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Увод
Дигитална обрада сигнала (DSP) је постала веома популарна област проучавања највише
захваљујући напретку теорије комуникација, дигиталне (рачунарске) технологије и
потрошачких апарата. Покретачка сила која стоји иза овог напретка је свакако потреба да
се уређаји учине још бољим, а DSP нуди многе технике за то. На пример, људи воле да
уживају у музици и воле да преузимају нове песме са Интернета, међутим са спорим
везама би процес преузимања трајао сатима. Са програмима за MP3 компресију, величина
песама се безмало смањује за 90% и може се преузети за само неколико минута. MP3
верзија песме није иста као оригинал, али је довољно добра апроксимација да велики број
људи не може да је разликује од оригинала. Како је ово могуће? Прво је потребно
познавање песме (односно сигнала) и како је дигитално представљена, на основу чега
можемо да направимо алгоритам за уклањање података које кориснику неће недостајати.
Све ово је део дигиталне обраде сигнала.

1.1 Шта је сигнал?
Сигнал је променљиви феномен који се може мерити. Обично је то нека физичка величина
која се мења са временом, мада је могућа и зависност од других фактора, као што је
простор. Неки примери сигнала су звук (или прецизније акустични притисак), напон (на
пример разлика напона коју ствара микрофон), слика коју преноси дигитална камера, итд.
Температура је друга врста сигнала, вредности које меримо у току дана (на пример сваког
сата) ће се мењати од хладно (рано ујутру), па све топлије и топлије (до поподнева) након
чега долази хладније (предвече) и на крају хладно (ноћ). Неретко се јавља потреба за
праћењем сигнала у току неког временског периода, на пример уколико намеравате да
путујете у неки удаљени град, средња температура у том граду вам даје грубу процену
шта треба понети од одеће, али ако се има увид у то како се мења температура у току дана,
знаћемо да ли да понесемо јакну или не.
Измерени сигнали могу да имају грешку због ограничености мерних инструмената,
односно због околине у којој се мере. На пример, хладни поветарац може да утиче на
температурни сензор.
Реални сигнали као што је температура се могу мерити континуално, тако да кад год
погледате термометар, можете очитати вредност, па чак иако је време очитавања
произвољно мало. Температуру можете бележити сваке секунде, минута или сата, али
интуитивно разумете да температура има и вредности између очитавања које ви не знате.
Уколико на пример мерите температуру сваког сата, тиме са намером игноришете све
вредности између два тренутка мерења. Када континуални сигнал мерите периодично,
тада као резултат мерења имате репрезентацију сигнала.
Појам сигнала се може разумети као (континуални или дискретни) низ (континуалних или
дискретних) вредности. Вредност континуалних сигнала постоји за било коју произвољну
вредност индекса (можете мерити температуру у подне или ако желите у 0.000000003
секунди након поднева). Дискретни сигнали имају ограничења што се тиче индекса, чија
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вредност мора бити цео број. На пример, може се забележити маса свих планета нашег
сунчевог система, означавајући планете на основу њихове релативне удаљености од
сунца. Због једноставности се узима да дискретни сигнал има целобројне индексе, при
чему се мора знати зависност између индекса и времена (или неког другог параметара).
Вредности сигнала, исто тако могу бити са произвољном прецизношћу (континуалне) или
са ограниченом прецизношћу (дискретне). Дискретне вредности не значе и целобројне,
како би се могло помислити, већ су то најчешће рационални бројеви. На пример,
температура од 72.3 F се може представити као
. Из овога следи да се ирационални
бројеви не могу представити у рачунару, већ само могу бити апроксимирани. За π можете
узети вредност 3,14, али је то само приближна вредност, исто је уколико узмете вредност
3,141592654, што значи да можете π да предтавите и са 50 милиона децимала, то ће опет
бити апроксимација.
Пример сигнала са дискретним вредностима и континуалним параметром би био број
људи у некој згради у току времена. Време се може мерити деловима секунде, број људи
ће увек бити целобројна вредност. Такође, могуће је имати сигнал са континуалним
вредностима где је индекс дискретна вредност, на пример време рођења сваке особе у
граду. Особа 4 може бити старија само микросекунду од особе 5, па они технички ипак
нису рођени истовремено, што не значи да две особе не могу бити рођене у исто време,
већ да можемо да одаберемо коју год желимо тачност приликом мерења времена.
Већина сигнала из природе има континуалне вредности, али су сигнали унутар рачунара
дискретни. Дискретни сигнали често представљају апроксимацију континуалних сигнала.
Конвенционални начин обележавања дискретних сигнала је
, док се континуални
сигнали обележавају као
. Стога постоје четири врсте сигнала:
Сигнали који имају континуалне вредности за континуалну вредносту параметра.
Реалан свет је препун оваквих сигнала, али уколико их желимо да обрађујемо
помоћу рачунара, потребно је да их апроксимирамо.
Сигнали који имају континуалне вредности за дискретне вредности параметра
односно независно променљиве.
Сигнали који имају дескретне вредности за континуалне вредности параметра.
Сигнали који имају дискретне вредности за дискретне вредности параметра.
Овакви сигнали се користе унутар рачунара, с тим што је опсег бројева који се могу
представити ограничен.
Сигнали који припадају првој групи су познати као аналогни, док су сигнали четврте
групе познати као дигитални.
У дигиталном свету сигнал није ништа друго до низ бројева и може се замислити као
вектор, односно једнодимензионална матрица. Постоје и вишедимензионални сигнали, као
што су слике које су дводимензионални сигнал. Постматрање сигнала као матрице је
веома битно због тога што је тада могућа примена знања из линеарне алгебре над њима.
Значење тих бројева зависи како од примена тако и од временске диференце између
вредности. Стога имамо да низ бројева може да представља промену акустичног притиска
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мерену сваке милисекунде или вредност температуре у степенима Целзијуса мерену
сваког сата.

1.2 Разлике између аналогних и дигиталних сигнала
Као што смо већ раније поменили, постоје две врсте сигнала: аналогни и дигитални. Назив
аналогни потиче од речи аналогија, континуални сигнали (сигнали из реалног света) се
могу конвертовати у различите форме, као што је на пример аналогна копија, приказана на
слици 1.1. На овој слици видимо репрезентацију ваздушног притиска детектованог од
стране микрофона у току времена. Касетофон на који је прикључен микрофон прави
копију сигнала тако што подешава магнетизацију траке која пролази испод главе за
читање и писање. На овај начин се оригинални сигнал (ваздушни притисак променљив у
времену) представља као магнетизација по дужини траке. Касније се, наравно, садржај
траке може читати, при чему магнетизам покретне траке утиче на наелектрисања која
пролазе кроз магнетну главу, при чему се добија веома слаб сигнал који треба појачати и
проследити до звучника који претварају електрични сигнал у акустичне вибрације.
Аналогни сигнал је сигнал који има континуалне вредности и може се одмеравати у
произвољном временском тренутку и са произвољном тачношћу. Аналогни сигнали се
могу представити као функције. Уколико добро познајете сигнал могуће је да га
представите математичком функцијом или апроксимирате уколико је апроксимација
задовољавајућа за дату примену. Математичке функције су компактне и лако се
манипулише њима. Ознака
значи да је реч о аналогном сигналу. Временска
променљива, t, може имати било коју вредност из скупа реалних бројева.

Слика 1.1

5

Дигитални сигнали са друге стране имају дискретне вредности. Поступак дибијања
дигиталног сигнала од аналогног је познат као одмеравање, а аналогни сигнал се одмерава
у унапред одређеном временском тренутку након чега се добијена вредност памти.
Вредностима дигиталног сигнала се приступа помоћу индекса који је најчешће цео број.
Дигитални сигнали се означавају као
. Променљива n и t су у следећој релацији: , где је
периода одмеравања. Уколоко мерите спољашњу температуру сваког
сата, тада је периода одмеравања
, а ви мерите вредност у тренутку
(0 сати,
почетно време) затим у
(1 сат)
(2 сата),
(3 сата), итд. Овако је настала
квантизација сигнала у времену, што значи да имамо вредности сигнала само у одреженим
временским тренуцима. Периода одмеравања сигнала не мора бити цео број.
На слици 1.2 је приказан један пример одмеравања. На првом графику је приказана
континуална функција у времену. На другом графику је приказан поступак одмеравања
који се може схватити као множење континуалне функције функцијом која има вредности
1 у тачно одређеним временским тренуцима, а иначе има вредност 0. Последњи график
приказује резултујући дигитални сигнал.

Слика 1.2

Уколико претпоставимо да сигнал x има следеће вредности
и
. Да ли
можемо да закључимо да је
? Проблем је што немам вредност сигнала за
, па би свака интерполација требала бити изведена пажљиво.
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Амплитуда дигиталних сигнала се такође дискретизује. Вредност добијена након
одмеравања се смешта у меморију. Свака меморијска локација се карактерише коначном
тачношћу. Уколико је број који се смешта у меморију превише мали или превише велики
тада ће у меморијску локацију бити смештена одсечена вредност. Као пример ћемо узети
бензинску пумпу, где је могуће приказати цену купљеног горива са пет цифара, од чега
прве три цифре представљају динаре, а последње две паре. Уколко неко сипа гориво за
999.99 динара, а затим покуша да сипа за још две пара, тада ће на дисплеју бити приказан
износ од само 000.01 динара, због тога што дисплеј не може да прикаже тако велики број.
Слична је ситуација уколико неко хоће да купи гориво за хиљадити део паре, тада ће на
дисплеју увек бити 000.00 динара. Иста је ситуација и са меморијом, вредност коју треба
сместити не сме бити ни превелика ни премала, иначе ће бити одсечена да би се уклопила
у капацитет меморијске локације. Вредност може бити истовремено и премала и
превелика, на пример на дисплеју бензинске пумпе ће бити приказано 000.00 динара
уколико је вредност купљеног горива 1000.004.
Слика 1.3 приказује како сигнал може да се појави на три различита начина: као аналогни
сигнал, као дигитални сигнал и као аналогни сигнал који се заснива на дигиталном
сигналу. Уколико се сигнал из реалног окружења дигитализује ради обраде у рачунару и
затим га конвертујемо назад у реални свет, можемо да уочимо сва три начина
представљања. На првом графику је приказ сигнала из реалног окружења на осцилоскопу.
График у средини приказује изглед сигнала добијен одмеравањем сигнала са првог
графика сваких десет милисекунди. Последњи график приказује изглед реконструисане
верзије почетног сигнала, која је добијена на основу дигиталних вредности. Иако је облик
оригинала и реконструисаног сигнала, грубо гледано, идентичан, разлике су уочљиве.

Слика 1.3
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Аналогна обрада сигнала је јефтинија зато што се користе релативно јефтинији елементи
као што су отпорници, кондензатори, операциони појачавачи, итд. Код дигиталне обраде
сигнала користимо множаче, сабираче, елементе за кашњење (регистре). Дигитална
обрада сигнала је доста флексибилнија од аналогне обраде, на пример исправљање и
откривање грешака се веома лако имплементира у дигиталној обради сигнала.

Филтри
Веома

често желимо да манипулишемо сигналом, на пример појачате јачину звука на
вашем музичком уређају или појачате бас (звук ниске фреквенције) или подешавате
фреквенцију звука помоћу еквилајзера. Ови примери не морају бити дигитална обрада
сигнала јер могу бити реализовани и помоћу аналогних уређаја, али нам указују на који
начин би можда желели да утичемо на сигнал. Филтри нам омогућавају да мењамо сигнал
на неки од наведених начина. Како функционишу филтри, каква је њихова архитектура и
како се праве су нека питања на која ћемо покушати да дамо одговоре.
Слика 2.1 један приказује резултате филтрирања једног произвољног сигнала. На првом
графику је приказан сигнал који се филтрира. На другом графику је сигнал на излазу из
нискофреквентног филтра (филтар који пропушта ниске фреквенције) и да се приметити
велика сличност са оригиналним сигналом. Филтрирани сигнал има једну вредност више
од оригиналног сигнала, због такозваног ефекта филтра (број излазних вредности из
филтра је једнак броју улазних вредности увећан за број коефицијената филтра мање
један). На последњем графику је сигнал на излазу из високофреквентног филтра (филтар
који пропушта високе фреквенције) и може да се уочи да је већина вредности у околини
нуле што указује на мале промене сигнала.

Слика 2.1
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Фреквентни спектар сигнала је дат на слици 2.2, а на изглед карактеристике утичу нуле
које долазе након последње вредности сигнала.
На графику у средини је приказан импулсни одзив нискофреквентног филтра, који указује
на то како ће филтар утицати на наш улазни сигнал. Ниске фреквенције ће проћи без
промена, али ће зато високе фреквенције бити ослабљене. На пример фреквенција од 60Hz
на улазу ће бити присутна на излазу али са само 10% своје оригиналне снаге.
Најнижи график указује на импулсни одзив филтра пропусника високих фреквенција, који
пропушта високе фреквенције и слаби ниске. Нормално је за очекивати да је
карактеристика филтра мање више као правоугаони талас, али су филтри у овом примеру
имају само два коефицијента
за нискофреквентни филтар и
за
високофреквентни филтар.

Слика 2.2

2.1 Саставни делови филтра
Као што је раније поменуто, постоји само неколико елемената који чине филтар, сабирачи,
множачи и елементи за кашњење.
Да би увидели како раде филтри, показаћемо сабирач који је приказан на слици 2.3, а
затим множач, на слици 2.4. Сабирачи и множачи раде са једном вредношћу сигнала у
једном тренутку. Индекси су веома битни и уколико један није на свом месту то утиче на
9

излаз. На ово ћемо се вратити касније због тога што елементи за кашњење имају утицаја
на индексе.
______________________________________________________________________________
Пример
Ако је

и

колико је

са слике 2.3?

Слика 2.3

Одговор:
,

,

,

,

Закључујемо да је

,
,

.

______________________________________________________________________________
Пример
Ако је

и

колико је

са слике 2.4?

Слика 2.4

Одговор:
,
,

,
,

,
,
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Закључујемо да је

.

______________________________________________________________________________
Пример
Ако је

и

колико је

са слике 2.5?

Sluka 2.5: Пример FIR филтра са коефицијентима 0.5 и -0.5

Одговор:

Видимо да је
______________________________________________________________________________
Јединица за кашњење помера сигнал (у времену). Уколико је вредност неког индекса
изван унапред задатог опсега, тада се за тај индекс узима да је вредност сигнала нула. На
пример, ако сигнал y настаје једноструким кашњењем сигнала x (као што је приказано на
слици 2.6) и ако је
, тада је
. Математичке релације су следеће:
,

,

,

,

,

,

Јасно је следеће:

.

Јединице за кашњење се често обележавају са
“Z” трансформације.
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уместо са

, а разлог је примена

Слика 2.6

2.3 Структура FIR1 филтра
Сада када смо се упознали са елементима филтра, представићемо неке FIR филтре и
објаснити неке основне особине, као што су описивање FIR филтра помоћу једначина и
довођење јединичне импулсне функције на улаз филтра. Структура FIR филтара је сасвим
регуларна (стална) и уколико су нам познате вредности (бројеви) које одговарају
множачима, филтар може бити потпуно специфициран (описан). Ови бројеви се називају
коефицијенти филтра.
На слици 2.7 је пример једног FIR филтра. Са шеме се може видети да не постоји никаква
повратна спрега са излаза, па излаз зависи само од претходних улаза, што је битна особина
ових филтара.
Ако претпоставимо да је улаз филтра са слике 2.7
, на излазу ћемо имати
и све нуле након тога. У тренутку 0, на улазу је
, а узимамо да су сви
претходни улази били 0, тако да је излаз из елемента за кашњење такође 0. У следећем
временском тренутку се све помера на доле, тако да на излазу из елемента за кашњење
имамо
, док је на улазу филтра
.

Слика 2.7

Како би могли да изразимо
у функцији од
? Уколико погледамо како се добијају
и
, можемо да дођемо до обрасца на следећи начин:

Можемо да закључимо да важи:

1

Филтри са коначним импулсним одзивом
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______________________________________________________________________________
Пример
Уколико је на слици 2.8,

, колико је онда y. Изразити y као једначину од x.

Слика 2.8: Пример FIR филтра са коефицијентима 0.6 и 0.2

Одговор:
Није тешко уочити да је излаз једнак 0.6 када је на улазу 1, али не смемо стати овде,
зато што ће 1 бити излаз из елемента за кашњење у наредном тренутку. За све остале
улазе узимамо да су једнаки нули, тако да у наредном тренутку имамо да је на излазу
.

Да би нашли зависност треба да се уочи да у тренутку n на излазу имамо
, што нас води до следеће једначине:

______________________________________________________________________________
На слици 2.9 је приказана општа структура FIR филтра са К+1 коефицијената. Број
коефицијената се такође назива број тапова. За филтар са К+1 коефицијената (тапова)
кажемо да је филтар К-тог реда.
Када знамо структуру са слике 2.9 можемо да одредимо вредности на излазу и да дођемо
до следеће једначине:

Претходни израз је могуће краће записати као следећу суму:
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Слика 2.9: Општа структура FIR филтра

2.6 IIR филтри
Филтри са коначним импулсним одзивом (FIR) користе само вредности улаза приликом
израчунавања вредности излаза. Уколико дозволимо повратну спрегу са излаза, тада
импулсни одзив не мора бити коначан, стога се филтри са повратном спрегом називају
филтри са бесконачним импулсним одзивом односно IIR филтри.
Ако размотримо филтар са слике 2.10 видећемо да је једначина која описује вредности
излаза следећа:

Најчешће се у оваквим једначинама прво наводе чланови који представљају закашњене
вредности излаза. Можемо да закључимо да вредност излаза делимично зависи и од
вредности претходног излаза.

Слика 2.10: Филтар са повратном спрегом
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Уколико се на улаз доведе јединични импулс, на излазу се јављају следеће вредности:
Улаз

Излаз

0

0

1

0.6

0

0.44

0

0.176

0

0.0704

0

0.02816

0

0.011264

Вредност излаза се смањује из итерације у итерацију и тежи да достигне нулу. С обзиром
да је у питању импулсна побуда филтра, све наредне вредности улаза ће бити једнаке нули
тако да је излаз увек 0.4 пута мањи од претходног излаза. Теоретски гледано, излаз никада
неће достићи нулу, али у пракси је ипак достиже због коначне тачности филтра.
Уколико погледамо филтар са слике 2.11, веома је сличан са претходним, једина битна
разлика је што је коефицијент у повратној спрези 1.

Слика 2.11

Излаз овог филтра је:
Улаз

Излаз

0

0

1

0.6

0

0.8

0

0.8

0

08
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Филтар даје на излазу 0.8, докле год је на улазу 0, што је основна главна особина филтара
са бесконачним импулсним одзивом.
Постоје и ситуације које могу бити непожељне, а које настају због вредности
коефицијената у повратној спрези. Један филтар са непожељним понашањем је приказан
на слици 2.12, структура је иста као и код претходна два, с тим што коефицијент у
повратној спрези има вредност 1.1.

Слика 2.12

Улаз

Излаз

0

0

1

0.6

0

0.86

0

0.946

0

1.0406

0

1.14466

0

1.259126

Излаз ће све више и више да се повећава. Ово приказује проблем код IIR филтара код
којих излаз може да тежи бесконачности (позитивној или негативној), да осцилује од
бесконачности до бесконачности. За филтар се каже да је стабилан уколико излаз тежи
нули када улаз падне на нулу, условно стабилан уколико осцилује око константне
вредности и нестабилан уколико излаз тежи бесконачности или осцилује од
бесконачности до бесконачности (као што је малопре наведено).
Општи облик IIR филтра је приказана на слици 2.13, оваква структура се назива и
директни облик (форма).
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Слика 2.13

Општи облик једначине је:

Реализација
дигитални

филтар узима поворку дигиталног сигнала на улазу и генерише на излазу
сигнал одређених карактеристика. Слика 3.1 приказује блок дијаграм популарног
дигиталног филтра знаног као FIR филтар. X и Y су n-битне ширине, а у нашем случају су
то 8 бита ширине.

Слика 3.1

Пример: размотримо следећи пример поворке дигиталног сигнала температурних
вредности које доводимо на X улаз из мотора аутомобила, тј. из сензора који се налази у
мотору аутомобила сваке секунде: 180,181,240,180,181. Температура од 240 степени
највероватније није исправно мерење, температура мотора аутомобила не може да порасте
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60 степени за једну секунду. Дигитални филтар уклања такве вредности “шум” из улазне
поворке сигнала генеришући на излазу поворку: 180,180,181,180,181…
Слика 3.1 приказује блок диjаграм FIR филтра. Основна идеја FIR филтра је врло
једноставна: приказати излаз као резултат који се добија вишеструким множењем улазних
вредности са константама и њиховим сабирањем. Тренутна вредност улазног сигнала се
множи са одговарајућом константом и тај резултат се сабира са производом претходне
вредности улазног сигнала и одговарајуће константе, тај резултат се сабира са
предходним међурезултатом итд. На тај начин се на излазу филтра добија просечна
вредност улазног сигнала. Све ово је изражено одређеном математичком релацијом:
Y(t)= c0*Х(t) + c1*Х(t-1) + c2*Х(t-2).
Постоје две главне форме реализације FIR филтара: хардверска са pipeline структуром и
софтверска са дистрибуираном аритметиком. Свака има одређене предности и мане које
ће бити детаљно објашњене у наставку овог рада.

3.1 Хардверска реализација
FIR филтар са горе наведеном релацијом је познат као 3-секцијски филтар. Стварни
филтри имају више од десет секција, ми овде разматрамо филтар са три секције због
илустрације. Дизајн филтра омогућава филтрирање простим избором константи филтра.
Први корак у хардверском пројектовању је реализација стазе података. Потребан нам је
регистар за сваку промењиву: x(t), x(t-1), x(t-2). На сваку промену тактног сигнала имамо
померање x(t-1) у x(t-2) , x(t) у x(t-1) и прихватање тренутне вредност улазног сигнала.
Регистри за прихватање сигнала приказани су на слици 3.2.

Слика 3.2

18

Начин за померање сигнала надесно у сваком тактном циклусу изгледа овако, регистар Хt0
држи садашњу вредност улазног сигнала, Хt1 држи предходну вредност улазног сигнала, а
Хt2 држи вредност улазног сигнала који је био у Хt1 регистру.
Сада нам треба још по један регистар за сваку секцију за прихватање константи C0,C1 и
C2. Треба нам за сваку секцију још и по један множач који множи константу са
промељивом. Изглед структуре приказан је на слици 3.3.

Слика 3.3

Излазни сигнал Y је сума свих тапова. Ми према томе требамо додати одговарајуће
сабираче и израчунату суму повезати на излаз Y, што је приказано на слици 3.4.
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Слика 3.4

Овим смо завршили стазу података. Остаје нам метод како да уписујемо константе у
регистре C0, C1 и C2. Хајде да креирамо још један улаз и линију уписа CL, и двобитне
адресе Cа1 и Cа0, које служе за упис константи у сваки регистар понаособ. У
комбинацији Cа0Cа1=00 селектује се регистар C0 и може да се упише у њега, комбинација
01 селектује С1 и 10 селектује C2, а када је 11 тада нема уписа . За реализацију нам је у
овом примеру потребан декодер типа 2x4, где су Cа1 и Cа0 улази декодера а CL је улазни
сигнал дозволе, упис у регистре врши се на растућој ивици тактног сигнала и када је
CL=1, слика 3.5.
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Слика 3.5

Главна предност при оваквој реализацији FIR филтра је његова брзина. Наиме овако
реализован филтар може да прихвати и обради сигнал који је одабиран фреквенцијом
једнакој фреквенцији система (тактног сигнала) јер сви множачи раде паралено.
Постојање великог броја множача је уједно и основни недостатак овако реализованог
филтра јер је множач доста сложено коло па постојање више њих значи доста већу
површину дизајна као и знатно већу потрошњу. Као пример навешћемо да графички
процесор на најновијем nvidia графичком адаптеру за персоналне рачунаре, представљен
на овогодишњем CeBIT-у, има потрошњу 400W.

3.2 Софтверска реализација
Одмерци се доводе на улаз DIN један по један. ND=´1´ указује да је на улазу доступан
нови одмерак. Након извршеног процесирања FIR поставља RDY=´1´ и на излазу DOUT
поставља вредност излазног одмерка. Структура FIR филтра приказана на слици 3.6
представља реализацију засновану на дистрибуираној аритметици. Дијаграм је нацртан
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под претпоставком да је дубина FIR-а 8 (број тапова) и да се одмерци представљају са 8
бита. Број тапова одређује број редно повезаних померачких регистара (SR), а тиме и
капацитет RОМ-а, док ˝дужина˝ одмерака одређује дужину померачких регистара.
Следећа претпоставка је да се за представљање парцијалних сума такође користи 8 бита
(број излазних бита из RОМ-а). Овај број одређен је сумом кефицијената FIR-а.

Слика 3.6

Први померачки регистар у низу (PSC) има могућност паралелног уписа, док преосталих 7
поседују само серијски улаз и серијски излаз.
Акумулатор (спрега сабирача/одузимача и регистра) се реализује тако што се са излаза
регистра на улаз сабирача/одузимача враћа 7 (у овом случај) бита – односно сви осим бита
најмање тежине уз знаковно проширење за један бит (ефекат је идентичан померању за
једну позицију удесно излазне вредности – дељење са 2).
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Управљачка јединица спроводи један комплетан циклус израчунавања једног излазног
одмерка. Чека на ND, а онда уписује улазни одмерак у PSR, иницијализује акумулатор
(ресетује регистар акумулатора) и иницијализује бројач битова (count, за постављене
параметре филтра са слике, М има вредност 8). Затим улази у ˝петљу˝ у којој обавља 8
циклуса читања RОМ-а/сабирања-одузимања/померања. При том, у последњем (осмом)
циклусу уместо сабирања бира операцију одузимања. По завршеном раду, управљачка
јединица се враћа у иницијално стање и активира сигнал RDY.
Kao што је на почетку речено филтар прихвата следећи одмерак тек након постављања
RDY=´1´ односно у овом случају 8 тактних циклуса. Ипак ова реализација је веома
популарна у примерима када се филтрирају споро променљиви сигнали.

3.3 Прорачунавање филтра уз помоћ MATLAB -a
Пројектовање и израчунавање коефицијената филтра се реализује помоћу програма
FDATOOL који је присутан у програмском пакету MATLAB. Овај програм се позива
наредбом fdatool из команде линије, након чега се појављује интерфејс као на слици 3.7.

Слика 3.7

Сада је потребно да се наведу особине будућег филтра (фреквенција одмеравања,
гранична фреквенција пропусног опсега и почетна фреквенција непропусног опсега). У
нашем случају, филтар је пропусник ниских фреквенција петог реда, фреквенција
одмеравања је 300 Hz, гранична фреквенција пропусног опсега 50 Hz, гранична
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фреквенција непропусног опсега 100 Hz. Такође треба узети у обзир коначну дужину речи,
која је у нашем случају осмобитна (један бит знака и седам битова за разломљени део,
односно Q0.7) и шеснаестобитна (Q0.15). Програм нуди велики број могућих начина за
синтезу филтра, у нашем случају је то FIR equiripple типа. Фреквенцијска карактеристика,
фазна карактеристика и карактеристика групног кашњења су приказани на сликама 3.8, 3.9
и 3.10 за осмобитни филтар и 3.11, 3.12 и 3.13 за шеснаестобитни филтар респективно.
Коефицијенти филтра се експортују у текстуални фајл и касније се у testbench-у уписују у
филтар, као што је приказано испод, за шеснаестобитне вредности коефицијената:

%
% Generated by MATLAB(R) 7.6 and the Signal Processing Toolbox 6.9.
%
% Generated on: 05-May-2010 23:56:14
%
% Coefficient Format: Binary
% Discrete-Time FIR Filter (real)
% ------------------------------% Filter Structure : Direct-Form FIR
% Filter Length
: 6
% Stable
: Yes
% Linear Phase
: Yes (Type 2)
% Arithmetic
: fixed
% Numerator
: s16,14 -> [-2 2)
% Input
: s16,15 -> [-1 1)
% Filter Internals : Full Precision
%
Output
: s31,29 -> [-2 2) (auto determined)
%
Product
: s29,29 -> [-5.000000e-001 5.000000e-001)
determined)
%
Accumulator
: s31,29 -> [-2 2) (auto determined)
%
Round Mode
: No rounding
%
Overflow Mode
: No overflow

Numerator:
1111110000000100
0000100110100100
0001110101101011
0001110101101011
0000100110100100
1111110000000100
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(auto

Слика 3.8: Фреквентна карактеристика

Слика 3.9: Фазна карактеристика
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Слика 3.10: Групно кашњење

Слика 3.11: Фреквентна карактеристика
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Слика 3.12: Фазна карактеристика

Слика 3.13: Групно кашњење
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3.4 VHDL имплементација
У протеклих неколико година је велика пажња усмерена на имплементацију алгоритама за
обраду сигнала у VLSI, било да је то VLSI по наруџбини или DSP опште намене. За
постизање великих брзина, уводи се што већи степен паралелизма кроз systolic и wavе
front методе.
Приказана паралелна архитекрура је прилагођена за имплементацију филтара код којих је
сваки од коефицијената једнак збиру или разлици степена броја два. Овакав приступ
омогућава велике брзине одмеравања и имплементацију филтара знатне дубине на
новијим генерацијама FPGA чипова, традиционалним CMOS колима по наруџбини
(потпуно или делимично). Велике брзине одмеравања се постижу због проточне структуре
и веома ограничених вредности коефицијената.
У бинарној аритметици се множење степеном двојке реализује операцијом померања.
Реализација система са множењем се поједностављује увођењем коефицијената који се
састоје од збира ограниченог броја степена двојке, тако да је потребан мали број операција
померања и сабирања.
Структура филтра који смо пројектовали је приказана на слици 3.14. Филтар
конфигурабилан како са становишта коефицијената, тако и са становишта могућег реда
филтра. Наиме иако је филтар иницијално петог реда могуће је довођењем одговарајућих
контролних улаза изабрати четврти, трећи, други или први ред. Елементима филтра који
се не користе не доводи се такт.
Ред филтра се одабира помоћу тробитног улазног сигнала sel_red који се води на декодер,
а излази декодера су сигнали дозволе за clk gate – ове, излазни мултиплексер пропушта
одговарајућу вредност.
sel_red

Ред филтра

001

Први ред

010

Други ред

011

Трећи ред

100

Четврти ред

000, 101, 110 и 111

Пети ред

Уписивање коефицијената у филтар се обавља тако што се на улаз филтра, koef, постави
жељена вредност коефицијента, а затим се преко улаза sel_koef одабира регистар у који се
уписује. Вредности селекторских сигнала су приказане у следећој табели:
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sel_koef

koeficijenti

000

koef→a[0]

001

koef→a[1]

010

koef→a[2]

011

koef→a[3]

100

koef→a[4]

101

koef→a[5]

Гејтовање такта се реализује помоћу посебне компоненте која ће бити објашњења касније.
Уколико одаберемо филтар петог реда, такт ће долазити до свих компонената филтра. Код
филтра четвртог реда се забрањује такт компонентама које су сувишне за реализацију
четвртог реда. Аналогно је и са тактом код филтара трећег и другог реда. У следећој
табели је приказана зависност сигнала дозволе clock gate-а и улазног сигнала sel_red.
sel_red

Гејтовање такта

001

гејтује се такт другом, трећем, четвртом и петом степену

010

гејтује се такт трећем, четвртом и петом степену

011

гејтује се такт четвртом и петом степену

100

гејтује се такт петом степену

000, 101, 110 и 111

нема гејтовања такта

Након промене реда филтра и уписа нових коефицијената, потребно је да се сигнал rst
постави на 1 у трајању од једног тактног интервала.
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a[5]

dekoder

n

m

clk

sel_koef

dekoder

CG

a[4]

D

gate_en

m

CG

a[3]

D

gate_en

m

CG

a[2]

D

gate_en

m

CG

a[1]

D

m

gate_en

a[0]

D

m

y[n]
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x[n]
koef

sel_red

Слика 3.14

3.4.1 “FIR_top”
Што се тиче описа у VHDL-у, код је организован кроз неколико целина. Сваки тап је
описан као компонента и инстанциран у вршном ентитету. Вршни ентитет такође садржи
и четири clock-gate кола и адресни декодер који служи за унос коефицијената филтра. У
наставку текста ће сваки елемент бити детањније објашњен.
VHDL опис ове компоненте је:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity FIR_top is
generic(n: integer := 16; m: integer := 16);
port(
clk: in std_logic;
rst: in std_logic;
data_in: in std_logic_vector(n-1 downto 0);
koef: in std_logic_vector(m-1 downto 0);
sel_koef: in std_logic_vector(2 downto 0);
sel_red: in std_logic_vector(2 downto 0);
data_out: out std_logic_vector(n+m-1 downto 0)
);
end FIR_top;
architecture FIR_top of FIR_top is
component stage is
generic(n: integer := 8; m: integer := 8);
port(
x:
in std_logic_vector(n-1 downto 0);
pret:
in std_logic_vector(m+n-1 downto 0);
koef:
in std_logic_vector(m-1 downto 0);
wr_en:
in std_logic;
rst: in std_logic;
clk: in std_logic;
pass:
out std_logic_vector(m+n-1 downto 0)
);
end component;
component first_stage is
generic (n: integer := 8; m: integer := 8);
port(
clk: in std_logic;
rst: in std_logic;
x: in std_logic_vector(n-1 downto 0);
koef: in std_logic_vector(m-1 downto 0);
wr_en: in std_logic;
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pass: out std_logic_vector(n+m-1 downto 0)
);
end component;
component clk_gate is
port(
clk: in std_logic;
en: in std_logic;
g_clk: out std_logic
);
end component;
type polje is array(1 to 6) of std_logic_vector(n+m-1 downto 0);
signal pret_pom: polje;
signal wr_en_pom: std_logic_vector(0 to 5);
signal clk_pom: std_logic_vector(0 to 5);
signal gate_en: std_logic_vector(0 to 3);
begin
g: for i in 1 to 5 generate
tap: stage generic map(n, m)
port map(
clk => clk_pom(i),
rst => rst,
x => data_in,
pret => pret_pom(i),
wr_en => wr_en_pom(i),
pass => pret_pom(i+1),
koef => koef
);
end generate;
g1: for i in 0 to 3 generate
gate: clk_gate
port map(
clk => clk,
en => gate_en(i),
g_clk => clk_pom(i)
);
end generate;
clk_pom(4) <= clk;
clk_pom(5) <= clk;
tap0: first_stage generic map(n, m)
port map(
clk => clk_pom(0),
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rst => rst,
wr_en => wr_en_pom(0),
x => data_in,
koef => koef,
pass => pret_pom(1)
);
wr_en_pom <= "100000"
koeficijent
"010000" when
"001000" when
"000100" when
"000010" when
"000001" when
"000000";
gate_en <= "0000" when
"0001" when
"0011" when
"0111" when
"1111";

when sel_koef = "101" else
sel_koef
sel_koef
sel_koef
sel_koef
sel_koef

sel_red
sel_red
sel_red
sel_red

=
=
=
=

=
=
=
=
=

"001"
"010"
"011"
"100"

"100"
"011"
"010"
"001"
"000"
else
else
else
else

else
else
else
else
else

-- 5

------

4
3
2
1
0

------

1.
2.
3.
4.
5.

koeficijent
koeficijent
koeficijent
koeficijent
koeficijent
red
red
red
red
red

data_out <= pret_pom(6);
end fir_top;
3.4.2 “Stage”
Ову компоненту (слика 3.15) можемо слободно назвати основним градивним блоком
филтра. Она обаља функцију једног тапа филтра, односно обавља једно множење, једно
сабирање и једно померање у времену. Као што се може наслутити ова компонента
садржи множач, сабирач и регистар који баферује међурезултате. Изузетак је први тап
који садржи само множач. Због тога је овај тап посебно описан као компонента
“first_stage”.
X[n]
n

koef
m

a[n]

iz
prethodnog

ka sledecem

D

Слика 3.15
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VHDL опис ове компоненте је:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity stage is
generic(n: integer := 8; m: integer := 8);
port(
x:
in std_logic_vector(n-1 downto 0);
pret:
in std_logic_vector(m+n-1 downto 0);
koef:
in std_logic_vector(m-1 downto 0);
wr_en:
in std_logic;
rst: in std_logic;
clk: in std_logic;
pass:
out std_logic_vector(m+n-1 downto 0)
);
end stage;
architecture stage of stage is
component mnozac is
generic (n: integer; m:integer);
port(
a: in std_logic_vector(n-1 downto 0);
b: in std_logic_vector(m-1 downto 0);
c: out std_logic_vector(m+n-1 downto 0)
);
end component;
component sabirac is
generic(n: integer; m:integer);
port(
a: in std_logic_vector(m+n-1 downto 0);
b: in std_logic_vector(m+n-1 downto 0);
c: out std_logic_vector(m+n-1 downto 0)
);
end component;
signal koef1: std_logic_vector(m-1 downto 0);
signal proizvod, pret1: std_logic_vector(n+m-1 downto 0);
begin
mnoz: mnozac generic map(n, m)
port map(a => x, b => koef1, c => proizvod);
process(clk, rst)
begin
if rst = '1' then
koef1 <= (others => '0');
elsif
(clk'event and clk = '1') then
if wr_en = '1' then
koef1 <= koef;
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end if;
end if;
end process;
process(clk, rst)
begin
if rst = '1' then
pret1 <= (others => '0');
elsif
(clk'event and clk = '1') then
pret1 <= pret;
end if;
end process;
sab: sabirac generic map(n, m)
port map(a => proizvod, b => pret1, c => pass);
end stage;
Поменути множач је описан бихевиорално. Операнди су му генерички тј. могу бити
конфигурабилне дужине. Дужина резултата је једнака збиру дужина операнада. Што се
тиче формата бројева, користе се означени бројеви представљени у двојичном
комплементу. VHDL опис је дат у наставку:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
entity mnozac is
generic (n: integer := 8; m: integer :=8);
port(
a: in std_logic_vector(n-1 downto 0);
b: in std_logic_vector(m-1 downto 0);
c: out std_logic_vector(m+n-1 downto 0)
);
end mnozac;
architecture mnozac of mnozac is
signal a1: signed(n-1 downto 0);
signal b1: signed(m-1 downto 0);
signal c1: signed(m+n-1 downto 0);
begin
a1 <= signed(a);
b1 <= signed(b);
c1 <= a1 * b1;
c <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(c1, m+n);
end mnozac;
Сабирач је такође описан бихевиорално. Операција сабирања се такође обавља над
означеним бројевима представљеним у двојичном комплементу. VHDL опис је дат у
наставку:
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library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
entity sabirac is
generic(n: integer := 8; m: integer := 8);
port(
a: in std_logic_vector(m+n-1 downto 0);
b: in std_logic_vector(m+n-1 downto 0);
c: out std_logic_vector(m+n-1 downto 0)
);
end sabirac;
architecture sabirac of sabirac is
signal a1: signed(m+n-1 downto 0);
signal b1, c1:signed(m+n-1 downto 0);
begin
a1 <= signed(a);
b1 <= signed(b);
c1 <= a1 + b1;
c <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(c1, m+n);
end sabirac;
3.4.3 “ First_stage”
Компонента “first_stage” се разликује од предходно описане компоненте “stage” јер
садржи само множач. Излаз ове компоненте представља производ тренутног одмерка на
улазу и коефицијента
VHDL опис ове компоненте је:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity first_stage is
generic (n: integer := 8; m: integer := 8);
port(
clk: in std_logic;
rst: in std_logic;
x: in std_logic_vector(n-1 downto 0);
koef: in std_logic_vector(m-1 downto 0);
wr_en: in std_logic;
pass: out std_logic_vector(n+m-1 downto 0)
);
end first_stage;
architecture first_stage of first_stage is
component mnozac is
generic (n: integer; m:integer);
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port(
a: in std_logic_vector(n-1 downto 0);
b: in std_logic_vector(m-1 downto 0);
c: out std_logic_vector(m+n-1 downto 0)
);
end component;
signal koef_pom: std_logic_vector(m-1 downto 0);
begin
mult: mnozac generic map(n, m)
port map(
a => x,
b => koef_pom,
c => pass
);
process(clk, rst)
begin
if rst = '1' then
koef_pom <= (others => '0');
elsif
(clk'event and clk = '1') then
if wr_en = '1' then
koef_pom <= koef;
end if;
end if;
end process;
end first_stage;
3.4.4 Clock-gate
Clock gating је једна од најчешће коришћених техника за смањење потрошње код
савремених интегросаних кола, с обзиром да више од 50% снаге чипа одлази на стабло
такта. Да би се смањила динамичка потрошња, у стабло такта се додаје логика која
онемогућава долажење такта до секвенцијалног елемента, чиме се добија да динамичка
потрошња тог елемента буде једнака нули, тако да остаје само статичка потрошња као
фактор.
Постоје два основна начина реализације ове технике:
1. Нелечовани clock gating и
2. Лечовани clock gating.
Код нелечованог clock gating-а се користи обично И или ИЛИ коло (зависно од ивице
којом се окидају секвенцијални елементи). Проблем настаје уколико сигнал дозволе
постане активан након активне ивице такта, што се може видети на слици 3.16.
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Слика 3.16

Код лечованог clock gating-а (слка 3.17) се додаје леч како би се обезбедило да сигнал
дозволе буде стабилан између активне и неактивне ивице сигнала такта. Леч памти стање
сигнала дозволе током трајања целог импулса, тако да је потребно обезбедити да овај
сигнал буде стабилан приликом наилажења растуће ивице такта.

Слика 3.17

Приликом реализације нашег филтра, користили смо лечовани clock gating. VHDL опис
ове компоненте је:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity clk_gate is
port(
clk: in std_logic;
en: in std_logic;
g_clk: out std_logic
);
end clk_gate;
architecture clk_gate of clk_gate is
signal pom: std_logic;
begin
process(clk, en)
begin
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if clk = '0' then
pom <= en;
end if;
end process;
g_clk <= pom and clk;
end clk_gate;

3.5 Тестирање
Тестирање филтра је реализовано помоћу testbench –а, чији је код приложен испод. Најпре
се у филтар упишу вредности коефицијената, а затим на улаз доводи максимална
позитивна вредност у трајању од једног тактног периода. Због немогућности алата да
прикаже бројеве у формату Q0.7 односно Q0.16 бројеви су приказани као децимални
означени бројеви. На слици 3.18 је приказан део симулације у коме је извршено
уписивање коефицијената, такође се виде и вредности селекторских сигнала. На слици
3.19 је приказан одзив филтра на импулсну побуду.
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity fir_top_tb is
generic(
n : INTEGER := 8;
m : INTEGER := 8 );
end fir_top_tb;
architecture fir_top_tb of fir_top_tb is
component fir_top
generic(
n : INTEGER := 8;
m : INTEGER := 8 );
port(
clk : in STD_LOGIC;
rst : in STD_LOGIC;
data_in : in STD_LOGIC_VECTOR(n-1 downto 0);
koef : in STD_LOGIC_VECTOR(m-1 downto 0);
sel_koef : in STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);
sel_red : in STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);
data_out : out STD_LOGIC_VECTOR(n+m-1 downto 0) );
end component;
signal
signal
signal
signal

clk : STD_LOGIC;
rst : STD_LOGIC;
data_in : STD_LOGIC_VECTOR(n-1 downto 0);
koef : STD_LOGIC_VECTOR(m-1 downto 0);
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signal sel_koef : STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);
signal sel_red : STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);
signal data_out : STD_LOGIC_VECTOR(n+m-1 downto 0);
constant clk_period:time := 20 ns;
signal endsim : boolean := false;
begin
UUT : fir_top
generic map (
n => n,
m => m
)
port map (
clk => clk,
rst => rst,
data_in => data_in,
koef => koef,
sel_koef => sel_koef,
sel_red => sel_red,
data_out => data_out
);
clk_gen: process
begin
if endsim = false then
clk <= '1';
wait for clk_period/2;
clk <= '0';
wait for clk_period/2;
else
wait;
end if;
end process;
sig_gen: process
begin
rst <= '1';
-- resetovanje sistema
data_in <= "0000000000000000";
-- ulaz u pocetnom trenutku
sel_red <= "110";
-- red filtra 5 na pocetku
wait for 100 ns;
rst <= '0';
-- reset signal se deaktivira
sel_koef <= "101";
-- selekcija petog koeficijenta
koef <= "1111110000000100";
-- vrednost petog koeficijenta
wait for clk_period;
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sel_koef <= "100";
-koef <= "0000100110100100";
-wait for clk_period;
sel_koef <= "011";
-koef <= "0001110101101011";
-wait for clk_period;
sel_koef <= "010";
-koef <= "0001110101101011";
-wait for clk_period;
sel_koef <= "001";
-koef <= "0000100110100100";
-wait for clk_period;
sel_koef <= "000";
-koef <= "1111110000000100";
-wait for clk_period;
koef <= "0000000000000111";
sel_koef <= "110";
wait for clk_period;
data_in <= "0000000000000000";
wait for clk_period;
data_in <= "0000000000000000";
wait for clk_period;
data_in <= "0111111111111111";
wait for clk_period;
data_in <= "0000000000000000";
wait for 8*clk_period;
sel_red <= "010";
wait for 100 ns;
wait for 8*clk_period;
endsim <= true;
wait;
end process;

selekcija cetvrtog koeficijenta
vrednost cetvrtog koeficijenta
selekcija treceg koeficijenta
vrednost treceg koeficijenta
selekcija drugog koeficijenta
vrednost drugog koeficijenta
selekcija prvog koeficijenta
vrednost prvog koeficijenta
selekcija nultog koeficijenta
vrednost nultog koeficijenta

end fir_top_tb;
configuration TESTBENCH_FOR_fir_top of fir_top_tb is
for fir_top_tb
for UUT : fir_top
use entity work.fir_top(fir_top);
end for;
end for;
end TESTBENCH_FOR_fir_top;
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Слика 3.18

Слика 3.19
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Резултати имплементације
Поступак синтезе и имплементације урађен је у програмском пакету Xilnix 9.1.
Имплементација је урађена на чипу XCS300 из фамилије Spartan3Е. У наставку текста
дати су резултати синтезе и имплементације у поменутом програмском пакету.

Device utilization summary:
--------------------------Selected Device : 3s500efg320-5
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number

of
of
of
of
of
of
of

Slices:
Slice Flip Flops:
4 input LUTs:
IOs:
bonded IOBs:
MULT18X18SIOs:
GCLKs:

111
132
159
40
40
6
5

out of
out of
out of

4656
9312
9312

2%
1%
1%

out of
out of
out of

232
20
24

17%
30%
20%

--------------------------У даљем тексту дат је преглед укупног броја компоненти употребљених за реализацију
кола филтра. Овај списак генерише сам програм и види се да је из VHDL кода програм
генерисао одговарајућа кола за реализацију кола филтра. На овај начин смо добили
потврду да је опис кола оптималан јер је сам програм синтетизовао кола која су VHDL
кодом описана бехавиорално.
================================================================
HDL Synthesis Report
Macro Statistics
# Multipliers
: 6
8x8-bit multiplier
: 6
# Adders/Subtractors
: 5
16-bit adder
: 5
# Registers
: 11
16-bit register
: 5
8-bit register
: 6
# Latches
: 4
1-bit latch
: 4
================================================================
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Macro Statistics
# Multipliers
: 6
8x8-bit multiplier
: 6
# Adders/Subtractors
: 5
16-bit adder
: 5
# Registers
: 128
Flip-Flops
: 128
# Latches
: 4
1-bit latch
: 4
================================================================
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