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Sammanfattning
Rutiner skrivna i Verilog har utvecklats för avkodning av en frekvensmodulerad signal givet ett 
Analog Devices AD9874-chip. Olika metoder för I/Q-demodulation har utvärderats och av dessa 
har CORDIC valts och implementerats i Verilog.

Koden har till viss del testats på en IGLOO nano-FPGA men framförallt simulerats och verifierats i  
ModelSim.

Abstract
Routines  written  in  Verilog  have  been  developed  to  perform I/Q-demodulation  of  a  frequency 
modulated signal given values from a Analog Devices AD9874 chip. Different methods for I/Q- 
demodulation have been evaluated and among these CORDIC has been chosen and implemented in 
Verilog.

The code has to some extent been tested on a IGLOO nano FPGA but foremost been simulated and 
verified in ModelSim.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Axentia tillverkar framförallt skyltar som visar realtidsinformation vid hållplatser för bussar om hur 
lång tid  det  är  kvar  till  nästa  buss  går.  Skyltarna  tillverkas  för  att  vara  helt  fristående genom 
batteridrift  och  görs  förhållandevis  små  så  att  de  ska  vara  enkla  att  montera  upp  i  befintliga 
busskurer eller stolpar vid dessa. Fördelen med detta är att det inte krävs någon framdragning av 
ström eller andra större ingrepp i miljön där skyltarna ska användas.

För att förmedla information till  dessa skyltar använder man sig av det befintliga FM-nätet och 
sänder information på en kanal som kallas för DARC som ligger vid 76 kHz. Informationen om var 
bussarna befinner sig och därmed beräkning av vilken information som ska presenteras hanteras 
inte av Axentia utan av andra aktörer som samlar in information om bussarnas position.

Anledningen att man valt att ta emot information över det befintliga radionätet är att det lämpar sig 
väldigt väl då man vill skicka information till ett stort antal mottagare samtidigt utan att behöva 
upprätta en dedikerad anslutning till respektive mottagare.

1.2 Målsättning
Uppgiften under examensarbetet har varit att utforska möjligheten att utveckla en ny mottagare för 
information sänd över DARC där man använder ett väldigt enkelt radiochip för att sedan låta en 
FPGA ta hand om avkodning och felrättning.

Motivationen bakom detta har primärt varit att uppnå en så låg strömförbrukning som möjligt. Detta 
kan uppnås då man har mer kontroll över systemet givet att avkodningen kan göras så specifik som 
möjligt för just DARC.

Valet av FPGA har också gjorts utifrån ambitionen att hålla strömförbrukningen på en så låg nivå 
som möjligt  och  där  har  bedömningen  gjorts  att  Actels  IGLOO  nano-FPGA:er  passar  bra  för 
ändamålet. De har en låg strömförbrukning då de är igång och har även möjlighet att gå ned i ett 
standbyläge, ”Flash*Freeze”, då de drar mycket lite ström men behåller aktuella värden i FPGA:n 
och kan snabbt återgå till vanligt läge.

1



2



2. Teori
Då  arbetet  kretsat  kring  frekvensmodulerad  radio  utelämnas  information  om  andra 
moduleringstekniker  då  de  hamnar  utanför  ramen  för  examensarbetet.  Nedan  följer  en  kort 
sammanfattning av frekvensmodulerad radio och övrig teori relevant för examensarbetet.

2.1 FM-radio
Frekvensmodulerad radio har använts sedan 30-talet. Frekvensmodulering innebär att istället för att 
som i t.ex. AM-radio låta amplituden variera med signalens amplitud varierar man frekvensen och 
låter den förmedla information om amplituden på signalen [1]. Vid applikationer då endast mono- 
kanalen ska extraheras räcker en enkel demodulation och användning av amplitudskillnad mellan 
respektive  sampel  över  tid.  Ovanför  mono-kanalen  kodas  information  för  att  konstruera  en 
stereosignal såväl som flera kanaler för förmedling av digital information vid frekvenser som inte är 
hörbara för det mänskliga örat.

Variationen i frekvens sker kring en bärfrekvens som vad gäller FM-radio för ljud vanligtvis ligger 
mellan 87,5 och 108 MHz. Från början sändes endast mono men tidigt på sextiotalet antogs en 
standard för att förmedla stereo-radio. Någonting som betraktades som viktigt var dock att även 
mono-mottagare  fortfarande skulle  kunna ta  emot  sändningarna  och man valde  därför  att  koda 
summan av vänster och höger kanal mellan 30 Hz och 15 kHz för att sedan lägga till vänster minus 
höger kanal mellan 25 och 38 kHz och 38 kHz och 53 kHz AM-kodad.

Ett typiskt frekvensspektrum för FM-sändning visas i Figur 1. Notera att DARC-signalen endast 
visas symboliskt, faktisk bandbredd och signalintensitet framgår inte av figuren.

Senare utveckling ledde bland annat till utökningar likt RDS (eller RBDS i USA) som är en digital 
kanal lämpad för att förmedla till exempel text. Denna kodas vid 57 kHz och är felkorrigerande.
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Figur 1: Typiskt frekvensspektrum för FM-sändning [13]. med DARC



2.2 DARC
DARC (Data Radio Channel) är en digital kanal som är kodad vid 76 kHz. Moduleringstekniken 
som används är GMSK. GMSK [1],[2] är en variant av MSK [1],[2] som i sin tur kan betraktas som 
en typ av FSK (Frequency-shift keying) [1],[2]. FSK innebär att man låter förmedla data genom 
sinussignaler med olika frekvens och samma amplitud.

MSK skiftar aldrig fas i frekvensbytena vilket gör att signalen har en konstant envelopp. Ett enkelt 
exempel på hur en MSK-modulerad signal ser ut i tidsdomänen visas nedan (Figur 2).

Fasen växlar mellan fyra olika värden (Figur 3).

GMSK är MSK filtrerat med ett gaussiskt lågpassfilter, detta görs för att minska den bandbredd som 
krävs för signalen. GMSK används även för till exempel GSM.

2.3 IQ-modulering
IQ-modulering där I står för in-phase och Q för quadrature phase är en moduleringsteknik som 
lämpar sig väl för generering av signaler där digital information förmedlas. Tekniken kan användas 
för generering av såväl AM, PM som FM-signaler (givet sambandet mellan derivatan av en signals 
fas och dess frekvens).
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Figur 2: MSK i tidsdomänen [10]

Figur 3: Exempel på MSK [11]



Fördelen med IQ-modulering är att de data som ska förmedlas kan mappas mot ett godtyckligt antal 
kartesiska koordinater varpå I- och Q-värdenas fas och amplitud fastställs för att ge information om 
vilken punkt som ett aktuellt sampel motsvarar för att sedan moduleras på bärvågen.

Ett lite mer komplext exempel på IQ-modulering är 16-QAM (Figur 4) där 16 olika punkter i IQ- 
planet används och amplitud och fas på signalen ändras för att förmedla vilken punkt det aktuella 
samplet motsvarar [1],[2].

2.3.1 IQ-demodulering
Då en IQ-modulerad signal ska demoduleras måste fas och amplitud fastställas. Detta kan tyckas 
trivialt men det som gör det lite mer komplext är att bärvågen för den modulerade signalen måste 
återvinnas för att samplandet sker vid rätt tillfällen i tid.

För att  åstadkomma detta  används ofta  Costas loop [1].  Costas loop ger  givet  den modulerade 
signalen  som  indata  I-  och  Q-värden  för  den  frekvens  som  används  genom  att  återvinna 
bärvågsfrekvensen för signalen som ska behandlas. Ett exempel visas i Figur 5.
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Figur 4: 16-QAM-exempel [12]



VCO i figuren (Figur 3) står för Voltage Controlled Oscillator.

Syftet med användadet av Costas loop är som konstaterat att återvinna bärfrekvensen för att avgöra 
när i tid samplingar av signalen ska göras. Även om bärvågsfrekvensen är känd är den i allmänhet  
inte synkroniserad i  tid med mottagaren och även utsatt  för påverkan av andra faktorer då den 
färdats från sändare till mottagare.

En  annan  lösning  för  samma  problem  är  att  använda  en  PLL  (Phase-Locked  Loop)  vilket 
radiochipet som varit aktuellt under examensarbetet använder. Detta innebär att de sampel chipet 
producerar kommer att ha en fasreferens som är låst mot bärvågen.

2.4 CORDIC
CORDIC är en algoritm som kan användas för beräkna olika trigonometriska funktioner [3],[4]. 
Under arbetet har den använts för att rotera fasen för ett komplexvärt värde till så nära noll som 
möjligt. Det är alltså vinkeln för vektorn I- och Q-värdena bildar som söks. En arctangens-funktion 
skulle vara lämplig för detta. Det som då gör CORDIC till ett lämpligt val vid implementationer i 
till  exempel  en FPGA, då ingen hårdvaru-multiplikator  finns  tillgänglig,  är  att  detta  kan göras 
genom endast skiftoperationer, additioner och subtraktioner.

Första steget i CORDIC-algoritmen är att titta på det reella värdets tecken. Om detta är negativt 
byter man plats på det imaginära värdet och det reella värdet. Detta motsvarar att rotera fasen nittio 
grader.  Rotationen  görs  plus  nittio  grader  eller  minus  nittio  grader  beroende  av  det  imaginära 
värdets tecken.

Sedan utförs ett antal rotationer med successivt mindre vinklar med slutmålet att låta vektorn det 
imaginära och reella värdet bildar ligga så nära den positiva axeln för det reella värdet som möjligt.
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Figur 5: Costas loop [8]



Alltså då fasen är så liten som möjligt. Vid varje iteration adderas eller subtraheras det reella värdet  
skiftat ett steg till höger från det imaginära och det imaginära skiftat ett steg till höger från det reella 
beroende på åt vilket håll rotationen utförs.

Då hela rutinen har körts igenom kommer den imaginära delen att ligga nära noll och det reella 
värdet kommer att ge vektorns längd gånger ungefär 1,647 (för mer information om varför det blir 
så se [3] och [4]). Vektorns längd är dock inte intressant i användningen av CORDIC i detta arbete 
då  endast  frekvensskillnader  är  av  intresse,  inte  skillnader  i  amplitud  i.o.m.  att  en 
frekvensmodulerad signal analyseras.

Då algoritmen är iterativ uppnås en allt högre precision ju fler iterationer som genomförs. Efter den 
första utvärderingen för att avgöra om fasen ska roteras nittio grader roteras fasen varje iteration 
med arctan(2^-n) där n först är noll och sedan halveras för varje iteration. Detta ger vinklar enligt 
Tabell 1 för de första åtta rotationerna.
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Figur 6: CORDIC-rotationer



Tabell 1: Rotationsvinklar i CORDIC
2^-n Vinkel (arctan(2^-n))
1,00000 45,00000º
0,50000 26,56505º
0,25000 14,03624º
0,12500 7,12502º
0,06250 3,57633º
0,03125 1,78991º
0,01563 0,89517º
0,00781 0,45000º

2.5 Verilog
Verilog är ett hårdvarubeskrivande språk. Det används huvudsakligen för att designa, verifiera och 
implementera  digitala  kretsar  på  RTL-nivå  (Register  Transfer  Level).  Syntaxen  gjordes  vid 
utvecklingen medvetet ”C”-lik, att jämföra med VHDL som också är ett hårdvarubeskrivande språk 
men som har en syntax mer lik ADAs.

Verilog började utvecklas 1983 vid Gateway Design Automation [5]. 1995 antogs en standard för 
Verilog av IEEE (IEEE Standard 1364-1995) som vanligtvis benämns Verilog-95 [5].

2.5.2 Vidare utveckling av Verilog
Verilog utvecklades senare vidare och detta ledde till IEEE Standard 1364-2001, eller Verilog-2001 
[5]. Verilog-2001 innehöll många förbättringar av språket och införde bland annat hantering av tal i 
två-komplements-format.  Verilog-2005 utökade språket ytterligare med mindre förbättringar och 
rättandet av mindre fel [6].

2.5.3 SystemVerilog
SystemVerilog skapades genom att delar av SuperLog från Accelera infogades i Verilog. Många nya 
konstruktioner och datatyper lades till och det ledde till IEEE Standard 1800-2009. Den kod som 
skrivits under arbetet använder dock inte några av de nyheter som följde med SystemVerilog och 
detaljer kring dessa utelämnas därmed. Vidare läsning om SystemVerilog finns i [7].

2.5 SPI och SSI
Det radiochip som varit aktuellt att använda har ett SPI-gränssnitt för programmering av chipet och 
ett SSI-gränssnitt för förmedling av data. Dessa gränssnitt beskrivs kort nedan.
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2.5.1 SPI
SPI som står  för  Serial  Peripheral  Interface är  ett  gränssnitt  som används för att  programmera 
elektroniska  kretsar  likt  det  radiochip  som använts  i  examensarbetet.  Det  radiochip  som varit 
aktuellt under arbetet har ett SPI-gränssnitt för programmering av en rad olika parametrar vad gäller 
utmatning av data och hantering av radiosignalen det får som indata.

2.5.2 SSI
SSI som står för Synchronous Serial Interface är det gränssnitt radiochipet som varit aktuellt att 
arbeta mot under examensarbetet har för förmedling av data. Det utgörs av en klocksignal, en seriell 
datasignal och en frame sync-signal. Under arbetet har det förutsatts att data från chipet förmedlas 
med 16 bitars upplösning för I- respektive Q-värden och att frame sync-signalen ges på negativ 
klockflank innan I- och Q-värden ges på datasignalen.
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3. Genomförande
Arbetet har utförts på Axentia Technologies kontor i Mjärdevi i Linköping under handledning av 
framförallt Frithjof Qviqstad. Det har i huvudsak bestått i att skriva kod i Verilog och simulera den i  
ModelSim, som beskrivs kort nedan.

3.1 Hårdvara
Hårdvaran som har använts är ett utvärderingskort för Actels IGLOO nano-FPGA:er (Figur 7) som 
är  utrustat  med en IGLOO nano AGLN250.  Kortet  är  utrustat  med bland annat  knappar,  DIP-
switchar och lysdioder vilket har möjliggjort enklare tester av den kod som producerats.

IGLOO nano AGLN250 som sitter på kortet innehåller 250 000 systemgrindar vilket motsvarar 
ungefär 6144 d-vippor.

3.2 Metodval
Då demoduleringen skulle utföras i en FPGA betraktades det som uteslutet att implementera en 
”riktig” arctangens-funktion då det skulle kräva för mycket resurser i hårdvaran. Syftet med vald 
metod är att bestämma vinkeln för konstellationspunkten I- och Q-värdena ger mot den positiva I-
axeln.
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Figur 7: IGLOO nano Evaluation Board [14]



3.2.1 LUT
En enkel lösning vore att använda en LUT (LookUp Table) för att avgöra vinkel för den vektor I- 
och Q-värdena bildar. Det bedömdes dock att det skulle kräva alltför mycket resurser i FPGA:n för 
att lagra en tabell med rimlig precision.

3.2.2 Derivata
En annan variant som övervägdes tidigt under arbetet var att använda sig av I- och Q-värdenas 
derivata enligt uttrycket nedan.

X = I∗dQ
dt

−Q∗dI
dt

Det skulle antagligen ha urartat till förhållandevis effektiv kod men metoden övergavs till fördel för 
CORDIC framförallt av de skäl som redovisas nedan.

3.2.3 CORDIC
Valet  föll  till  sist  på  att  implementera CORDIC. Det  betraktades  dels  som mest  intressant  och 
effektivt och att  CORDIC är en iterativ algoritm gjorde den även till  ett  bra val då i  stort  sett 
godtycklig precision kan uppnås beroende av hur många iterationer algoritmen körs igenom.

3.3 Mjukvara
Nedan följer  en  kort  sammanfattning  av  några  av  de  mjukvaruverktyg  som har  använts  under 
arbetets gång.

3.3.1 Utvecklingsmiljö
Den utvecklingsmiljö som har använts är Libero IDE som erhållits från Actels webbsida och har 
bestått  av olika komponenter för att  gå från kod, till  simulering,  till  syntetisering och slutligen 
programmering  av  den  FPGA som  funnits  tillgänglig.  Till  miljön  finns  en  programvara  för 
projekthantering som ger enkel tillgång till de övriga komponenterna varav några beskrivs nedan 
och som gör att vägen från kod till programmering går smidigt.

3.3.2 ModelSim
ModelSim är det verktyg som har använts för simulering av den kod som skrivits. Då radiochipet 
först har funnits tillgängligt några veckor in i examensarbetet har det inte använts rent praktiskt och 
ModelSim har därför använts för att testa koden med teoretiska värden för att se att allting fungerat 
som det ska.
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3.3.3 Synplify
Synplify är syntesverktyget som har använts för att syntetisera skriven Verilog-kod för att sedan 
kunna gå vidare och programmera det  utvärderingskort  för IGLOO-FPGA:n som använts.  Som 
konstaterat ovan har dock större delen av arbetet snarare simulerats då det inte funnits någon källa  
tillgänglig för att ge data till kortet. Viss kod har ändå testats på kortet för att verifiera att den givit  
samma resultat  i  praktiken  som i  ModelSim,  såsom att  testa  CORDIC-rutinen  med en  mindre 
uppsättning värden.

3.4 Översikt
Nedan visas en enkel översikt över systemet som består av ett Analog Devices AD9874-chip och en 
IGLOO nano FPGA och de moduler i denna som genererats utifrån kod skriven i Verilog (Figur 8).

I figuren (Figur 8) är FM alltså en bitström som ger den avkodade frekvensmodulerade signalen för 
en given frekvens.
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Figur 8: Översikt
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4. Resultat
Då det inte har funnits möjlighet att använda sig av radiochipet från Analog Devices (AD9874) i 
praktiken har verifiering och testning av koden fått begränsas framförallt till simulering.

Första steget var att testa att gränssnittet mot radiochipet fungerar som det ska. För utdata har det ett 
SSI-gränssnitt och därför skrevs en enkel testbänk som simulerar en klocka, frame sync-signal och 
data  som sedan kördes  i  ModelSim.  Radiochipet  är  flexibelt  vad gäller  programmering av  hur 
utdatan ska ges via en SPI-gränssnitt och antagandet gjordes att utgå från att chipet är programmerat 
så att det ger en frame sync-signal då ett nytt värde har avkodats varpå I- och Q-värdena matas ut 
seriellt med 16 bitars upplösning (Figur 9).

Nästa steg blev att undersöka vilken algoritm som kunde vara lämplig för IQ-demodulationen. Valet 
föll på CORDIC av de skäl som redovisas ovan, nämligen att den kan implementeras med endast 
skiftoperationer, additioner och subtraktioner.

Då CORDIC väl var implementerad i Verilog matades därefter manuellt I- och Q-värden in och 
resultatet analyserades. Själva implementeringen av CORDIC gick förhållandevis snabbt och efter 
lite arbete med att justera de vinklar som används i rotationerna uppnåddes en rimlig precision. 
Större delen av tiden med CORDIC-koden gick dock åt till optimering för att se till att kod inte 
syntetiserades på ett sådant sätt att alltför mycket resurser i FPGA:n gick åt till denna del.

Störst resultat vad gäller detta nåddes då den del av koden som utför rotationerna separerades från 
huvudmodulen.  Rotationerna  utfördes  sedan över  ett  antal  klockcykler  med allt  mindre  vinklar 
istället för att försöka utföra allting på en klockcykel. Detta har inte någon inverkan på systemets 
prestanda överlag då detta ändå sker snabbare än det tar att läsa in ett nytt sampel från radiochipet.

För att verifiera att koden fungerar har som nämnts ovan framförallt ModelSim använts med en 
enkel testbänk som kör värden först genom gränssnittet mot AD9874-chipet för att sedan låta dem 
gå  genom  CORDIC-rutinen.  Resultatet  har  sedan  presenterats  och  jämförts  med  en  optimal 
demodulering. En körning av testbänken med tolv värden från 0 till 330 grader gav följande resultat 
med en maximal avvikelse på mindre än en grad från använd vinkel vid generering av I- och Q-
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Figur 9: AD9874 SSI-gränssnitt [9]



värden (Tabell 2). I-värdena har genererats genom att multiplicera 1024 med cosinus av respektive 
vinkel och Q-värdena genom att multiplicera 1024 med sinus av respektive vinkel.

Koden har simulerats i ModelSim med datatypen real och åtta iterationer i CORDIC. Då algoritmen 
används i praktiken kommer värdena att avrundas till ett nio bitars heltal.

Tabell 2: Använda värden och resultat efter simulering i ModelSim
Vinkel (º) I-värde Q-värde Resultat (º) Avvikelse (º)
0 1024 0 359,04472 0,95528
30 887 512 30,81724 0,81724
60 512 887 59,18276 0,81724
90 0 1024 89,04472 0,95528
120 -512 887 120,81724 0,81724
150 -887 512 149,18276 0,81724
180 -1024 0 180,95528 0,95528
210 -887 -512 210,81724 0,81724
240 -512 -887 239,18276 0,81724
270 0 -1024 270,95528 0,95528
300 512 -887 300,81724 0,81724
330 887 -512 329,18276 0,81724

4.1 Resursförbrukning i FPGA
Första implementationen av CORDIC ledde till en väldigt stor förbrukning av grindar i FPGA:n 
som en följd av det  som beskrivits  ovan vad gäller  att  koden var  skriven på ett  sådant  vis  att 
syntesverktyget  genererade en kretsbeskrivning som utförde  samtliga CORDIC-rotationer  på en 
klockcykel i FPGA:n. Detta ledde till att ungefär 23% av FPGA:n gick åt (detta förvisso inklusive 
gränssnittet mot radiochipet).

När  koden  skrivits  om  för  att  istället  utföra  rotationerna  över  ett  antal  klockcykler  gav  det 
tillsammans med några ytterligare optimeringar av koden ett resultat då cirka 14% av FPGA:ns 
grindar  användes  vilket  motsvarar  ungefär  860  D-vippor.  Vid  nuvarande  implementation  går 
värdena genom CORDIC-rotate (se Figur 8) åtta gånger vilket ger en tillräckligt god precision. 
Detta kan minskas eller ökas beroende av krav på precision mot hur lång tid rutinen kan tillåtas ta 
innan ett värde har producerats.
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5. Slutsatser
Kod skriven i Verilog har producerats för att läsa in data från ett Analog Devices AD9874-chip. De 
I- och Q-värden som läses in har sedan avkodats med hjälp av en CORDIC-rutin även den skriven i 
Verilog för att sedan som utdata ge vinkelskillnaden mellan avkodat sampel och det förra samplet.  
Detta korrelerar med amplitud på FM-signalen och skulle kunna D/A-omvandlas för att lyssna på 
mono-kanalen för en given frekvens även om detta inte varit målet med arbetet.

Den kod som har skrivits har dels testats med ett fåtal värden på ett utvärderingskort från Actel med 
en AGLN250-FPGA men framförallt  simulerats  i  ModelSim med ett  större antal  värden för att 
avgöra hur väl koden avkodar indatan jämfört med en helt optimal avkodning.

Då del av målsättningen med uppgiften var att hålla strömförbrukningen på en så låg nivå som 
möjligt har det varit av intresse att mäta denna. Det har inte varit möjligt att göra i praktiken då 
radiochipet inte har kopplats till FPGA-kortet. I programvaran som använts finns dock ett verktyg 
för att göra en uppskattning av strömförbrukningen och den har estimerats till ungefär 2,74 mW 
vilket bekräftats vara ett rimligt värde av Frithjof Qvigstad i egenskap av handledare. Bilden nedan 
visar ungefär hur mycket de olika delarna av designen bidrar med (Figur 10).

Det  finns fortfarande arbete  kvar  vad gäller  optimering av Verilog-koden för  att  få  ned antalet 
använda grindar i FPGA:n med bibehållen funktion och precision.
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Figur 10: Strömförbrukning
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6. Vidare utveckling
Avgränsningen av examensarbetet har gjort att det inte funnits tid nog att koppla AD9874-chipet till 
FPGA-kortet för att se hur det presterar i praktiken.

Nästa steg är att låta den avkodade datan filtreras för att få ut den information som utgör DARC-
kanalen. Därefter ska igen en avkodning av I- och Q-värden utföras för att få ut rådatan som skickas 
över DARC.

När väl en fungerande komplett DARC-avkodare är färdig ska den integreras med befintlig teknik 
för de skyltar som är Axentia Technologies primära område och eventuellt ersätta tidigare avkodare.
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7. Förkortningar
AM - Amplitudmodulering

CORDIC - COordinate Rotation DIgital Computer

DARC – DAta Radio Channel

FPGA – Field Programmable Array

FM – Frekvensmodulering

FSK – Frequency Shift Keying

GMSK – Gaussian Minimum Shift Keying

MSK – Minimum Shift Keying

PLL – Phase Locked Loop

RTL – Register Transfer Level

SPI – Serial Port Interface

SSI – Synchronous Serial Interface
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