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Vår uppgift är att undersöka om vi kan förbättra utsignalens kvalité från ett digitalt TV-kort genom att översampla A/D-
omvandlare . Vi kommer att programmera vår kod i en FPGA och i den finns enbart 3 stycken multiplikatorer lediga. 
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Sammanfattning

Vår uppgift är att undersöka om vi kan förbättra utsignalens kvalité från ett digitalt TV-kort 
genom att översampla A/D-omvandlare. Vi kommer att programmera vår kod i en FPGA och 
i den finns enbart 3 stycken multiplikatorer lediga. Utgången från vårt filter ska ha samma 
frekvens som innan översamplingen, vi kommer därför att bygga ett FIR-filter som decimerar 
signalen. Vi valde detta filter för att kunna utnyttja symmetri och minimera antalet 
multiplikatorer. Vi använde ett filter med ordningen 44 vilket ger 45 koefficienter. Dessa 
koefficienter beräknades i Matlab med hjälp av funktionen ”firls” som minimerar energivärdet 
i stoppbandet. 

Vi utförde mätningar på SNR samt grupplöptiden. Dessa visade att SNR förbättrades endast 
0,7 dB samt att grupplöptiden inte påverkades nämnvärt. För att kunna förbättra SNR och 
hitta felkällan som begränsar signalen gjorde vi följande åtgärder.

 Fastställde att instrumenten verkligen kunde mäta så höga decibelvärden.
 Att det inte finns några begränsningar på utgången.
 Att det inte finns några störningar på ingången.
 Ändrade koefficienter i filterkoden för att variera filtrets egenskaper.

De åtgärder vi gjorde förbättrade inte SNR på konstruktionen. På grund av tidsbrist kunde vi 
inte fortsätta våra undersökningar. Det vi skulle gjort från början är att skapa en testbänk till 
vår filterkod för att kunna verifiera att den fungerade. Vi kan inte med säkerhet fastställa att 
filtret verkligen fungerar enligt de initiala kraven. Vi skulle även försöka förbättra klockan till 
FPGA:n eftersom denna kan skapa klockjitter. Vi skulle även försöka skapa fler mätpunkter i 
kedjan, att kunna mäta signalen efter A/D-omvandlaren och direkt efter vårt filter.



Abstract

Our task is to examine whether we can improve the quality of the signal from a digital TV-
receiver by oversample an A/D-converter. We are going to program our code in an FPGA and 
it is only 3 multipliers for us to use. The output of our filters should have the same frequency 
as before oversampling, therefore we will build an FIR filter that is decimating the signal. We 
chose this filter to be able to take advantage of symmetry and minimize the number of 
multipliers. We used a filter with order 44 giving 45 coefficients. These coefficients were 
calculated in MATLAB function "firls" which minimize the energy value in stopband. 

We performed measurements on SNR, and group delay. These revealed that SNR improved 
only 0.7 dB and that the group delay was not affected significantly. In order to improve the 
SNR and find the source of the error that limits the signal, we made the following measures.  

 Ensured that the instruments could measure so high decibelvalues.
 There are no restrictions on the output.
 There is no disturbance of the input.
 Changed the coefficients in the filter code to vary the filter properties. 

The measures we did not improved the design SNR Due to time constraints we were unable to 
continue our investigations. What we would have done from the outset, is to create a 
testbench to our filter code to verify that it worked. We cannot establish with certainty that it 
really works, under the conditions we had. We would also try to improve the clock to FPGA: 
n because this can create klockjitter. We would also try to create more measurement points in 
the chain, to be able to measure the signal after A/D-converter directly after our filter.
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1 Inledning

Examensarbetet kommer att utföras hos A2B Electronics. Vi har en TV-mottagare som tar 
emot en analog signal som samplas till en digital signal, vilket sedan signalbehandlas och 
skickar ut en analog signal. Min uppgift är att undersöka om man förbättra signalkvalitén
genom att översampla A/D-omvandlaren med dubbla samplingsfrekvensen.

1.1 Bakgrund
A2B Electronics grundades 1997 för att fokusera på den nya tekniken Digital-TV. Idag så 
utvecklar och tillverkar de Digital-TV utrustning för professionellt- och konsumentbruk. Den 
digitala tv-modul som används är EXX-200 modifierad för att få mer minne i FPGA:n. Detta 
görs för att få utrymme till att göra några tester. Anledningen till uppgiften är att A2B vill få 
en bättre utsignal från modulen och vill därför se om det kan göras genom översampling av 
A/D omvandlaren.

1.2 Uppgift
Från A/D-omvandlaren går signalen till en modulator, denna modulator ska ha signalen i 
samma frekvens som innan vår översampling. Det innebär att vi måste bygga ett filter samt 
utföra en decimering för att kunna ta hand om den översamplade signalen. Flödesschemat ser 
idag ut enligt Figur 1.1.

Figur 1.1

Det vi ska göra är att ändra kontrollsignalen till A/D-omvandlaren så att den samplar med 
dubbla hastigheten samt införa ett filter och ett decimeringsblock. I FPGA:n måste vi även 
ändra så vi läser värden med dubbla hastigheten samt se till att vi läser värdena vid rätt 
tidpunkt så A/D-omvandlarens värden är stabila. Vårt flödesschema kommer att se ut som 
Figur 1.2. 

Figur 1.2
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1.3 Krav
Det finns endast 3 stycken multiplikatorer kvar att utnyttja i FPGA:n, vilket innebär att vår 
konstruktion inte kan använda fler. Samplingsfrekvensen är nu 17,472 MHz och den kommer 
vi öka till 34,944 MHz. Krav på filter är fstopp = 17,472 MHz, det finns information upp till 
5,5 MHz vilket gör att fstopp kan bli mindre. Annars så finns det inga initiala krav.

1.4 Metod
Vi kommer att gå igenom teorin bakom sampling av en analog signal, A/D-omvandlare och 
olika filter. Därefter kommer vi välja ett filter som bäst passar i vår konstruktion. Vi måste 
fundera på hur stort filtret kommer att bli beroende på vilken typ av filter vi väljer samt ta 
hänsyn till att vi ska göra en decimering efter filtret. Detta kan göra att vissa filter passar 
bättre än andra trots att de kanske kräver större ordning för samma krav. När vi valt filtertyp 
kommer vi konstruera det i Matlab. Det finns olika funktioner som vi kan använda för att få
fram filterkoefficienterna som ska användas. Med Matlab kan man även generera en VHDL-
kod för filtret och vi ska även undersöka om denna fungerar i vår konstruktion. Vi kommer
troligtvis att skriva filtret själva då vi kommer vilja att optimera det med tanke på 
decimeringen. Programmeringen sker i VHDL-kod i programmet Xilinx ISE Design Suite 11 
och implementeras sedan i en FPGA.

1.5 Program och hårdvara

Hårdvara
- A/D-omvandlare som används AD9203.
- FPGA är av typen Spartan 3E XC3S11200E FT256.

Instrument
- Rhode & Schwarz ETL TV Analyser  500 kHz – 3 GHz
- Rhode & Schwarz TV Test Reciver  EMFP
- Tektronix VM 700A – Video Mesurement set
- Rhode & Schwarz  MPEG2 Mesurement Generator

Program
- Matlab R2008b
- Xilinx ISE Design Suite 11
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2 Teori

2.1 Analog till Digitalt
I dag används digitala signaler allt mer, det märks t ex av införandet av digital TV. En 
anledning är att digitala signaler kräver mindre bandbredd och det innebär att på en analog 
kanal kan man istället få plats med flera stycken digitala kanaler. Det finns många fördelar 
med digitala signaler kontra analoga, dels är det lättare att signalbehandla och är inte lika 
bruskänsliga. Detta har medfört att kraven på omvandling mellan analog och digitalt har ökat.

2.1.1 Definition av signaler
Det finns olika typer av signaler som vi delar upp i två delar, analoga och digitala signaler. 
För att skilja dessa åt säger man att analoga signaler är tidskontinuerliga och att digitala 
signaler är tidsdiskreta. Tidskontinuerliga signaler har ett definierat värde för alla t, då t är en 
kontinuerlig variabel som beskriver tiden, se X(t) i Figur 2.1. För tidsdiskreta signaler 
beskrivs som X(nT) i Figur 2.1. Denna signalen har ett definierat värde för alla nT, då n är ett 
heltal. För detta fallet nedan n=0,1,2....

Man kan även titta på signalvärdena och även här kan man dela upp signalerna i två grupper. 
Vi har kontinuerliga och kvantiserade signalvärden, där kontinuerliga signalvärden kan 
beskriva ett oändligt antal värden. Kvantiserade signalvärden är motsatsen och kan enbart 
beskriva ett antal ändliga värden. Detta gör att vi har 4 olika typer av signaler, vanligtvis 
definieras dock analoga signaler som tidskontinuerliga samt med kontinuerliga signalvärden. 
Digitala signaler definieras som tidsdiskreta och med kvantiserade signalvärden.

2.1.2 Sampla en analog signal
Det man gör när man ska sampla en tidskontinuerlig signal är att vid vissa tidpunkter läsa av 
x(t) och beskriva dessa värden med kvantiserade signalvärden. När man använder ett konstant 
tidsintervall för att läsa av den analoga signalen heter det likformig sampling, vilket är den 
vanligaste samplingsmetoden. Tidsintervallet mellan avläsningarna benämns T, 
samplingsperioden.

Figur 2.1

Man pratar oftast om samplingsfrekvensen vilket beskriver hur många sampel man läser av 
per sekund, 1/T=f. Det finns många prestandamått på A/D-omvandlare men två viktiga delar
är samplingsfrekvensen samt upplösningen på utsignalen. Samplingsfrekvensen vill man ha 
tillräckligt hög för att kunna göra en översampling av insignalen. Upplösningen beskriver hur 
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många bitar man får på utsignalen. Man får en bättre kvalité på signalen ju fler bitar man 
använder.

2.1.3 A/D-omvandlare
En A/D-omvandlare innehåller två olika steg, först en S/H krets och sedan ett 
kvantiseringssteg.

  
Figur 2.2

En S/H-krets fungerar precis som det låter, den samplar ett värde och håller detta till nästa 
samplingstidpunkt. Nästa steg är kvantisering som innebär att vi beskriver varje sampel med  
binär kod. Anledningen varför man inte kvantiserar direkt är att kvantiseraren kräver att 
värdet hålls konstant under en viss tid för att kunna utföra kvantiseringen. Här jämförs det det 
samplade värdet mot en referensspänning som har ändpunkterna i kvantiseringsintervallet, se 
Tabell 2.1. Där används det binära talsystemet som digital utsignal från kvantiseringen, och 
referensspänningen i A/D-omvandlaren går från 0-2 V.

Digital utsignal Referensspänning
00 0-0,5 V
01 0,5-1 V
10 1-1,5 V
11 1,5-2 V

Tabell 2.1

Den binära koden kan vara av olika kodningssystem, de två vanligaste är det binära 
talsystemet och Två-komplement. För en 10-bitars A/D-omvandlare innebär det att det binära 
talsystemet representerar värden från 0 till 1024. Med Två-komplement i samma A/D-
omvandlare representeras talen -512 till 511.

2.1.4 Nyquist-Shannon Samplingsteorem
Enligt Nyqvist-Shannon samplingsteorem måste den analoga signalen samplas med dubbla 
frekvensen för att undvika vikningsdistorsion. Då samplingsfrekvensen är fs och den högsta 
frekvensen i den analoga signalen är fo gäller fs≥2*fo. Annars så kommer signalen att 
överlappas med spegelsignalerna och skapa falska signaler som i Figur 2.3. Frekvensen fo 
kallas Nyquistfrekvensen. Är detta uppfyllt, samt att insignalen är bandbegränsad, kan man 
sampla en tidskontinuerlig signal och återskapas denna exakt. Detta gäller endast om man 
använder kontinuerliga signalvärden, har man istället kvantiserade signalvärden så kommer 
det införas ett kvantiseringsbrus när man inte kan beskriva det exakta värdet på en signals
amplitud.
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Figur 2.3

Däremot om teoremet uppfylls som i Figur 2.4 så kan man filtrera bort spegelfrekvenserna 
med ett Lågpass filter. Vilket ger en signal som ses i Figur 2.5.

Figur 2.4

Figur 2.5

2.1.5 Översampling
Översampling innebär att man dubblar samplingsfrekvensen och samplar dubbelt så många 
värden. Enligt Figur 2.6 läses 4 värden till tidpunkten S1, däremot i Figur 2.7 läses 8 värden 
till tidpunkten S2. I bilderna nedan är S1 och S2 lika, dvs att man läser dubbelt så många 
värden på samma tid.

Figur 2.6          Figur 2.7

Om fs är 17,472 MHz ser det samplade spektrumet ut som i fig 2.8. 



7

Figur 2.8

Där fn är fs/2 och fo är den högsta frekvensen där det finns information. Med en frekvens på 
34,944 MHz som samplingsfrekvens ser spektrumet ut som i fig 2.9.

Figur 2.9

Det innebär också att man kan ha ett betydligt mindre krävande filter då 
stoppbandsfrekvensen ökar från fs-fo till 2*fs-fo. Filtret behöver inte klippa vid så låg 
frekvens.

2.1.6 Kvantiseringsbrus
Anledningen att vi gör översamplingen är att få en bättre signal från TV-kortet. Teoretiskt får 
vi en signal som har 3 dB bättre SNR (Johansson, 2003). Den förbättras för att 
kvantiseringsbruset delas upp på en större bandbredd, vilket vi senare kan filtrera bort. Se 
Figur 2.10 så representerar bruset Q1 innan vi översamplar. I Figur 2.11 representeras bruset 
av Q2 efter vi översamplat. Vi jämför bruset mellan 0 till samplingsfrekvensen. Q1 benäms 
som Q11 i intervallet 0 till samplingsfrekvensen för den urspungliga signalen. Q2 benäms 
som Q21 i intervallet 0 till samplingsfrekvensen i den översamplade signalen.

Figur 2.10
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Figur 2.11

Q11 och Q21 är lika stora vilket innebär att kvantiseringsbruset är lika stort, men Q21 är spritt 
på en större bandbredd. Vi har sedan ett filter som filtrerar bort signaler över fo kommer vi att 
filtrera bort mer brus i den översamplade signalen. Det ger att vi kommer få mindre brus i 
signalen efter filtret och detta ger en signal förbättring på 3 dB.

2.2 Digitala filter

Filter används på många olika sätt, dels kan det användas till att filtrera bort brus eller filtrera 
bort speglingar. Det finns i grunden fyra olika frekvenser man vill filtrera bort, de filter som 
gör det heter Lågpass-, Högpass-, Bandpass-, och Bandstoppsfilter. 

Lågpassfilter släpper igenom frekvenser upp till en bestämd frekvens och dämpar alla 
frekvenser över den bestämda frekvensen.

Högpassfilter släpper igenom frekvenser över en bestämd frekvens och dämpar alla 
frekvenser under den bestämda frekvensen.

Bandpassfilter släpper igenom frekvenser i ett visst band mellan två bestämda frekvenser och 
dämpar övriga frekvenser.

Bandstoppfilter dämpar frekvenser i ett visst band mellan två bestämda frekvenser och släpper 
igenom resterande frekvenser.

När man designar ett filter finns följande parametrar man ska tänka på.
Ωc = Passbandsfrekvens
Ωs = Stoppbandsfrekvens
Amin = Stoppbandsrippel
Amax = Passbandsrippel
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Figur 2.12

I Figur 2.12 beskrivs ett lågpassfilters amplitudsvar, där Amin = -20log(δs) samt Amax = -
20*log(1- δc). Nedan följer ett enklare beskrivning av resterande 3 filter. 

Figur 2.13 Figur 2.14

Figur 2.15

I vårt filter vill vi släppa igenom frekvenser upp till 5,5 MHz och dämpa övriga frekvenser. 
Därför ska vi använda ett Lågpassfilter. Det finns även olika sorters filterdesigner man kan 
använda för att konstruera ett Lågpassfilter. Här följer en genomgång av de två vanligaste 
strukturerna.

2.2.1 FIR-filter
FIR står för Finite-length Impulse Response och innebär att impulssvaret blir noll efter ett 
antal ändliga sampel. FIR-filter beskrivs av funktionen nedan.

Vilket ger att filtret enbart har värden för 0 ≤ n ≤ N.
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En stor fördel med FIR-filter är att de kan konstrueras att ha ett linjärt fassvar. Eftersom 
linjära fasfilter har en konstant grupplöptid innebär det att alla frekvenser har samma 
grupplöptid vilket gör att man inte får fasdistorsion. I FIR-filter är ligger alla polerna i origo 
vilket gör att filtret är stabilt.

Linjära fas FIR-filter är alltid symmetriska eller asymmetriska vilket ger dessa fyra olika typer 
av impulssvar.

- Figur 2.16 är ett Linjärt-fas FIR-filter som är symmetriskt med jämnt antal sampel. 
- Figur 2.17 är ett Linjärt-fas FIR-filter som är symmetriskt med udda antal sampel. 
- Figur 2.18 är ett Linjärt-fas FIR-filter som är asymmetriskt med jämnt antal sampel.
- Figur 2.19 är ett Linjärt-fas FIR-filter som är asymmetriskt med udda antal sampel. 

.
Figur 2.16        Figur 2.17

Figur 2.18       Figur 2.19

En nackdel är att det krävs en större ordning på filtret än IIR för samma specifikationer på 
magnituden.

2.2.2 IIR-filter
IIR står för Infinite-lenght Impulse response och betyder att impulssvar går mot 0 men blir 
aldrig 0. Filtret beskrivs av funktionen.

När man ska designa ett IIR-filter så utgår man ofta från ett analogt Lågpassfilter för att sedan 
göra en digital approximation av detta filter. För att göra högpass-, Bandpass-, eller 
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Bandstoppfilter utgår man ofta från ett Lågpassfilter för att sedan göra en 
frekvenstransformation. Det finns fyra olika standard approximationer.

Butterworth filter är designat för att minimera vara maximalt flat, att ha strikt monotont 
ökande dämpning. Detta filter kräver högre ordning är övriga filter för lika krav.

Chebyshev 1 filter har lika rippel i passbandet och ett monotont avtagande rippel i 
stoppbandet. Lägre ordning än för Butterworth med samma approximationer.

Chebyshev 2 är inversen av Chebyshev 1. Lika rippel i stoppbandet och monotont avtagande i 
passbandet. Det krävs samma ordning som i Chebyshev 1.

Cauer eller Elliptiskt filter har lika rippel i passbandet och stoppbandet. Det har den lägsta 
filterordning av dessa filter, men de har den sämsta grupplöptiden.

IIR-filter kräver en lägre filter order än FIR för lika krav på filtret. Däremot så är inte IIR-
filter lika stabila. De har inte en linjär fas vilket innebär en grupplöptid som inte är lika för 
alla frekvenser. Detta går dock att motverka med ett allpassfilter som gör att summan av alla 
fassvar nästan är linjära.

2.3 Klock-jitter
En begränsning som kan kan göra att SNR värdet inte kan förbättras är om klock-jittret är för 
stort. Det som händer är att samplingstiden förskjuts och samplingen sker vid fel tidpunkt, 
vilket gör att samplingsteoremet inte uppfylls. Detta jitter ger oönskade variationer som 
påverkar kvalitén tex på signalens amplitud eller fas. Klockan som styr A/D-omvandlaren 
kommer från FPGA-chipet. Den går in i en D-vippa tillsammans med en klocka utanför 
FPGA-chipet, bilaga 1.

Figur 2.20

Denna klocka som går till ingången CP är en referensklocka på 139,776 MHz, och den ska 
synka klockan som kommer från FPGA:n. På ingång D kommer klockan som ska styra A/D-
omvandlaren. Genom att använda D-vippan kommer man att få en bättre klocka till A/D-
omvandlaren än vad enbart FPGA-chipet kan göra.
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3 Konstruktion

3.1 Filter
Då ska vi bestämma vilket filter vi ska använda i vår design. Fördelarna med FIR-filter är att 
det är stabilt, har linjär fas samt enkelt att implementera. Däremot så har IIR-filter en lägre 
filterordning vilket ger färre multiplikatorer. Vårt krav är att vi enbart kan använda 3 st 
multiplikatorer därför måste vi minimera dessa i filterdesignen. Eftersom vi ska decimera 
efter filtret så är det inte nödvändigt att beräkna alla sampel då vi enbart använder vartannat
sampel. Då kommer frågan hur vi kan konstruera ett filter som enbart räknar ut vartannat 
sampel. IIR-filter har en återkoppling mot tidigare signaler. Nästa sampel som ska filtreras 
beror på tidigare uträknade signaler. Det innebär att vi måste räkna ut varje sampel oavsett om 
vi använder dem eller ej. FIR-filter har ingen återkoppling utan beror enbart på nuvarande 
sampel samt tidigare inkommande sampel. Ett exempel på en ekvation på FIR-filter y(n) = 
x(n)*c1 + x(n-1)*c2. Tittar man på en ekvation från ett IIR-filter , y(n) = x(n)*c1 + y(n-1), så 
ser man återkopplingen. Det innebär att om vi väljer FIR-filter kan vi ha ett filter som enbart 
räknar ut vartannat sampel istället för IIR-filter som man behöver räkna ut varje sampel.

Vår design innehåller två block, ett filter och en decimering, dessa kan man betrakta som ett 
block istället. Detta block kommer sedan att innehålla två filter, se Figur 3.1.

Figur 3.1

Man kan säga att man tar två signaler och adderar dessa och får ut en signal, vilket gör att 
man halverar frekvensen. Detta gör att man får önskad frekvens ut från blocket. Linjära fas 
FIR-filter är, som nämnts tidigare, alltid symmetriska eller asymmetriska, då är frågan hur 
man kan utnyttja detta. I Figur 3.2 ser vi ett vanligt exempel på hur FIR-filter i direktform är 
uppbyggt.

   
Figur 3.2     Figur 3.3

Ekvationen för konstruktionen i Figur 3.2 är:

y(n) = x(n)*c1 + x(n-1)*c2 + x(n-2)*c3 + x(n-3)*c4 + x(n-4)*c5
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När filtret är typ 1, dvs symmetriskt och en jämn filterordning, innebär det att koefficienterna 
c1 och c5 är lika, samt att c2 och c4 är lika.
Vilket gör att ekvationen kan skrivas om som följande:

y(n) = (x(n) + x(n-4))*c1 + (x(n-1) + x(n-3))*c2 + x(n-2)*c3 

Denna ekvation ger konstruktion som i Figur 3.3, detta är ett FIR-filter med linjär-fas 
direktform. Det innebär att man utför 3 multiplikationer i stället för 5, vilket är väldigt 
användningsbart för oss som ska spara in på multiplikatorer. För ett filter med denna 
konstruktion gäller för jämn ordning följande ekvation, där N är filterordningen. 

(N/2) + 1 = Antal multiplikatorer

Har man ett filter som har ordningen 20 innebär det 11 multiplikationer enligt ekvationen 
ovan. Notera att additionerna är oförändrade.

Har man filter som i Figur 6 kan man dela upp detta i två filter med två ingångar som i Figur
3.4.

Figur 3.4

Här kan man se att filtret är uppdelat i H1 och H2 samt att H1 får varje jämnt sampel medan 
H2 får varje udda sampel.

FIR-filtret passar bra till vår konstruktion för att man kan använda symmetrin i filtret. Att vi 
bara behöver beräkna varannat sampel och inte har någon återkoppling gör att vi väljer att 
använda FIR-filtret i vår design.

3.2 Filterordning
Vi har bestämt vilket filter vi ska ha, nu ska vi bestämma vilken ordning vi kan använda. Vårt 
krav var att vi enbart kan använda 3 multiplikatorer. Eftersom vi samplar var 4:de klockcykel 
av 139 MHz klockan så innebär det 8 klockcykler i varje filter innan vi får in nytt värde. Delar 
vi upp multiplikatorerna mellan filtrerna så får de en var i 8 cyklar samt dela på en i 4 cyklar 
var.
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Figur 3.5

Det innebär att vi kan utföra 24 multiplikationer på 8 cykler. För att kunna passa in 
koefficienterna och dela filtret i två delar vill vi ha udda antal multiplikatorer.
Är filtret Linjär fas typ 1 av ordningen 4 så kommer x(n), x(n-2), x(n-4) koefficienter att vara 
lika. Är det istället typ 2 av ordning 3 så kommer x(n) och x(n-3) att ha lika koefficienter, och 
då kan man ej dela upp filtret i två delar. Det beror på att när man får första samplet måste 
man vänta 4 cykler för att få det udda samplet. Vi vill alltså ha ett filter som har udda 
multiplikationer samt max 24 st multiplikationer. Det ger att vi får ett filter som kan max ha 
23 multiplikationer, eftersom vi matchar multiplikationerna så kan vi använda ett filter som 
ursprungligen har 45 multiplikationer. Detta ger ett filter som har ordningen 44.

3.3 Koefficienter
För att få fram koefficienter till vårt filter använder vi Matlab och funktionen ”firls”. Denna 
funktion minimerar energivärdet i stoppbandet och används för att försöka minimera bruset i 
stoppbandet. Då vi använder följande värden, n=44, Ωc=5,5 MHz, Ωs=7 MHz, Matlab gör det 
bästa filtret ur dessa värden. Vi får följande koefficienter:

c1 -0.0013  c13 -0.0235 c25 0.1234 c37 0.0004  
c2 -0.0033   c14 -0.0173 c26 -0.0226   c38 -0.0096    
c3 -0.0015    c15 0.0149   c27 -0.0742  c39 -0.0074
c4 0.0035   c16 0.0397    c28 -0.0374  c40 0.0014   
c5 0.0061   c17 0.0205  c29 0.0205  c41 0.0061   
c6 0.0014   c18 -0.0374  c30 0.0397    c42 0.0035   
c7 -0.0074 c19 -0.0742  c31 0.0149   c43 -0.0015    
c8 -0.0096    c20 -0.0226   c32 -0.0173 c44 -0.0033   
c9 0.0004  c21 0.1234 c33 -0.0235 c45 -0.0013  
c10 0.0137   c22 0.2858   c34 -0.0050  
c11 0.0135   c23 0.3567    c35 0.0135   
c12 -0.0050  c24 0.2858   c36 0.0137   

Tabell 3.1

Multiplikatorerna har 18 bitar lång ingång vilket innebär att vi kan ha en koefficient 
representation som är 262143, vi har även negativa koefficienter vilket gör att vi använder 
två-komplement och kan representera 131071 till -131072. När vi multiplicerar 
koefficienterna med videosignalen finns det en möjlighet att det blir överspill. Om värdet blir 
131072 så kommer detta representeras som en negativt tal. Ta ett tre bitars tvåkomplement 
som exempel, har vi 2*2=4. Detta representeras som 010 * 010 och blir 100. Eftersom det är
ett tvåkomplement så tolkas detta som -4. Vi måste därför se till att ligga under denna gräns. 
Då vi inte vet exakt hur högt värde videosignal har så kommer vi att få testa detta när 
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implementeringen är klar. Vi kommer att använda intervallet 65535 till -65536 initialt och om 
vi får överspill under testerna ändra skalningen. Tabellen ovan ger c23 som den största 
koefficient, därför sätts c23 till 65535 och sedan skalar vi koefficienterna efter den. Vi får då 
koefficienter enligt tabell 3.2 som används i vårt filtret. Eftersom filtret är symmetriskt kan 
c24 till c45 istället representeras av c1 till c22.

c1 -239 c7 -1360 c13 -4318 c19 -13633
c2 -606 c8 -1764 c14 -3178 c20 -4152
c3 -276 c9 73 c15 2738 c21 22672
c4 643 c10 2517 c16 7294 c22 52510
c5 1121 c11 2480 c17 3766 c23 65535
c6 257 c12 -919 c18 -6871

Tabell 3.2

Figur 3.6 visar amplitussvaret från filtret i radianer, 2π motsvarar 34,944 MHz. Dämpningen 
vid ca 0,4π som motsvarar 6,99 MHz är 40 dB. Dämpningen börjar vid ca 0,3145π vilket 
motsvarar 5,49 MHz, ses i Figur 3,7.

Figur 3.6
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Figur 3.7

Fassvaret syns i Figur 3,8, det är enligt förväntat helt linjärt till 0,4 π. Vi konstruerade vårt 
filter att börja dämpa efter 5,5 MHz och helt dämpa vid 7 MHz. Frekvenssvaren bekräftar att 
vårt filter dämpar vid rätt frekvenser samt att vi har ett linjärt filter.

Figur 3.8

3.4 Implementation
Filtret ska skrivas i VHDL-kod i programmet ISE Design Suite. Det vi får som ingångar till 
vårt filter är:

- Videosignal som representeras av 10 bitars binärkod, 
- Systemklocka på 139,776 MHz som representeras av 1 bitars binärkod.
- Fasklocka på 17,472 MHz som representeras av 3 bitars binärkod.
- Reset på 1 bitars binärkod.
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Utgången är en 13 bitars tvåkomplementvektor. Det vi måste tänka på är att insignalen inte är 
i tvåkomplement, utan att vi måste lägga till en nolla som MSB, Most Significanta Bit. Det 
gör att insignalen blir 11 bitar lång tvåkomplement kod med enbart positiva tal.

Multiplikationerna vi kan använda styrs av systemklockan, dvs 3 multiplikationer varje 
klockcykel. Fasklockan styr när nya värden läses till vår videoingång, vid ”001” samt ”101” 
läses nya värden. Vi väntar till nästa cykel för att läsa värden som ligger på ingången, dvs vi 
läser värdena vid ”010” samt ”110”. Eftersom filtret är uppbyggt i 2 olika delar så kommer 
värdet vid ”010” läsas till ett filter och det andra filtret läser vid ”110”.

Figur 3.6 visar systemklockan samt fasklockan och hur dessa förhåller sig till varandra.

Sys. Klocka

fas(0) 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

fas(1) 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0

fas(2) 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0

Figur 3.9

Vi nämnde i inledningen att man kan använda Matlab för att generera ett färdigt filter i 
VHDL-kod, detta fungerade inte i detta fall. Vårt filter hade krav som Matlab inte kunde 
uppfylla. Vi skulle göra en decimering vilket ställde till det samt att vi enbart hade 3 stycken 
multiplikatorer. Vi skapade ett filter från början vilket ger fördelen att kunna optimera det 
efter de önskemål vi har. 

3.5 Förändringar i nuvarande design
För att vårt filter ska kunna passa in i den nuvarande FPGA-koden behövs vissa 
modifieringar. Vi har klockan som går från FPGA:n till en D-vippa för att synkas med 
139,776 MHz klockan, den är idag på 17,472 MHz. Vi ska ha en klocka som är på 34,944 
MHz. Klockfunktionen i FPGA:n styrs av den externa 139,776 MHz klockan som går in i 
FPGA:n och av den skapas vår nya klocka.

Den ursprungliga koden hade en offset för att få signalen i rätt nivå. Videosignalen fungerar 
så att 90% av högsta värdet på vektorn är helt svart och 10% av värdet är helt vitt. Denna 
måste vara rätt inställd om man ska få rätt balans mellan vitt och svart. Denna fick vi ändra 
eftersom vi hade en bit mer i denna del av programmeringen. Förutom detta var det mest att 
ändra storlekar på vektorer och omfördela signaler så att vårt filter fick rätt signal samt 
skickade signalen till rätt ställe.
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4 Resultat

4.1 TV-test
När koden var klar så gjordes det första testet, detta genomfördes genom följande. Vi matade 
TV-kortet med en testbild från Rohde & Schwarz MPEG2 Mesurement Generator som sedan 
visades på en vanlig TV-apparat. På TV-kortet finns även orginalkoden på ett flashminne så 
vi kunde jämföra bilden. Förväntningarna på detta test var inte att kunna se stor skillnad 
mellan bilderna. Den förbättring som filtret ska göra skulle troligtvis inte synas på en testbild. 
Testet föll ut precis som förväntningarna, det var ingen större skillnad på bilderna. Det vi ville 
få ut av detta test var att filtret fungerade tillsammans med resterande programmering i TV-
kortet. Detta är även väldigt bra test att ha under uppbyggnaden av filtret då man kan se så att 
det inte blir överspill samt att synkning var korrekt.

4.2 SNR
För att mäta SNR använde vi samma generatorn som i TV-testet, däremot kopplades utgången 
från TV-kortet till en ETL TV Analyser. Signalen sändes sedan vidare till Tektronix VM 
700A för att kunna mäta SNR. Figur 4.1 är mätvärdet vi fick med den ursprungliga koden och 
som läses i figuren 50,1 dB. Figur 4.2 är mätvärdet från vår konstruktion och värdet ligger på 
50,8 dB. Vilket ger en förbättring på 0,7 dB. Felmarginalen på detta instrument är tyvärr 
relativt högt och kan variera ca 0.2 dB per mätning. Detta ger ett resultat mellan 0,3 till 1,1 dB 
i förbättring, vi kommer hänvisa till 0,7 dB förbättring men att felmarginalen är väsentlig.

.

Figur 4.1
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Figur 4.2

4.3 Grupplöptid
Detta test gjordes med samma uppställning som SNR testet. Detta visar om vi får 
fördröjningar som filtret orsakar. I Figur 4.3 visas grupplöptiden för den ursprungliga koden 
och i Figur 4.4 visas resultatet för vår konstruktion. Jämför man dessa så ser man att 
grupplöptiden inte ändras något väsentligt.

Figur 4.3

Figur 4.4
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5 Felsökning

Vårt mål var att förbättra signalen med 3 dB, våra resultat ger en förbättring på cirka 0,7 dB. 
Vi började fundera på vad som gör att vi inte får ett bättre värde. Vi tar här upp några orsaker 
som vi undersökte samt några som man skulle kunna göra. 

5.1 Begränsningar på mätinstrument
A2B Electronics hade gjort mätningar på instrumentet R&S ETL TV Analyser och upptäckt 
att den inte kan mäta högre SNR värde än 55 dB. När våra värden ligger så nära ville vi gärna 
se huruvida detta kan ha någon inverkan på resultaten. I våra tidigare mätningar har vi kopplat 
signalen till en RF, Radio Frequency, ingång på instrumentet men för att komma runt detta 
problem så var vi tvungna att använda IF, Intermediate Frequency, ingången. Detta instrument 
hade inte det så vi fick istället använda R&S TEST TV Reciver. Skillnaden vi var tvungna att 
göra var att flytta bärvågen från 52,75 MHz till 38,5 MHz samt spegla utsignalen för att 
kunna synka den rätt till instrumentet. Detta gav ingen skillnad på resultatet. 

5.2 Begränsningar på utgången
Det sitter en avkodare efter D/A-omvandlaren som behandlar signalen och vi ville se om 
denna begränsar signalen. Dekorderns uppgift är att omvandla signalen från en 200 Ohms 
differentiell signal till en 50 Ohms Single-Ended signal. Vi tog utsignalen direkt från D/A-
omvandlaren. Därför kopplades denna signal via ETL TV Analyser som kan konvertera signal 
till en vanlig videosignal och mätbar i Tektronix VM 700A. Detta instrument användes för att 
mäta SNR. Denna mätning gav inget annat resultat, dvs dekodern satte ingen begränsning på 
vår signal.

5.3 Störningar på ingången
Det sitter en avkodare på ingången av kortet, kan denna begränsa insignalen? Insignalen går 
även en lång väg från ingången på kortet till A/D-omvandlaren och störningar från digitala 
kretsar kan uppkomma. Vi provade att koppla förbi denna del och lägga insignalen direkt till 
A/D-omvandlaren. Detta gjordes genom att löda fast en kabel direkt på TV-kortet. Denna 
matades sedan med en analog videosignal. Denna signalen är en Single-Ended signal och 
därför ändrade vi A/D-omvandlaren operationsläge från Differential 1 V till Single-Ended 2 
V. Detta gjordes genom att löda om på TV-kortet, ingången AINN kopplades till VREF, se 
Bilaga 1. Vi bytte även motståndet R335 till 44 Ohm så att spänningen skulle vara 2 V på 
ingången AINP. Detta gjorde inte någon skillnad på resultaten.

5.4 Filterkoden
Vi gjorde ingen testbänk till koden som vi skrev, anledningen till det är tidsbrist. Detta medför 
att vi inte kan säga med säkerhet att koden verkligen kan leverera en bättre signal än vad som
redan görs. Det finns bruskällor som uppkommer i vårt filter och det är avrundningsbrus. 
Utsignalen är 13 bitar från filtret men vektorn i koden som dessa bitar tas ifrån är 28 bitar 
lång. Detta kan ge upphov till avrundningsbrus. Hade vi en testbänk skulle vi kunna verifiera 
om detta brus är minimalt.
Vårt första filter hade vi en skalning innan vi tog ut signalen från vårt filter. Testade att skala 
direkt på koefficienterna istället det medförde ingen förbättring.
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Vi testade även olika modifieringar på koefficienterna, dvs vi bytte vissa krav på filtret. Vi 
testade olika versioner där vi varierade stoppbrandsrippel, passbrandsrippel samt 
stoppbandsfrekvensen. Detta gjorde ingen förbättring på resultatet, men när 
passbandsfrekvensen flyttades för mycket märkes försämringar. 

5.5 Övriga felkällor
Här följer några felkällor som vi inte har undersökt men som skulle kunna vara intressanta att 
följa upp.

- Spänningen som försörjer A/D omvandlaren skulle kunna påverka resultatet. Detta
skulle man kunna undersöka genom att ansluta en bättre källa för strömförsörjning.

- Klockjitter kan ge upphov till störningar begränsa vår signal. Det man skulle kunna göra 
är att klocka A/D omvandlaren med en mycket bättre klocka.

- Nästa steg är att försöka mäta utsignalen direkt från A/D omvandlaren, detta hade vi 
inte utrustning till att göra. Ett annat alternativ hade varit att mäta utsignalen från 
filtret, att leda ut signalen från FPGA:n och se om vi har någon förbättring där.  
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6  Slutsats

Vår uppgift var att undersöka om vi kan förbättra signalkvalitén genom att översampla A/D-
omvandlaren. Svaret på detta är att vi inte kunde förbättra signalkvalitén väsentligt. Teoretiskt 
skulle signalkvalitén öka med 3 dB, det blev bara 0,7 dB. Den stora frågan som ska besvaras 
är varför. Det kan beror på olika saker och vi kan inte säga exakt vad det är som inte fungerar. 
Vi har uteslutit några alternativ, vi vet att utgången inte begränsar signalen. Vi vet att det inte 
finns några störningar på ingången och att våra mätinstrument fungerar. Vi gjorde 
förändringar på vår filterkod och det gav inte några skillnader. För att kunna bestämma varför 
konstruktionen inte fungerar krävs fler mätningar och förändringar på TV-kortet. Det har vi 
inte möjlighet att hinna med i detta examensarbete men det vi skulle gjort för att ta reda på var 
begränsningen ligger skulle vi göra följande.

Det första vi skulle gjort är att verifiera att vår filterkonstruktion verkligen fungerar genom att 
skapa en testbänk. När vi verifierat att vår konstruktion fungerar skulle vi gå vidare med att 
mäta värdet på signalen vid olika ställen på TV-kortet. Först att mäta kvalitén direkt efter 
A/D-omvandlaren, då kan vi se om A/D-omvandlaren verkligen fungerar som den ska. Det 
kan finnas störningar på denna som exempelvis strömmatningen. Nästa steg skulle vara att 
mäta signalen efter vårt filter, att lägga ut signalen från FPGA:n. Genom detta kan vi få reda 
på var problemet finns. Har vi inte kunnat lokalisera problemet nu så finns det i FPGA:n, dvs 
att koden i FPGA:n begränsar signalen.

Slutsatsen är att vår konstruktion inte fungerar som den teoretisk borde. Vi har försökt ta reda 
på vad problemet är men vi har inte möjlighet till det pga tidsbegränsning. 
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8 BILAGOR

Bilaga 1
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Bilaga 2

Förkortningar

A/D Analog till Digital

FPGA Field-Programmable Gate Array, en integrerad programmerbar 
krets

D/A Digital till Analog

SNR Signal to Noise Ratio

S/H Sample and Hold

VHDL Programspråk för programmering av FPGA


