i systemet och dels in i ytterligare en splitter för att återförenas med systemets utsignal, 
vilket därmed genomför en analog addering. Längden på kablarna justerades så att den som ledde direkt 
från signalgeneratorn till adderingen var lika lång som de kablar som ledde till systemet respektive från 
systemet var tillsammans. 

 
Typ av test Dämpning SNR ojusterad justerad 
1 sinussignal X X X X 

1 FM sinussignal X X X X 
2 FM sinussignal: 1 stark statisk, 1 svag rörlig X X X  
2 FM sinussignal: 1 stark statisk, 1 svag statisk 

med växande amplitud 
X X X  

Tabell 6-1 Sammanställning av de olika tester som genomfördes 

6.1.1 Enkel sinussignal 
Ett självklart test var att testa en enkel sinussignal över hela frekvensbandet och se hur väl den dämpades. 
Närmaste falska spikar var naturligtvis också intressant att mäta då detta sätter gränsen för hur eventuella 
övriga svaga signaler i ursprungssignalen får vara innan tveksamheter i ursprung uppstår. En viktig 
jämförelse var även hur väl signalen dämpades med eller utan extern justering av fasfördröjning. Som 
tidigare visats i Figur 3-17 användes switchar för att finjustera prediktionen av fasen. Detta är nödvändigt 
då det existerar komponenter på hårdvaran såsom transformatorer och dylikt som har en olinjär 
frekvensberoende fasförskjutning. Dessutom finns fördröjningsfel i de kablar som används då de kablar 
som går till testutrustningen måste motsvara de kablar som går från testutrustningen för att få samma 
fasförhållande vilket är osannolikt att få perfekt. Testerna för justerat innebär därmed att för varje 
frekvens finjusteras prediktionen, alltså hur långt fram den uträknade fasen skall predikteras, så att 
dämpningen blir maximal. Detta får dock sägas med viss reservation då de steg med vilka prediktionen 
justerades endast gjordes i två storleksordningar, en för grov justering och en för fin. Stegstorleken för 
finjustering avgör alltså hur nära en operatör för hand kan justera fasen innan passering av den optimala 
punkten. 

6.1.2 FM-modulerad sinussignal 
Nästa test av relevans var naturligtvis att testa en FM-modulerad signal. Här valdes att testa en 
självkontrollerad FM-modulerad radiosignal i frekvensbandet 30-87 MHz med en bandbredd på 25 kHz. 
Detta test var relevant som direkt jämförelse av systemets förmåga att dämpa en vanlig sinussignal 
jämfört en FM-modulerad. 
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6.1.3 Två FM-modulerade sinussignaler 
Det intressanta i detta test var att se hur mycket en eventuellt svagare sinussignal i signalen å ena sidan 
påverkades av systemet, å andra sidan påverkade systemet. Introduktionen av en ytterligare signal än den 
som skall dämpas borde inverka på systemets möjlighet att korrekt mäta av den starka sinussignalen och 
således vore det intressant att testa detta. Testet innebar därmed att en stark FM-modulerad sinussignal 
placerades i mitten av frekvensområdet medan den svagare flyttades genom frekvensbandet.  

6.1.4 Två FM-modulerade sinussignaler, växande ampl itud 
Det är av intresse att undersöka vad som händer när den svagare sinussignalen växer i styrka. Den 
inkommande signalens utseende påverkas då mer av den svaga signalens fas, frekvens och amplitud. 
Detta borde innebära att IQ-uppdelningen och beräkningen av fasen för den starkare sinussignalen 
påverkas resulterande i sämre dämpning. Testet syftar således till att ge en uppfattning om hur litet 
amplitudförhållandet mellan den starka sinussignalen och en eventuell svagare signal får vara innan 
dämpningen blir obefintlig. 

6.2 Vad hann vi inte testa? 
Det skulle naturligtvis ha varit intressant att göra fler tester. I de tester som utfördes hade till exempel de 
starka sinussignalerna alltid samma amplitud och samma amplitudförhållande till de eventuella svaga, 
förutom i det sista testet. Styrkan på den starka sinussignalen är relevant i det avseendet att det påverkar 
antalet värdebitar in i systemet. En starkare signal ger fler värdebitar och således mer precision för inre 
beräkningar. I de tester som utfördes valdes en amplitud för insignalen som låg nära A/D:ns maximala 
gräns, men inte vid dess maximala gräns. Detta på grund av att D/A inte kunde driva samma styrka ut 
som kom in vid A/D:n vilket var nödvändigt för att släcka ut signalen. För att öka styrkan ytterliggare 
krävdes således en annan uppsättning av hårdvara vilket det inte fanns möjlighet till inom ramen för 
examensarbetet.  
  
Att testa olika amplituder på insignalen, såväl starkare som svagare, vore därmed intressant för att se hur 
mycket det påverkar systemets förmåga att dämpa. 
 
Det vore naturligtvis även intressant att se hur många övriga svaga signaler systemet klarar av innan 
påverkan på de inre beräkningarna blir för stor, men för detta krävs flera signalgeneratorer.  

6.3 Testresultat 
Nedan presenteras de testresultat som gavs vid de tester som nämndes i 6.1 i diagramform. Den allmänna 
brusnivån har uppskattats till ett medelvärde då större avvikelser ej påträffats. En reservation för 
noggrannheten på testdata kan vara på sin plats då alla värden mätts okulärt och där frekvensanalysatorns 
precision är att ta hänsyn till, dock bör alla värden rymmas inom dB1± .  
 
Vidare gäller för mätdata av spurioser att alla oönskade signaler tagits med, även övertoner och signaler 
så nära som ~1MHz ifrån huvudlobens mitt, vilket är en förklaring till en del höga värden i följande 
diagram. Detta beror på att det även mättes signaler i huvudlobens kjol där lobens jämnhet är klart 
avgörande för spuriosvärdet, se Figur 6-1 Förklarande bild. 
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Figur 6-1 Förklarande bild 

Ett försök till att identifiera de falska signalerna som rena spurioser, övertoner eller invikta interna 
övertoner har gjorts. Det som menas med interna övertoner är att dessa övertoner är en följd av de interna 
beräkningarna och således inget orsakat av D/A-omvandlingen. Detta betyder att de har invikts redan 
innan signalen lämnar D/A:n och således ligger denna överton på den faktiska frekvensen där den 
upptäcks och kan därför inte filtreras bort med ett lågpassfilter vid 100MHz. 

Mätt som spurios 

Dämpad signal 

Överton 
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Förhållande mellan In och utsignal för systemet
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Figur 6-2 Testvärden för ingående samt utgående signal. 

6.3.1 Enkel sinussignal 
Att se hur väl den utgående signalen stämmer överens med den ingående vore tämligen intressant. För att 
få en bra utsläckning måste signalernas parametrar stämma överens och en översikt över detta kan ses i 
Figur 6-2. 
 
Brusgolvet har den nivå den har på grund av noggrannheten på frekvensspektrumet och borde således 
kunna vara lägre. Det relevanta i sammanhanget är dock huruvida de olika signalernas nivåer stämmer 
överens. Det går till exempel lätt att se att de olika signalernas spurioser skiljer sig. ”WC Spurious, In” 
visar en klar skillnad efter mittenfrekvensen, detta beror på att signalens övertoner försvinner bort. Detta 
är dock inte fallet med den utgående signalen och anledningen här ligger delvis i att den ger en mindre 
perfekt signal än den ursprungliga, resulterande i en mer taggig huvudlob som ger högre värden för 
spurioserna. Dessutom finns de internt genererade övertonerna vilket drar upp WC (Worst Case) spurios. 
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Förhållande mellan enkel sinus före och efter dämpn ing
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Figur 6-3 Förhållande mellan enkel sinussignal före och efter dämpning. 

När dessa två signaler adderas fås den dämpade signalen som ses i Figur 6-3. Den enkla sinussignalen 
med ursprungsstyrka på ~-5dBm har dämpats märkbart. Genom att jämföra Figur 6-3 med Figur 6-4 går 
det tydligt att utläsa att högst dämpning fås då den hårvaruberoende fasfördröjningen finjusterats 
gentemot då inga justeringar gjorts. Denna jämförelse kan ses noggrannare i Figur 6-5. Anledningen till 
den stora sänkan vid mitten på frekvensbandet för de ojusterade värdena är att ursprungsfördröjningen 
valdes för en mittfrekvens. På så vis blir skillnaden mellan ojusterad och justerad liten eftersom det redan 
var bra inställt från början. Ursprungsprediktering hade med andra ord kunnat ha satts för att passa till 
exempel en lågfrekvent sinussignal och på så sätt flytta sänkan, dock blir den justerade dämpningen 
densamma. Det hela beror på hårdvarudelarna, till exempel skulle en annan längd på kabeln eller annan 
kabeltyp också flytta sänkan då detta skulle påverka fasfördröjningen.  
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Förhållande mellan enkel sinus före och efter dämpn ing, justerad
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Figur 6-4 Förhållande mellan enkel sinussignal före och efter dämpning, justerad. 
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Enkel sinus dämpad, med och utan justering
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Figur 6-5 Enkel sinussignal dämpad, med och utan justering. 

 
Det mest intressanta ses runt mitten i Figur 6-5 där vi når höga dämpningsresultat. Detta beror på att 
hårdvarukonfigurationen kombinerat med finkänsligheten på justeringstegen ger nästintill perfekt 
kombination där. Övriga komponenter som spelar in är naturligtvis hur väl systemet prickat amplitud, 
frekvens och fas i övrigt. Det vore därför intressant att se hur mycket skillnaderna i amplitud mellan de 
olika signalerna spelar in. Förutsatt att fasen prickats approximativt lika bra för de justerade värdena 
återstår ju endast amplitudfelet som anledning till de sämre dämpningsvärdena för de låga frekvenserna. 
Kom ihåg figurerna från 3.1.1 där det bland annat visas hur mycket signalernas amplitud får skilja sig för 
att nå en viss dämpning. Då det har ett logaritmiskt samband blir därför små skillnader i dB väldigt 
viktiga och därför intressant att se på. Skillnaden mellan amplituderna framgår tydligt i Figur 6-6. 
 



Digital utsläckning av sinussignal Hårdvarutest 
 

 
 

- 48 - 

Förhållande mellan In och utsignal för systemet, am plitud
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Figur 6-6 Förhållande mellan in- och utsignal för systemet, amplitud. 

I Figur 6-6 ses det tydligare att skillnaden i amplitud mellan signalerna är större vid vissa låga frekvenser. 
Den uppmärksamme märker att detta stämmer överens med den sämre dämpning som fås för de justerade 
värdena vid samma frekvenser. Om antagandet görs att fasen är korrekt justerad är det möjligt att beräkna 
fram hur mycket den maximala dämpningen borde ha varit om inte felet i amplitud varit så stort. Därmed 
kan en uppfattning erhållas om hur mycket den större amplitudskillnaden inverkar på dämpningen. Som 
exempel kan tas punkt 20 där värdet på insignalen är -4,9 dB och utsignalen är på -5,5 dB. Omräknat i 
amplitud med referens ett ger detta 0,5689 respektive 0,5309. Skillnaden blir 0,038 som omräknat i dB 
ger -28,4043 dB. Detta gjort för samtliga punkter kan ses i Figur 6-7. 
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Enkel sinus dämpad, med och utan justering samt teo retisk 
dämpning
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Figur 6-7 Enkel sinussignaldämpad, med och utan justering samt teoretisk dämpning. 

Endast 0,6 dB i skillnad vid -5 dB styrka kan därmed direkt begränsa den teoretiskt möjliga dämpningen 
till under 30 dB. I Figur 6-7 finns den teoretiskt beräknade maximala dämpningen inritad, de värden som 
går direkt ner till brusnivå är värden där de uppmätta amplituderna är exakt lika stora. Detta skulle 
innebära att signalen kan dämpas totalt om fasen också helt och hållet stämmer överens. Dock är det 
naturligtvis omöjligt att signalerna har exakt likadana amplituder och läsaren påminns att dessa värden är 
mätta okulärt vilket kan ge fel på minst 0,1 dB. Dessutom finns temperaturvariationer och andra 
parametrar att ta i beaktande vilket kan förklara att den verkliga dämpningen skiljer sig från och även i 
vissa fall är bättre än den teoretiskt uträknade. Ett exempel kan fås om vi återigen tittar på den maximala 
uppmätta dämpningen, nämligen punkt 48. Här är både den justerade samt den ojusterade dämpningen 
bättre än den teoretiskt uträknade. Detta gör att Figur 6-7 skall beaktas med viss skepsis, men det går ändå 
att tydligt utlösa en skillnad mellan de låga frekvenserna, där knappt inga värden på maximal dämpning 
går i botten, mot de höga frekvenserna. 
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Förhållande mellan in- och utsignal från R180
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Figur 6-8 Förhållande mellan in- och utsignal från R180. 

6.3.2 FM-modulerad sinussignal 
Samma resonemang gällande värdena i diagrammen under 6.3.1 gäller även här. Det som känns 
avvikande i Figur 6-8 och Figur 6-9 är det brusvärde som fås vid punkt 41. Detta visade sig emellertid 
endast vara en bugg i hårdvarukoden som resulterade i att estimatet av frekvensen för denna frekvens blev 
förvrängt.  



Digital utsläckning av sinussignal Hårdvarutest 
 

 
 

- 51 - 

Förhållande mellan odämpad och dämpad signal från R 180, ojusterad 
samt justerad

-80,0

-70,0

-60,0

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0
30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87

MHz

dB
m

In

Dämpad ojusterad

WC Spurious

WC Noise

Dämpad justerad

 
Figur 6-9 Förhållande mellan odämpad och dämpad signal från R180, ojusterad samt justerad. 
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Förhållande mellan justerad dämpad signal, enkel si nus vs FM
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Figur 6-10 Förhållande mellan justerad dämpad signal, enkel vs FM 

Beträffande dämpningsförmåga ser vi att ungefär likartade resultat ges för FM-signalerna som för enkel 
sinussignal, se Figur 6-10. Nämnas bör att den resulterande signalen inte blir lika stabil som för en enkel 
sinussignal, variationer i dämpningen kan förekomma med flera dB. Alla diagramvärden är dock baserade 
på den sämsta dämpningen för att inte försköna resultaten. Anledningen till att dämpningen av signalerna 
inte blir lika stabila som för en enkel sinussignal ligger naturligtvis i att signalen är FM-modulerad. 
Problemet ligger dock inte i att systemet inte hänger med i frekvensändringarna, felet ligger snarare i de 
snabba fasförändringar som finns till följd av moduleringen. Om frekvensen skulle missas borde 
nämligen detta resultera i mycket stora skillnader i fas. Eftersom en korrekt fas är av hög prioritet vid 
önskad hög dämpning leder därför dessa små fasförändringar till att den resulterande signalen fluktuerar 
en aning i styrka. 
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Förhållande mellan in- och utsignal för två FM-sinu s, en stark och en 
svag
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Figur 6-11 Förhållande mellan in- och utsignal för två sinussignaler, en stark och en svag. 

6.3.3 Två FM-modulerade sinussignaler 
Samma resonemang gällande värdena i diagrammen under 6.3.1 gäller även här. Detta testfall skiljer sig 
emellertid då vi nu har två sinussignaler i insignalen, en stark och en svag. Här skall utsignalen från 
systemet endast återspegla den starkare av de två, då det är den som är föremål för utsläckning. 
Förhållandet mellan signalerna kan ses i Figur 6-11 där utseendet på den svaga signalen kan kräva en 
förklaring. Anledningen i detta fall är att den svaga sinussignalen vid dessa frekvenser passerar in i 
huvudloben på den starka sinussignalen och således inte blir mätbar. 
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Förhållande mellan stark signal före och efter dämp ning av R180 med 
annan FM-signal
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Figur 6-12 Förhållande mellan stark signal före och efter dämpning av R180 med annan FM-signal. 

Testets syfte var att undersöka huruvida en annan svag sinussignal i frekvensområdet påverkade 
dämpningen och resultatet kan ses i Figur 6-12. Det går att utläsa att dämpningen inte påverkas med 
alltför många dB, vilket var förhoppningen då utsläckningsmetoden förväntat inte skulle påverkas 
nämnvärt av närvaron av en så mycket svagare sinussignal.  
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Förhållande mellan svag signal före och efter dämpn ing av R180 med 
annan FM-signal
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Figur 6-13 Förhållande mellan svag signal före och efter dämpning av R180 med annan FM-signal. 

Testets syfte var även att utläsa hur mycket den svagare sinussignalen påverkas av utsläckningen av den 
större. Detta är intressant i det avseendet att endast den starka sinussignalen önskas släckas ut i signalen 
medan övriga signaler behålls intakta. Om inget krav fanns på att övriga sinussignaler skulle återstå efter 
utsläckningen hade vi helt enkelt klippt av kabeln. Figur 6-13 visar att oron över att förvränga annat 
signalinnehåll var obefogad. Visserligen verkar den svaga signalen påverkas mer vid mittenfrekvenserna 
men detta är inte så konstigt med tanke på att den kommer väldigt nära den frekvens som den starka 
sinussignalen ligger på. 
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6.3.4 Två FM-modulerade sinussignaler, en med växan de amplitud 
Det sista testet gjordes för att få en uppfattning om hur mycket starkare den starka sinussignalen bör vara 
än den svaga innan dämpningen påverkades. I Figur 6-14 går det att utlösa att nivån på dämpningen håller 
sig väldigt länge men minskar drastiskt i slutet när den svaga sinussignalen nästan blir lika stark som den 
starka. x-axeln representerar således styrkan på den svaga signalen, som placerats godtyckligt på 30MHz, 
i dBm. Den starka sinussignalen är placerad på 50MHz och hålls konstant i styrka på -6dBm. Detta 
betyder att efter att den svaga sinussignalen passerar -6dBm börjar systemet istället släcka ut densamma 
istället för den, från början, starkare sinussignalen. 
 
Även om dämpningen hålls någorlunda stabil ger figuren viss orsak till oro beträffande falska signaler. 
Läsaren påminns dock om att det är den värsta falska spiken som plockats utifrån det resonemang som 
förts under 6.3 vilket innebär att andra frekvenskomponenter fortfarande är identifierbara. Orsaken till de 
höga värdena samt den nästintill linjära formen som WC Spurios uppvisar ligger i interna övertoner, 
minns återigen resonemanget under 6.3. När den svagare sinussignalen ökar i styrka identifieras dess fas 
och frekvens mer under fas och frekvensskattningen vilket ökar de interna övertonerna/undertonernas 
antal och styrka. Illustration av förloppet ges under Figur 6-15, Figur 6-16 samt Figur 6-17 där den svaga 
sinussignalens styrka ökas. 
 

Förhållande mellan signal före och efter dämpning a v R180 med 
annan FM-signal, växande amplitud
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Figur 6-14 Förhållande mellan signal före och efter dämpning av R180 med annan FM-signal, växande amplitud. 
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Figur 6-15 Foto av utsläckning av en stark sinussignal vid 50MHz, svag sinussignal vid 30 MHz, -36dBm 
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Figur 6-16 Foto av utsläckning av en stark sinussignal vid 50MHz, svag sinussignal vid 30 MHz,  -26dBm. 
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Figur 6-17 Foto av utsläckning av en stark sinussignal vid 50MHz, svag sinussignal vid 30 MHz, -16dBm. 
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7 Resultat och förslag till åtgärder 
Nedan diskuteras de resultat som framkommit samt de åtgärder som anses vara av vikt för vidare 
utveckling och förbättring av designen.  

7.1 Uppfyllelse av designmål 
Hela systemet körs i 204,8 MHz på MiniMP4 plattformen med en uppsättning switchar för att justera 
fasen vilket gör att alla designmål för systemets hårdvara mötts.  
 
Testsignalen som använts har haft en amplitud och frekvensmodulering enligt designmålen. Dock har 
brusnivån höjts från den nivå som inkommande signal har. 
 
Beräkningstiden ligger under 150 ns och uppfyller därmed designmålen för tidsåtgång och FM. 
 
Den starka sinussignalen är i genomsnitt dämpad 22 dB ojusterad med 30 dB i genomsnitt för en justerad 
variant vilket uppfyller designmålet för dämpning. 

7.2 Förbättringsförslag 
De flesta system går att förbättra och många förbättringar implementeras inte på grund av tidsbrist eller 
utrymmesbrist. Följande förslag på förbättringar har framkommit men har inte kunnat implementeras 
inom ramen av det här examensarbetet. 

7.2.1 Amplitud 
Det har framgått att noggrannheten på amplituden spelar en stor roll för att nå höga dämpningsresultat. 
Detta syntes inte minst under testen i MATLAB, se 4, där skattningen av amplitud var direkt avgörande. 
Resultaten la sig dock som sämst vid ~55 dBm dämpning vilket ansågs vara tillräckligt för att klara 
kraven på 25 dBm i hårdvara. Det framgick dock även att bättre resultat gick att finna och det är då 
intressant att se vad som kan göras för att nå dessa resultat. 
 
Den implementerade metoden för att skatta amplituden grundar sig på en 128-punkters FFT där fem 
sampel används för att få fram ett kvadratmedelvärde. Figurerna under 3.1.4.1 visar dock på att fem 
punkter inte behöver vara optimalt. Faktum är att de gånger amplitudskattningen slagit något fel har den 
varit mindre än den ursprungliga. Detta beror på att två punkter på ömsom sida av spiken inte alltid är 
tillräckligt för att få med hela signalenergin, det beror helt på vilken frekvens signalen har i kombination 
med antal punkter. Att öka antalet punkter i kvadratmedelvärdet borde då ge högre signalenergi i dessa 
fall och är en tämligen enkel åtgärd. Dock skall viss försiktighet beaktas då risken för att få med 
signalenergin från en potentiellt närliggande signal ökas i takt med antalet punkter. 
 
Ett annat sätt att öka noggrannheten vore att öka antal punkter i FFT:n. Ett ökat antal ger bättre precision 
och därmed större chans att få signalenergin direkt på en punkt medförande en rakare spik. Då 
signalenergin samlas mer i en och samma punkt behövs således mindre punkter för kvadratmedelvärdet. 
Anledningen till att antalet punkter inte ökats under detta arbete beror helt och hållet på hårdvaran. En 
större FFT är långsammare men hastigheten är irrelevant i avseendet då amplituden anses vara konstant, 
det relevanta är storleken. En större FFT fick helt enkelt inte plats i den givna hårdvaran tillsammans med 
det övriga systemet. En FPGA med mer utrymme borde således vara att föredra. 

7.2.2 Fas 
Fasskattningen är synnerligen effektiv men en effektivare algoritm som är mindre bruskänslig är att 
önska, dock har ingen hittats men eventuellt kan det finnas dylika. En annan tanke är att göra villkoren 
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mer selektiva så att korrigeringsvärdet erhålls närmre nollgenomgången men en risk med det är att en 
sämre dämpning samt mer brus erhålls på grund av större korrigeringar när de väl görs. Ytterligare en idé 
är att låta två eller fler parallella fasskattare arbeta interfolierat där nollgenomgångarna bearbetas enligt 
ett ”round-robin” schema med efterföljande medelvärdesbildning av fasen vilket skulle kunna leda till 
mindre bruskänslighet. 
 
En förbättring som definitivt behöver göras är en kalibreringstabell eller självjustering för att kompensera 
för det fasfel som avkopplingskomponenter vid in- och utgång orsakar. Detta kan realiseras som en LUT 
om felet är av tydligt olinjär karaktär eller som en formel om förhållandet är tillräckligt linjärt. En 
ordentligt gjord justering har potential att ge en medeldämpning på 35 dBm. 

7.2.3 Frekvens 
Skattningen av fasavancemanget fungerar bra, eventuellt så kan en tacksammare medelvärdesbildning 
finnas. En tanke kan vara en konfiguration i två nivåer med 128 värden i första och 4 eller fler av 
resultaten i den andra. 

7.2.4 Brus 
För reducering av brus är fas och frekvens intressanta att studera. Vid skattningen av fasavancemanget är 
intresset främst att reducera inverkan av andra signaler på skattningen av den dominerande signalen vilket 
kan ge upphov till oönskade signaler i frekvensspektrumet och även oönskad utsläckning. En tanke är att 
anta styckvis konstant frekvens och därför endast uppdatera det här värdet vid diskreta tillfällen. 
Preliminära tester visar på att det här effektivt reducerar inverkan av övriga signaler på den genererade 
signalen och att få bieffekter erhålls. En idé är att låta en tänkt användare modifiera den här parametern 
för att kunna anpassa prestanda enligt eget tycke. En annan tanke är att utföra medelvärdesbildningen 
över ett annat antal sampel eller i fler nivåer och på så sätt erhålla andra egenskaper på 
medelvärdesbildningen, vilket är ett digitalt LP-filter. 
 
Fasskattningen sker i nuläget så fort signalen uppfyller de villkor som ställts på dem och justeringen sker 
med hela värdet på en gång vilket leder till brus. En möjlig förbättring skulle här vara att dela upp 
justeringen så att den görs över ett antal sampel vilket i preliminära tester ger ett gott resultat. Olika 
uppdelningar av justeringen kan även införas, till exempel ½ + ½, ¼ + ½ + ¼ eller ¼ + ¼ + ¼ + ¼. Dock 
är det önskvärt att hålla en sådan uppdelning så kort som möjligt eftersom det påverkar antalet möjliga 
uppdateringar negativt med en för lång sekvens vilket i sin tur ger upphov till mer brus.  

7.2.5 Hårdvara 
Med större, snabbare och bättre utrustning kan man göra mycket. Här diskuteras vidare om vad som är 
lämpligt att göra med plattformen med avseende på hastighet, utrymme och i allmänhet. 

7.2.5.1 Hastighet 
En högre hastighet ger flera fördelar. Förutom att frekvensområdet ökas bidrar även en ökad hastighet till 
bättre tolerans för FM-modulering. Systemet tar naturligtvis lika många klockcykler på sig för att bli 
färdig så eventuella fel i prediktering för varje klockcykel kvarstår, dock kommer signalen inte hinna 
ändra sig fullt så mycket som tidigare vilket medför en kortare prediktering gentemot tidsaxeln. 
 
En högre hastighet medför även att den sinc-skalning som krävs för amplituden, se 5.2.2, inte längre blir 
nödvändig för det tidigare frekvensområdet. Detta är möjligt då sinc-funktionen håller sig relativt 
konstant vid de lägsta frekvenserna inom frekvensområdet. Om önskan är att utnyttja hela det nya 
frekvensområde som ges på grund av en högre hastighet måste dock skalningen kvarstå. 
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7.2.5.2 Utrymme 
Med ett större utrymme skulle amplitudskattningen kunna bli noggrannare. En FFT med ett större antal 
punkter skulle ge betydligt bättre precision och med tillräckligt utrymme leder den ökade storleken inte 
till några bekymmer. Visserligen tar amplitudskattningen i sådana fall även betydligt längre tid men då 
amplituden i detta arbete anses vara konstant är detta inte heller någon orsak till oro. Vid en större 
komponent skulle även två FFT kunna köras interfolierat och på så sätt öka precisionen utan att 
kompromissa med hastigheten. 
 
Allmänt kan sägas att flera delar av systemet skulle kunna vinna på att köras interfolierat vilket skulle 
vara möjligt i en större FPGA. 

7.2.5.3 Övrigt 
För de med höga krav på prestanda är det lämpligt att specialbygga en plattform enbart för ändamålet 
eftersom man då kan trimma in komponenter som A/D, D/A, transformatorer och splitters för att orsaka 
så lite störningar som möjligt 

7.3 Slutsats 
Den valda metoden har på ett adekvat sätt lyckats lösa problemet men ändock finns det utrymme för 
förbättringar framför allt i fasskattningen och amplitudskattningen där de största prestandavinsterna finns 
att göra. Metoden gör inga anspråk på att vara optimal och ytterligare undersökningar krävs för att 
säkerställa prestanda.  
 
Problemet är inte nytt. De inledande kapitlen nämnde akustisk utsläckning, ett problem som det finns 
många lösningar på. Vad är det egentligen som skiljer den här lösningen från andra? För det första så är 
det bredbandigheten. Medan den akustiska utsläckningen arbetar mellan 0 – 30 kHz (approximativt) så 
bearbetar metoden signaler upp till 204,8 MHz, drygt 6800 gånger bredare spektrum. För det andra så är 
hastighetskraven annorlunda. Vissa fall av akustisk utsläckning tar upp till 1 s för att utföra de initiala 
beräkningarna medan den här metoden är klar inom 200 ns. För det tredje så är det skillnad i vilka typer 
av signaler som skall avlägsnas. Många av de akustiska fallen innefattar en, för totala bandbredden, 
bredbandig signal vilket här ej är fallet. Problemen är egentligen vitt skilda trots att de har så mycket 
gemensamt. Det gör att det är svårt att jämföra prestanda med dem på ett adekvat sätt och eftersom det 
inte har varit möjligt att hitta andra metoder för att lösa problemet är det omöjligt att bedöma arbetet ur ett 
prestandaperspektiv. 
 
Problemet har även lösts med analog elektronik men det som skiljer gentemot den lösningen är att 
signalen där är känd i en oförstörd form vilket den här metoden ej kräver. Således är ett analogt system 
mindre generellt. Noteras bör dock att prestandan på dämpningen där är bättre men med längre 
reaktionstid. 
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Appendix A – Dataserie för amplitudgraf 
Tabellen visar detalj av utsläckningen då utsläckningen når under -20 dB för att klargöra 
mer exakt vilken precision som krävs. Horisontella axelns skala är steg om 0,005*π 
radianer vilket tyvärr resulterar i den något speciella numreringen. Vertikala axeln är det 
värde med vilket vi multiplicerat referensamplituden. Datavärdena anges i dB. 

  -0,11 -0,09 -0,08 -0,06 -0,05 -0,03 -0,02 0,00 0,02 0,03 0,05 0,06 0,08 0,09 0,11 

                 

0,9  -16,8 -17,5 -18,1 -18,7 -19,2 -19,6 -19,9 -20,0 -19,9 -19,6 -19,2 -18,7 -18,1 -17,5 -16,8 

0,905  -17,0 -17,7 -18,4 -19,0 -19,6 -20,0 -20,3 -20,4 -20,3 -20,0 -19,6 -19,0 -18,4 -17,7 -17,0 

0,91  -17,2 -17,9 -18,6 -19,3 -19,9 -20,5 -20,8 -20,9 -20,8 -20,5 -19,9 -19,3 -18,6 -17,9 -17,2 

0,915  -17,4 -18,1 -18,9 -19,7 -20,3 -20,9 -21,3 -21,4 -21,3 -20,9 -20,3 -19,7 -18,9 -18,1 -17,4 

0,92  -17,6 -18,4 -19,2 -20,0 -20,7 -21,4 -21,8 -21,9 -21,8 -21,4 -20,7 -20,0 -19,2 -18,4 -17,6 

0,925  -17,7 -18,6 -19,5 -20,3 -21,1 -21,8 -22,3 -22,5 -22,3 -21,8 -21,1 -20,3 -19,5 -18,6 -17,7 

0,93  -17,9 -18,8 -19,7 -20,7 -21,6 -22,4 -22,9 -23,1 -22,9 -22,4 -21,6 -20,7 -19,7 -18,8 -17,9 

0,935  -18,1 -19,0 -20,0 -21,0 -22,0 -22,9 -23,5 -23,7 -23,5 -22,9 -22,0 -21,0 -20,0 -19,0 -18,1 

0,94  -18,3 -19,2 -20,3 -21,4 -22,5 -23,4 -24,2 -24,4 -24,2 -23,4 -22,5 -21,4 -20,3 -19,2 -18,3 

0,945  -18,4 -19,4 -20,5 -21,7 -22,9 -24,0 -24,9 -25,2 -24,9 -24,0 -22,9 -21,7 -20,5 -19,4 -18,4 

0,95  -18,5 -19,6 -20,8 -22,0 -23,4 -24,6 -25,6 -26,0 -25,6 -24,6 -23,4 -22,0 -20,8 -19,6 -18,5 

0,955  -18,7 -19,8 -21,0 -22,4 -23,8 -25,3 -26,5 -26,9 -26,5 -25,3 -23,8 -22,4 -21,0 -19,8 -18,7 

0,96  -18,8 -19,9 -21,2 -22,7 -24,3 -25,9 -27,4 -28,0 -27,4 -25,9 -24,3 -22,7 -21,2 -19,9 -18,8 

0,965  -18,9 -20,1 -21,4 -23,0 -24,7 -26,6 -28,3 -29,1 -28,3 -26,6 -24,7 -23,0 -21,4 -20,1 -18,9 

0,97  -19,0 -20,2 -21,6 -23,3 -25,2 -27,3 -29,4 -30,5 -29,4 -27,3 -25,2 -23,3 -21,6 -20,2 -19,0 

0,975  -19,1 -20,3 -21,8 -23,5 -25,5 -28,0 -30,6 -32,0 -30,6 -28,0 -25,5 -23,5 -21,8 -20,3 -19,1 

0,98  -19,1 -20,4 -21,9 -23,7 -25,9 -28,6 -31,9 -34,0 -31,9 -28,6 -25,9 -23,7 -21,9 -20,4 -19,1 

0,985  -19,2 -20,5 -22,0 -23,9 -26,2 -29,2 -33,3 -36,5 -33,3 -29,2 -26,2 -23,9 -22,0 -20,5 -19,2 

0,99  -19,2 -20,5 -22,1 -24,0 -26,4 -29,7 -34,6 -40,0 -34,6 -29,7 -26,4 -24,0 -22,1 -20,5 -19,2 

0,995  -19,2 -20,5 -22,1 -24,0 -26,5 -30,0 -35,7 -46,0 -35,7 -30,0 -26,5 -24,0 -22,1 -20,5 -19,2 

1  -19,2 -20,5 -22,1 -24,0 -26,5 -30,1 -36,1 -∞ -36,1 -30,1 -26,5 -24,0 -22,1 -20,5 -19,2 

1,005  -19,1 -20,5 -22,1 -24,0 -26,5 -29,9 -35,6 -46,0 -35,6 -29,9 -26,5 -24,0 -22,1 -20,5 -19,1 

1,01  -19,1 -20,4 -22,0 -23,9 -26,3 -29,6 -34,6 -40,0 -34,6 -29,6 -26,3 -23,9 -22,0 -20,4 -19,1 

1,015  -19,0 -20,3 -21,9 -23,7 -26,1 -29,1 -33,2 -36,5 -33,2 -29,1 -26,1 -23,7 -21,9 -20,3 -19,0 

1,02  -19,0 -20,2 -21,7 -23,5 -25,7 -28,5 -31,9 -34,0 -31,9 -28,5 -25,7 -23,5 -21,7 -20,2 -19,0 

1,025  -18,9 -20,1 -21,6 -23,3 -25,4 -27,9 -30,6 -32,0 -30,6 -27,9 -25,4 -23,3 -21,6 -20,1 -18,9 

1,03  -18,7 -20,0 -21,4 -23,0 -25,0 -27,2 -29,4 -30,5 -29,4 -27,2 -25,0 -23,0 -21,4 -20,0 -18,7 

1,035  -18,6 -19,8 -21,2 -22,7 -24,5 -26,5 -28,3 -29,1 -28,3 -26,5 -24,5 -22,7 -21,2 -19,8 -18,6 

1,04  -18,5 -19,7 -21,0 -22,4 -24,1 -25,8 -27,3 -28,0 -27,3 -25,8 -24,1 -22,4 -21,0 -19,7 -18,5 

1,045  -18,3 -19,5 -20,7 -22,1 -23,6 -25,1 -26,4 -26,9 -26,4 -25,1 -23,6 -22,1 -20,7 -19,5 -18,3 

1,05  -18,2 -19,3 -20,5 -21,8 -23,2 -24,5 -25,6 -26,0 -25,6 -24,5 -23,2 -21,8 -20,5 -19,3 -18,2 

1,055  -18,0 -19,1 -20,2 -21,4 -22,7 -23,9 -24,8 -25,2 -24,8 -23,9 -22,7 -21,4 -20,2 -19,1 -18,0 

1,06  -17,9 -18,9 -19,9 -21,1 -22,3 -23,3 -24,1 -24,4 -24,1 -23,3 -22,3 -21,1 -19,9 -18,9 -17,9 

1,065  -17,7 -18,6 -19,7 -20,7 -21,8 -22,8 -23,5 -23,7 -23,5 -22,8 -21,8 -20,7 -19,7 -18,6 -17,7 

1,07  -17,5 -18,4 -19,4 -20,4 -21,4 -22,3 -22,9 -23,1 -22,9 -22,3 -21,4 -20,4 -19,4 -18,4 -17,5 

1,075  -17,3 -18,2 -19,1 -20,1 -21,0 -21,7 -22,3 -22,5 -22,3 -21,7 -21,0 -20,1 -19,1 -18,2 -17,3 

1,08  -17,1 -18,0 -18,8 -19,7 -20,6 -21,3 -21,8 -21,9 -21,8 -21,3 -20,6 -19,7 -18,8 -18,0 -17,1 

1,085  -16,9 -17,7 -18,6 -19,4 -20,2 -20,8 -21,3 -21,4 -21,3 -20,8 -20,2 -19,4 -18,6 -17,7 -16,9 

1,09  -16,7 -17,5 -18,3 -19,1 -19,8 -20,4 -20,8 -20,9 -20,8 -20,4 -19,8 -19,1 -18,3 -17,5 -16,7 

1,095  -16,5 -17,3 -18,0 -18,7 -19,4 -20,0 -20,3 -20,4 -20,3 -20,0 -19,4 -18,7 -18,0 -17,3 -16,5 

1,1  -16,3 -17,0 -17,8 -18,4 -19,1 -19,6 -19,9 -20,0 -19,9 -19,6 -19,1 -18,4 -17,8 -17,0 -16,3 
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