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Sammanfattning 
Syftet med examensarbetet var att programmera en viterbiavkodare i VHDL och sedan 
syntetisera den till en FPGA. Först testades viterbialgoritmen i Matlab och Simulink för 
att få en förståelse för hur Viterbialgoritmen fungerar. Inom ramen för exjobbet har vi 
gjort en viterbiavkodare i Matlab samt en VHDL version som vi har simulerat i 
Modelsim. Avkodaren klarar inte av att avkoda punkterade bitströmmar. Att tillverka 
själva kodaren för punkterad kodning är enkelt men att sedan avkoda bitströmmen 
visade sig vara mer komplext. Att avkoda punkterad kod kräver ingen ändring av 
avkodaren men bitströmmen skall modifieras genom att man stoppar in dummybitar 
enligt ett givet mönster innan de når avkodaren men efter att mottagaren har tagit emot 
bitströmmen. Pga. tidsbrist prioriterades inte punkterad kodning och rapporten kom att 
ändra inriktning så att den snarare ska kunna fungera som starthjälp för kommande 
examensarbetare eller för andra inom universitetet som har till uppdrag att utveckla en 
viterbiavkodare. 
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1. Inledning 
 
1.1. Syfte och omfattning 
Syftet med rapporten är att ge en översikt av Viterbialgoritmen och en beskrivning av vår 
implementering av Viterbiavkodaren. Rapporten förklarar hur Viterbialgoritmen fungerar 
samt hur punkterad avkodning fungerar. Vidare ger vi förslag på hur man i Simulink kan 
simulera ett kodnings - avkodningsförlopp för att kunna testa och verifiera sin färdiga 
implementering. Vidare förutsätter vi att läsaren har grundläggande kunskaper i 
digitalteknik och telekommunikation.  
 
1.2. Teoretisk bakgrund 
 
Kodning används för att upptäcka och rätta bitfel som kan uppkomma genom olika 
störningar. Störningar kan t.ex. bero på signaler från andra signalkällor, dålig kontakt 
mellan sändare och mottagare. När data skickas genom TP-kabel finns inget som hindrar 
att man har flera kablar bredvid varandra dvs. de påverkar inte varandra. När man 
däremot vill skicka data utan kablar är bandbredden samt frekvensomfånget begränsat 
och strikt reglerat. I fallet då man använder kablar och ett block med bitfel anländer begär 
mottagaren omsändning. Men i fallet då man använder sig av radioteknik vill man 
undvika att skicka saker i onödan och man har därför beslutat sig för att använda en 
algoritm som klarar av att rätta eventuella bitfel. Nackdelen är att man måste skicka med  
så många extra bitar. Detta beror på att det finns kodningsalgoritmer som ger 3 eller fler 
bitar per indatabit. 
 
IEEE är en organisation som jobbar för att ta fram standarder för t ex data- och 
elektroniktillämpningar. Att använda IEEE: s standarder är helt frivilligt och fördelarna 
för både industrin och konsumenterna är självklara. Den största fördelen är att olika 
elektroniska produkter blir kompatibla med varandra. Standarden 802.11a behandlar 
Wireless LAN Access Control and Physical Layer specifications. 
 
Kodning för felrättning kan delas in i två kategorier, blockkoder och faltningskoder.  
Viterbikodning som behandlas i denna rapport, tillhör gruppen faltningskoder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1 – Översikt sändare och mottagare 
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1.2.1. Blockkodning 
Grunden för blockkodning är att man till den bitsekvens som ska kodas lägger till ett 
antal extra bitar. En blockkod är systematisk och linjär. Att koden är systematisk innebär 
att till en given bitsekvens läggs ett givet mönster av extra bitar till. Koden är linjär då 
den inte beror på andra bitar utom de som ingår i aktuellt block, dvs. gamla och framtida 
bitsekvenser påverkar inte de kodade databitarna. 
 
Den största nackdelen med blockkodning är att man lägger till ett stort antal extra bitar. 
Om man använder sig av blockkoden Hamming (7,4) innebär det att för varje fyra bitar 
läggs tre kontrollbitar till. Den här koden kan upptäcka och rätta ett bitfel i varje block. 
En annan blockkod BCH (15,5) lägger till 10 kontrollbitar till varje block om fem bitar. 
Denna kod kan upptäcka och rätta tre bitfel i varje block. Extra bitar innebär lägre 
sändningshastighet och högre kostnad. 
 
1.2.2. Faltningskodning 
 
En faltningskodare kodar data sekventiellt i en tillståndsmaskin och den skiljer sig från 
blockkodaren där data kodas i separata block. Faltningskodning fungerar mycket bra för 
att upptäcka och rätta fel i efterhand. Med hjälp av punkterad kodning är det dessutom 
möjligt att uppnå högre sändningshastigheter. Grunden för punkterad kodning är att man 
använder sig av en vanlig låghastighetskodare, det vill säga en bit in och två bitar ut. 
Punkterad kodning innebär att man plockar bort vissa på förhand bestämda bitar från den 
kodade bitströmmen. De här bitarna sänds inte iväg. Vid avkodningen sätter man in nya 
bitar på samma förutbestämda platser där man tidigare plockat bort bitar.  
 
En av de största fördelarna är att kodningen är enkel att implementera. Den största 
nackdelen med faltningskodning är att avkodaren blir ganska komplicerad, särskilt vid 
användande av punkterad kodning. Vid avkodning av punkterad kodning måste hänsyn 
tas till de bitar (dummybits), som är insatta istället för de bitar som togs bort vid 
kodningen. 



 

 3 

 
2. Faltningskodning  
 
 
2.1. Kodare 
 
2.1.1. Kodare, översikt 
 
En faltningskodare är i grund och botten en tillståndsmaskin där utgående bitar dels beror 
på inkommande bit och dels på tidigare inkomna bitar. Inkommande bit blir modulo2 
(XOR) adderad till de värden som tidigare inkommit och som finns sparade i ett 
skiftregister. Ett exempel på en sådan kodare finns här nedan, plustecknet kan 
implementeras som en XOR funktion, det vill säga ojämnt antal ettor ger en etta ut och 
ett jämnt antal ettor eller bara nollor ger en nolla ut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2 – Kodare 
 
Fyrkanterna i bilden är skiftregister. Dessa kan till exempel implementeras med D-
vippor. Denna kodare sparar de två senaste inkomna bitarna. När kodaren startar är båda 
registren tomma, det vill säga båda innehåller en logisk nolla. Om den första 
inkommande biten är en logisk etta kommer de utgående bitarna (BA) vara 11 och R1 
kommer att innehålla en etta och R2 en nolla. Om nästa inkommande bit också är en etta 
blir de utgående bitarna (BA) 10 och båda skiftregistren innehåller nu ettor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

+

 Input Data 

Output Data A 

Output Data B 

R1 R2 
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Kodaren kan också beskrivas med ett tillståndsdiagram enligt nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3 – Tillståndsschema för kodare 
 
 
Dessa två sätt att beskriva kodaren ger en översiktlig bild över dess beteende. Om en 
kodare innehåller fler register blir tillståndsdiagrammet ganska komplext. Då beskrivs 
kodaren ofta med polynom. I vårt fall ovan blir dessa: 
 

( ) ( ) 120 ++= XXXg  
 

( )( ) 21 XXg = +1 
 

Här gäller att ( )0g  (X)= A och ( )1g  (X)=B Vidare representerar varje X en fördröjning 
eller i praktiken ett skiftregistersteg (figur 1). Plustecknet representerar en modulo2 
addition eller en XOR funktion. 
 
Exempel:  
R1 = R2 = 1 och indata = 0 vilket ger 
 

( ) ( ) 0110 ++=Xg  = A = 0 
( ) ( ) 011 +=Xg  = B = 1 

 
Samt R1 = 0 och R2 = 1 
 
Detta var bara ett exempel på en kodare, en så kallad ½ kodare, det vill säga en bit in och 
två ut. Kvoten kallas på engelska rate. Det finns andra typer, till exempel ¾ och 2/3. 
Dessa tre används i IEEE802.11a. Generatorpolynomet för ½ kodaren i IEEE802.11a ser 
ut på följande sätt och innehåller 6 stycken skiftregister. 
 
 
 
 
 
 

00 

01 

10 

11 

0/00
1/11

1/00
0/01

1/10

1/01
0/10

0/11
Indata/BA

R1 R2
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Figur 4 – Standardkodare 
 

 
( ) ( )
( ) ( ) 1

1
2361

23560

++++=

++++=

XXXXXg
XXXXXg

 

 
Dessa två generatorpolynom är standard inom industrin, det framgår tydligt av 
IEEE802.11a s.16. De kan beskrivas på följande sätt )0(g  = 8133  = 21011011  och = )1(g = 

8171  = 21111001 . Om utdata från kodaren sänds som en bitström sänds A före B 
kontinuerligt. 
 
 
2.1.2. Hammingavstånd 
 
Hammingavståndet mellan två binära tal beskriver hur många bitar som ändrats mellan 
talen. För att exemplifiera vad ett hammingavstånd är studeras ett kodat tvåbitars tal. Om 
tillståndet ändras från 01 till 00 har en bit ändrat värde, det vill säga hammingavståndet är 
ett. När däremot tillståndet ändras ifrån 00 till 11 är hammingavståndet två. Vid 
faltningskodningen ändras alltid som mest en bit. Det innebär att man vid avkodningen 
kan utesluta vissa kombinationer.  
 
2.2. Viterbiavkodaren 
 
2.2.1. Översikt 
 
Den inkommande bitströmmen tas om hand av avkodaren genom att två bitar åt gången 
behandlas. Dekodern innehåller funktionerna lägg till, jämför och välj. Den första 
funktionen, lägg till, hammingväger det inkommande bitparet med föregående bitpar och 
sparar resultatet. Nästa funktion, jämför, jämför det ackumulerade felet hos alla tillstånd, 
det vill säga de hammingvägda resultaten. Den sista funktionen, välj, väljer ut och sparar 
det tillstånd som har det lägsta ackumulerade felet. Med hjälp av en bakåtspårning erhålls 

+

+

R1 R2 R3 R4 R5 R6 
Input Data

Output Data A (g0) 

Output Data B (g1) 
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sedan den avkodade bitströmmen. Man kan utföra bakåtspårningen efter olika antal 
bitpar. Genom att spåra längre bakåt erhålls en säkrare avkodning. 
 
 
2.2.2. Begrepp kring avkodaren 
 
I litteraturen används olika benämningar på de olika begreppen i sammanhanget. Vi 
använde oss av de benämningar som Sweeney använder [4] och som redovisas nedan. 
Dessa begrepp stämmer bra överens med de som används i standarden IEEE802.11a.  
 

• Input constraint length – K, totala antalet bitar som kodas i varje 
kodningsoperation. 

 
• Input frame – 0k , antalet bitar, som läses in av kodaren i varje cykel. 

 
• Memory constraint length – v, antalet skiftregistersteg i kodaren. 

 
• Memory order –m, maximala antalet skiftregistersteg i vägen fram till utgående 

bit. 
 

• Output constraint length – n, antalet output bitar som en inbit påverkar. 
 

• Output frame, – 0n  antalet utbitar från kodaren per inbit. 
 
Mellan några av dessa begrepp finns matematiska samband. De redovisas nedan 
tillsammans med värdena för den ½ kodare som finns med i IEEE802.11a. 
 
K = v + 0k = 7 

0k  = 1 
v = 6 
m = 6 
n = (m + 1) 0n  = 14 

0n = 2 
 
Dessa begrepp, eller nyckeltal, kan användas för att beskriva en kodare. Författaren ovan 
nämner två olika sätt, dels ( 0n , 0k , m) kod eller (n, k) kod där k = (m+1) 0k . Kodaren i 
IEEE802.11a kan beskrivas som en (2, 1, 6) kodare eller sägas producera (6, 7) kod. 
Ytterligare ett vanligt begrepp är rate alltså förhållandet mellan antalet inbitar och utbitar, 

0k / 0n , vilket i fallet IEEE802. 11a är ½. 
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2.3. Exempel på ett kodnings - avkodningsförlopp 
 
2.3.1. Introduktion 
 
För att göra det lättare att förstå Viterbialgoritmen visas här ett exempel på hur den 
fungerar. Exemplet är taget ifrån Sweeney (1991) [4]. 
 
Fakta om kodaren:  ( ) 12)1( ++= XXXg  
 ( ) ( ) 122 += XXg  

0k  = 1, 0n  = 2, m och v = 2 och K = 3 
 
Kodning med r = ½ 
Indata till kodaren  [x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6] 
Utdata från kodaren  [a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6] 
 [b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5 – Enkelkodare 
 
 
2.3.2. Kodaren 
 
Kodaren fungerar så att en bit i taget matas in, där den sedan modulo2 adderas till de två 
föregående bitarna. Stora T representerar en fördröjning på en klockcykel och plustecknet 
kan ses som en XOR funktion. XOR innebär att udda antal ettor in ger en etta ut och jämt 
antal ettor in ger en nolla ut. Kodaren är nollställd från början, det vill säga att stora T 

T T

Output Data A 

Output Data B 

Input Data 

+ 

+ 
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innehåller en logisk nolla. Ut från kodaren kommer först bit A och sedan bit B. I det här 
exemplet är informationen som ska kodas 1011001 i binär form. När kodaren har kodat 
den här informationen får man följande resultat 11 10 00 01 01 11 11 10 11 där bit A 
kommer först. 
 
 
2.3.3. Avkodaren 
 
För att förstå viterbialgoritmen krävs att man har grundläggande kunskaper i digitalteknik 
annars stöter man snart på patrull. Vi har när det gäller avkodaren valt att använda 
engelska begrepp där svenskan kommer till korta. Avkodaren kan liknas vid en avancerad 
tillståndsmaskin med minne och är identisk med kodarens tillståndsmaskin. I vår 
implementation finns avkodarens tillståndsmaskin endast med på ett metaplan och vi 
använder oss i praktiken av tabeller vilka är enkla att använda och förstå samt ersätta med 
minnesareor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parallellt med tillståndsmaskinen finns ett minne eller en tabell. I Y-led finns alla 
sluttillstånd, i exemplet nedan 4 st, antalet kolumner är antalet inkommande bitpar -1. I 
cellen står sedan starttillståndet för det givna sluttillståndet som ”överlevt”. Med 
Viterbialgoritmen sparas endast v2  möjliga vägar (pilar i bilden) och för varje bitpar 
bestäms vilken väg som ska sparas och vilken som ska förkastas med hjälp av fpath. 
 
Survivalpath 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
1         
2         
3         
4         

 
Proceduren för varje inkommet bitpar kan i korthet beskrivas med: 
 

1. För varje av de v2  sparade vägarna, beräkna hammingavståndet mellan det 
inkommande bitparet och de 02k   möjliga vägarna. 

2. För varje av de v2  noderna som representerar end statet för det inkommande 
bitparet, konstruera de v2  vägar som slutar vid noden. 

3. Välj och spara den bästa vägen. 

00 

01 

10 

11 

00
11

10
00

01

10
01

11

o/p 
state
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Avkodningsförloppet kan beskrivas med att man uppdaterar en tabell för varje inkommet 
bitpar. Tabellen har följande parametrar: 
 

• end states ( v2  värden) 
• start states ( 0n  värden för varje end state) 
• output frame o/p som vägs med inkommande bitpar 
• branch metric ( hammingavstånd mellan o/p och inkommande bitpar) 
• initial path metric (det ackumulerade värdet till start statet) 
• final path metric (summan av föregående värden) 

 
För att visa att avkodaren klarar av att upptäcka och rätta bitfel har två fel lagts till. Det 
som ska avkodas blir då istället 11 11 00 01 00 11 11 10 11. Lägg märke till att det är två 
extra bitpar jämfört med exemplet vid avsnittet om kodaren (stycke 2.3.2), det kommer 
sig av att två extra nollor har lagts till för att nollställa kodaren. Det första som görs i 
avkodaren är att konstruera en tabell som innehåller alla fakta om avkodningen. Tabellen 
uppdateras sedan för varje bitpar som behandlats. Den innehåller åtta rader och sju 
kolumner. Kolumnerna är från vänster, end state, Start state, o/p, Branch, i path, f path, 
och Keep. De tre första kolumnerna, end state, start state och o/p, är konstanta under hela 
avkodningen och innehåller alla möjliga kombinationer som tillståndsmaskinen kan anta. 
Branch är det hammingvägda avståndet mellan det inkommande bitparet och o/p. I f path 
sparas det ackumulerade hammingvägda värdet, det kopieras sedan över till i path där 
nuvarande end state stämmer överens med start state. Det här sker bara med den rad med 
det end state som har blivit sparat. Keep visar vilken av de två möjliga vägarna som 
sparas för varje bitpar. Är det ackumulerade felet lika på två rader med samma endstate 
sparas den med lägst start state. Alla positioner i branch och Keep är satta till noll, 
förutom då start state är 00, beroende på att avkodningen alltid startar från 00. I path och 
f path är satta till ett oändligt stort värde på samtliga positioner, förutom där start state är 
00. Det beror också på att avkodaren alltid startar på 00. 
 
Nu skiftas det första bitparet, som är 11, in i avkodaren och då fås tabell 1. I tabellen ser 
man nu att olika värden har ändrats efter att det första bitparet 11 skiftats in. Inkommande 
bitpar hammingvägs med alla värden i kolumnen o/p och resultatet hamnar i Branch. 
Sedan kopieras f path med ett visst end state till i path med samma start state och det sker 
bara med det end state som blivit sparat, i det här fallet rad ett. Exempelvis så kan man se 
att det lägsta f path värdet för end state 00 är två. Det innebär att man i nästa tabell kan se 
att i path får det här värdet där start state är 00. Efter tabell 1 följer sedan hela 
avkodningsförloppet bitpar för bitpar. 
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Tabell 1 – Bitpar nr 1  11 
End state Start state o/p Branch i path f path Keep 
00 00 00 2 0 2 Y 
00 10 11 0 ∞  ∞  N 
01 00 11 0 0 0 Y 
01 10 00 2 ∞  ∞  N 
10 01 10 1 ∞  ∞  Y 
10 11 01 1 ∞  ∞  N 
11 01 01 1 ∞  ∞  Y 
11 11 10 1 ∞  ∞  N 
 
 

Tabell 2 – Survivalpath  
 1 2 3 4 5 6 7 8 

00 00        
01 00        
10 01        
11 01        

 
 

Tabell 3 – Bitpar nr 2  11 
End state Start state o/p Branch i path f path Keep 
00 00 00 2 2 4 Y 
00 10 11 0 ∞  ∞  N 
01 00 11 0 2 2 Y 
01 10 00 2 ∞  ∞  N 
10 01 10 1 0 1 Y 
10 11 01 1 ∞  ∞  N 
11 01 01 1 0 1 Y 
11 11 10 1 ∞  ∞  N 
 
 

Tabell 4 – Survivalpath 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

00 00 00       
01 00 00       
10 01 01       
11 01 01       
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Tabell 5 – Bitpar nr 3  00 

End state Start state o/p Branch i path f path Keep 
00 00 00 0 4 4 N 
00 10 11 2 1 3 Y 
01 00 11 2 4 6 N 
01 10 00 0 1 1 Y 
10 01 10 1 2 3 N 
10 11 01 1 1 2 Y 
11 01 01 1 2 3 N 
11 11 10 1 1 2 Y 
 
 

Tabell 6 – Survivalpath 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

00 00 00 10      
01 00 00 10      
10 01 01 11      
11 01 01 11      

 
 

Tabell 7 – Bitpar nr 4  01 
End state Start state o/p Branch i path f path Keep 
00 00 00 1 3 4 N 
00 10 11 1 2 3 Y 
01 00 11 1 3 4 N 
01 10 00 1 2 3 Y 
10 01 10 2 1 3 N 
10 11 01 0 2 2 Y 
11 01 01 0 1 1 Y 
11 11 10 2 2 4 N 
 
 

Tabell 8 – Survivalpath 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

00 00 00 10 10     
01 00 00 10 00     
10 01 01 11 01     
11 01 01 11 01     
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Tabell 9 – Bitpar nr 5  00 

End state Start state o/p Branch i path f path Keep 
00 00 00 0 3 3 Y 
00 10 11 2 2 4 N 
01 00 11 2 3 5 N 
01 10 00 0 2 2 Y 
10 01 10 1 3 4 N 
10 11 01 1 1 2 Y 
11 01 01 1 3 4 N 
11 11 10 1 1 2 Y 
 
 

Tabell 10 – Survivalpath 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

00 00 00 10 10 00    
01 00 00 10 00 10    
10 01 01 11 01 11    
11 01 01 11 01 11    

 
 

Tabell 11 – Bitpar nr 6  11 
End state Start state o/p Branch i path f path Keep 
00 00 00 2 3 5 N 
00 10 11 0 2 2 Y 
01 00 11 0 3 3 Y 
01 10 00 2 2 4 N 
10 01 10 1 2 3 Y 
10 11 01 1 2 3 N 
11 01 01 1 2 3 Y 
11 11 10 1 2 3 N 
 
 

Tabell 12 – Survivalpath 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

00 00 00 10 10 00 10   
01 00 00 10 00 10 00   
10 01 01 11 01 11 01   
11 01 01 11 01 11 01   
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Tabell 13 – Bitpar nr 7  11 

End state Start state o/p Branch i path f path Keep 
00 00 00 2 2 4 N 
00 10 11 0 3 3 Y 
01 00 11 0 2 2 Y 
01 10 00 2 3 5 N 
10 01 10 1 3 4 Y 
10 11 01 1 3 4 N 
11 01 01 1 3 4 Y 
11 11 10 1 3 4 N 
 
 

Tabell 14 – Survivalpath 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

00 00 00 10 10 00 10 10  
01 00 00 10 00 10 00 00  
10 01 01 11 01 11 01 01  
11 01 01 11 01 11 01 01  

 
 

Tabell 15 – Bitpar nr 8  10 
End state Start state o/p Branch i path f path Keep 
00 00 00 1 3 4 Y 
00 10 11 1 4 5 N 
01 00 11 1 3 4 Y 
01 10 00 1 4 5 N 
10 01 10 0 2 2 Y 
10 11 01 2 4 6 N 
11 01 01 2 2 4 Y 
11 11 10 0 4 4 N 
 
 

Tabell 16 – Survivalpath 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

00 00 00 10 10 00 10 10 00 
01 00 00 10 00 10 00 00 00 
10 01 01 11 01 11 01 01 01 
11 01 01 11 01 11 01 01 01 
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Tabell 17 – Bitpar nr 9  11 

End state Start state o/p Branch i path f path Keep 
00 00 00 2 4 6 N 
00 10 11 0 2 2 Y 
01 00 11 0 4 4 Y 
01 10 00 2 2 4 N 
10 01 10 1 4 5 Y 
10 11 01 1 4 5 N 
11 01 01 1 4 5 Y 
11 11 10 1 4 5 N 
 
Nu kollar man vilken av de överlevande raderna som har minst ackumulerat fel. I vårt fall 
är det rad nummer 2 där end state är 00 och start state är 10, start state och end state 
sparas undan. Efter detta kollar vi i vår tabell ”survivalpath” Survivalpath i kolumn 
nummer 8 och raden med end state 10 dvs. bitpar nummer 9:s start state. Där står att 
finna bitpar nummer 8:s start state. Sedan tittar vi i kolumnen till vänster och på den rad 
som överensstämmer med tillståndet i den cell vi tittade i nyss.  
 

Tabell 18 – Samtliga vinnande vägar 
 1 2 3 4 5 6 7 8  

00 00 00 10 10 00 10 10 00 10 
01 00 00 10 00 10 00 00 00  
10 01 01 11 01 11 01 01 01  
11 01 01 11 01 11 01 01 01  

 
Nu ser man att man inte behöver ha med fler kolumner eftersom de sista två tillstånden 
redan finns i tabell 9.  Eftersom dekodern nollställs vet man att det första end statet är 00. 
Då går man i omvänd ordning, det vill säga från end state till start state. Efter att ha gjort 
detta fås följande sekvens 00 01 10 01 11 10 00 01 10 00. Man plockar bort 00 längst till 
vänster då det är ”vilotillståndet”. För att sedan ta fram den kodade informationen 
plockas LSB ut från varje state. Om man gör det får man fram 1011001(00), som var den 
ursprungliga informationen. De två nollorna inom parentes är de vi lade till för att 
nollställa kodaren och avkodaren. 
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Figuren nedan visar de sparade vinnande vägarna. Bilden visar ganska tydligt hur 
spårningen fungerar. 
 

 
 

Figur 6 – Vinnande vägar med Viterbiavkodning 

00 

01 

10 

11 
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3. Punkterad faltningskodning med Viterbialgoritmen 
 
3.1. Introduktion 
 
För att möjliggöra högre sändningshastigheter av data kan man använda sig av punkterad 
kodning. Principen är att man använder sig av en vanlig kodare med r = ½. Det innebär 
som tidigare beskrivits i avsnitt 2, att för varje bit in så fås två bitar ut. För att uppnå en 
högre sändningshastighet så plockar man helt enkelt bort vissa förutbestämda bitar, av de 
kodade bitarna. Den största fördelen med punkterad kodning är att kodaren är densamma 
för alla sändningshastigheter. Det innebär att man kan variera sändningshastigheten efter 
behov. Man kan exempelvis ha data som kräver minde bitfelssannolikhet. Man väljer då 
ett lägre värde på r, med andra ord en lägre sändningshastighet. Den stora skillnaden med 
punkterad kodning är att komplexiteten hos avkodaren ökar. Först och främst beror detta 
på att man måste ta hand om de insatta, så kallade, dummybitarna och även för att man 
måste kunna avkoda olika sändningshastigheter. Avkodaren måste även öka längden på 
spårningen vid punkterad kodning. 
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3.2. Punkterad kodning med r = ¾ 
Här följer en kortfattad redogörelse hur punkterad kodning enligt IEEE 802.11a med r = 
¾ går till. 
 
Fakta om kodaren: 

( ) ( )
( ) ( ) 1

1
2361

23560

++++=

++++=

XXXXXg
XXXXXg

 

 
0k  = 1, 0n  = 2, m och v = 6 och K = 7 

Kodning med r = ½ 
Indata till kodaren  [x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8] 
Utdata från kodaren  [a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 
 [b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8] 
Detaljerad information om kodaren finns i avsnitt 2. 
 
Vid kodning med r = ¾ används utdata från kodaren med r = ½. Av dessa plockas sedan 
två av sex bitar bort enligt ett förutbestämt mönster. 
 
a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 
b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 
 
 
Efter att kodningen är klar plockas sedan de skuggade bitarna bort. Data sänds och tas 
sedan emot i följande ordning: 
 
a0 b0 a1 b2 a3 b3 a4 b5 a6 b6 a7 b8 
 
 
När data har kommit fram till mottagaren sätts dummy bits in på de positioner som 
plockades bort för att erhålla punkterad kodning med r = ¾. 
 
a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 
b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 
 
 
Avkodaren för punkterad kodning är i grunden samma som används vid grundutförandet 
det vill säga då r = ½. Dock måste en del modifieringar göras. Den första skillnaden är att 
antalet bitar som processas i taget ändras beroende på sändningshastighet. Man är även 
tvungen att tillföra en funktion för att ersätta de bortplockade bitarna med dummybitar. 
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3.3. Punkterad kodning med r = 3
2  

Här följer en kortfattad redogörelse hur punkterad kodning med r = 3
2  går till. 

 
Fakta om kodaren: 

( ) ( )
( ) ( ) 1

1
2361

23560

++++=

++++=

XXXXXg
XXXXXg

 

 
0k  = 1, 0n  = 2, m och v = 6 och K = 7 

Kodning med r = ½ 
Indata till kodaren  [x0 x1 x2 x3 x4 x5] 
Utdata från kodaren  [a0 a1 a2 a3 a4 a5 
 [b0 b1 b2 b3 b4 b5] 
Detaljerad information om kodaren finns i avsnitt 2. 
 
Vid kodning med r = 3

2  används utdata från kodaren med r = ½. Av dessa plockas sedan 
en av fyra bitar bort enligt ett förutbestämt mönster. 
 
a0 a1 a2 a3 a4 a5 
b0 b1 b2 b3 b4 b5 
 
 
Efter att kodningen är klar plockas sedan de skuggade bitarna bort. Data sänds och tas 
sedan emot i följande ordning. 
 
a0 b0 a1 a2 b2 a3 a4 b4 a5 
 
 
När data har kommit fram till mottagaren sätts dummy bitarna in på de positioner som 
plockades bort för att erhålla punkterad kodning med r = 3

2 . 
 
a0 a1 a2 a3 a4 a5 
b0 b1 b2 b3 b4 b5 
 
 
Avkodaren för punkterad kodning är i grunden samma som används vid grundutförandet 
det vill säga då r = ½. Dock måste en del modifieringar göras. Den första skillnaden är att 
antalet bitar som processas i taget ändras beroende på sändningshastighet. Man är även 
tvungen att tillföra en funktion för att kunna ersätta och behandla de bortplockade bitarna 
med dummy bitarna. 
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4. Simulering av viterbidekodern 
 
 
4.1. Simulering av viterbidekodern i Simulink 
 
Simulink är en så kallad Toolbox i Matlab [6]. Syftet med simuleringarna i Simulink är 
att få en referens till simuleringarna i Matlab och VHDL. Skillnaden mellan Matlab- och 
Simulink simuleringarna är att till Matlab simuleringarna har vi skrivit all kod själva. 
Simulink simuleringarna är däremot uppbyggda av block från olika Toolboxar i 
Simulink. Då vi inte lyckades få punkterad kodning att fungera i våra Simulinkmodeller, 
kommer inte det ges så stort utrymme här. 
 
Simulink är uppbyggt av block som innehåller en eller fler funktioner. Blocken kopplas 
sedan ihop med varandra till en fungerande modell. Blocken har sedan ett antal 
parametrar som man har möjlighet att justera. En stor fördel med Simulink är att det finns 
många möjligheter att kunna studera vad som sker i modellen. Vi har konstruerat ett antal 
modeller med olika funktioner för att se hur faltningskodaren och framför allt 
Viterbiavkodaren fungerar. Först har vi en modell som kodar och avkodar utan några 
störningar alls. Efter det följer modeller med olika slags störningar. De störningar som 
har använts är vanligt förekommande i de här sammanhangen. Sist kommer en modell där 
vi har försökt att simulera punkterad kodning. 
 
 
4.1.1. Basblock i alla modeller 
 
Signal from workspace: Här anger man vilken signal som skall kodas. Det gör man i 
mask parameters där man antingen direkt anger en binär vektor eller hänvisar till en fil. 
För att inte behöva ange en så stor array med binära data kan man ställa in cyclic 
repetition. Även det görs i mask parameters, parameter nummer tre. 
 

• Encoder: Det här är kodaren som är av typen faltningskodare. Här behöver man 
inte ställa några parametrar i grundutförandet. 

 
• Viterbidecoder: Här sker avkodningen av bitströmmen, och inga parametrar 

behöver ställas i grundutförandet. 
 

• Error Rate Calculation: Har som input insignalen till kodaren och den avkodade 
signalen. Den jämför signalerna och räknar ut hur många av de sända bitarna som 
har avkodats rätt. Output är insignalen, den avkodade signalen och bitfelen i 
procent. 

 
• Display: Har som input de tre signalerna från Error Rate Calculationblocket och 

visar dem i tidigare nämnd ordning. 
 

• Scope: Visar hur signalerna ser ut på olika ställen i modellen. 
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• Signal to workspace: Data avläses och skickas till workspace där den hamnar i en 
array som man sedan kan avläsa. 

 
4.1.2. EnDec 
 
Det här är modellen i grundutförande, där vi bara har deklarerat en binär array som kodas 
av kodaren. Därefter går de kodade bitarna direkt till avkodaren för avkodning. Resultatet 
kan sedan studeras med hjälp av Error Rate Calculation, decbits eller på displayen. 
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Figur 7 – EnDec 
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4.1.3. EnDecAWGN 
 
Den här modellen har en störning inlagd mellan kodaren och avkodaren, en så kallad 
AWGN channel. Det innebär att vitt gaussiskt brus läggs på den kodade signalen. Genom 
att variera styrkan på bruset kan man se hur det påverkar antalet rättade bitar. Vi skickar 
fler signaler till workspace så att man, exempelvis, kan jämföra bitströmmen före och 
efter störningen. Displayen har också fått en extra signal. 
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Figur 8 – EnDecAWGN 
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4.1.4. EndecBernoulli_vector 
 
I här modellen har vi lagt på en typ av störning som kallas för Bernoulli Random Binary 
Generator. Även den här funktionen adderar gaussiskt brus, dock med en annan 
fördelning. Även här kan man gå in och ändra på parametrarna för bruset. Den första 
parametern Probability of a zero anger möjligheten för att störningen inträffar och den 
kan då varieras mellan noll och ett. Nästa parameter Initial seed bestämmer hur och när 
störningarna startar. 
 
 

 
Figur 9 – EndecBernoulli vector 
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4.2. Resultat av Simulinksimuleringarna 
 
Syftet med simuleringarna i Simulink var att få en referens till våra simuleringar i Matlab 
och VHDL. Resultatet blev inte alls som vi hade tänkt oss. Det var inte så smidigt som vi 
hade hoppats på, beroende på att vår egen modell är uppbyggd av kod i Matlab och 
modellerna i Simulink, av olika orsaker, inte var möjliga att jämföra. Simuleringarna i 
grundutförandet med r = ½ fick vi att fungera bra. Genom att ändra på störningens styrka 
och karaktär kan man se hur de olika pålagda störningarna påverkar den kodade 
bitströmmen. Tyvärr hade vi ingen större nytta av dem som referenser eftersom vi inte 
blev färdiga med implementeringen. Simuleringarna med punkterad kodning fick vi inte 
att fungera i Simulink, alltså de med sändningshastigheterna r = 2/3 och r = 3/4. 
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4.3. Simulering av viterbidekodern i Matlab 
 
4.3.1. Allmänt om simuleringarna i Matlab 
 
Syftet med Matlabsimuleringarna är först och främst att skapa en förståelse för hur 
Viterbialgoritmen fungerar. Den var också till stor nytta när vi senare skulle beskriva 
viterbiavkodaren i VHDL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10 – Faltningskodare 
 
 
Kodaren är uppbyggd så att den behandlar sju bitar i taget. Det innebär att sju bitar i taget 
tas från bitströmmen som skall kodas. Innan bitarna matas in i kodaren måste de sju 
bitarna konverteras från double till unsigned Integer. Sedan matas en bit i taget in i 
kodaren, där den modulo 2 adderas till tidigare värden som finns lagrade. För varje bit in 
i kodaren så kommer två ut från den.  
 
4.3.2. Beskrivning av de datatyper som används i koden 
 
De datatyper som används i koden är double, uint8, uint16 och uint32. Double är den 
datatyp som Matlab tilldelar en variabel ifall du inte själv anger någon annan datatyp. 
Uint som står för unsigned integer betyder att endast positiva tal kan representeras. 
Siffran som står efter uint anger hur många bitar talet består av. Det ger att uint8 kan 
variera mellan noll och 256, uint16 från noll till 65536 och uint32 kan ligga mellan noll 
och 4 294 967 296. Observera att en arrray av typen uint kan se olika ut. I det ena fallet är 
en etta eller en nolla lagrad på varje plats, i det andra fallet kan varje plats innehålla ett 
åtta bitars tal om det är en uint8. 
 

TInput Data TT TT T

Output Data 
A LSB 

Output Data 
B MSB 
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4.3.3. Utförlig beskrivning av koden i Matlab för Viterbikodaren 
 
Det första som händer är att i Matlabprompten skapas en variabel bits. Det är en array 
som i vårat exempel består av n gånger sju ettor och nollor eller om man så vill n stycken 
ASCII kodade tecken. Det första som händer i kodaren är att vi använder funktionen 
length för att ta reda på hur lång arrayen med tecken är. Längden på arrayen bits läggs i 
variabeln d som är av typen double. Efter det så delas värdet som ligger i d med sju och 
läggs i variabeln r som också är av typen double. 
 
Sedan skapas två for-loopar där den yttre av dem löper igenom alla tecken sju stycken i 
taget. Den inre loopen plockar sedan ut sju bitar i taget och börjar med 1 till sju, fortsätter 
med åtta till fjorton osv. De sju bitarna placeras i variabeln pp som är av typen double. 
Nästa steg är att de här sju bitarna måste konverteras från double till uint8. Orsaken är att 
kodaren endast arbetar med datatypen uint. Variabeln m tilldelas sedan längden av pp 
dvs. sju. En for loop går sedan igenom bitarna en och en och resultatet hamnar sedan i 
variabeln t, som då är en uint8. Man kan förmodligen lösa detta i en två matris operation 
men vi undersökte inte detta då vi misstänkte att det skulle bli svårt att göra detsamma i 
VHDL. 
 
Nu kommer vi till den delen av programmet där själva kodningen sker. Det sker med 
hjälp av en for-loop som går igenom variabeln T:s sju bitar en i taget. De fyra första xor 
operationerna använder sig av generatorpolynomet g0 som är MSB av de två bitarna det 
vill säga x6 x5 x3 x2 1. Då är det så att x6 är det sjätte föregående invärdet till kodaren 
och x5 är det femte föregående invärdet osv. osv. Ettan i generatorpolynomet är senast 
inkomna bit till kodaren. Funktionen bitget (bit, 1) hämtar en bit från variabeln bit på 
position 1 det här fallet. Funktionen xor jämför två bitar och sätter variabeln v till en etta 
endast om de två bitarna har värdena noll och ett eller ett och noll annars sätts v till noll. 
Variabeln bit kan ses som ett skiftregister där bitarna matas in en och en. 
 
I variabeln v hamnar sedan resultatet av varje xor operationen. Efter att alla fyra xor 
operationerna har utförts hamnar resultatet i variabeln out som är en uint8. Variabeln out 
har sju platser och på position två på varje plats hamnar MSB biten. På position ett 
hamnar sedan LSB biten. Det sker med hjälp av funktionen bitset där man först anger 
variabel, plats och sedan vilket värde som skall sättas. Den andra biten skapas istället av 
generatorpolynomet g1 som då kodar LSB biten. Kodningen av LSB biten går till på 
samma sätt som med MSB biten med den skillnaden att g1 används istället för g0. 
Resultatet från kodningen av LSB biten hamnar även det i variabeln out. Sist läggs de 
kodade bitarna över i variabeln stream som är en uint16. 
 
En sak som också måste göras är att radera utgående bitar från kodaren, annars kommer 
ju skiftregistret att växa med mängden kodad data. Först skiftas registret med funktionen 
bitshift, ett steg åt höger för varje varv i loopen. Sedan sätts bit sju till noll och bit ett får 
värdet av senast inkomna bit till registret 
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4.3.4. Simulerad transmission av kodad data 
 
Eftersom det här är en simulering så tar dekodern bara vid där kodaren slutar. Ifall de 
kodade data ska skickas i verkligheten sker det oftast över en kanal. Bitarna sänds då i 
följande ordning a0, b0, a1, b1, a2, b2 osv. och avslutas med a6, b6. 
 
Innan själva avkodningen börjar görs ett antal variabeldeklarationer. Vad de används till 
beskrivs längre fram i texten. Det första som händer i dekodern är att de mottagna bitarna 
som i vårat fall finns i variabeln stream, plockas in parvis. Det vill säga först tas a0, b0 in 
sedan a1, b1 och så vidare tills alla sju par med bitar har tagits in. Det sker med hjälp av 
funktionen bitset och bitarna lagras sedan parvis i variabeln bitpair. Sedan skapas en 
matris med namnet k, som innehåller end state, start state, o/p, ipath, fpath och keep se 
figur (10). Matrisen kan ses som en tabell som uppdateras efter varje bitpar som 
behandlats. De tre första kolumnerna end state, start state och o/p är konstanta under hela 
avkodningen och innehåller alla möjliga kombinationer av ett sju bitars tal.  
 

Tabell 19 – Matris K 
 
End state Start state O/p Branch I path F path Keep 
0 0 0 1 6 6 1 
0 32 3 1 6 8 0 
1 0 3 1 6 6 1 
1 32 0 1 6 8 0 
2 1 2 0 6 7 1 
2 33 1 2 4 9 0 
3 1 1 2 6 9 0 
3 33 2 0 4 7 1 
4 2 3 1 7 5 1 
4 34 0 1 7 7 0 
5 2 0 1 7 5 1 
5 34 3 1 7 7 0 
6 3 1 2 7 7 0 
6 35 2 0 7 4 1 
7 3 2 0 7 4 1 
7 35 1 2 7 6 0 
 
När det första bitparet har tagits in i dekodern beräknas branch med hjälp av xor 
funktionen. Resultatet hamnar i variabeln zz och kopieras sedan till branch. Efter det 
räknas fpath fram och sedan kopieras den vinnande vägen från fpath till ipath, på de 
positioner där end state och startstate överensstämmer. Det ger att för varje varv i for-
loopen sparas en vinnande väg. De vinnande vägarna sparas sedan i surpath och då får vi 
64 sparade vägar för varje bit, med andra ord 7 x 64 sparade vägar. En for-loop går sedan 
igenom fpath och sparar det end state som har det lägsta ackumulerade värdet. Det 
vinnande värdet sparas i winner. 
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Med hjälp av matrisen surpath görs sedan spårningen för att finna den kortaste möjliga 
vägen och de avkodade bitarna. I winner finns det end state som anger på vilken rad i 
surpath man hittar det första värdet. Det bör tilläggas att radnummer är detsamma som 
end state. Nu är det så att eftersom Matlabs arrayer börjar på ett och binära tal börjar på 
noll, är man tvungen att lägga till ett till winner. Spårningen börjar i kolumn sju på den 
rad som finns i winner plus ett och det hittade värdet där sparas i decoded på rad sju. Det 
sparade värdet används sedan som radnummer till nästa värde och där går man till 
kolumn sex och sparar värdet i decoded på rad sex. På det här viset går man igenom 
Surpath tills alla sju värden eller end states som det ju egentligen är har hittats och 
sparats. För att slutligen hitta de avkodade bitarna som vi söker, går vi igenom decoded 
och plockar ut LSB från varje värde och de sparas i dec. 
 

Tabell 20 – Matris Surpath 
Radnr Bitpair 1 Bitpair 2 Bitpair 3 Bitpair 4 Bitpair 5 Bitpair 6 Bitpair 7 
1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 
3 34 2 2 2 2 2 2 
4 34 2 2 2 2 2 34 
5 35 35 3 3 3 3 3 
6 3 3 3 3 3 3 3 
7 36 36 4 4 4 4 36 
8 36 36 4 4 4 4 4 
9 37 37 5 5 5 5 37 
10 5 5 5 5 5 5 37 
11 38 6 38 6 6 6 38 
12 38 6 38 6 6 6 6 
13 7 7 39 7 7 7 39 
14 39 39 7 7 7 7 39 
15 40 40 40 8 8 8 8 
16 40 40 40 8 8 8 40 
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5. Implementation av Viterbiavkodaren 
 
 
VHDL koden är en lösning av implementationen på hög nivå. Den är inte syntetiserbar 
för en FPGA i nuvarande form. Däremot går det alldeles utmärkt att simulera 
konstruktionen i Modelsim och se hur, och att, den fungerar.  
 
Koden består av två filer där den första kallas test.vhd och den andra viterbi. vhd . Den 
första består av ett package som används vid initieringen av viterbiavkodaren och den har 
några funktioner som kan liknas vid de i en headerfil i C++. Den andra motsvarar en 
mainfil i C++ och här återfinns allt utom initieringen.  
 
Vi använder signaler i huvudprocessen och måste därmed ha ett wait kommando efter 
varje förändring av signalen för att den skall uppdateras. Det beror på att vi vill kunna se 
hur de ändrar tillstånd i simulation, vilket är svårare att göra med variabler. När det är 
dags att syntetisera föreslår vi att så många signaler som möjligt ändras till variabler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11 – Designinterface 
 
Bilden ovan är beskriver interfacet för vår VHDL design.  
 
Rdy signalen talar om ifall avkodaren är redo att ta emot ett nytt bitpar eller om 
avkodaren är upptagen. Är rdy en logisk nolla är avkodaren redo att ta emot ny data och 
om rdy är en logisk etta är avkodaren upptagen. 
 
När Convcomp signalen går hög finns giltig data att läsa på Decoded 0 – 6. En läsning 
avslutas med att låta clk gå hög sedan låg. 
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Clk används för att läsa bitparen till avkodaren. Inläsning sker vid positiv flank på 
klockan enligt nedan. Det som avkodaren läser in är en logisk etta följt av logisk nolla 
alltså ’10’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12 – Tidsdiagram för inläsning av bit 
 
När avkodaren läst in ett bitpar börjar den avkodningsförloppet. När den behandlat ett 
bitpar väntar den på nästa till dess att den har läst in 7 bitpar. Då avgör dekodern vilken 
väg som har minst ackumulerat fel och kan sedan återge den bitström som sändaren 
kodat. 
 

tid

Inbit
clk

rdy 
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6. Resultat 
 
Vi anser att vi uppfyller vårt syfte på ett tillfredsställande sätt. Det finns dock två saker vi 
är besvikna på. Det ena är att vi inte hann börja arbeta på att syntetisera vår VHDL kod 
och det andra är att rapportskrivningen drog ut på tiden. Trots allt så har vi lärt oss 
otroligt mycket och det har varit omväxlande frustrerande och tillfredsställande. Vi 
hittade ingen programkod av något slag i vare sig litteratur eller på Internet så det är 
möjligt att det finns enklare sätt att realisera algoritmen rent programmeringsmässigt. 
 
6.1. Slutsatser 
De slutsatser vi kan dra av vårt arbete kan delas in i två huvudgrupper, dels 
genomförande/arbetsmetod och dels hur vi löser programmeringsproblemen. 
 
6.1.1. Programmeringsproblem 
 
Idén med att bygga upp två minnesareor som används som tabeller för att dels genomföra 
avkodningen av inkommande bitpar och dels spara de vägar med lägst ackumulerat fel 
visade sig vara mycket bra. Vi har inte hittat någon annan lösning på hur man annars 
skulle ha gått tillväga för att kunna genomföra de operationer som krävs för att avkoda 
inkommande bitpar. Vi är dessutom nöjda över hur vi löst adresseringen av tabellen som 
sparar överlevande vägar. 
 
6.1.2. Genomförande/arbetsmetod 
 
Att börja med att simulera Viterbialgoritmen i Matlab var bra, då kunde vi koncentrera 
oss på att försöka förstå hur algoritmen fungerade istället för att lösa 
programmeringsproblem. Detsamma gäller simuleringarna i Simulink. De syftade även 
till att användas vid verifiering av den slutgiltiga implementeringen. 
 
6.2. Möjliga förbättringar 
 
Det som återstår är att omarbeta VHDL koden så att den går att syntetisera och föra över 
till en FPGA. Vidare kan man titta på hur kommunikationen med de delar som finns runt 
om kring skall gå till, samt hur vår design skall styras. 
 
 
 
 
 



 

 36



 

 37 

7. Referenser 
 
 
[1] Behrouz A. Forouzan, (2001), Boston, ”Data Communications and Networking, 
McGraw-Hill, No. 2. 
 
 
[2] Douglas L. Perry (1998), New York, McGraw-Hill, cop 1998, “VHDL”, No 3, ISBN 
0-07-049436-3. 
 
 
[3] Pärt-Enander & Sjöberg, (1999), ”Användarhandledning för MATLAB 5”, Uppsala, 
Instutionen för teknisk databehandlig, Univ. 1998, Stockholm, Elander Gotab, No 2. 
ISBN 91-506-1326-X. 
 
 
[4] Sweeney Peter, (1991), New York, London, Prentice Hall, ”Error Control coding – 
An Introduktion”, ISBN 0-13 284118-5. 
 
 
[5] Allmän information om Viterbiavkodning. 
http://pw1.netcom.com/~chip.f/viterbi/algrthms2.html. (Acc. 2003-04-03) 
 
[6] 
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/commblks/usersguide/tstconv2
.shtml. (Acc. 2003-04-03) 
 
 
[7] Information om standarden. 
http://www.IEEE.com. (Acc. 2003-04-03) 
 



 

 



 

 

 
8. Bilagor 
8.1. Bilaga 1 Matlabkod 
 
%Viterbi Encoder and Decoder 
%g0 = x^6 + x^5 + x^3 + x^2 + 1 LSB 
%g1 = x^6 + x^3 + x^2 + x + 1   MSB 
%k0=1, n0=2, m and v = 6, K=7 
%Basic Coding with  r=1/2 
%Source Data: [x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6] 
%encoded Data: [a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 
%               b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6] 
%last modified 02-09-14 
 
 
d = length(bits); 
r = d/7; 
 
%divide instream in groups of 7 
for w=1:r,       
    pp = 0; 
    for s=1:7, 
        pp(1,s) = bits(1,(s+(w*7)-7));      
    end 
    disp('pp') 
    disp(pp) 
     
    t = 0; 
    m = length(pp); 
    vect = 0; 
    int_state = 0; 
     
    %convert double to uint 
    for i = 1:m 
        vect(i) = 2^(m-i); 
    end 
     
    int_state = pp*vect'; 
    t = uint8(int_state); 
     
    disp('t') 
    disp(t) 
     
    bit = uint32(0); 
    out = uint8([0 0 0 0 0 0 0]);  
    for r=1:7, 
        %MSB of stream                  
        v = xor(bitget(bit,1),bitget(t,r));         %kk=1 xor x 
        v = xor(bitget(bit,2),v);                   %a xor x^2 
        v = xor(bitget(bit,3),v);                   %a xor x^3 
        v = xor(bitget(bit,6),v);                   %a xor x^6 
        out(1,r) = bitset(out(1,r),2,v); 
         
        %LSB of stream 
        v = xor(bitget(bit,2),bitget(t,r));         %kk=1 xor x^2 
        v = xor(bitget(bit,3),v);                   %a xor x^3 
        v = xor(bitget(bit,5),v);                   %a xor x^5 
        v = xor(bitget(bit,6),v);                   %a xor x^6 
        out(1,r) = bitset(out(1,r),1,v);  
         
        % shifts the flipflops and delete the outgoing bit 
        bit = bitshift(bit,1); 
        bit = bitset(bit,7,0); 
        bit = bitset(bit,1,bitget(t,r)); 
    end 
     
    stream = uint16(0); 
     



 

 

    stream = bitset(stream,1,bitget(out(1,1),1)); 
    stream = bitset(stream,2,bitget(out(1,1),2)); 
    stream = bitset(stream,3,bitget(out(1,2),1)); 
    stream = bitset(stream,4,bitget(out(1,2),2));     
    stream = bitset(stream,5,bitget(out(1,3),1)); 
    stream = bitset(stream,6,bitget(out(1,3),2)); 
    stream = bitset(stream,7,bitget(out(1,4),1)); 
    stream = bitset(stream,8,bitget(out(1,4),2)); 
    stream = bitset(stream,9,bitget(out(1,5),1)); 
    stream = bitset(stream,10,bitget(out(1,5),2)); 
    stream = bitset(stream,11,bitget(out(1,6),1)); 
    stream = bitset(stream,12,bitget(out(1,6),2)); 
    stream = bitset(stream,13,bitget(out(1,7),1)); 
    stream = bitset(stream,14,bitget(out(1,7),2)); 
     
    disp ('the coded stream with r=1/2'); 
    disp(dec2bin(double(stream))); 
     
     
    %========================================================== 
    %End of Encoder and start of Decoder 
    %========================================================== 
     
     
    % makes a matrix of endstate, startstate, o/p, branch (hamming distance), i path and f path 
    k = uint8([0 0 0 0 0 0 0]); % makes sure that its nothing but unsigned int, length 8 bits 
    surpath = uint8([0 0 0 0 0 0]); 
    bitpos = 1; 
    a = uint8(0); 
    bitpair = uint8(0); 
    for x = 1:7,     
        %get the pair of inbits 
        bitpair = bitset(bitpair,1,bitget(stream,bitpos)); 
        bitpos = (bitpos + 1); 
        bitpair= bitset(bitpair,2,bitget(stream,bitpos)); 
        bitpos = (bitpos + 1); 
        %disp('bitpair'); 
        %disp(bitpair); 
         
        n = 0; 
        for j = 1:128,  
            if mod(j,2)== 1 
                %print endstate to first column 
                k(j,1)= n; 
                k(j+1,1)= n; 
                n = n + 1; 
                 
                %print startstate to secound column assumed x^7 is a logic zero 
                k(j,2)= bitset(k(j,1),7,0); 
                for m = 1:6, 
                    k(j,2) = bitset(k(j,2),m,bitget(k(j,2),m+1)); 
                end 
                 
            else 
                %print startstate to secound column assumed x^7 is a logic zero 
                k(j,2)= bitset(k(j,1),7,1); 
                for m = 1:6, 
                    k(j,2) = bitset(k(j,2),m,bitget(k(j,2),m+1));  
                end 
                k(j,2)= bitset(k(j,2),7,0); 
            end 
            % prints outpath to third column 
            p = bitget(k(j,1),1); 
            % lsb 
            a = xor(bitget(k(j,2),2),p);    % 0 xor x^2 
            a = xor(bitget(k(j,2),3),a);    % a xor x^3 
            a = xor(bitget(k(j,2),5),a);    % a xor x^5 
            a = xor(bitget(k(j,2),6),a);    % a xor x^6 
            k(j,3) = bitset(k(j,3),1,a); 
             



 

 

            % msb 
            a = xor(bitget(k(j,2),1),p);     % 0 xor x 
            a = xor(bitget(k(j,2),2),a);     % a xor x^2 
            a = xor(bitget(k(j,2),3),a);     % a xor x^3 
            a = xor(bitget(k(j,2),6),a);     % a xor x^6 
            k(j,3) = bitset(k(j,3),2,a); 
             
            % sets i (column 5) and f (column 6) path to a lot (infinity) 
            %special case after reset 
            if x == 1 
                k(j,5) = 100; 
                k(j,6) = 100; 
                k(1,5) = 0;  
                k(3,5) = 0; 
            end 
            % calculates branch ( column 4 ) 
             
            zz = xor(bitget(bitpair,1),bitget(k(j,3),1)); 
            k(j,4) = double(zz); 
            zz = xor(bitget(bitpair,2),bitget(k(j,3),2)); 
            k(j,4) = (double(k(j,4))+double(zz)); 
            % calculates f path (column 6) and saves survival path 
            k(j,6) = uint8(double(k(j,4))+double(k(j,5))); 
            if mod(j,2) == 0 
                if k(j-1,6) < k(j,6)       %mod < instead of <= 
                    k(j-1,7) = 1; 
                    k(j,7)   = 0; 
                    surpath(double(k(j,1))+1,x)=(double(k(j-1,2))+1); 
                else 
                    k(j,7)   = 1; 
                    k(j-1,7) = 0; 
                    surpath(double(k(j,1))+1,x)=(double(k(j,2))+1); 
                end 
            end 
        end 
        %disp('bitpair'); 
        %disp(bitpair); 
        %disp (' table:'); 
        %disp(x); 
        %disp('    end  start o/p  branch ipath fpath  keep'); 
        %disp(k); 
         
        % calculates i path (column 5) and finds the best path 
 
        testa = 1; 
        for j = 1:128, 
            if k(j,7) == 1 
                for n = 1:128,  
                    if k(j,1) == k(n,2) 
                        k(n,5) = k(j,6); 
                    end 
                end 
            end 
             
        end 
        for j =1:128 
            if k(j,6) <= k(testa,6) 
                winner = (double(k(j,1))); 
                %winnerstart =k(j,2); 
                %disp(winner); 
                %disp(j); 
                testa  = j; 
            end     
        end 
    end 
    % decide wich path is the most likely one 
    decoded=uint8([0 0 0 0 0 0 0]); 
    %disp(double(winner)); 
     
    decoded(1,8) = uint8(winner); 



 

 

    decoded(1,7) = uint8(double(surpath((double(decoded(1,8))+1),7))-1); 
    decoded(1,6) = uint8(double(surpath((double(decoded(1,7))+1),6))-1); 
    decoded(1,5) = uint8(double(surpath((double(decoded(1,6))+1),5))-1); 
    decoded(1,4) = uint8(double(surpath((double(decoded(1,5))+1),4))-1); 
    decoded(1,3) = uint8(double(surpath((double(decoded(1,4))+1),3))-1); 
    decoded(1,2) = uint8(double(surpath((double(decoded(1,3))+1),2))-1); 
    decoded(1,1) = uint8(double(surpath((double(decoded(1,2))+1),1))-1); 
     
    %disp(decoded); 
     
    dec=uint8(0); 
    dec=bitset(dec,7,bitget(decoded(1,8),1)); 
    dec=bitset(dec,6,bitget(decoded(1,7),1)); 
    dec=bitset(dec,5,bitget(decoded(1,6),1)); 
    dec=bitset(dec,4,bitget(decoded(1,5),1)); 
    dec=bitset(dec,3,bitget(decoded(1,4),1)); 
    dec=bitset(dec,2,bitget(decoded(1,3),1)); 
    dec=bitset(dec,1,bitget(decoded(1,2),1)); 
     
    disp('you wrote'); 
    disp(dec); 
     
end 
 
 



 

 

8.2. Bilaga 2 VHDLkod (huvudprogram) 
 
-- Created: 
--          by - Henrik Tölander 
--          at - 10:44:47 2002-06-11 
--  
-- Description: 
-- Viterbi Decoder 
 
library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.all; 
USE ieee.std_logic_arith.all; 
use work.exemplar_1164.all; 
USE work.test.ALL ; 
 
ENTITY state_table IS 
port ( clk,inbit   : IN std_logic ; 
rdy2 : OUT std_logic := '1' ; 
-- obit : OUT std_logic := '0' ; 
convcomp : OUT std_logic := '0' ; 
decoded : OUT std_logic_vector(7 downto 0) := ('0','0','0','0','0','0','0','0')); 
 
END state_table ; 
 
ARCHITECTURE Behavior OF state_table IS 
SIGNAL inreg : std_logic_vector(1 downto 0); 
SIGNAL table1 : table := init; 
SIGNAL rad : row := (0,0,0,0,0,0,0); 
SIGNAL rad2 : row := (0,0,0,0,0,0,0); 
SIGNAL rad3 : sprow := (0,0,0,0,0,0,0); 
SIGNAL rdy : std_logic := '0'; 
SIGNAL spath: surpath := initsp; 
SIGNAL n_recived_bits : integer := 0; 
SIGNAL thx : std_logic := '0'; 
 
 
BEGIN 
PROCESS 
VARIABLE path: std_logic_vector(1 downto 0) := ('0', '0'); 
VARIABLE branch : std_logic_vector(1 downto 0) := ('0', '0'); 
VARIABLE branch2 : std_logic_vector(1 downto 0) := ('0', '0'); 
VARIABLE temp   : integer := 0; 
VARIABLE temp2 : integer := 0; 
VARIABLE a: integer := 0; 
VARIABLE deco: std_logic_vector(1 downto 0) := ('0','0'); 
 
BEGIN 
rdy2 <= '0'; 
rdy <= '0' ; 
-- Takes care of incoming bitts 
WAIT UNTIL ( clk = '1') AND ( clk'EVENT ) AND (clk'LAST_VALUE = '0'); 
inreg(0) <= inbit ; 
    WAIT UNTIL ( clk = '1') AND ( clk'EVENT ) AND (clk'LAST_VALUE = '0'); 
inreg(1) <= inbit ; 
-- and now we decode 
rdy2 <= '1'; 
rdy <= '1' ; 
a := 0; 
WAIT FOR 1 ns; 
For i In 0 To 63 Loop 
 
-- branch 
rad <= table1(a); 
wait for 1 ns; 
path := int2evec(rad(4),2); 
branch(0) := (path(0) xor inreg(0)); 
branch2(0) := (path(1) xor inreg(1)); 
temp  := evec2int(branch); 
temp2 := evec2int(branch2); 



 

 

rad(3) <= (temp + temp2); 
Wait for 1 ns; 
-- fpath (column 1) 
rad(1) <= (rad(2) + rad(3)); 
WAIT FOR 1 ns; 
table1(a) <= rad ; 
WAIT FOR 1 ns; 
 
a := (a + 1) ; 
 
rad2 <= table1(a); 
wait for 1 ns; 
path := int2evec(rad2(4),2); 
branch(0) := (path(0) xor inreg(0)); 
branch2(0) := (path(1) xor inreg(1)); 
temp  := evec2int(branch); 
temp2 := evec2int(branch2); 
rad2(3) <= temp + temp2; 
 WAIT FOR 1 ns; 
-- fpath (column 1) 
rad2(1) <= (rad2(2) + rad2(3)); 
WAIT FOR 1 ns; 
table1(a) <= rad2 ; 
WAIT FOR 1 ns; 
 
if (rad(1) > rad2(1)) then 
rad2(0) <= 1 ; -- for debug purpose only 
WAIT FOR 1 ns; 
rad(0)  <= 0 ; -- for debug purpose only 
WAIT FOR 1 ns; 
table1(a)   <= rad2 ; 
WAIT FOR 1 ns; 
table1(a-1) <= rad ; 
WAIT FOR 1 ns; 
rad3 <= spath(rad2(6)) ; 
WAIT FOR 1 ns; 
rad3(n_recived_bits) <= rad2(5); 
WAIT FOR 1 ns; 
spath(rad2(6)) <= rad3; 
WAIT FOR 1 ns; 
--- calculate i path 
For k In 0 To 127 Loop 
rad <= table1(k); 
WAIT FOR 1 ns; 
if (rad2(6) = rad(5)) then 
rad(2) <= rad2(1); 
WAIT FOR 1 ns; 
table1(k) <= rad;  
WAIT FOR 1 ns; 
end if; 
end loop; 
 
ELSE 
rad2(0) <= 0 ; 
WAIT FOR 1 ns; 
rad(0)  <= 1 ; 
WAIT FOR 1 ns; 
table1(a)   <= rad2 ; 
WAIT FOR 1 ns; 
table1(a-1) <= rad ; 
WAIT FOR 1 ns; 
 
rad3 <= spath(rad(6)) ; 
WAIT FOR 1 ns; 
rad3(n_recived_bits) <= rad(5); 
WAIT FOR 1 ns; 
spath(rad(6)) <= rad3; 
WAIT FOR 1 ns; 
 
 



 

 

For k In 0 To 127 Loop 
rad2 <= table1(k); 
WAIT FOR 1 ns; 
if (rad(6) = rad2(5)) then 
rad2(2) <= rad(1); 
WAIT FOR 1 ns; 
table1(k) <= rad2;  
WAIT FOR 1 ns; 
end if; 
end loop; 
 
 
END IF; 
a := (a + 1) ; 
END LOOP; 
n_recived_bits <= n_recived_bits +1 ; 
wait for 1 ns; 
if (n_recived_bits = 7) then 
n_recived_bits <= 0; 
wait for 1 ns; 
rad <= table1(0); 
wait for 1 ns; 
FOR j IN 1 TO 127 LOOP 
rad2 <= table1(j); 
wait for 1 ns; 
if (rad2(1) < rad(1)) then 
rad <= rad2 ; 
wait for 1 ns; 
end if; 
END LOOP; 
rad3 <= spath(rad(6)); 
wait for 1 ns; 
 deco := int2evec(rad(6),2); 
decoded(7) <= deco(0); 
wait for 1 ns; 
FOR m IN 6 downto 0 LOOP 
deco := int2evec(rad3(m),2); 
decoded(m) <= deco(0); 
wait for 1 ns; 
rad3 <= spath(evec2int(deco)); 
wait for 1 ns; 
END LOOP; 
convcomp <= '1'; 
WAIT UNTIL ( clk = '1') AND ( clk'EVENT ) AND (clk'LAST_VALUE = '0'); 
convcomp <= '0'; 
end if; 
 
END PROCESS; 
 
END Behavior; 



 

 

8.3. Bilaga 3 VHDLkod (package) 
 
library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.all; 
USE ieee.std_logic_arith.all; 
use work.exemplar_1164.all; 
 
PACKAGE test IS 
TYPE row IS ARRAY(6 downto 0) OF INTEGER; 
TYPE sprow IS ARRAY(0 to 6) OF INTEGER; 
TYPE table IS ARRAY(0 to 127) OF row; 
TYPE surpath IS ARRAY(0 to 63 ) OF sprow; 
TYPE dec IS ARRAY(7 downto 0) OF INTEGER; 
FUNCTION init return table; 
FUNCTION initsp return surpath ; 
END test; 
 
library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.all; 
USE ieee.std_logic_arith.all; 
use work.exemplar_1164.all; 
 
package body test is 
 
FUNCTION initsp return surpath IS 
VARIABLE rad: sprow := (0,0,0,0,0,0,0); 
VARIABLE sp     : surpath ; 
BEGIN 
For i In 0 To 63 Loop 
sp(i) := rad; 
END LOOP; 
return sp; 
END initsp; 
 
FUNCTION init RETURN table IS 
VARIABLE rad: row := (0,0,0,0,0,0,0); 
VARIABLE tabell : table ; 
VARIABLE endst: INTEGER := 0 ; 
VARIABLE start: INTEGER := 0 ; 
VARIABLE a: INTEGER := 0 ; 
VARIABLE X: std_logic_vector(7 downto 0) := ('0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'); 
VARIABLE Y: std_logic_vector(7 downto 0) := ('0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'); 
VARIABLE g: std_logic_vector(1 downto 0) := ('0', '0'); 
VARIABLE outp: INTEGER := 0; 
BEGIN 
For i In 0 To 63 Loop 
-- prints startstate to column 2 
X := int2evec(endst, 8); 
Y := X ; 
X := sr(X,1); -- right shift one step  
 
X(7) := '0'; 
X(6) := '0'; 
X(5) := '0'; 
-- prints outpath to column 3 
g(0) := (Y(0) xor X(1) xor X(2) xor X(4) xor X(5)); 
g(1) := (Y(0) xor X(0) xor X(1) xor X(2) xor X(5)); 
outp := evec2int(g); 
start := evec2int(X); 
rad := (endst, start, outp, 0, 99, 99, 0); 
tabell(a) := rad ; 
a := (a + 1) ; 
-- prints startstate to column 2 
X := int2evec(endst, 8); 
X := sr(X,1); -- right shift one step 
 
X(7) := '0'; 
X(6) := '0'; 
X(5) := '1'; 



 

 

-- prints outpath to column 3 
g(0) := (Y(0) xor X(1) xor X(2) xor X(4) xor X(5)); 
g(1) := (Y(0) xor X(0) xor X(1) xor X(2) xor X(5)); 
outp := evec2int(g); 
start := evec2int(X); 
rad := (endst, start, outp, 0, 99, 99, 0); 
tabell(a) := rad ; 
endst := (endst + 1); 
a := (a + 1) ; 
END LOOP; 
rad := tabell(0); 
rad(2) := 0 ; 
tabell(0) := rad; 
rad := tabell(2); 
rad(2) := 0 ; 
tabell(2) := rad; 
RETURN tabell ; 
end init; 
END test; 
 



   

På svenska 
 
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – 
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår. 

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

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i 
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan 
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan 
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära 
eller konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se 
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/
 
 
In English 
 
The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible 
replacement - for a considerable time from the date of publication barring 
exceptional circumstances. 

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

According to intellectual property law the author has the right to be 
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected 
against infringement. 

For additional information about the Linköping University Electronic Press 
and its procedures for publication and for assurance of document integrity, 
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/ 
 
© Henrik Tölander & Håkan Wahlström 
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