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Overzicht — De klasse D versterker biedt een duidelijk rendementsvoordeel
ten opzicht van de klassieke audioversterker. Op dit moment is het gebruikelijk
klasse D versterkers met een analoge modulator te ontwerpen. De voordelen
van digitale elektronica en de toenemende digitalisering van audio-overdracht
hebben echter tot een toenemende interesse in een implementatie zonder ana-
loge componenten geleid. In dit werk wordt een dergelijke volledig digitale
versterker nagestreefd. Twee technieken worden voorgesteld die een duidelijke
kwaliteitsverbetering opleveren: noise shaping en dode-tijdscompensatie. De
gerealiseerde versterker slaagt er echter niet in het distortie-en ruisniveau van
de typische klasse B en analoge klasse D versterker te benaderen.

Trefwoorden — Pulsbreedte modulatie, PWM, zelfoscillerende vermogenver-
sterker, SOPA, klasse D, digitale audioversterker
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A fully digital switching audio amplifier
P. Woestyn

Supervisors: Prof. dr. ir. L. Weyten, prof. dr. ir. P. Rombouts

Abstract— Compared to traditional audio amplifiers,
switching amplifiers offer a major efficiency improvement.
As of the time of writing, most class D amplifiers designs
use an analogue modulator. However, the numerous advan-
tages of digital electronics have spurred interest in a fully
digital signal processing path. Several options for reducing
distortion and noise in such a system are explored, and a
demonstration system is presented.

Keywords—Pulsewidth modulation, PWM, self-oscillating
power amplifier, SOPA, Class D, digital audio amplifier

I. Introduction

SWITCHING audio amplifiers are well known for their
high efficiency compared to class A, B or AB ampli-

fiers. The resulting power consumption improvement is
quite significant, especially in battery-powered appliances.
Even more important are the cost reductions resulting from
smaller heatsinks and power supplies. Recently, the switch-
ing speed of commercially available power transistors have
enabled the design of high-fidelity class D amplifiers.

At the same time, the importance of digital signal storage
and processing is ever growing. More and more analogue
components of the audio chain are being replaced (or have
been replaced) with a digital equivalent.

Given the essentially digital nature of class D amplifiers
it is hardly surprising that efforts have been made to re-
place the analogue modulator with a digital one. However,
simply replacing the analogue feedback with an analogue-
to-digital convertor is quite expensive as the a sampling
ratio of this convertor should be very high. Clearly, a bet-
ter solution is desirable.

This master’s thesis explores the use of a high-speed
FPGA, enabling the implementation of computation-
intensive algorithms, such as noise-shaping and predistor-
tion.

II. Noise shaping

Most commonly, switching audio power amplifiers use
pulsewidth modulation (PWM), comparing the input sig-
nal with a reference triangle. The resulting digital wave-
form is then fed to the output transistors. Although PWM
without feedback is in theory equivalent to an ideal gain
block as far as the input bandwidth is concerned, imperfec-
tions of the power supply, inductors and transistors (and
others) cause distortion and noise. In a digital system,
additional noise is introduced by the finite sampling fre-
quency.

To suppress noise, the modulator is commonly embed-
ded in a feedback loop (fig. 1). As the loop filter H(s) al-
ways has a lowpass charateristic, noise is shaped out of the

passband while the input signal remains unaffected. First,
second and third order modulators are designed based on
a stability criterion. For first order PWM a condition for
stability can be found in the literature [1]. Stability criteri-
ons for second and third order modulators are also derived
and evaluated.

+

−

H(s)Σ
−

y(t)
u(t)

Fig. 1. PWM block embedded in a feedback loop.

A higher filter order filter performs better in theory, but
has more stability problems. It is shown that the use of
fourth and higher orders yields no improvement over a third
order modulator.

Additionally self-oscillating power amplifiers (SOPA) are
briefly explored. A first and second order SOPA modulator
is designed.

III. Dead time compensation

To avoid simultanuous conduction of the output devices,
a small dead time is inserted. In almost all switching ampli-
fiers this dead time is the dominating source of distortion,
causing odd-order harmonics resembling the familiar class
B crossover distortion [2].

To gain insight in this effect, a quasi-static model is de-
rived. Assuming a perfect diode and an constant output
amplitude, one can show that the input-output character-
istic is changed considerably. Up to about |y| < 5%, no
deviation is found from the ideal straight line. Starting at
approximately |y| = 10%, a constant offset is found. For
5% < |y| < 10% an almost linear transition connects these
two regions.

The model was verified using a measured DC input-
output characteristic, proving the effects of dead time are
reasonably accurately predicted.

Based on this model, an algorithm is presented to com-
pensate for dead time. Instead of the simple ±1 feedback of
traditional modulators, the value fed to the feedback path
of the modulator is computed based on the input audio
signal.

IV. Implementation

All developed algorithms were subsequently imple-
mented on a Virtex-2P FPGA with a maximal clock speed
of 100 MHz. The high computational power of FPGA al-
lows the use of natural PWM, avoiding the additional noise



associated with uniform PWM. To facilitate changing pa-
rameters, computer software was developed to communi-
cate with the FPGA board. The configurability thus ob-
tained proved invaluable during testing.

V. Hardware

To verify simulations, an amplifier board was built. The
PCB incorporates three 100 W amplifiers, one 10 W and
one 100 mW amplifier. All amplifiers use a H-bridge con-
figuration to simplify design and minimize even-order dis-
tortion.

All amplifiers have a good efficiency, up to 90% at full
power (fig. 2). At higher amplitudes most dissipation can
be traced back to the output filter inductors.

Additionally, a fully differential, third order Bessel mea-
surement filter is designed to avoid damage to sensitive
distortion analyzers.
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Fig. 2. Power efficiency of channel 2 (100 W amplifier).

VI. Evaluation

Measurements focused on the 10 W and 100 W ampli-
fiers. It was found the three 100 W channels do not differ
much. Measurements of the best performing modulator,
third order PWM, are shown in fig. 3 (1 kHz input fre-
quency, 400 kHz switching frequency). Below 6%, noise
dominates. The intrinsic noise of the third order modulator
limit the performance in this region (compare with simula-
tions). Once the input amplitude surpasses 6% dead-time
becomes the dominant source of distortion.
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Fig. 3. THDN as function of input amplitude (20 kHz bandwidth).

One also observes that the dead-time compensation ap-
proach performs quite badly below 10% input signal, yield-

ing only marginal improvement. However, for higher input
signals a maximal distortion reduction of 15 dB is obtained.
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Fig. 4. Output spectrum for two different output power levels (1
kHz, third order PWM with correction).

It is important to note that the compensation parameters
were calibrated for a single frequency, 1 kHz, and a single
input amplitude, 60%. Noting that the minimum is situ-
ating around this very amplitude, one may conclude that
the current single-point calibration is far from optimal.

The output spectrum at 1 and 50 W output power is
reproduced in fig. 4. Even harmonics are substantial, in-
dicating that the balance of the amplifier is not perfected
yet.

Future work may focus on improvements of both the
compensation algorithm and calibration. On one hand, it
is reasonable to expect futher benefits if the compensation
algorithm is to include more than three (in practice two) re-
gions of operation. On the other hand, the current calibra-
tion technique, while easy, is time-consuming. It is there-
fore not easily extended to multiple-point optimisation. If
an automatic calibration technique could be devised overall
performance could surge. Obviously a calibration-less al-
gorithm supported by a more refined model should perform
even better.

VII. Conclusion

A fully digital switching amplifier is demonstrated that
archieves decent distortion levels. However, the amplifier
fails to archieve the quality typically associated with class
B and analogue class D amplifiers. It remains questionable
whether a fully digital implementation, necessarely lacked
feedback, can replace those topologies in the short term.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

Deze thesis beschrijft een klasse D versterker met een volledig digitale aan-
sturing. Het eerste hoofdstuk bespreekt digitale elektronica en de geschakelde
versterker in audiotoepassingen. De combinatie van beide is het doel van deze
thesis, zodat een korte beschrijving gepast lijkt. In hoofdstuk 2 wordt de mo-
dellering en het ontwerp van de modulator uit de doeken gedaan. De ontworpen
algoritmes worden vervolgens geëimplementeerd op een FPGA (hoofdstuk 3).

In hoofdstuk 5 wordt de overgang van simulaties naar metingen mogelijk
gemaakt. Vijf verschillende eindtrappen worden ontworpen. Het resultaat van
de metingen vindt de lezer in hoofdstuk 6. Er worden ook besluiten getrokken.

De ervaringen opgedaan worden vervolgens gebruikt in een tweede hardware-
iteratie (hoofdstuk 7). Aangezien het PCB van het ontworpen systeem nog niet
werd ontvangen is dit hoofdstuk kort.

1.1 De audioversterker

1.1.1 Geschiedenis

De allereerste bruikbare audioversterkers functioneerden volledig mechanisch1.
Elektromechanische systemen zoals koolstofmicrofoons werden in telefoonsyste-
men en de eerste platendraaiers (1877) gekoppeld aan een luidspreker of naald.
Een alternatief systeem moduleerde perslucht met de naald van de platendraai-
er.

Een belangrijke verbetering bracht de uitvinding van de triode door L. De
Forest (1906), gebaseerd op de vacuümdiode van J. Fleming (1904). Audiover-
sterkers op basis van triodes werden enkel in klasse A met een passieve last
gebruikt; parallelschakeling leverde desgewenst een hoger uitgangsvermogen.
Rond 1920 maakte de introductie van de push-pull-configuratie een aanzien-
lijke verhoging van het uitgangsvermogen mogelijk; van maximaal 2.5 W naar
10 W (1926). De typische versterker voor particulieren leverde 1 W.

In 1931 publiceerde Barton de klasse B versterker. Samen met verbeterde
pentodes (1935) maakte dit de weg vrij voor consumentenversterkers van 20
tot 50 W. Terzelfdertijd maakte het stabiliteitscriterium van Nyquist (1932)
ontwerpen met meer feedback mogelijk, en daarmee een hogere kwaliteit; vlak

1De volgende 4 paragrafen zijn grotendeels gebaseerd op [Recklinghausen-1977].

1



2 HOOFDSTUK 1. INLEIDING

na de Tweede Wereldoorlog werden de eerste versterkers met een harmonische
vervorming rond 1% aan de man gebracht.

Een volgende grote stap vooruit bracht de ontwikkeling van de germanium
junctietransistor door Shockley (1951) en het gëıntegreerde circuit door o.m.
Kilby (1959). Even later maakte de introductie van betrouwbare en goedkope
PNP-transistoren eerst quasi-en daarna volledig complementaire uitgangstrap-
pen mogelijk, met een duidelijke distortieverbetering tot gevolg2.

In 1973 werd een belangrijke stap gezet in de verbetering van de geluidkwa-
liteit met de publicatie van DIN 45500, ongetwijfeld de bekendste standaard
m.b.t. audio. Een THD van minder dan 0.1% zonder significante crossover-
vermvorming over de audiobandbreedte (20 Hz–20 kHz) was nu een gebruikelijke
eis3.

Het toenemende vermogen zette aan tot onderzoek naar efficiëntere ontwer-
pen. In 1977 introduceerde Hitachi de klasse G versterker, waarbij geschakeld
werd tussen een aantal voedingslijnen4. Reeds in 19595 vond Baxandall de
schakelende, of klasse D, versterker uit. Geen van deze topologiën brak door.

Naarmate snellere transistoren goedkoper werden herleefde de interesse in de
klasse D versterker. In 2002 kon nog gesteld worden dat 99% van de geprodu-
ceerde audioversterkers volgens klasse B functioneerden, en in 2004 nog rappor-
teerden Christensen et al. voor de geschakelde versterker een marktaandeel van
slechts 2–3%; een aandeel dat voor 2006 op 15% geschat werd6. Het lijkt niet
onredelijk te verwachten dat naarmate transistoren, en speciaal mosfets, sneller
en goedkoper worden deze trend zich zal verderzetten. Terzelfdertijd lijkt het
even redelijk te veronderstellen dat de klasse B versterker nog geruime tijd een
aanzienlijke populariteit zal genieten voor hoogkwalitatieve toepassingen, net
zoals de buizenversterker de komst van de transistor vrij lang overleefde.

1.1.2 De klasse D versterker

bron modulator
RL

VEE

VCC

LP-filter

Figuur 1.1: Principe van de geschakelde versterker.

In een klasse D, of geschakelde, versterker wordt de eindtrap niet meer line-
air aangestuurd; enkel de twee voedingspanningen (VCC en VEE in figuur 1.1)
zijn mogelijke waarden. Het blok dat de uitgangstrap aanstuurt (hierna de mo-
dulator genoemd) streeft ernaar de laagfrequentinhoud van de geproduceerde

2Zie [Recklinghausen-1977, p. 9] resp. [Self-2002, p. 30].
3Zie [Self-2002, p. 31].
4Teneinde de complexiteit te beperken meestal beperkt tot drie per polariteit (zie [Self-

2002, p. 32]). Dit idee werd later uitgebreid door de voedingspanning te variëren in functie
van het audiosignaal: de klasse H versterker, uitgevonden in 1964 ([Rane-2007b]).

5Zie bv. [Li-2004, p. 1].
6Zie [Self-2002, p. 41], resp. [Christensen-2005, hfdstk. 4].
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golfvorm zo goed mogelijk te laten overeenstemmen met het ingangsignaal. Dit
laat toe de versterkte ingang te reconstrueren met behulp van een laagdoor-
laatfilter. Het is duidelijk dat de schakelfrequentie veel groter moet zijn dan de
hoogste audiofrequentie om dit mogelijk te maken.

De implementatie van een klasse D versterker volgt steeds hetzelfde patroon.
Als “schakelaars” gebruikt men mosfets omwille van de eenvoudigere aansturing
(t.o.v. bipolaire transistoren) en de betere beschikbaarheid voor kleine vermo-
gens (t.o.v. IGBT’s). Het uitgangsfilter moet uiteraard verliesloos mogelijk zijn;
de enige redelijke keuze is een LC-filter. De economische realiteit beperkt de
orde van het uitgangsfilter tot twee of drie, in zeldzame gevallen vier.

Een geschakelde versterker heeft dus een vrij complexe opzet vergeleken met
de klasse B versterker. Een duidelijk voordeel is echter de vermogenefficiëntie.
Vanwege de geringe dissipatie in de schakelaars is een rendement van 90% niet
ongebruikelijk, aanzienlijk beter dan de typische 50% voor een klasse B verster-
ker7.

bron modulator

1

1
ZL

VEE

VCC

T1

T2

IL

Figuur 1.2: Principe van de analoge geschakelde versterker.

De modulator kan zowel analoog als digitaal gëımplementeerd worden. Op
dit moment verkiezen de meeste ontwerpen een analoge oplossing (figuur 1.2),
omdat hiermee vrij eenvoudig terugkoppeling kan gerealiseerd worden. De feed-
back kan de eindtrap, het uitgangsfilter en de last omvatten, of enkel de eindtrap.
De tweede topologie is het courantst.

Op digitale modulatoren wordt uiteraard later teruggekomen.
Onafhankelijk van het type modulator mogen beide transistoren nooit te-

gelijk geleiden. De eindige afschakelsnelheid van de transistoren noodzaakt in
de meeste gevallen het toevoegen van dode tijd, waarbij beide transistoren ge-
durende korte tijd beide uitgeschakeld worden. Tijdens deze dode tijd blijft
de stroom vanwege het inductieve lastkarakter vloeien; als de transistoren geen
body-diodes bezitten moeten diodes als passieve componenten worden voorzien.

Deze continue stroom heeft nog een andere ongewenst effect: doordat stroom
aan de voedingsrail geleverd wordt, en de overgrote meerderheid van de voe-
dingen (laboratoriumvoedingen daargelaten) geen stroom kan opnemen, neemt
de voedingsspanning toe. Dit effect wordt bus pumping genoemd, en is i.h.b.
merkbaar bij te kleine ontkoppelcondensatoren, lage frequenties en geringe last-
impedanties8.

Het laatste probleem worden uitgeschakeld door gebruik te maken van een
H-brug (figuur 1.3). Stroom die de ene tak levert aan de voedingspanning,

7Zie [IRF-2005, p. 2]. Uiteraard is het theoretisch haalbare rendement 100% resp. 78.5%.
8Zie [IRF-2005, p. 12].
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ZL

VCC VCC

T2

T1 T3

T4

Figuur 1.3: Opzet van een H-brug. Alternatief kunnen de ontkoppelcondensa-
toren samengevoegd worden.

wordt door de andere tak opgenomen. Bovendien worden even harmonischen in
belangrijke mate onderdrukt, met een lagere distortie tot gevolg. Een andere
duidelijk voordeel is het wegvallen van de onderste voedingsrail bij hetzelfde
uitgangsvermogen. Uiteraard staat daar een grotere kostprijs tegenover.

1.2 Digitale elektronica in audiotoepassingen

Ten opzichte van analoge elektronica hebben digitale systemen een aantal duide-
lijke voordelen, m.n. perfect gespecifieerde implementaties, geen veroudering of
temperatuursafhankelijkheid, hoegenaamd geen transmissiedegradatie9 en flexi-
biliteit. Het belangrijkste argument is echter economisch; de Wet van Moore is
aanzienlijk voordeliger voor digitale elektronica dan voor laagfrequente analo-
ge toepassingen. Naarmate de halfgeleidertechnologie vorderde werden digitale
oplossingen dan ook steeds aantrekkelijker, zowel voor consumenten-als profes-
sionele toepassingen.

Het toenemend belang van de digitale elektronica in de consumentensector
is iedereen bekend. De CD domineert al bijna twee decennia en van de iPod
alleen al werden 100 millioen stuks verkocht10.

Op dit moment kan men ook in de professionele audiosector een doorbraak
van digitale elektronica waarnemen. DAT (Digital Audio Tape), ADAT (Alesis
Digital Audio Tape) en meer recent de computer zorgen hier voor opname en
reproductie.

Niet alleen signaalbronnen zijn in toenemende mate digitaal. Effectappara-
tuur zoals companders, equalizers en noisegates (en vele andere) worden tra-
dioneel met analoge elektronica gerealiseerd. Gezien de zeel snelle evolutie in
digitale technologie is het nauwelijks opmerkelijk dat DSP hier het roer over-
neemt. Op zeer gespecialiseerde uitzonderingen na werkt alle recent commerciële
effectapparatuur intern digitaal.

De laagvermogen apparaat dat het langst weerstand bood (en biedt) is het
mengpaneel. Hoewel analoge mengpanelen nog steeds het meest courant zijn
begint elke grote fabrikant digitale modellen aan te bieden.

De opmars van digitale logica in de signaalverwerking heeft ook zijn impact
op de bekabeling. Analoge in-en uitgangen blijven voorzien, maar S/PDIF

9Overgenomen uit [Berkhout-1985]. Deze publicatie noemt ook een twee nadelen, toege-
nomen transmissiebandbreedte en vermogenverbruik, maar resp. compressie en het gebruik
van CMOS-transistoren i.p.v. de vroegere Schottky-logica laten de balans ongetwijfeld in de
andere richting doorslaan.

10Zie [Immink-1998, p. 4] resp. [Apple-2007].
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en zijn professionele neefje AES/EBU worden steeds meer gebruikt. Ethernet
wordt meer en meer naar voor geschoven als een volwaardig alternatief.

1.3 Doelstelling

Gezien het toenemende gebruik van digitale audio-overdracht is het niet ondenk-
baar dat over afzienbare tijd de enige analoge component in de geluidsketen van
de typische particulier de modulator in de schakelende vermogenversterker is.
Terzelfdertijd is de aansturing van de vermogentransistoren in deze versterker
puur digitaal. Een analoge implementatie van de modulator is dan essentieel
een DA-AD conversie.

Een digitale modulator maakt deze dubbele conversie overbodig. Daarente-
gen wordt het moeilijker om een hoge kwaliteit te behouden. Enerzijds wordt
terugkoppeling meestal achterwege gelaten vanwege de complexiteit, zodat niet-
idealiteiten van de eindtrap, voeding en dode tijd niet worden gecompenseerd.
Anderzijds is het schakeltijdstip gekwantiseerd; de hieruit volgende ruis onder-
drukken is geen triviaal probleem.

Een digitale oplossing is in het bijzonder aantrekkelijk indien reeds een
FPGA of DSP aanwezig moet zijn in de audioversterker, bv. voor equalisatie.

Deze thesis onderzoekt een aantal methodes om de kwaliteit van een volledig
digitale versterker te verbeteren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een FPGA,
wat het gebruik van rekenintensieve algoritmes mogelijk maakt.

1.4 Vergelijkbaar werk

In de recente literatuur is vrij veel vergelijkbaar onderzoek gepubliceerd. Drie
voorbeelden illustreren de veelheid aan voorgestelde verbeteringen.

In [Pascual-2003] wordt een digitale signaalprocessor (DSP) gebruikt om een
Mosfet H-brug aan te sturen. De beperkte rekenkracht van DSPs noodzaakt het
gebruik van uniforme pulsbreedtemodulatie (UPWM). Pure UWPM zou echter
te veel distortie introduceren, zodat de auteurs een vrij complex interpolatieal-
goritme nodig hebben. Het resultaat van de UWPM (de aan-fractie δ) wordt
vervolgens door een kleine FPGA omgezet in transistorstuursignalen. De gepu-
bliceerde resultaten vermelden met en zonder feedback een THD van 0.20% resp.
0.056% bij volle schaal en 43 V voedingspanning (telkens ongeveer 50 W)11. Een
minimale THD van 0.02% wordt vermeld.

Ook in [Wing-Hong-2000] stuur een DSP de transistoren. De focus van de-
ze publicatie is de toevoeging van een resonant LC-serienetwerk tussen beide
transistorknooppunten. Hierdoor wordt de gebruikelijk hard-switched H-brug
veranderd in een zero-voltage switched convertor: tijdens de dode tijd evolu-
eert de spanning of beide knooppunten uit zichzelf naar de eindwaarde, zodat
het aanschakelen van de transitoren nauwelijks spanningsverschillen introdu-
ceert. De distortie wordt hierdoor enigszins verminderd (typisch van 0.58% tot
0.28%12); een groter verschil ligt echter in de vermogeneffiëntie, die typisch niet

11Zie [Pascual-2003, tabel. 3].
12Bij 1 kHz, 20 W. De verbetering qua distortie vermindert echter duidelijk bij afnemend

vermogen ([Wing-Hong-2000, p. 309, fig. 10]).
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minder dan 10 tot 20 procentpunt bedraagt ([Wing-Hong-2000, fig. 11]). Hoe-
wel de auteurs verder onderzoek vooropstellen met PWM met meer dan twee
voedingsniveau’s (analoog aan klasse-G versterkers) is niet onmiddellijk duide-
lijk hoe deze aanpak zonder grote wijzingen een versterker met een aanzienlijk
betere kwaliteit zou opleveren.

Figuur 1.4: Blokschema van de gedeeltelijk digitale correctie bij Midya et al.
(overgenomen uit [Midya-2004, fig. 2]).

De regelkring moet uiteraard niet volledig digitaal of analoog zijn. Een
tussenvorm wordt besproken in [Midya-2004]. Hier wordt het PWM-signaal
volledig digitaal gegenereerd, maar nog enigszins gecorrigeerd door een analoge
regelkring. Deze laatste integreert het verschil tussen het werkelijke PWM-
signaal achter de transistoren en het gewenste. Het bekomen signaal wordt na
digitalisatie door een grove (6–7 bit) maar snelle ADC aangeboden aan het —
opnieuw digitale — correctiecircuit. Deze volledige regelkring is weergeven in
figuur 1.4. De bijkomende feedback vermindert het effect van zowel dode tijd als
voedingsvariaties. THD en dynamisch bereik zijn dan ook uitstekend (0.006%
en 100 dB13).

1.5 Notaties, symbolen en conventies

Bij timingdiagrammen duidt grijs aan de waarde geen belang heeft (don’t cares).
Terwille van de duidelijkheid worden setup-en hold-tijd van registers gelijkgesteld
aan een klokcyclus resp. verwaarloosd.

Tenzij anders vermeld wordt hebben tijdsignalen een nominaal bereik van
−1 tot 1 hebben. Dit vereenvoudigt het rekenwerk aanzienlijk.

Terwille van de leesbaarheid geven we er de voorkeur aan gebruikelijke en uit
de context verstaanbare afkortingen (CGS , fPWM, . . . ) niet nader te verklaren.

13Meetwaarden bij 1 kHz en -6 dBFS; het maximale vermogen wordt niet vermeld.



Hoofdstuk 2

Modellering

In dit hoofdstuk worden de werking en dimensionering van de algoritmes be-
sproken die verantwoordelijk zijn voor het aansturen van de transistoren.

Globaal onderscheidt men twee klassen — modulatoren die op basis refe-
rentiesignaal functioneren en vrijlopende modulatoren. Na de bespreking van
beide types bekijken we ook het effect van de dode tijd.

Bij dit alles veronderstellen we een vaste oscillatiefrequentie (nullastfrequetie
voor SOPA’s) van 400 kHz. Een hogere frequentie levert typisch een lagere
zijbandruis op.

Notaties

De uitgang van de ne integrator noemen we I±n (t); I+
n (t) voor de golfvorm

tijdens een positieve comparatoruitgang. Voor beide functies kiezen we t = 0
bij het omschakelen van de uitgang, tenzij anders vermeld. De waarde I±n (t = 0)
noemen we I±n .

De ingang van de modulator wordt y(t) genoemd; als er verondersteld wordt
dat y(t) hoegenaamd niet varieert tijdens een schakelperiode noteren we y.

Hoewel alle modulatoren digitaal gëımplementeerd zullen worden werken we
in dit hoofdstuk grotendeels in continue tijd om het rekenwerk te vereenvoudi-
gen.

2.1 Pulsbreedte modulatoren

Bij pulsbreedtemodulatie wordt het ingangsignaal y(t) vergeleken met een re-
ferentiezaagtand. Deze laatste heeft uiteraard een grotere frequentie dan de
hoogste toegelaten ingangsfrequentie. Het resultaat van de vergelijking is een
digitaal signaal u(t) waarmee de transistoren kunnen worden aangestuurd.

Afhankelijk van het moment waarop schakelen kan optreden onderscheid
men natuurlijke of uniforme pulsbreedtemodulatie — NPWM of UPWM. In
het eerste geval wordt continu (analoge systemen) of vrij vaak (digitale modu-
latoren) tijdens een zaagtandperiode de vergelijking uitgevoerd. In het tweede
geval gebeurt dit slechts een-, maximaal tweemaal per periode. Bij een DSP-of
microcontrollerimplementatie kan NWPM de beschikbare rekenkracht te boven-
gaan. In ons geval lost het gebruik van een FPGA dit probleem op, met een
aanzienlijke kwaliteitsverbetering tot gevolg.

7
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Een tweede onderscheid maakt men a.d.h.v. de referentie. Deze kan dubbel-
zijdig of enkelzijdig zijn. Dubbelzijdige PWM levert een iets betere kwaliteit.
Aangezien de implementatie niet complexer is geven we hier dan ook de voorkeur
aan.

+

−
u(t)

y(t)
Σ u(t)y(t)

q(t)

Gpwm

Figuur 2.1: Natuurlijke pulsbreedte modulator.
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Figuur 2.2: Principiële werking van natuurlijke PWM: ingangsignaal en referen-
tiezaagtand (boven, linkse schaal) en de geproduceerde blokgolf (rechtse schaal).

De eenvoudigste PWM-implementatie is natuurlijke PWM (figuur 2.1, links;
figuur 2.2). Veronderstellen we nu dat de zaagtand distortievrij is en het in-
gangsignaal geen frequenties kleiner dan fPWM/2 bevat en steeds kleiner is dan
de maximale zaagtandamplitude. Wat het ingangsignaal betreft mag de mo-
dulator dan vervangen worden door een lineaire en frequentie-onafhankelijke
versterking, m.n.

Gpwm =
|u(t)|

max{zaagtand}

Zoals hoger vermeld zijn zowel zaagtand als uitgang genormaliseerd op 1,
zodat de versterking eveneens 1 wordt. Uiteraard bestaat ideaal niet. In het
analoge geval is de zaagtand niet perfect; in een digitale geval treedt ruis op ten
gevolge van de inherente discrete-tijdsbewerking. Het niet-ideale PWM-blok
kan gemodelleerd worden als de sommatie van y(t) en de storing en ruis q(t)
(figuur 2.1, rechts). Merk op dat q(t) geen witte ruis is, maar een belangrijke
bijdrage van fPWM en harmonischen bevat, samen met intermodulatieproduc-
ten.
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2.1.1 Eerste orde

+

−

1
sτ1Σ

−
y(t)

u(t)

Figuur 2.3: Eerste orde pulsbreedte modulator.

1
sτ1Σ

−
y(t) u(t)Σ

q(t)

Figuur 2.4: Eerste orde pulsbreedte modulator: gelineariseerde PWM.

De open-lus aanpak van natuurlijke PWM beperkt de haalbare signaalkwa-
liteit. Door rond het PWM-blok een regelkring te plaatsen worden afhankelijk
van het terugkoppelpunt de niet-idealiteit van zaagtand, modulator, dode tijd,
eindtrap en uitgangsfilter1 gecompenseerd. In de eenvoudigste situatie bestaat
H(s) uit een integrator, wat dan voor de volledige structuur één parameter
oplevert (τ1).

Door het PWM-blok opnieuw te vervangen door de sommatie van storing
en ruis enerzijds en het signaal anderzijds is meer inzicht te verkrijgen in de
werking (figuur 2.4). Men bekomt dan voor de uitgang in functie van de ingang
Y en storing Q

U =
1

1 + sτ1
Y +

sτ1

1 + sτ1
Q

Het is duidelijk dat voor lage frequenties de ingang bewaard blijft en de
storing onderdrukt wordt. Door τ1 kleiner te kiezen kan deze laagfrequente
storing beter onderdrukt. In wat volgt wordt echter aangetoond τ1 niet arbitrair
klein gekozen kan worden.

Stabiliteitscriterium

Door de aanwezigheid van feedback kan de modulator zelfstandig gaan oscilleren.
In [Berkhout-2003a, p. 1199] wordt een stabiliteitscriterium voor continue-tijd
eerste orde modulatoren afgeleid. Hierbij wordt geëist dat de helling van I1(t)
altijd kleiner blijft dan deze helling van de referentiezaagtand om divergentie te
vermijden. Men vindt voor een negatieve modulatoruitgang∣∣∣∣ d

dt
I−1 (t)

∣∣∣∣ =
y + 1

τ1
< 4fPWM (2.1)

Voor volledige uitsturing moet m.a.w. τ1 > 1/(2fPWM). De situatie bij een
positieve uitgang is analoog.

1In het continue geval wordt meestal vlak na de eindtrap teruggekoppeld, in het discrete
geval vlak ervoor.
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Figuur 2.5: Ingangsstabiliteitsgrens voor eerste orde PWM in functie van τ1.

Dit criterium werd in discrete tijd geverifieerd met numerieke simulaties.
Hierbij werd voor een aantal τ1’s de maximale ingang gezocht die geen aan-
leiding gaf tot instabiliteit2. De overeenkomst is zo goed als perfect (figuur
2.5). Uiteraard wordt in tegenstelling tot hiervoor de ingangsamplitude ±1 niet
bereikt; de ingangsstabiliteitsgrens satureert op 99.2%.

Dimensionering

De eerste orde modulator heeft slechts één vrije parameter, τ1. Voor audio mag
de keuze van τ1 niet leiden tot een te grote onderdrukking van het ingangsignaal,
wat voor een full range versterker leidt tot de voorwaarde τ1 < 1/(2π 20 kHz).

Qua stabiliteit heeft het geen zin τ1/T groter te kiezen dan 1/2. Kleiner kan
echter wel. In de praktijk is de distortie van een versterker zeer groot in de buurt
van het maximale vermogen, en men beperkt typisch de maximale distortie (tot
bv. 0.1%). Hieruit vindt men een “marketingvermogen” (bv. 90 W), en een
maximale ingang (bv. |y| < 0.95). Als deze laatste geweten is kan men τ1 iets
kleiner kiezen. Dit levert echter weinig op en is eerder een productieprobleem.
Voor alle eerste orde PWM-modulatoren wordt in het volgende dan ook gesteld
τ1/T = 1/2.

De keuze van τ1 is dus vrij beperkt.

2.1.2 Tweede orde

Uit het voorgaande is duidelijk dat noise-shaping een betere uitgangskwaliteit
tot gevolg heeft. Naast een eerste orde lusfilter is ook een tweede orde filter
mogelijk (figuur 2.6), zodat H(s) = 1

sτ1

(
1 + 1

sτ2

)
.

Door linearisatie van het PWM-blok is dit systeem te beschrijven door de
transferfunctie

U =
1 + sτ2

1 + sτ2 + s2τ1τ2
Y +

s2τ1τ2

1 + sτ2 + s2τ1τ2
Q (2.2)

2Instabiliteit werd beschouwd als het afwijken van de nominale schakelfrequentie. Er werd
gebruik gemaakt van een binair zoekalgoritme, met een DC-ingang.
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Figuur 2.6: Tweede orde pulsbreedte modulator.

Door de feedback is instabiliteit mogelijk; dit zal opnieuw gecontroleerd wor-
den. Ook een dimensionering wordt uitgewerkt.
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Figuur 2.7: Typische integratoruitgangen van een stabiele tweede orde modula-
tor (f = 400 kHz, τ1/T = 1, τ2/T = 0.35, y = 1/4).

Stabiliteitscriterium

Voortbouwend op het voorgaande kan ook voor dit systeem een stabiliteitscrite-
rium afgeleid worden. Een eerste mogelijkheid is het benaderen van de tweede
orde lus door een eerste orde lus. Hiervoor mag de tweede integrator geen
significante invloed meer hebben bij de PWM-frequentie. Het hierboven reeds
genoemde artikel [Berkhout-2003a] kiest voor deze aanpak.

Alternatief kan het stabiliteitscriterium analytisch worden afgeleid. In het
volgende worden de twee voorwaarden uitgewerkt, en de uitkomsten vergeleken
met simulatieresultaten.

Voor beide voorwaarden is het nuttig meer te weten over I±1 . Men merkt op
dat voor een constante ingang maximum en minimum van de eerste integrator,
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die opnieuw bereikt worden bij het omschakelen, niet verlopen. Men vindt

−I−1 = I+
1 =

1
2

[
(y − 1)δT

τ1

]
=

1
4

[
(y − 1)(1 + y)

τ1

]
T

=
1− y2

4τ1
T (2.3)

Stabiliteitscriterium — zelfconsistentie

Een eerste voorwaarde is zelfconsistentie. Door te eisen dat de foutsignalen
I±1 (t) + I±2 (t) de referentiezaagtand snijden voorkomt men dat een weggelopen
oplossing toegelaten wordt.

Terwille van de eenvoud kiezen we de tijdsas zodanig dat de top van de
referentiezaagtand bereikt wordt op t = 0. Deze laatste wordt dan beschreven
door de uitdrukkingen 1−4t/T en 4t/T −3 voor resp. opgaande en neergaande
flank, zodat de voornoemde eis van snijden zich vertaalt in

I+
1 + I+

2 = 1− 4
t+

T

I−1 + I−2 = 4
t−

T
− 3

Dit is onmiddellijk te vereenvoudigen aangezien I+
1 = −I−1 , en I+

2 = I−2 . Als
we bovendien nog eisen dat de oplossing tijdsinvariant is3 dan moet vanwege het
lusfilter t− − t+ = δT en t+ + T − t− = (1− δ)T , zodat

I+
1 + I+

2 = 1− 4
t+

T

−I+
1 + I+

2 = 4
δT + t+

T
− 3

Eliminatie van I+
2 levert

1− 4
t+

T
− I+

1 = 4
δT + t+

T
− 3 + I+

1 = 4T + 4
t+

T
− 3 + I+

1

Samen met uitdrukking 2.3 en δ = (1 + y)/2 vindt men

8
t+

T
= 4− 2I+

1 − 4δ

= 4− 1− y2

2τ1
T − 2(1 + y)

= (1− y)(2− 1 + y

2τ1
T ) (2.4)

Zelfconsistentie is nu equivalent met een positief linkerlid in (2.4). Aangezien
1− y > 0 voor alle y, is de eerste factor in het rechterlid altijd positief. Door te
eisen dat tweede factor altijd positief is bekomt men

1 + y

2τ1
T < 2 ⇒ τ1

T
>

1
2

3Voor continue tijd is dit a priori een redelijk veronderstelling; het spreekt voor zich dat
in discrete tijd dit zeker niet algemeen zou gelden.
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Stabiliteitscriterium — beperkte slew rate

Zoals voorheen eisen we dat de referentiezaagtand het foutsignaal kan “inhalen”,
of nog, dat de afgeleide van de zaagtand groter is dan deze van het foutsignaal.

De vergelijkingen voor de eerste integrator zijn uiteraard identiek aan het
eerste orde geval, met als bijkomende informatie (2.3).

De tweede integratoruitgang wordt beschreven door (telkens met t = 0 op
het moment van omklappen, resp. tijdens de hoge en lage uitgang)

I+
2 (t) = I+

2 +
1
τ2

∫ t

0

(y − 1)
u

τ1
+ I+

1 du (2.5)

I−2 (t) = I−2 +
1
τ2

∫ t

0

(y + 1)
u

τ1
+ I−1 du (2.6)

Hierbij is vanwege de vorm van I1(t) I+
2 = I−2 . Voor de stabiliteit zijn beide

delen equivalent op het teken van y na; we behouden enkel vergelijking 2.5
(positieve uitgang).

Men vindt

d

dt
I1 =

y − 1
τ1

(2.7)

d

dt
I2 =

1
τ2

(
(y − 1)

t

τ1
+ I+

1

)
=

y − 1
τ1τ2

(
t− 1 + y

4
T

)
(2.8)

In uitdrukking 2.8 loopt t van 0 tot δT , d.w.z. van 0 tot (1 + y)T/2. De
uitdrukking tussen de haken varieert dus tussen ∓(1 + y)T/4. Aangezien (2.7)
negatief is bekomen we een in absolute waarde maximale som der afgeleiden
voor een zo klein mogelijke uitdrukking 2.8, d.w.z. t = δT :

max
{

d

dt
(I1 + I2)

}
=

y − 1
τ1

(
1 +

1
τ2

1 + y

4
T

)
Deze slew rate is afhankelijk van de ingang. Een maximum treedt op voor

∂

∂y

d

dt
(I1 + I2) = 0 ⇒ y = max

{
−2τ2

T
,−1

}
Zoals te verwachten wordt de grootste afgeleide tijdens een positieve uitgang

bereikt voor een negatieve ingang. Het stabiliteitscriterium wordt∣∣∣∣− (2τ2 + T )2

4Tτ1τ2

∣∣∣∣ < 4fPWM ;
∣∣∣∣− 2

τ1

∣∣∣∣ < 4fPWM

of nog

(2τ2 + T )2

τ1τ2
< 16 ; τ1 >

1
2fPWM

(2.9)

De voorwaarde voor eerste orde PWM blijft dus behouden. De eerste voor-
waarde in (2.9) is nieuw, en uit te werken tot
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4
(τ2

T

)2

+ 1 + 4
τ2

T
− 16

τ2

T

τ1

T
< 0

Door oplossen naar τ2/T bekomt men

τ2

T
>

1
2

+ 2
τ1

T
−

√
4

(τ1

T

)2

− 2
τ1

T
(2.10)

τ2

T
<

1
2

+ 2
τ1

T
+

√
4

(τ1

T

)2

− 2
τ1

T
(2.11)
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y = 0.95

Continue tijd

Figuur 2.8: Voorspelde (continue tijd, y = 1) en gesimuleerde (discrete tijd,
meerdere y-waarden) stabiliteitsgrens.

Het blijkt dat vergelijking 2.10 de stabiliteitsgrens bepaalt (figuur 2.8, volle
lijn), terwijl (2.11) irrelevant is.

Ook hier werd de analytische oplossing geverifieerd met behulp van nume-
rieke simulaties in discrete tijd. Voor een aantal combinaties van ingangen
en τ1’s werd de minimale τ2 bepaald die geen aanleiding geeft tot instabili-
teit (figuur 2.8)4. In dit geval wordt geen goede overeenkomst gevonden bij
de discrete-tijdimplementatie. De gesimuleerde stabiliteitsgrens is qua vorm
gelijkaardig aan de voorspelde, maar de waarden wijken aanzienlijk af. Bij na-
der onderzoek blijkt de afwijking ook in het continue-tijdsgeval te bestaan. De
oorzaak ligt in het ontbreken van een evenwichtstoestand (figuur 2.95). Een
eenvoudige analyse van dit verschijnsel lijkt niet direct voor de hand te liggen.

Dimensionering

Opnieuw moeten τ1 en τ2 zo klein mogelijk zijn. Uit het voorgaande is echter
duidelijk dat een kleine τ1 ten koste gaat van τ2.

4Zoals voorheen werd stabiliteit beoordeeld a.d.h.v. de schakelfrequentie, nu echter na een
inloopperiode van 3 · 105 perioden (3 ms).

5Continue-tijdsimulatie met τ1/T = 1, τ2/T = 1/5, y = 0.95.
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Figuur 2.9: I1(t) en I2(t) bij een onstabiele tweede orde pulsbreedtemodulator
(continue-tijdsimulatie).

Om een beredeneerde keuze te maken bestuderen we het verloop van τ2 voor
een gegeven ruisonderdrukking in de audioband, bepaald door de tweede term
in (2.2). Indien we stellen∣∣∣∣ s2τ1τ2

1 + sτ2 + s2τ1τ2

∣∣∣∣ = A < 1

vindt men voor τ2 in functie van ω = s/j, τ1 en A

τ2 =
A

(
2ωAτ1 ± 2

√
ω2τ2

1 −A2
)

2ω (A2 + A2ω2τ2
1 − ω2τ2

1 )

waarbij de oplossing met het plusteken negatief is. Door deze curves voor
diverse A’s samen met de gesimuleerde stabiliteitsgrens bij een gekozen maxi-
male ingang (hier 0.90 en 0.95) te plotten (figuur 2.11) kan een goede oplossing
gekozen worden. Het blijkt dat slechts weinig bijkomende onderdrukking wordt
verkregen door het op te leggen dat |y| ≤ 0.90 t.o.v. het geval |y| ≤ 0.95. We
gaan dan ook uit van een maximale ingang van 0.95.

De gevonden τ ’s zijn equivalent vanaf τ1/T ≈ 0.6 qua storingsonderdruk-
king bij 20 kHz, maar vertonen grote verschillen in de geassocieerde frequentie-
karakteristiek. In figuur 2.11 zijn de storings-en signaaltransferfuncties (resp.
GQ = 1/(1 + H) en GY = H/(1 + H)) voor de paren (τ1/T, τ2/T ) = (0.6, 0.4),
(1, 0.25), (2, 0.12) en (3, 0.085) weergegeven. Het lijkt verstandig een keuze te
maken die leidt tot een geringe opslingering. Hierna wordt gebruik gemaak van
de dimensionering τ1/T = 1, τ2/T = 0.35.

2.1.3 Derde orde

Na de tweede orde modulator is een bijkomende integrator een logisch vervolg
(figuur 2.12). Het lusfilter is nu

H(s) =
1

sτ1

(
1 +

1
sτ2

(
1 +

1
sτ3

))
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Figuur 2.10: Minimale integratortijdsconstanten voor verschillende storingson-
derdrukkingswaarden bij 20 kHz (−10, −20, −25, −30, −35 en −40 dB), en de
stabiliteitsgrens (discrete-tijdsimulatie, y = 0.90 en 0.95).
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Figuur 2.11: Storings-en signaaltransferfunctie (GQ, GY ) voor verschillende τ ’s.

Stabiliteitscriterium

Zoals voorheen is I+
2 = I−2 . Een bijkomende voorwaarde is dat I2(t) geen DC-

component heeft vanwege de aanwezigheid van de derde integrator. Om deze
voorwaarde uit te werken zoeken we eerst een uitdrukking voor I2(t). Door
uitwerking van vergelijking 2.5 vindt men I+

2 (t):

I+
2 (t) = I+

2 +
1
τ2

(
y − 1

2
t2

τ1
+ I+

1 t

)
= I+

2 +
1
τ2

(
y − 1

2
t2

τ1
+

1− y2

4τ1
Tt

)
= I+

2 +
1− y

2τ1τ2

(
1 + y

2
Tt− t2

)
(2.12)
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Figuur 2.12: Derde orde pulsbreedte modulator.
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Figuur 2.13: Typische integratoruitgangen van een stabiele derde orde modula-
tor (f = 400 kHz, τ1/T = 2, τ2/T = 2, τ3 =, y = 5).

Hetzelfde geldt voor I−2 (t) (vergelijking 2.6):

I−2 (t) = I−2 +
1
τ2

(
y + 1

2
t2

τ1
− I+

1 t

)
= I+

2 +
1 + y

2τ1τ2

(
t2 − 1− y

2
Tt

)

Integratie van beide functies levert

∫ δT

0

I+
2 (t)dt =

[
I+
2 t +

1− y

2τ1τ2

(
1 + y

2
T

t2

2
− t3

3

)]
t=δT

= I+
2 δT +

1− y

2τ1τ2

(
1 + y

4
− δ

3

)
δ2T 3

= I+
2 δT +

1− y

2τ1τ2

(
1 + y

4
− 1 + y

6

) (
1 + y

2

)2

T 3

= I+
2 δT +

(1− y)(1 + y)3

96τ1τ2
T 3
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en de overeenkomstige oplossing∫ (1−δ)T

0

I−2 (t)dt =
[
I+
2 t +

1 + y

2τ1τ2

(
t3

3
− 1− y

2
T

t2

2

)]
t=(1−δ)T

= I+
2 (1− δ)T +

1 + y

2τ1τ2

(
1− δ

3
− 1− y

4

)
(1− δ)2T 3

= I+
2 (1− δ)T +

1 + y

2τ1τ2

(
1− y

6
− 1− y

4

) (
1− y

2

)2

T 3

= I+
2 (1− δ)T − (1 + y)(1− y)3

96τ1τ2
T 3

De som van beiden moet nul zijn, zodat

∫ δT

0

I+
2 (u)du +

∫ (1−δ)T

0

I−2 (u)du = I+
2 T +

1− y2

96τ1τ2
T 3

(
(1 + y)2 − (1− y)2

)
⇒ 0 = I+

2 +
1− y2

96τ1τ2
T 2 (4y)

⇒ I+
2 = − 1− y2

24τ1τ2
T 2y (2.13)

De tekens van de ingang en van I2(t) op de schakeltijdstippen zijn dus altijd
tegengesteld. De uitdrukkingen voor I+

3 (t) volgen uit (2.12) en (2.13).

d

dt
I+
3 (t) =

1
τ3

[
I+
2 +

1− y

2τ1τ2

(
1 + y

2
Tt− t2

)]
=

1
2τ1τ2τ3

[
−1− y2

12
T 2y + (1− y)

(
1 + y

2
Tt− t2

)]

De afgeleide van de som der integratoren, die we hierna als D3(t, y) noteren,
wordt dan (samen met (2.7) en (2.8))

d

dt

∑
i

I+
i (t) = D3(t, y) = − 1− y

24τ1τ2τ3

(
T 2y(1 + y)− 6Tτ3(1 + y)

+12t2 + 24τ3(τ2 + t)− 6Tt(1 + y)
)

In tegenstelling tot hiervoor is niet direct duidelijk op welk tijdstip een mi-
nimum optreedt. Door afleiden naar t wordt een extremum gevonden voor

∂

∂t
D3(t, y) = 0 ⇒ t =

1
4
Ty − τ3 +

1
4
T

wat uiteraard enkel geldt voor 0 < t < δT . Het is duidelijk dat bij positieve
uitgang er geen stabiliteitsproblemen zijn voor een positieve ingang. Voor het
andere geval, y < 0, blijkt bij nader onderzoek dat dit extremum een maximum
in de altijd negatieve afgeleide is. Hieruit besluit men dat de minimale afgeleide
zich altijd in t = 0 of t = δT voordoet; door nazicht van de praktische gevallen
wordt de eerste mogelijkheid uitgesloten. De afgeleide wordt dan

D3(y) = D3(t = δT, y) = −
(1− y)

(
T 2y(1 + y) + 6τ3T (1 + y) + 24τ2τ3

)
24τ1τ2τ3
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Door afleiden naar y vindt men de slechtst mogelijke ingang, weliswaar be-
perkt tot −1:

y±max =
−2τ3 ± 1

3

√
3T 2 − 72τ2τ3 + 36τ2

3

T

De juiste oplossing moet overeenkomen met de slechtst mogelijke ingang voor
tweede orde PWM; hierdoor blijft enkel de oplossing met plusteken over:

lim
τ3→∞

y+
max = −2τ2

T

lim
τ3→∞

y−max = −∞

Opdat y+
max een bruikbare oplossing zou zijn voor de evaluatie van de sta-

biliteit, moeten twee voorwaarden voldaan zijn. Allereerst moet de oplossing
reëel zijn. Deze eis is equivalent met

3T 2 − 72τ2τ3 + 36τ2
3 > 0

⇒ τ2

T
<

1 + 12
(

τ3
T

)2

τ3
T

(2.14)

Daarnaast moet vanzelfsprekend y+
max > −1. Voor τ3/T > 1/2 is dit altijd

zo; in het andere geval geldt

τ2

T
<

6 τ3
T − 1
12 τ3

T

(2.15)

De bovengrenzen voor τ2/T die volgen uit voorwaarden (2.14) en (2.15) zijn
weergegeven in figuur 2.14 in functie van τ3/T . Het blijkt dat beide bovengren-
zen raken in (τ2/T, τ3/T ) = (1/3, 1/2). De combinatie van beide voorwaarden
is uitgezet in figuur 2.14, grijze lijn.
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Figuur 2.14: Bovengrenzen voor τ2 voor het bestaan van een bruikbaar afgeleide-
extremum over y.

De voorspelde grenzen werden opnieuw geverifieerd met numerieke simu-
laties (figuren 2.15–2.17). Voor τ1/T < 1/2 wordt de voorspelde instabiliteit
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inderdaad gevonden, onafhankelijk van τ2 en τ3. Voor τ1/T ≥ 1/2 is in tegen-
stelling tot bij pulsbreedtemodulatoren van eerste en tweede orde het verband
met de realiteit nu totaal zoek. In het gebied waar de slechts mogelijke afgeleide
−1 is (rechts van de grijze lijn in figuur 2.8) legt de analytische uitwerking geen
beperkingen aan aan τ3; bij simulaties is duidelijk niet zo.
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Figuur 2.15: Gesimuleerde (discrete tijd, y = 0.95) stabiliteitsgrens.
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Figuur 2.16: Gesimuleerde (discrete tijd, y = 0.90) stabiliteitsgrens.

Als er wel een voorwaarde wordt gevonden voor τ3 in de uitwerking hierboven
komt deze zelfs niet in de buurt van de numeriek gevonden stabiliteitsgrens.
Analytisch wordt een minimale τ3 in de orde van 0.005 gevonden6; numerieke
simulaties leveren τ3 > 8.7.

6Bij τ1 = 1, τ2 ≈ 1. Voor andere waarden worden vergelijkbare maximale τ3’s gevonden.
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Figuur 2.17: Gesimuleerde (discrete tijd, y = 0.75) stabiliteitsgrens.

Dimensionering

Zoals voorheen kunnen we stellen∣∣∣∣ s3τ1τ2τ3

s3τ1τ2τ3 + s2τ2τ3 + sτ3 + 1

∣∣∣∣ = A < 1

Dit is op te lossen naar

τ3 =
1
2ω

2ωτ2A± 2
√
−ω4τ2

1 τ2
2 A2 + 2ω2τ1τ2A2 −A2 + ω4τ2

1 τ2
2

ω4τ2
1 A2 − 2ω2τ1τ2A2 + A2 + ω2τ2

2 A2 − ω2τ2
1 − ω4τ2

1 τ2
2

Enkel de oplossing met het minteken levert positieve waarden op. Als voor-
heen plotten we de gevonden stabiele oplossingen samen met de curves voor een
onderdrukking bij 20 kHz van 10, 20, 25, 30, 35 en 40 dB.
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Figuur 2.18: Gesimuleerde (discrete tijd, y = 0.95) stabiliteitsgrens.

Men merkt op dat opnieuw slechts weinig te winnen valt door de ingang te
beperken. We kiezen de dimensionering τ1/T = 1.5, τ2/T = 1/5, τ3/T = 10.
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Figuur 2.19: Gesimuleerde (discrete tijd, y = 0.90) stabiliteitsgrens.
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Figuur 2.20: Gesimuleerde (discrete tijd, y = 0.75) stabiliteitsgrens.

2.1.4 Hogere orde

Zowel uit de analytische uitwerking hierboven, numerieke simulaties als meetre-
sultaten blijkt dat de derde orde modulator slechts marginaal beter distortie-en
ruisgedrag levert dan een tweede orde lusfilter.

De verwachting dat een vierde orde filter, gedimensioneerd voor stabiliteit
over hetzelfde ingangsbereik, het evenmin veel beter doet dan de derde orde
modulator wordt bevestigt door een aantal simulaties. De verbeteringen zijn
nooit groter dan 1 dB. Er werd dan ook niet verder naar toepassing van hogere
orde PWM gezocht.
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2.2 Zelfoscillerende modulatoren

Een tweede grote groep van schakelende versterkers zijn zelfoscillerende ver-
mogenversterkers (SOPA’s). Zowel in vermogenconvertors7, audioversterkers8

als ADSL-versterkers9 past men deze klasse met succes toe. In al deze geval-
len wordt ten opzichte van PWM een grotere bandbreedte bereikt met dezelfde
maximale oscillatiefrequentie ( [Poulsen-2004]). Meestal varieert de oscillatie-
frequentie met de ingang y10. Naast een problematisch EME-gedrag kan dit
intermodulatie tussen nabijgelegen eindtrappen veroorzaken; een mogelijke op-
lossing is hetzij de nullastoscillatiefrequenties goed te matchen, hetzij ze verder
dan een signaalbandbreedte van elkaar te kiezen.

In deze thesis wordt enkel op de spanningsgestuurde hysteresistopologie na-
der ingegaan11. Deze topologie is inherent stabiel.

2.2.1 Eerste orde

De eerste orde zelfoscillerende modulator bestaat uit een integrator (tijdscon-
stante τ1) en een Schmitt-trigger met hysteresis Vth en uitgangsamplitude A
(figuur 2.21). Hieruit volgt de oscillatiefrequentie bij een ongeveer constant
ingangsignaal y(t). De comparator wisselt tussen hoog en laag; voor de geasso-
cieerde pulslengtes Tup en Tdn vindt men

Vth =
Tup

τ1
(y + A)

−Vth =
Tdn

τ1
(y −A)

1
sτ1Σ

−
y(t) u(t)

Figuur 2.21: Eerste orde zelfoscillerende modulator.

In lijn met het voorgaande kiezen we y tussen 1 en −1, A = 1 en Vth = 2.
7Hoewel PWM een vaste plaats veroverd heeft, worden zelfoscillerende modulatoren even-

eens gebruikt, meestal met een hysteresistopologie. Bij lagere vermogens (< 100 W) verkiest
men hysteresis van twee maal de volle schaal (de zgn. critical conduction mode) terwille
van een betere ruisimmuniteit, voor grotere vermogens noodzaakt de beperking van de piek-
stroom een hysteresis van typisch 10 % ([Maksimovic-2001, p. 657]). Ook in preconvertors,
noodzakelijk om aan EME-normen te voldoen, zijn SOPA’s gebruikelijk ([Maksimovic-2001,
p. 637], [Van-den-Bossche-2006, hoofstuk 8, p. 15]).

8Zie bv. [IRF-2006].
9Zie bv. [Piessens-2003]. Het gebruik van schakelende lijndrivers blijkt op dit moment

zelfs de enige manier te zijn om concurrentiële ADSL-borden te ontwerpen ([Sevenhans-2002],
geciteerd in [Piessens-2005]).

10Dit is echter niet noodzakelijk. Voor een ontwerp met een vaste schakelfrequentie, zie
[Poulsen-2005].

11Voor een korte bespreking van andere types zelfoscillerende vermogenversterkers verwijzen
we naar [Poulsen-2004].
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De gewenste oscillatiefrequentie zonder ingangsignaal (fC , de zgn. limit cycle),
is opnieuw op 400 kHz kiezen; hieruit vindt men τ1.

De ogenblikkelijke oscillatiefrequentie wordt dan

fC(y(t)) = fC − fCy2(t)

Na de keuze van een nullastoscillatiefrequentie heeft de eerste-orde SOPA
m.a.w. geen vrije parameters. Het verloop van de integratoruitgang voor sinus-
signaal is weergegeven in figuur 2.22. Merk i.h.b. de variable oscillatiefrequentie
op.
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Figuur 2.22: Principiële werking van de eerste orde SOPA: ingangsignaal en
integratoruitgang (boven, linkse schaal) en de geproduceerde blokgolf (rechtse
schaal).

2.2.2 Tweede orde

1
sτ1Σ

−
y(t) u(t)Σ

1
sτ2

Figuur 2.23: Tweede orde zelfoscillerende modulator.

Een tweede-orde SOPA structuur is quasi identiek (figuur 2.23). Het gedrag
van de modulator is voor een traag variërende y(t) eenvoudig te analyseren.
Voor elke halve periode zijn de toestanden van de eerste integratoruitgang op
het schakeltijdsip tegengesteld en even groot (symmetrie). Daaruit merken we
onmiddellijk op dat de tweede integrator geen bijdrage levert. τ2 is dus een vrije
parameter.
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Figuur 2.24: Tweede orde SOPA: gesimuleerde THDN voor meerdere τ2’s.

Hoe τ2 gekozen moet worden is niet direct duidelijk. Uit een aantal beperkte
simulaties blijkt echter dat voor τ2 ≈ τ1 de exacte waarde weinig belang heeft
(figuur 2.2412). We kiezen τ2 = 2τ1.

2.3 Distortie veroorzaakt door dode tijd

De transistoren van de versterkereindtrap mogen niet tegelijk worden aange-
schakeld om excessief stroomverbruik en voortijdig uitvallen van de transistoren
te voorkomen13. De dode tijd ligt essentieel vast voor een gegeven eindtrapon-
twerp. Zowel uit de literatuur (zie bv. [IRF-2005]) als uit eigen metingen bleek
overduidelijk dat deze dode tijd de dominante bron van distortie is bij grote uit-
gangsamplitudes (vanaf ongeveer 10% uitsturing, afhankelijk van de eindtrap).
Het lijkt dan ook aangewezen de oorzaak van deze distortie goed te begrijpen.

In het volgende wordt een model opsteld dat de uitgangspanning in func-
tie van uitsturing voorspelt in aanwezigheid van dode tijd. Dit model wordt
vervolgens geverifieerd a.d.h.v. metingen. Een aanzet tot een algoritme dat de
dode tijd poogt te compenseren wordt voorgesteld; ook dit algoritme wordt
geëvalueerd.

Notatie

Zoals voorheen wordt de tijd van de beslissing van de modulator om van het la-
ge niveau naar het hoge te schakelen tot de omgekeerde beslitting δT genoemd.
Merk op dat vanwege de aanwezigheid van dode tijd δT niet noodzakelijk over-
eenkomt met de tijd waarin de uitgang van de modulator hoog is. De dode tijd
zelf noteren we εT .

De spanning op het gemeenschappelijke punt der transistoren noemen we
Vk.

12Discrete-tijdsimulatie voor een nullastoscillatiefrequentie van 400 kHz (τ1 = 62.5).
13Terwille van de volledigheid vermelden we de recente publicatie [Berkhout-2003b], waarbij

door nauwkeurig ontwerp zonder dode tijd geschakeld kan worden. Het is echter niet duidelijk
of deze techniek kan toegepast worden bij de toleranties inherent aan discreet ontwerp.
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2.3.1 Quasi-statische tijdsanalyse

Door in het geval van vaste ingang het verloop van de spoelstroom te bekijken
kan een uitgangskarakteristiek afgeleid worden. We beperken ons tot een ingang
groter of gelijk aan 0. Daarnaast veronderstellen we dat de uitgangspanning
constant blijft, m.a.w. dat de rimpel op de uitgang verwaarloosbaar is. De
analyse wordt met deze aanname aanzienlijk eenvoudiger. We beperken ons
ook tot de halve brug van figuur 1.2. De resultaten zijn evenzeer geldig voor
een H-brug mits de uitgangspanning verdubbeld wordt.

De diode wordt ideaal verondersteld, met een vaste drempel VD.
Het is duidelijk dat de spanning op het knooppunt van de transistoren tijdens

de dode tijd afhangt van de stroom door de spoel. Een positieve stroom14 levert
Vk = −VD; een negatieve Vk = VCC + VD. Als IL nul is wordt Vk = Vuit.

De analyse wordt bemoeilijkt door de mogelijkheid dat de spoelstroom nul
wordt tijdens de dode tijd. De duur van de dode tijd voordat de stroom op nul
teruggevallen is noemen we aT (0 ≤ a ≤ ε). Men kan vier gebieden onderschei-
den; in volgorde van toenemende ingang zijn dit

1. IL wordt zowel positief als negatief, maar tijdens de dode tijd wordt de
stroom nooit nul. Bij de overgang laag-hoog is de spoelstroom negatief.

2. IL wordt zowel positief als negatief. Bij de overgang laag-hoog is de spoel-
stroom negatief, maar wordt 0 voor de bovenste transistor aanschakelt.

3. Zoals (2), maar de spoelstroom is positief bij omschakelen. De stroom
wordt nul voor de bovenste transistor aanschakelt.

4. IL is op elk moment positief.

In het eerste geval vindt men de uitgangspanning direct uit de gemiddelde
spanning op het knooppunt. De uitgangspanning kan dan geschreven worden
als

Vuit = ε(VCC + VD) + (δ − ε)VCC − εVD

= δVCC (2.16)

Dit komt overeen met de situatie zonder dode tijd.
In het tweede geval is de analyse complexer doordat de spoelstroom gedu-

rende de dode tijd bij de overgang laag-hoog nul wordt; dit blijft zo totdat de
bovenste transistor aanschakelt. De spoelspanning wordt eveneens nul.

Door uit te drukken dat de gemiddelde spanning over de spoel nul is vindt
men

ε(Vuit + VD) + (1− δ− ε)Vuit = (VCC−Vuit)(δ− ε) + (VD + VCC−Vuit)a (2.17)

Voor de gemiddelde spoelstroom te berekenen zijn de maximale waarden
(IL,min en IL,max) nodig:

IL,max =
(δ − ε)T

L
(VCC − Vuit)

IL,min = IL,max −
(1− δ − ε)T

L
Vuit −

εT

L
(Vuit − VD)

14Men definieert de spoelstroom IL zoals in figuur 1.2, weg van de halve brug.
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Met deze uitdrukking kan de spoelstroom berekend worden als

IL =
Vuit

R

≈ IL,max

2
(δ − ε) +

IL,min + IL,max

2
(1− δ) +

IL,min

2
a

Voor ε 6= 0 is de uitgangspanning hieruit niet analytisch te berekenen.
In het derde geval blijven (2.18), (2.18) en (2.18) behouden; uitdrukking 2.17

wordt

ε(Vuit + VD) + (1− δ − ε)Vuit = (VCC − Vuit)(δ − ε)− (Vuit + VD)a

IL,min is nu positief. Ook in dit geval wordt geen analytische oplossing
gevonden.

Het vierde geval is opnieuw eenvoudig; de gemiddelde spanning voor de spoel
is

Vuit = −εVD + (δ − ε)VCC − εVD

= δVCC − ε(2VD + VCC) (2.18)

Hier vindt men een constante offset ten opzichte van de ideale situatie, die
erger wordt bij toenemende dode tijd en diodedrempel. De laatste is vooral van
belang bij lage voedingspanningen.

De overgang tussen het eerste en het tweede geval wordt gevonden in (2.17)–
(2.18) a = ε te kiezen, en uit de twee resterende vergelijkingen Vuit te elimineren
en het resultaat op te lossen naar δ.

De grens tussen het tweede en het derde geval vindt men door te stellen
a = 0 in de vergelijkingen van één van beide. Als voorheen vindt men hieruit
δ. Analoog wordt de overgang naar de vierde situatie gevonden door de keuze
a = ε in de uitdrukking voor het derde geval.

Op deze manier vindt men een stuksgewijze ingangs-uitgangskarakteristiek,
met als ingang δ en als uitgang Vuit. Als de parameters van het model gekend
zijn kan met numerieke software vrij eenvoudig een oplossing gevonden worden.
Voor het specifieke geval T = 1/400 kHz, ε = 0.065, VD = 0.6 V, VCC = 24 V,
L = 22 µH en RL = 4 Ω vindt men figuur 2.25, samen met het ideale geval
zonder dode tijd.

2.3.2 Verificatie

Vooruitlopend op de bespreking van de versterkers vermelden we hier reeds de
meetresultaten. Een versterker werd bij dezelfde conditions als hierboven in-
gesteld, waarna voor een gegeven DC-ingangsignaal de uitgangspanning over
de last werd opgemeten15. Een dergelijke grote dode tijd is noodzakelijk de
afwijking duidelijk waar te nemen. Zowel uit de resultaten van de afleiding
hierboven als uit metingen bleek dat bij een kleine dode tijd (orde 30 ns) de
afwijking zodanig gering dat voor een betrouwbare meting een goede tafelmul-
timeter noodzakelijk zou zijn.

15Uitgevoerd met kanaal 2 (Coilcraft-spoelen) bij een voedingspanning van 24 V, 160 ns
dode tijd en een differentiële lastweerstand van 7.9 Ω, hetgeen overeenkomt met de enkelzijdige
4 Ω-weerstand hierboven.
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Figuur 2.25: Ingangs-uitgangskarakteristiek voor een eindtrap met dode tijd
(specifiek geval, zie tekst).

De opgemeten karakteristiek (figuur 2.25, volle lijn) komt vrij goed overeen
met de voorspelde. De afwijkingen situeren zich voornamelijk in gebied 2 en 3.
Bij nader onderzoek blijken de diodes niet ogenblikkelijk, maar vrij traag af te
schakelen. Het effect hiervan is echter moeilijk te modelleren.

2.3.3 Compensatiealgoritme

Eenmaal het effect van de dode tijd op de transferkarakteristiek beter gekend is
kan gepoogd worden dit effect te verminderen via een compensatiestrategie in
het feedbackpad.

Een niet-gecompenseerde modulator voert tijdens de dode tijd gemiddeld
nul terug. Volgens het model is dit in gebied 1 is correct, in de gebieden 2 en 3
wordt de afwijking t.o.v. het gemodelleerde gedrag steeds groter, en in gebied 4
blijft ze constant.

Een eenvoudig stuksgewijze compensatie werd bekomen door in gebied 1 0
terug te voeren; in gebied 4 werd -1 als feedbackwaarde vooropgesteld (1 voor
een negatieve ingang). Tussen beide gebieden werd lineaire interpolatie toege-
past, een redelijke benadering van het model daar het overgangspunt tussen de
gebieden 2 en 3 geen grote afwijkingen veroorzaakt. De waarde van uitgang-
spanning is uiteraard niet triviaal te vinden; als benadering wordt de ingang
gebruikt.

Men bekomt dan de feedbackkarakteristiek van figuur 2.26. Bij de imple-
mentatie werd terwille van de flexibiliteit gebruik gemaakt van drie parameters
die we hierna yfb-12, yfb-34 en Afb noemen (zie figuur).
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y[−]

feedback [−]

−yfb-34 −yfb-12

yfb-12 yfb-34

−Afb

Afb

Figuur 2.26: Teruggevoerde waarde tijdens de dode tijd in functie van y.
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Hoofdstuk 3

FPGA-implementatie

3.1 Overzicht

Na het uitwerken van de diverse algoritmes werden deze uiteraard gëımplemen-
teerd voor metingen. Hiervoor stond een Virtex-2P FPGA met een maximale
kloksnelheid van 100 MHz ter beschikking.

configuratie

sinus- modulator0

seriële

generator

interface

modulator1

...

modulator15

. . . . . .
ch0
ch1

ch4

Figuur 3.1: Datastroomdiagram van de FPGA-implementatie.

De FPGA wordt geconfigureerd over de seriële poort (figuur 3.11). Via deze
weg wordt ondermeer de ingebedde signaalgenerator aangestuurd. Diverse mo-
dulatoren kunnen geselecteerd worden, wat vergelijking zeer eenvoudig maakt.
De vier gegenereerde transistorstuursignalen worden vervolgens naar het correc-
te versterkerkanaal gerouteerd.

1De lezer vindt de exacte hiërachie van de implementatie in figuur B.1.

31
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3.2 Modulatorblokken

3.2.1 Driehoeksgenerator

Zoals vermeld wordt o.m. dubbelzijdige PWM gebruikt, zodat een zaagtandge-
nerator nodig is (trianglegen.vhd, p. B.1.3). De realisatie is eenvoudig: bij
een register wordt telkens een kleine waarde A∆ bijgeteld tot een amplitude A,
en daarna wordt het process omdraaien tot −A bereikt is. De eindfrequentie
wordt dan

fPWM =
1
Ts

A∆

A

Zoals in de simulaties wordt A aan het maximale bereik gelijkgesteld (223−1
en −223 − 1, waardoor de waarde −223 nooit bereikt wordt).

3.2.2 Dode-tijdsgenerator

Om te voorkomen dat beide eindtransistoren tegelijk schakelen is een dode-
tijdsgenerator nodig. Gezien de verschillen tussen de eindtrappen en terwille
van de flexibiliteit moet deze instelbaar zijn. Het blok deadtimectrl zorgt
hiervoor, met een resolutie van ns en een maximaal bereik van ns2.

T1, T4modulatoruitgang

z−N

≥ 1

& T2, T3

Figuur 3.2: Werking van de dode-tijdsgenerator. Transistornamen zoals in fi-
guur 1.3.

De dode-tijdsgenerator heeft één ingang die aangeeft welke transistor gescha-
keld moet worden, en twee uitgangen. Door de combinatie van een vertragings-
lijn en twee poorten (figuur 3.2) is gegarandeerd dat de dode tijd tussen beide
transistoren effectief de ingestelde vertraging is.

De vertragingslijn bestaat uit twee elementen. Het eerste is synchroon en
bestaat uit een aantal achter elkaar geschakelde registers met een multiplexer
als selectie-element. De resolutie is dan uiteraard gelijk aan Ts; de maximale
vertraging is 160 ns.

Een tweede deel implementeert een fijnere vertraging. Dit werd bereikt door
een stel not-poorten in cascade te plaatsen. Het bleek verbazingwekkend moei-
lijk om ISE ervan te overtuigen geen optimalisatie uit te voeren. De beschreven
opties optimize en keep schenen geen effect te hebben. Ook het naar buiten
voeren van de tussenliggende (gëınverteerde) knopen baatte niet, evenmin als
het tussenschakelen van xor-poorten.

Er werd vervolgens geprobeerd afzonderlijke not-poorten in te voeren uit
de standaard-bibliotheek (unisim.inv) en ISE expansie te verbieden (keep -
hierarchy = true). Ook dit werkte niet, tot de standaardpoort werd vervangen
door een eigen exemplaar, steeds met dezelfde synthese-opties.

2In de praktijk zou dit onnodig zijn gezien de grote toleranties op de doorlooptijden in de
transistordrivers.
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3.2.3 Modulatorkern

De kern van de modulator implementeert het eigenlijke algoritme. De modula-
torkern heeft als ingang het audiosignaal, levert de vier mosfet-aanstuursignalen
als uitgang, en kan gebruikmaken van bovenvermelde blokken.

Allereerst werd eenvoudige voorwaartse PWM en eerste-orde PWM gëım-
plementeerd.

Bij directe implementatie van modulatoren van tweede en hogere orde bleek
de minimale klokperiode de 10 ns te overschrijden. Voor deze modulatoren
werd dan ook een gepijplijnde implementatie uitgewerkt. Figuur 3.3 geeft beide
implementatie weer in het geval van tweede-orde PWM (de netnamen zijn over-
genomen uit de broncode). Hogere ordes en zelfoscillerende modulatoren zijn
analoog gëımplementeerd.

De dode-tijdscompensatie werd zo flexibel mogelijk gëımplementeerd, m.n.
het niveau’s waar wordt overgegaan tussen de gebieden 1–2 en 3–4 zijn configu-
reerbaar. Ook de feedbackwaarde voor gebied 4 (nominaal ±1) is aanpasbaar.
De waarde voor de gebieden 2–3 wordt hier door lineaire interpolatie uit afgeleid.

3.3 Testblokken

Voor de eigenlijke modulator kon geschreven worden werden eerst een aantal
basisblokken geprogrammeerd. Deze zorgen voor communicatie en testsignalen.

3.3.1 Sinusoscillator

Het FPGA-bord beschikte over audio-ingangen, maar het uitlezen van de bijbe-
horende CODEC’s leek zonder gebruik te maken van de ingegebedde Power-PC’s
niet triviaal.

Het testsignaal voor THDN-metingen werd dan ook op de FPGA gegene-
reerd. Hiervoor werd een oscillator beschreven in [AlIbrahim-2001] aangepast3.

Ontwerp

De gebruikte oscillator bestaat uit twee integratoren in cascade (figuur 3.4).
Een dergelijke structuur heeft als lusversterking

H(z) =
z−1

1− z−1
K1

1
1− z−1

K2

en oscilleert dus voor

H(z) = K1K2
z−1

(1− z−1)2
= −1

= K1K2
z

(z − 1)2

3De verbeterde versie is eenvoudiger en de frequentie is lineair i.p.v. kwadratisch afhankelijk
van de ingang. Deze aanpassingen zijn overgenomen van dr. ir. J. Raman.
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Figuur 3.3: Tweede orde PWM: de directe (links) en gepijplijnde implementatie.

of nog

z2 − (2−K1K2)z + 1 = 0
z2 − 2 cos θz + 1 = 0

met cos θ = 1− K1K2
2 . De oscillatiefrequentie wordt dan gegeven door

f =
θ

2πTs
(3.1)

De frequentie is m.a.w. instelbaar via de vermenigvuldigingsfactoren. De
amplitude volgt uit de begintoestand, en kan dus eveneens gemakkelijk gecon-
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1
z−1

z
z−1

K1

K2

Frequentie-instelling

y(t)

Figuur 3.4: Oscillatorstructuur.

troleerd worden. In de praktijk blijken dergelijke oscillatoren stabiel te zijn,
ondanks afrondingsfouten na de vermenigvuldiging.

Implementatie

Voor de implementatie zijn twee vermenigvuldigers nodig. De gebruikte FPGA
beschikt over 18 × 18 hardware-vermenigvuldigers. De cascade van twee van
deze blokken en de optellers bleek een vertragingstijd te hebben van 13 ns,
wat het gebruik bij de standaard klokfrequentie (100 MHz) onmogelijk maakte.
Drie mogelijke oplossingen liggen direct voor de hand: de gehele implementatie
klokken aan 50 MHz; de sinusgenerator pipelinen; of enkel de sinusgenerator
lager klokken en het resultaat interpoleren.

De eerste oplossing is vrij drastisch en werd verworpen aangezien dit een
aanzienlijke beperking op de gehele implementatie meebrengt. Pipelining bleek
redelijk complex in vergelijking met upsamplen, zodat voor het laatste gekozen
werd.

Twee criteria voor het anti-aliasing filter werden vooropgesteld: een maxi-
male verzwakking van de hoogste audiofrequentie van 1 dB en een minimale
spiegelfrequentie-onderdrukking van 150 dB.

K1 Σi(k)

K2

z−1

K3

Σ u(k)

Figuur 3.5: Anti-aliasing filter; structuur van een eerste-orde blok.

Gezien de grote afstand tussen beide frequenties volstaat een eenvoudige
cascade van een aantal eerste-orde filters. Uit de structuur van een dergelijk
filter (figuur 3.5) volgt onmiddellijk de transferfunctie

H(z) =
1 + K3z

−1

1−K2z−1
K1

Een goede keuze voor de plaats van de enige nul is z = −1 (K3 = 1). Voor
K1 en K2 wensen we geen vermenigvuldigers te gebruiken. Het blijkt dat met
de keuzes K2 = 1 − 2−n2 en H(1) = 1 volgt dat K1 = 2n2+1. Twee van deze
filters zijn nodig, met n2 = 8. Bij 20 kHz is de verzwakking dan 0.85 dB; bij
49.08 MHz 224 dB.
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Voor de implementatie van het moet enkel nog K1 naar voor de uitgang
verschoven worden (figuur 3.6).

Σi(k)

2−n2

Σ u(k)

Σ
−

2−n2−1

Figuur 3.6: Anti-aliasing filter; implementatie van een eerste-orde blok.

Om de laagste frequentie in de buurt van de 20 Hz audiogrens te krijgen is
nog een vermenigvuldiging met 2−4 nodig zodat het aantal effectieve bits (wat
betreft het signaalpad) beperkt is tot 16. Terwille van de eenvoud kozen we
K1 = K2 = K. K is beperkt tot 12 bit, wat een maximale frequentie oplevert
van 62 kHz, meer dan voldoende voor audio.

2−4

k

Σ 2−16 k

2−4Σ2−16

y(k)

Figuur 3.7: Oscillatorimplementatie.

Verificatie

Het uitgangsignaal werd gefit op het verwachte signaal om de SNR te bereke-
nen. In eerste instantie wordt de frequentie in zeer goede benadering bekend
verondersteld (f = f ′0)

4. Hierna is het foutsignaal

e(k) = y(k)−As sin
(

f ′0
2πk

fs

)
−Ac cos

(
f ′0

2πk

fs

)
−Adc

of in matrixnotatie

E1 = Y −AsS−AcC−AdcD

met D = [1 1 . . . 1]. De parameters As, Ac en Adc zijn direct op lineaire
wijze te schatten. Het probleem reduceert zich dan tot het oplossen van het
stelsel

4In ons geval is dit uiteraard zo; in de praktijk bekomt men uit het spectrum van het
signaal een frequentieschatting.
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 ST S CT S DT S
ST C CT C DT C
ST D CT D DT D

  As

Ac

Adc

 =

 ST y
CT y
DT y


Uiteraard is het schatten van alle parameters (Ac, As, Adc en f) een niet-

lineair probleem. Door te stellen f ′0 = f0 + δf verdwijnt de onbekende δf uit
het argument van sinus en cosinus:

sin ((f0 + δf )
2πk

fs
) = sin

(
f0

2πk

fs

)
cos

(
2πk

fs
δf

)
+

sin
(

2πk
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2πk
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)
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(
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2πk
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)
− 2πk
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δf sin

(
f0

2πk
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)
Men kan nu de frequentie schatten uit

E2 = Y −As

(
S +

2πk

fs
δfC

)
−Ac

(
C− 2πk

fs
δfS

)
−Adc

= Y −Adc −AsS−AcC +
2πk

fs
δf (AcS−AsC)

Dit is nog steeds een kwadratisch probleem. In de praktijk veranderen de
parameter Ac en As na de eerste (met bekend veronderstelde f) schatting zeer
weinig. Indien men in een voorgaande iteratie k (k ≥ 1) de schattingen As,k en
Ac,k bekomt dan is E2 voor iteratie k + 1

E2 = Y −Adc,k+1 −As,k+1S−Ac,k+1C +
2πk

fs
δf,k+1 (Ac,kS−As,kC)

met alle ”k + 1”parameters de onbekenden. Na enige iteraties convergeert
het algoritme met uiteindelijk schattingen. De SNR is dan op eenvoudige wijze
te berekenen.

Men vindt dat de SNR van het testsignaal 125.7 dB is5, ruimschoots vol-
doende voor betrouwbare metingen.

3.3.2 Controleblokken

Om snel te kunnen testen zonder voortdurend te moeten synthetiseren (een
langdurig proces) werd een controleblok gebouwd dat de relevante parameters
van de sinusgenerator en de modulator kan instellen. De FPGA wordt dan
aangestuurd via een seriële kabel vanop bijvoorbeeld een computer (hoofdstuk
4). De communicatieafhandeling gebeurt in drie lagen.

De onderste laag is verantwoordelijk voor het ontvangen en zenden van de
afzonderlijke bytes van en naar de seriële poort van het FPGA-bord. Terwille
van de eenvoud werd gekozen voor een vaste instelling (9600 baud, 8 databits,
2 stopbits, geen pariteit)6.

5VHDL-simulatie bij 1 kHz, volle schaal.
6Er werd overwogen reeds beschikbare UART-cores te gebruiken, maar deze zijn altijd veel



38 HOOFDSTUK 3. FPGA-IMPLEMENTATIE

clk
Ingang

Ingang

Ingang

Uitgang

data

strobe

busy

Figuur 3.8: Interfacetiming van de seriële-poortzender.

Het blok uartsnd.vhd (p. B.1.5) implementeert de zender. Een zendcyclus
start wanneer strobe hoog wordt. Het door het gebruiker opgegeven byte wordt
synchroon ingelezen, en het begin van de conversiecyclus wordt aangegeven door
busy. Van zodra busy opnieuw laag wordt kan de gebruiker een nieuw byte
verzenden. Het volledige timingdiagram is weergegeven in figuur 3.8.

clk
Ingang

Uitgang

Uitgang

Uitgang

data

strobe

error

Figuur 3.9: Interfacetiming van de seriële-poortontvanger.

De ontvanger wordt gëımplementeerd in uartrcv.vhd (p. B.1.4). Van zo-
dra een nieuw foutloos woord ontvangen is wordt strobe één klokcyclus hoog.
Tegelijk wordt het nieuwe byte op de data-uitgang aangeboden. Als fout op-
treedt wordt de uitgang error één klokcyclus hoog; in dit geval veranderen de
gegevens niet (figuur 3.9).

Omdat 8 bits niet volstaan om alle parameters in te stellen werd een ho-
gerliggend niveau ontworpen in dat de omzetting van een serie bytes (het zgn.
frame) naar een bitvector voorziet, en vice versa. Het begin van een frame, wordt
aangegeven door een hoog MSb. Alle daaropvolgende bytes van hetzelfde frame
bezitten een laag MSb. De zeven overige bits bevatten de eigenlijke gegevens.
De conversie van bytes naar een bitvector gebeurt in het blok commctrl.vhd
(p B.1.6); interfacetiming is zo goed als identiek aan deze van figuur 3.8.

Een laatste (eenvoudige) laag, gëımplementeerd in configctrl.vhd, zet deze
bitvector dan om naar de uiteindelijke parameters, en is ook verantwoordelijk
voor het melden van fouten. Voor dit laatste wordt het leddriver.vhd gebruikt.

De amplitude en frequentie van het testsignaal, de gebruikte modulator, de
dode tijd en de versterkertrap (0 t.e.m. 4) zijn instelbaar. De laatste wordt
doorgegeven naar een apart blok, channelselect.vhd. Daarnaast zijn vijf bij-
komende 16-bit parameters beschikbaar.

te flexibel (en dus complex) en bedoeld voor gebruik met een processorbus.



Hoofdstuk 4

Software

4.1 Inleiding

Zoals hierboven vermeld zijn verschillende parameters van de modulator en si-
nusgenerator via een seriële verbinding instelbaar. Een eenvoudig protocol werd
opgesteld waarbij bit 6 t.e.m. 0 de parameter-informatie bevatten en het hoog-
ste bit aangeeft of het verzonden byte het eerste is van het zgn. frame. De
FPGA stuurt ook informatie terug met hetzelfde protocol.

De hierna beschreven software (fpgacfg) is verantwoordelijk voor het aanstu-
ren van de computer-UART, en daarmee de FPGA. Om snel te kunnen werken
werd gekozen voor de taal C++ en de bibliotheek wxWidgets1.

4.2 Globale structuur

We beperken ons hier tot de grote lijnen; voor de details verwijzen we naar de
broncode (Appendix B).

fpgacfg bestaat uit drie blokken (figuur 4.1). Allereerst zorgt de klasse
SerialPort voor een platformonafhankelijke interface naar de seriële poort van
de computer2. Deze klasse is volledig herbruikbaar. Het tweede blok voor-
ziet de omzetting van parameters naar frames. De klasse SerialFrame con-
verteert unsigned-waarden van en naar frames (en is dus herbruikbaar); de
klassen AmplifierSndFrame en AmplifierSndFrame bouwen hierop voort en
implementeren de toepassingsafhankelijke conversie van parameters.

De gebruiksinterface vormt het derde blok, en bestaat op zijn beurt uit
drie delen. Het eerste converteert de huidige instellingen naar een frame en
schrijft ze weg naar de seriële poort. Het tweede deel laat de gebruiker toe om
zeer eenvoudig een volgende waarde voor een parameter te kiezen(zie 4.3). Het
laatste deel tenslotte biedt de mogelijkheid de ingestelde parameters samen met
de gemeten distortie weg te schrijven.

Compileren op Windows is enigszins problematisch. Allereerst bleek auto-
conf geen goede resultaten op te leveren; er werd dan ook manueel een ma-

1wxWidgets is een platformonafhankelijke object-geöriënteerde bibliotheek met o.m. GUI-,
netwerk-, database-en bestandsfunctionaliteit. wxWidgets kan gebruikt worden op Windows,
Mac OS X, GTK+, X11, Motif en WinCE (zie [wxWidgets-2007]).

2De Linux-versie van deze klasse is voor een belangrijk deel gebaseerd op [Baumann-2001].

39



40 HOOFDSTUK 4. SOFTWARE

Meetresultaten

SerialFrame

AmplifierSndFrame
AmplifierRcvFrame

SerialPort

GUI

Instellingen

Frameconversie

Volgende waarde

Figuur 4.1: Globale structuur van de software.

kefile geschreven (p. B.2.9). Deze laatste compileert enkel met cygwin, wat
het gebruik van cygwin1.dll noodzakelijk maakt. cygwin voorziet in een optie
-mno-cygwin, die de linker opdracht geeft dit te vermijden3. Helaas leverde de-
ze optie enkel cryptische foutmeldingen op. Een tweede alternatief is linken met
de zgn. Mingw bibliotheken. Ook dit bleek te mislukken. Aangezien software
niet het hoofddoel is van deze thesis, en er een werkende Windows-versie kon
compileerd worden, is hier niet verder naar gezocht.

Aangezien cygwin1.dll de General Public License (GPL) gebruikt impliceert
ermee linken dat het programma eveneens volledig moet ter beschikking gesteld
worden onder de GPL. De volledige tekst van de licentie vindt de lezer in [FSF-
1991].

Het volledige programma telt 1917 regels.

4.3 Gebruik

Het programma is compatibel met Linux en Windows. In principe zou ook
het gebruik op Mac OS X geen probleem mogen zijn, maar bij gebrek aan een
testsysteem is dit niet gecontroleerd. Een screenshot van het programma is
weergegeven in figuur 4.2.

Onder Linux moet de gebruiker die het programma uitvoert toegang hebben
tot de seriële poort. De eenvoudigste manier is via sudo opstarten.

4.3.1 Gebruikerinterface

Aangezien de GUI grotendeels zichzelf uitwijst kan volstaan worden met een
korte beschrijving.

Om fpgacfg te gebruiken, wordt allereerst de seriële poort geopend (“Con-
nect”). Als de FPGA is aangesloten wordt het aantal keer dat nieuwe parame-
ters zijn geschreven en een identificatienummer getoond onder “Output”.

In de linker velden onder “Input” kan de gebruiker nu de gewenste waarden
invoeren. De amplitude van het testsignaal kan zowel in percent als in dB
worden ingoevoerd (beide ten opzichte van de volle schaal). De totale dode tijd
wordt ter informatie weergegeven.

Hierna kunnen de ingevoerde parameters worden weggeschreven m.b.v. de
knop “Apply”. Als alles correct werkt verhoogt de waarde van “Update count”.

3Voor meer informatie, zie [Khan-1999].
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Om efficiënter series van metingen te kunnen uitvoeren is het ook mogelijk
snel een volgende waarde voor de modulator en voor de amplitude en frequentie
van het testsignaal te selecteren. Hiertoe wordt eerst de stapgrootte in een van
de rechtse velden getikt. Zowel additieve (bv. +10 of -0.2) als multiplicatieve
stappen (*2 of /1.5) zijn mogelijk. Daarnaast zijn de veelgebruikte sequenties
(1, 2, 5, 10)×10n en (1, 1.5, 2, 3, 5, 7, 10)×10n voorzien (a resp. b).

Door vervolgens op “Next” te duwen4 wordt de betreffende parameter gewij-
zigd. De nieuwe set parameters wordt automatisch doorgegeven naar de FPGA.

Bij grote series metingen kan het voordelig zijn de ingebouwde bestand-
uitvoer te gebruiken. Aangezien men typisch veel parameters noteert die de
computer toch al kent (frequentie, amplitude, . . . ) en daarna de nota’s in-
voert in dezelfde computer (grafieken) kan veel tijd worden uitgespaard door
de gemeten distortie in voeren, eventueel samen met opmerkingen, en bij elk
meetpunt op “Save” te duwen. fpgacfg schrijft dan alle parameters, samen met
datum en tijd, naar het gespecifieerde bestand (configuratieoptie General -
TraceLogFilename, zie hieronder).

Figuur 4.2: fpgacfg op SuSE Linux 10.0.

4Alternatief kan men de sneltoetsen F5-8 gebruiken.
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4.3.2 Configuratie

fpgacfg wordt via twee wegen geconfigureerd: commandolijnopties en een confi-
guratiebestand.

De ondersteunde opties zijn vooral nuttig bij foutzoeken: -h / --help, -v
/ --verbose (er wordt bijkomende informatie gelogd), -s / --showlog en -r /
--read (elke leesoperatie wordt gelogd). Daarnaast zijn vijf bijkomende para-
meters beschikbaar indien de option -a / --additional wordt gebruikt.

Daarnaast bevat het configuratiebestand fpgacfg.conf enkele opties die
weinig veranderen. Een typisch voorbeeld (hieronder weergegeven) maakt de
syntax volkomen duidelijk.

1 [General]
PortName=/dev/ttyS1
TraceLogFilename=˜/thesis/untitled−trace.txt

[Default]
6 SineFreq=1000

SineAmpl=10
Channel=2
Modulator=1
DeadTime=4

11
[Hardware]
FractionalDelayMultiplier=0.7
FrequencyMultiplier=10.7

De enige noodzakelijke optie is General - PortName.
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Hardware

5.1 Keuze van de eindtrappen

Voor testdoeleinden is het ongetwijfeld nuttig in meerdere types eindtrappen te
voorzien. Drie verschillende vermogens werden gekozen. Het hoogste vermogen,
100 W, werd drie maal gëımplementeerd. De eindtrappen en hun transistoren
zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Naam Component Vermogen Voedingspanning
(nominaal) (nominaal)

Ch0 Si1557 100 mW 5 V
Ch1 FDS6930 10 W 12 V
Ch2 STDF15 100 W 48 V
Ch3 Si7898 100 W 48 V
Ch4 FDS3692 100 W 48 V

De transistoren van kanaal 0 worden aangestuurd door een standaard HCT
IC; de anderen door een gespecialiseerd driver-IC.

Om het ontwerp te vereenvoudigen en de geluidskwaliteit te verhogen werd
steeds voor een H-brug gekozen. Vooruitlopend op sectie 5.2 vermelden we
reeds dat de belangrijkste parameters bij de keuze van de transistoren Ron,
CGS en CGD zijn. De eerste bepaalt de statische dissipatie; de twee laatste
de schakelsnelheid en daarmee de dode tijd. De dode tijd heeft op zijn beurt
invloed op de distortie en het rendement.

5.2 Rendement

Een klasse D versterker heeft een hoog, maar niet perfect rendement. In het
volgende worden de diverse bronnen van verliezen besproken. Hiervoor blijkt
het nuttig de parameter κ in te voeren, die aangeeft of de uitdrukking geldt
voor een halve brug (κ = 1) of een volledige H-brug (κ = 2).

Verliezen t.g.v. de transistoren

De transistors fungeren nooit als perfecte schakelaars. Door de eindige geleid-
baarheid in de aan-toestand wordt vermogen gedissipeerd. Het exacte vermogen

43



44 HOOFDSTUK 5. HARDWARE

per transistor hangt af van de duty-cycle, maar is voor alle transistoren tesamen

Pstat = RONI2
T,RMS ≈ Pout

1
2

κRON

Rlast + κRON

Ook tijdens de uit-toestand blijft er stroom vloeien. Voor de 100 W-trappen
is deze stroom in de orde van 200 µA bij hoge temperaturen. Met een typische
voedingspanning van 48 V levert dit een verwaarloosbaar verlies op in de orde
van 10 mW. Bij de andere mag hetzelfde besluit getrokken worden.

Daarnaast wordt tijdens het aan-en afschakelen vermogen verbruikt. Per
transistor geldt

Pswitch = f

∫ t4

t0

VDSIDdt

≈ f

[
VDD

IDS

2
|t2 − t1|+

VDD

2
IDS |t3 − t2|

]
= f

VDDIDS

2
|t3 − t1|

De drivers verbruiken een zeker statisch vermogen, maar dit is meestal ge-
ring. Belangrijker is het vermogen dat gedissipeerd wordt bij het op-en ontladen
van de gatecapaciteiten:

Pdriver = CGV 2
DDf

Diverse verliezen

De hierboven besproken dissipatie wordt in andere componenten
In de elke spoel wordt een vermogen ontwikkeld evenredig met de last. Door

te veronderstellen dat de spoelstroom ongeveer gelijk is aan de laststroom be-
komt men

PL = κI2
LRL ≈ κI2

RRL =
κRL

RL

Zoals reeds besproken in sectie 2.3 wordt bij het omschakelen van een been
een dode tijd ingelast. De spoelstroom vloeit tijdens deze tijd door de vrijloop-
diodes, die uiteraard niet perfect zijn. Dit gebeurt tweemaal per schakelperiode
(beide transities). Gezien de geringe variatie in spanningsval over de gebruike-
lijk diodes voor praktische stromen is het redelijk met een vaste diodedrempel
te rekenen, zodat

PVD
= κ 2f VD ID tD,geleiding

≈ κ 2f VD IRMS (tdead + |t2 − t0|)

Dit vermogen is meestal waarloosbaar klein — grootteorde 100 mW voor
een 100 W versterker.

De totale verliezen voor de gehele versterker zijn in dit model

Pdiss = 2κ(Pstat + Pswitch + Pdriver) + PL + PVD

Hieruit kan het theoretische rendement berekend worden (zie figuur 5.1 voor
kanaal 2; de voorspelling voor de andere versterkers wijkt hier nauwelijks van af).
Hierbij worden wel de gemeten stijg-en daaltijden i.p.v. de berekende gebruikt.
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De drie 100 W eindtrappen werden uitgemeten voor variërende DC-ingang
met vaste 8 Ω-last. Tegelijk werd de voedingstroom van drivers en eindtrap
genoteerd. Hieruit werd de efficiëntie berekend (figuur 5.1). Men merkt op dat
de overeenkomst aanvaardbaar is. De verschillen tussen de drie eindtrappen zijn
gering.
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Figuur 5.1: Gemeten en voorspeld rendement (DC-meting, aangestuurd door
eerste orde PWM).

Indien de afzonderlijke dissipatiebijdragen bekeken worden (figuur 5.2, be-
rekend voor kanaal 2) valt voornamelijk het grote verlies in de spoelen op.
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Figuur 5.2: Voorspelde dissipatie, opgesplitst naar oorzaak.

5.3 Uitgangsfilter

Het uitgangsfilter onderdrukt de modulatiefrequentie en beschermt zo de luid-
sprekers. De meest gebruikte variant voor klasse-D versterkers is een tweede orde
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RL
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Figuur 5.3: Structuur van een enkelzijdig tweede orde LC-uitgangsfilter zonder
dempingsnetwerk.

LC-filter1. In principe is de last een luidspreker. Zoals bekend hebben luidspre-
kers een vrij grillig impedantieverloop, bepaald door de mechanische constructie,
die voor elke luidspreker verschilt. De situatie wordt nog ingewikkelder indien
een meerwegsysteem wordt aangestuurd. In wat volgt veronderstellen we een
echter een puur resistieve last om de complexiteit binnen de perken te houden.
De transferfunctie van het enkelzijdige equivalent (figuur 5.3) van dit filter is
dan

H(s) =
1

1 + s L
RL

+ s2LC
(5.1)

-50

-40

-30

-20

-10

 0

 10

 20

 30

 40

 10  100

R
es

po
ns

 [d
B

]

Frequentie [kHz]

Met last
Zonder last

Figuur 5.4: Tweede orde LC-uitgangsfilter zonder dempingsnetwerk.

Deze filters worden meestal voor een gegeven last ontworpen met afsnijfre-
quenties tussen 15 en 40 kHz. De gekozen afsnijfrequentie f0 is terwille van de
storingsonderdrukking liefst zo laag mogelijk. Anderzijds maakt een lage afsnij-
frequentie het filter gevoelig voor wijzigingen in de lastimpedantie (zie verder).

1Zie o.m. [TI-1999b], [Wolfson-2004], [Maxim-2002] en [Maxim-2006]. Voor kleinere ver-
mogens en speciaal gëıntegreerde toepassingen wordt tegenwoordig steeds meer naar filterloze
ontwerpen gekeken (zie o.m. [Kwok-2005] en [TI-1999a]), voornamelijk omwille van de filter-
kost, die typisch oploopt tot 30% van het ontwerp.
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Dimensionering voor de 10 en 100 W trappen

Voor de opgegeven last van 8 Ω levert een eerste redelijke (Butterworth, afsnij-
frequentie op 40 kHz) dimensionering een spoel van 22.5 µH en een condensator
van 0.7 µF. Indien de last met de versterker verbonden is functioneert dit fil-
ter uitstekend (figuur 5.4, met de E3 componentwaarden). Zonder last treedt
gemakkelijk resonantie op.

RL

VEE

VCC

T1

T2 C

L

RZ

CZ

Figuur 5.5: Structuur van een enkelzijdig tweede orde LC-uitgangsfilter met
dempingsnetwerk.

Om dit te verhelpen wordt meestal een bijkomende RC-belasting aan de
uitgang toegevoegd, het zgn. Zobelnetwerk2 (figuur 5.5). De transferfuncties
van ingang naar last (H1(s)) en naar Zobelweerstand (HZ(s)) worden nu

H1(s) =
1 + sRZCZ

1 + s(RZCZ + L
RL

) + s2 L
R (RZCZ + . . .

. . . CRL + RLCZ) + s3LCRZCZ

HZ(s) = H(s)
sRZCZ

1 + sRZCZ

De keuze van RZ en CZ is een compromis tussen niet al te grote afwijkingen
in de doorlaatband met een normale last en beperkte opslingering zonder last,
en een geringe dissipatie in RZ . De voor de hand liggende keuze RZCZ = 1/ωC

leidt tot grote verliezen in RZ . Aangezien het ontbreken van de last eerder
uitzonderlijk is verkiezen we een vrij hoge RZ . Het blijkt dat RZ ≈ 3RL en
RZCZ = 1

3ωC
redelijke waarden zijn (figuren 5.6 en 5.7).

Bij fC vindt men een versterking van 34 dB. Voor kleine signalen zoals ruis
en storing is de demping dan ook voldoende.

De dissipatie in RZ voor de 100 W trap hangt af van τZ = RZCZ en RZ

zelf. Het verbruikte vermogen is in figuur 5.8 uitgezet voor een sinus met het
opgegeven vermogen3 in het audiogebied. Aangezien 100 W continu bij 20 kHz
moeilijk denkbaar is volstaat een 1 W4 weerstand. Hogere frequenties (i.h.b.
f0) moeten m.b.v. een ingangsfilter vermeden worden.

Het gebruik van een Zobelnetwerk levert duidelijk weinig elegante compro-
missen op.

2In de context van luidsprekerontwerp wordt een Zobelnetwerk ook gebruikt om de oplopen-
de impedantie van een woofer te corrigeren en zo het crossover-filter te verbeteren ([Marschall-
Leach-2001]).

3D.w.z. nominaal 50 W in 4 Ωwegens aangezien slechts een kant van het filter bekeken
wordt.

4Voor het uitgangsvermogen van 10 W is de situatie analoog. Hier volstaat een 100 mW
exemplaar.
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Figuur 5.6: Uitgangsfilter met dempingsnetwerk: frequentieantwoord.
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Figuur 5.7: Uitgangsfilter met dempingsnetwerk: stapantwoord zonder RL.

Dimensionering voor de 1 W trap

De versterker van 1 W is bedoeld voor hoofdtelefoons en evt. kleine luidsprekers.
Uit catalogi van fabrikanten blijkt dat op dit moment de impedantie van de
aangeboden hoofdtelefoons sterk varieert, m.n. tussen 50 en 400 Ω.

Indien we de hierboven beschreven weg volgen5 dan is de frequentiekarakte-
ristiek sterk afhankelijk van het model hoofdtelefoon (figuur 5.9). Het spreekt
voor zich dat variaties van 12 dB in de doorlaatband onaanvaardbaar zijn.

Door het filter te dimensioneren voor de laagste impedantie en tegelijk de
afsnijfrequentie hoger te kiezen kan dit probleem verminderd worden, ten koste
van een hogere Q bij hogere impedanties en opslingering boven 20 kHz. In
de gebruikte dimensionering6 zijn de variaties in de doorlaatband beperkt tot

5Hier werd gekozen voor een nominale impedantie van 200 Ω, een redelijk compromis; RZ

is als hierboven 3×RL = 600 Ω. Men vindt dat L = 1120 µH; C = 10 nF; CZ = 117 nF.
6Met fc = 60 kHz, τZ = 1

2ωC
, RZ = 200 Ω.
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Figuur 5.8: Dissipatie in RZ voor een sinus met het nominaal vermogen als
ingang.

minder dan 2 dB (figuur 5.10)7.

5.4 Koeling

Voor de dimensionering van de koeling gaan we uit van 90% rendement bij vol
vermogen; een eerder conservatieve waarde aangezien de transistoren niet alle
dissipatie voor hun rekening nemen.

Enkel voor de drie 100 W kanalen is de warmte-afvoer problematisch. De
transistoren worden op de bovenzijde van het PCB gemonteerd; de koelvin op
onderzijde, gescheiden van het koper door isolerende folie. Thermische via’s
vormen een verbinding tussen beide zijden. In de veronderstelling dat de groot-
ste beperking de PTH is kan de thermische weerstand van een dergelijke via
geschat worden als (met c de dikte van de koperafzetting in de via, r de straal,
d de dikte van het epoxy)

Rth, via =
d π

(
r2 − (r − c)2

)
Gth, Cu

=
1.5 mm π

(
(225 µm)2 − (225 µm− 30 µm)2

)
386 W/mK

= 17.35 K/W

De gekozen koelvin heeft een thermische weerstand van 5 K/W; er werd
echter plaats voorzien voor een grotere koelvin (ongeveer 2 K/W). In de onmid-
dellijke omgeving van elke transistor bevinden zich ongeveer 20 via’s, zodat de

7Voor de E3-waarden L = 220 µH, C = 47 nF, CZ = 10 nF.
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Figuur 5.9: Uitgangsfilter (1 W versie): frequentieantwoord voor verschillende
lasten.

thermische weerstand van junctie tot omgeving te schrijven is als8

Rth,JA = Rth,JC +
Rth, via

20
+ Rth, folie + Rth, vin

= 2.6 K/W + 0.87 K/W
3.7 K cm2/W

9 cm2
+ 5 K/W = 10.88 K/W

Deze berekening verwaarloost de overgang van en naar de via’s, maar tegelijk
wordt koeling langs de bovenzijde niet meegeteld. De uiteindelijke opwarming
wordt dan

∆T = Pdiss, TRth,JA

= Pin
1− 90%

4
Rth,JA

= 67.2 K

Dit is vrij veel, maar aanvaardbaar.
Bij tests bleek dat de STD15-trap geen probleem gaven en zelfs aanzienlijk

minder warm werden dan voorspeld; de andere transistoren daarentegen onder-
vonden een aanzienlijke temperatuursverhoging, i.h.b. de FDS3692 transistoren.
Kwantitatieve metingen hiervan zijn zonder thermometer helaas onmogelijk. De
meest waarschijnlijke reden lijkt slechte montage. Daarenboven werd geconsta-
teerd dat desolderen om nieuwe transistoren te monteren een zeer nadelig effect
heeft op de thermische geleiding, waarschijnlijk ten gevolge van PCB-degradatie.

De 10 W trap gebruikt een dubbele N-mosfet in een SO-8 behuizing (Fair-
child FDS6930A). Afgaande op het datasheet9 schatten we de thermische weer-
stand voor ons geval (zonder koelvin) op 95 K/W. De hieruit volgende tempe-
ratuursverhoging van 2.5 K (25 mW per transistor) is verwaarloosbaar.

8Voor de thermische weerstand van junctie naar behuizing van de transistoren weet men;
STD15: 2.14 K/W; Si7898: 2.6 K/W; FDS3692: 2.5 K/W. We kiezen de slechtste waarde
voor de dimensionering.

9Zie [Fairchild-1998b, Voetnoot 1].
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Figuur 5.10: Uitgangsfilter (1 W versie): frequentieantwoord voor verschillende
lasten.

Voor het 100 mW kanaal kozen we het complementaire paar Si1557DP met
RthJA = 210 K/W10. Twee componenten zijn nodig, uitgaande van een rende-
ment van 90% dissiperen zij elk 5 mW; ∆T is dus 1 K. Zoals te verwachten is
geen bijkomende koeling nodig.

5.5 Meetfilter

Bij het uitmeten van een klasse-D versterker is meestal een ingangsfilter nodig
om de hoogfrequente storing van de versterkeruitgang van het distortiemeter
verwijderd te houden. Voor nauwkeurige metingen is een passief filter noodza-
kelijk11. Het ontwerp van een dergelijk filter is geen sinecure12. Om toch snel
metingen te kunnen doen werd een 3e-orde actief meetfilter gebouwd.

5.5.1 Ontwerp

Het meetfilter (appendix A) bestaat uit een volledig differentieel 3e-orde laag-
doorlaat Besselfilter met een -3 dB afsnijfrequentie op 30 kHz13. Zowel een
differentiële als een single-ended uitgang is voorzien. Zelfs voor een snelle eerste
meting dient toch opgelet te worden voor niet-lineariteiten. De gebruikte con-
densatoren hebben een polypropyleen diëlectricum om van een lage diëlektrische
absoptie en hoge lineariteit14 te bereiken. Voor weerstanden stelt dit probleem
zich niet15.

Ruis vormt een belangrijke beperking. Het signaalpad tot de differentiële
uitgang bestaat uit twee trappen, elk qua ruis evenwaardig met figuur 5.11,

10Specificatie voor montage op 1× 1 inch2 FR-4 ([Vishay-2002, p. 1])
11Zie [AP-2003b, pp. 4 e.v.].
12Zie [AP-2003a] voor een voorbeeld.
13Hoewel voor distortiemetingen meestal tot 20 kHz gemeten wordt werd de afsnijfrequentie

van de distortiemeter van CAS overgenomen.
14Zie [NSC-1982] en [Pease-1998, p. 60] voor meer informatie.
15Een versterkingsnauwkeurigheid van 12 tot 13 bit is haalbaar met standaard 1% weer-

standen; de distortie ligt op een nog lager niveau ([Counts-2004, pp.5̃–7]).
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Figuur 5.11: Opzet van en ruisbronnen in de differentiële versterker.

links (Rc = 0 voor de eerste trap). Wat ruis betreft is rekenen met de enkel-
zijdige versie eenvoudiger (midden). Figuur 5.11, rechts toont de voornaamste
ruisbronnen; de opamp (Ui, Ii) en de weerstanden (Ua–Uc).

De stroomruis van de opamp vloeit door Rc en veroorzaakt op het knoop-
punt van de drie weerstanden een spanning −IiRc. Hierdoor is de stroom door
Rb gelijk aan Ii(1 + Rc/Ra). De spanning aan de opampuitgang wordt dan
−Ii(Rc + (1 + Rc/Ra)Rb). Voor de gekozen opamp THS4140 is de stroomruis
Ii = 1.25 nA/

√
Hz, zonder opgegeven 1/f kantelpunt16.

Voor de opampspanningsruis geldt17

U2
i =

∫
u2

ruis(f)df

=
∫ 30 kHz

fmin

u2
ruis(f)df

≈
∫ 30 kHz

fmin

u2
ruis

fcorner

f
+ u2

ruisdf

= u2
ruis

(
ln

fcorner

fmin
+ (30 kHz− fcorner)

)
waarbij de maximale frequentie volgt uit de afsnijfrequenties van de distor-

tiemeter18 en het meetfilter zelf, beide 30 kHz. De frequentieondergrens fmin is
meestal 400 Hz (bepaald door een schakelbaar hoogdoorlaatfilter op de distor-
tiemeter), voor lage testfrequenties 10 Hz19.

Met de specificaties van de THS4140 (uruis = 6.5 nV/
√

Hz, fcorner ≈ 100 Hz20)
kan men hieruit de verwachte ruisbijdrage berekenen.

Voor de weerstandsruis geldt mits verwaarlozing van contactruis dat (fmin

als hierboven)

UR =
√

4kTR(30 kHz− fmin)

De totale ruisbijdrage per trap is dan
16Zie [TI-2006a, p. 3].
17Voor het geval fmin < fcorner. De alternatieve situatie is analoog.
18Er werd gebruik gemaakt van een HP 339A Distortion Measurement Set.
19Zie [HP-1979, tabel 1-1].
20Zie [TI-2006a, p. 3 en figuur 15].
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U2
t =

(
Rb

Ra
Ua

)2

+ U2
b +

(
Ra + Rb

Ra
(Uc + Ui)

)2

+(
Ii(Rc +

Ra + Rc

Ra
Rb)

)2

(5.2)

Men bekomt voor een in de eerste trap ingestelde versterking van 0 dB en
fmin = 400 Hz de waarden in tabel 5.5.1.

Weerstandswaarden Trap 1 Trap 2
Ra = Rb [kΩ] 12 6.8
Rc [kΩ] 0 15
Ruisbron
Ra [µV] 2.43 1.83
Rb [µV] 2.43 1.83
Rc [µV] 0.00 5.42
Ui [µV] 2.27 2.27
Ii [µV] 2.58 4.69
Totaal [µV] 4.86 7.95

Tabel 5.1: Berekende ruis voor de afzonderlijke filtertrappen.

Aangezien (5.2) naar de uitgang gerefereerd is, en de tweede trap een DC-
versterking van 0 dB bezit kan men de ruis van beide trappen eenvoudigweg
optellen. Voor het bereik 400 Hz – 30 kHz wordt de totale ruis 9.32 µV .

Daarenboven moet de slewrate voldoende groot zijn. Voor de instrumenta-
tieversterker, die enkel te maken heeft met audio-frequenties, geldt

SRmax,audio = max
{

d

dt
Vin(t)

}
≈ max

{
d

dt
Apk sin(2πfmaxt)

}
= Apk 2π fmax = 10 V 2π 20 kHz = 1.25 V/µs

De gekozen versterker AD8221 heeft een typische slewrate van 2 V/µs21 en
voldoet dus, al is de marge voor de maximale uitgangsamplitude vrij beperkt.

De eerste differentiële opamp moet bovendien de slechts 1e-orde gefilterde
versterkeruitgang verwerken. Noemt men de ongefilterde blokgolf VC(t) (fre-
quentie fC), en de transferfunctie van uitgangsfilter en eerste filtertrap H1 resp.
H2, dan vindt men22

21Zie [ADI-2003, p. 4].
22Uiteraard is de hierna volgende afleiding enkel geldig als de versterker onder nullast werkt.

Voor de berekening van de slewrate speelt het werkpunt van de versterker echter geen rol.
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SRmax,c = max
{

d

dt
Vin(t)

}
= max

{
d

dt
H2(u)×H1(u)× VC(t)

}
= max

{
d

dt

∞∑
1,3,...

H1(nfC)H2(nfC)
[

4
πn

Apk sin (nπfCt)
]}

= Apk

∞∑
1,3,...

H1(nfC)H2(nfC)
[

4
πn

nπfC

]

= 4fCApk

∞∑
1,3,...

H1(nfC)H2(nfC) (5.3)

≈ 4fCApk H1(fC)H2(fC)
∞∑

1,3,...

1
n3

(5.4)

≈ 4.207fCApk H1(fC)H2(fC)

Doordat de carrierfrequentie altijd ver boven de audioband ligt is de overgang
van (5.3) naar (5.3) een aanvaardbare benadering.

Voor het uitgangsfilter vindt men een verzwakking van -42.9 dB. De eerste
pool van het meetfilter (nl. C1/R5 en C2/R6 in schema A.1) levert nog bij-
komende reductie van -20.0 dB op. Samen met de slechtst mogelijk amplitude
(Apk = 24 V ) volgt een slewrate van 2300 V/µs. Het is duidelijk dat voor een
precisie-meting een actief filter inderdaad geen ideale keuze is. De THS4140,
reeds een vrij dure opamp, haalt slechts 450 V/µs.

De ingangsoffset van elke differentiële opamp bedraagt 7 mV (max). Een
offsetcorrectie is dan ook nuttig indien men het filter ook voor DC-metingen zou
willen gebruiken. Voor de instrumentatieversterker werd een type met lage offset
gekozen zodat geen tweede correctie nodig is. De totale offsetdrift bedraagt 26
µV/◦C.

5.5.2 Metingen

Bij een eerste test op het half afgewerkte filter werd eenmaal oscillatie vastge-
steld. Aangezien dit echter niet reproduceerbaar was, ook niet met expliciete
capacitieve last, werd de filter voltooid zonder wijzigingen.

De distortie werd met de meetset uitgemeten in functie van de ingangs-
amplitude (figuur 5.12) bij 1 kHz23. Het is duidelijk dat ruis dominant is voor
kleine amplitudes. De voorspelde THDN (enkel ten gevolge van ruis) is eveneens
weergegeven; de voorspelling wijkt ongeveer 10 dB af.

Daarnaast werd ook de distortie en ruis in functie van frequentie opgemeten
bij 10 Vpk−pk (figuur 5.13)24. Men ziet dat de THDN vrij constant is, maar
beter bij lagere frequenties.

23De voedingspanning was bij alle metingen ±10 V, tenzij anders vermeld. Voor deze
metingen waren alle filters op de distortiemeter ingeschakeld (400 Hz hoogdoorlaat, 30 kHz
en 80 kHz laagdoorlaat). De versterking werd ingesteld op 0 dB.

24Om voor de hand liggende redenen werden hiervoor enkel de hoogdoorlaatfilters van de
meetset ingeschakeld. De versterking werd ingesteld op 0 dB.
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Figuur 5.12: Meetfilterdistortie en-ruis in functie van amplitude.
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Figuur 5.13: Meetfilterdistortie en-ruis in functie van frequentie.

Na de hierboven vermelde (probleemloze) metingen werd opnieuw oscilla-
tie vastgesteld25. De golfvorm op de connector X2-1 (zie schema) was een vrij
zuivere sinus (255 kHz, 680 mVpk−pk). De golfvorm op X2-3 daarentegen was
aanzienlijk merkwaardiger (figuur 5.14). Een verklaring lijkt niet direct voor-
handen. Bij nader onderzoek bleek de oorzaak de capacitieve belasting van de
6.3 mm uitgangsjack en zijn (zeer korte) aansluitdraden. Het probleem werd
erger bij aansluiting van een kabel of bijkomende condensatoren op de uitgang.

Toen twee weerstanden van 12 Ω tussen uitgang en connector werd gesol-
deerd bleek het probleem te verdwijnen. Deze reden voor het zeer sporadisch
optreden kon niet achterhaald worden.

De printplaat werd vervolgens ingebouwd in een aluminium behuizing (figu-

25De oscillatie werd ontdekt door een toename van de voedingstroom. Aangezien voor bij
elke meting met het filter de voedingstroom is genoteerd kan men zeker zijn dat de andere
metingen hierdoor niet bëınvloed zijn.
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Figuur 5.14: Gemeten oscillatievorm.

ren 5.15 en A.6).

Figuur 5.15: Behuizing van het meetfilter.

5.6 Meetweerstand

Bij de eerste metingen werd een regelbare draadweerstand gebruikt. Het bleek
dat deze weerstand vrij veel bijkomende distortie26 veroorzaakte.

Daarnaast was ook de parasitaire inductantie vrij hoog, 310 µH27.

26Alle hierna volgende metingen werden opgetekend bij een ingestelde weerstand van 8 Ω.
27De totale gemeten inductantie was 311 µH, waarvan slechts een gering deel (1.6 µH) te

wijten was aan de meetopstelling (kabels e.d.).
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Het is uiteraard de bedoeling om de vervorming van de versterker zelf te
meten, en deze van de meetketen zo laag mogelijk te houden. Daarom werd een
eigen meetweerstand van 8 Ω gebouwd. Om bij het gewenste versterkervermogen
van 100 W te kunnen testen werden zes vermogenweerstanden28 gecombineerd,
aangevuld met twee 5 W-weerstanden (figuur 5.16).

12 V

1.6 W

4.7 Ω

4.7 Ω

4.7 Ω

33 Ω

3.3 Ω

33 Ω

3.3 Ω

5 W 5 W

+

Figuur 5.16: Schema van meetweerstand en ventilator.

Het geheel werd op een stalen 2 mm plaat gemonteerd samen met een venti-
lator (figuur 5.17). De serie-zelfinductie van het geheel is 1.1 µH29. Het exacte
maximale vermogen is zonder thermometer moeilijk te schatten.

Figuur 5.17: Meetweerstand (8 Ω).

28De exacte maximale dissipatie van deze weerstand kon niet achterhaald worden, maar 10
à 20 W lijkt een goede schatting.

29De totale inductantie was 2.7 µH waarvan 1.6 µH van de meetopstelling.
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Hoofdstuk 6

Bereikte distortie

6.1 Meetmethodologie

Distortiemetingen werden steeds uitgevoerd met de signaalverwerkingsketen
weergegeven in figuur 6.1. Hierbij wordt de versterkeruitgang belast met de
nominale impedantie (8 Ω). Om te voorkomen dat de distortiemeter overbelast
wordt is een meetfilter noodzakelijk. Het ingangs-en residueel signaal wordt
vervolgens weergegeven op een oscilloscoop.

computer FPGA-bord

...

...

actieve
versterker

versterker

last

meetfilter distortie-
meter oscilloscoop

Figuur 6.1: Meetopstelling voor distortiemetingen.

Indien (AP-meting) als bron wordt aangegeven is het meetfilter een zo goed
als verliesloos passief filter (Audio Precision AUX-0025); de distortiemeter is een
Audio Precision 2700 series. Hier mag dit toestel voor alle praktische doelein-
den als perfect beschouwd worden. Zowel het uitgangsignaal als de vervorming
werden weergegeven op een analoge oscilloscoop. De bandbreedte van deze me-
ting is 20 kHz.

Metingen zonder aanduiding werden uitgevoerd met gelijkaardige appara-
tuur. Hier is het Audio Precision-filter vervangen door het hiervoor (sectie 5.5)
besproken meetfilter; de distortiemeter wordt een HP-339. De bandbreedte van
deze meting is 30 kHz.

59
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Bij metingen blijkt dat alle 100 W kanalen qua distortie ongeveer evenwaar-
dig zijn. Enkel kanaal 2 werd dan ook volledig uitgemeten. Daarnaast werd ook
een beperkt aantal metingen op kanaal 1 (10 W) uitgevoerd.

Alle metingen werden uitgevoerd bij een schakelfrequentie of nulingangscha-
kelfrequentie van 400 kHz. De voedingspanning bedroeg 48 V voor kanaal 2,
12 V voor kanaal 1. De transistordrivers werden steeds gevoed met 12 V.

6.2 Evaluatie compensatiealgoritme

Het dode-tijdsalgoritme werd voor elke trap en elke modulator opnieuw cali-
breerd. In de praktijk blijven van de drie instalbare parameters (zie p. 3.2.3)
slechts twee over; de distortie bleek minimaal als het overgangsniveau tussen de
gebieden 1–2 nul werd gesteld. De andere parameters werden empirisch geopti-
maliseerd naar minimale distortie bij 1 kHz, 60% uitsturing.

Volgens het model waarop het compensatiealgortime gebaseerd is (zie sectie
2.3 zou in het geval van kanaal 2 (30 ns dode tijd) het eerste beslissingniveau
yfb-12 = 10.8% liggen; het tweede op yfb-34 = 13.8%. De feedbackwaarde in
gebied 4 (Afb) in het model is uiteraard +1. In de praktijk werden de waarden
van tabel 6.1 gevonden.

Modulator yfb-34 Afb

Eerste orde PWM 3.7% 21.9%
Tweede orde PWM 5.6% 33.2%
Derde orde PWM 5.9% 33.3%
Eerste orde SOPA 7.1% 40.2%
Tweede orde SOPA 7.2% 40.2%

Tabel 6.1: Optimale parameters voor het compensatiealgoritme (kanaal 2).

Voor kanaal 1 werd enkel de twee beste modulatoren (derde orde PWM en
tweede orde SOPA) bekeken. Hier is een dode tijd van 40 ns noodzakelijk;
daaruit vindt men yfb-12 =, yfb-34 =. Opnieuw is in de praktijk yfb-12 = 0. De
op dezelfde manier als hierboven geoptimiliseerde resterende parameters vindt
men in tabel 6.2.

Modulator yfb-34 Afb

Derde orde PWM 8.7% 68.8%
Tweede orde SOPA 8.1% 80.6%

Tabel 6.2: Optimale parameters voor het compensatiealgoritme (kanaal 1).

Men ziet dat in alle gevallen de afwijkingen groot zijn. Een verklaring is niet
direct voorhanden.

6.3 Distortiemetingen

6.3.1 In functie van ingangsamplitude

(Zie volgende pagina’s)



6.3. DISTORTIEMETINGEN 61

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

 1  10  100
 0.01

 0.1

 1

 10

T
H

D
N

 [d
B

]

T
H

D
N

 [%
]

Ingangsamplitude [%]

Simulatie
Meting (zonder correctie)

Meting (met correctie)

Figuur 6.2: Voorspelde en gemeten distortie: eerste orde PWM (AP-meting).
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Figuur 6.3: Voorspelde en gemeten distortie: tweede orde PWM (AP-meting).

6.3.2 In functie van frequentie

(Zie volgende pagina’s)

6.3.3 Interpretatie

In alle gevallen is ruis beperkend tot een ingangsamplitude van 6%. De ruis
wordt in sterk verschillende mate onderdrukt door de modulatoren. Eerste orde
PWM presteert het slechtst. Tweede en derde orde doen het aanzienlijk beter
en benaderen vrij goed hun intrinsieke kwantisatieruis. Geen van beide SOPA’s
doen hen dit na, al is het ruisniveau nog steeds vrij laag.

Het compensatiealgoritme doet meer kwaad dan goed in het ruisbeperkte
gebied. Bij de tweede orde SOPA is effect drastisch; bij de andere modulatoren
miniem.

In een tweede gebied, vanaf ongeveer 6%, steekt dode-tijdsdistortie de kop
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Figuur 6.4: Voorspelde en gemeten distortie: derde orde PWM (AP-meting).
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Figuur 6.5: Voorspelde en gemeten distortie: eerste orde SOPA (AP-meting).

op. Het compensatiealgoritme slaagt er niet hier iets aan te doen. In sommige
gevallen wordt een verslechtering vastgesteld.

Een derde gebied begint bij ongeveer 20% uitsturing. De compensatie biedt
een aanzienlijke verbetering, behalve voor eerste orde PWM waar de ruisvloer
bereikt wordt.

Het lijkt niet onredelijk te stellen dat optimalisatie van de feedback voor
slechts één punt niet tot goede resultaten leidt. Het is ongetwijfeld niet toevallig
dat dit ene punt altijd samenvalt met de minimale distortie.

Globaal gesproken geeft derde orde PWM met compensatie de beste re-
sultaten. Distortie en ruis blijven echter onaanvaardbaar hoog en maken de
versterker ongeschikt voor hi-fi toepassingen. Deze modulator werd ook uitge-
meten in functie van de ingangsfrequentie (figuur 6.81). Voor 10% uitsturing

1Metingen met het 400 Hz hoogdoorlaatfilter van de distortiemeter uitgeschakeld, verder
met de gebruikelijke instellingen. Merk op dat deze metingen een bandbreedte hebben van
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Figuur 6.6: Voorspelde en gemeten distortie: tweede orde SOPA (AP-meting).
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Figuur 6.7: Gemeten distortie: kanaal 1, een 10 W versterker (AP-meting).

is de distortie constant. Bij ongeveer 1/4 van de meetbandbreedte begint de
distortie te verbeteren naarmate steeds meer harmonischen door het meetfilter
tegengehouden worden. Een ingangsignaal van 60% levert voor lage frequenties
een goed resultaat op; voor hogere frequenties neemt de distortie aanzienlijk
toe. Bij nader onderzoek wordt de oorzaak gevonden in een toenemende derde
harmonische. Residuele dode-tijdsdistortie domineert bij 100 Hz (figuur 6.10;
bij 1 kHz is de derde harmonische de belangrijkste stoorbron (figuur 6.9).

Terwille van de volledigheid laten we ook het residu bij 1% uitsturing zien,
volledig bepaald door ruis en een occasionele piek (figuur 6.11).

Naast de distortie werd het spectrum aan de last opgemeten voor een uit-
gangsvermogen van 1 en 50 W. De lezer vindt deze spectra in appendix C
(figuren C.1–C.10). Bij de eerste orde modularen worden naast de harmoni-
schen ook intermodulatieproducten gevonden. Deze zijn tot onder de ruisvloer

30 kHz, in tegenstelling tot 20 kHz hiervoor.
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Figuur 6.8: Gemeten distortie: derde orde PWM.

onderdrukt bij hogere ordes en bij SOPA’s. Het effect van noiseshaping is uit-
stekend te zien bij de pulsbreedte modulatoren. Daarnaast merkt men ook de
aanwezigheid van een (zeer) kleine stoortoon op ten gevolge van TL-verlichting.
In sommige gevallen is deze niet van de ruisvloer te onderscheiden, zodat men
besluit dat de afscherming van de gebruikte spoelen volstaat.

Het verschil tussen zonder en met compensatie ligt uiteraard voorname-
lijk in de oneven harmonischen. Even harmonischen worden niet of nauwelijks
bëınvloed.

Uitgangsspectra bij nulingang vindt men in figuren C.11–C.15. Beide eerste
orde modulatoren vertonen aanzienlijke zijbanden van de modulatiefrequentie.
Bij hogere ordes zijn deze zijbanden onder de ruisvloer verdwenen. Uit deze
spectra kan men ook de ruis bij nulingang, de zgn. idle channel noise berekenen
(tabel 6.3).

Modulator Ruis [µV]
Eerste orde PWM 9581
Tweede orde PWM 720
Derde orde PWM 733
Eerste orde SOPA 1491
Tweede orde SOPA 558

Tabel 6.3: Ruis bij nulingang.

De distortiekarakteristieken van kanaal 1, een 10 W versterker, zijn weerge-
geven in figuur 6.7. De distortie is hier duidelijk slechter; tijd ontbrack om de
oorzaak te zoeken.

6.4 Besluit

De klasse D versterker biedt een substantiële rendementsverbetering ten opzichte
van de klassieke klasse AB of B versterker. De complexiteit en daarmee de
kostprijs van een dergelijke geschakelde versterker kan gereduceerd worden door
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Figuur 6.9: Gefilterd en residueel (60 dB versterkt) signaal bij 100 Hz, 60%
uitsturing (derde orde PWM met compensatie).

de sturing van de eindtrap digitaal te implementeren. Een digitaal ontwerp
biedt echter een duidelijk lagere kwaliteit.

Twee mogelijkheden werden gepresenteerd om de kwaliteit van een digitale
versterker te verbeteren. Ruis wordt verminderd door noise-shaping door te-
rugkoppeling van het uitgangsignaal van de modulator. Er werd aangetoond
dat voor PWM een derde orde modulator in de praktijk optimaal is. Voor
zelfoscillerende versterkers is het beeld minder duidelijk.

De distortie van een geschakelde versterker wordt gedomineerd door de dode
tijd. Een aanzienlijke verbetering werd gerealiseerd door toepassing van een
compensatiealgoritme.

De ontworpen modulator werd gëımplementeerd op een FPGA, en getest op
verschillende eindtrappen. Meetresultaten geven aan dat ruis de haalbare grens
goed benaderd. Daarentegen slaagt het compensatiealgoritme slaagt er niet in
de dode-tijdsdistortie volledig weg te werken.

De voorgestelde resultaten zijn interessant voor verder onderzoek. Het lijkt
weinig nuttig klassieke analoge PWM verder te onderzoeken. Een filter met
bijkomende nullen, die digitaal eenvoudig te realiseren zijn, biedt misschien wel
mogelijkheiden.

Ook verdere uitwerking van het compensatiealgoritme biedt mogelijkheden.
De stuksgewijze implementatie in essentieel twee gebieden per ingangspolatiteit
is duidelijk niet capabel de distortie in het gebied bij 10% uitsturing te com-
penseren. Een algoritme met meer gebieden, al dan niet ondersteund door een
verfijnder model, kan hier uitkomst bieden. Daaruit vloeien wel meer parame-
ters voort; calibratie wordt er niet eenvoudiger op.
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Figuur 6.10: Gefilterd en residueel (50 dB versterkt) signaal bij 1 kHz, 60%
uitsturing (derde orde PWM met compensatie).
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Figuur 6.11: Gefilterd en residueel (40 dB versterkt) signaal bij 1 kHz, 1%
uitsturing (derde orde PWM met compensatie).



Hoofdstuk 7

Hardware — tweede iteratie

Op basis van de ervaring opgedaan met de eerste iteratie werd een tweede ver-
sterkerbord ontworpen.

Hierbij werden een aantal tekortkomingen van de oorspronkelijke versterker
gecorrigeerd, m.n. het gebrek aan beveiligingen, de te kleine en aan de onder-
kant geplaatste koelvin, en de ontbrekende mosfetknooppunt-driver verbinding.
Het volledige systeem bestaat uit een analoge audio-ingang en een vermogen-
versterker, beide stereo.

Het volledige schema is los bijgevoegd (figuren A.3–A.4).

7.1 Analoge ingang

7.1.1 Lijnversterker

De lijningang laat toe externe analoge signaalbronnen als versterkeringang te ge-
bruiken. De ingangsgevoeligheid werd gekozen op basis van het uitgangsniveau
van CD-spelers, waar men waarden tussen 1 à 2 Vrms(2.2 à 8.2 dBu) tegenkomt.
De keuze 8.7 dBu is m.a.w. een veilige waarde1.

Als ingang werd een 6.3 mm jack voorzien, die zowel symmetrisch (professi-
onele apparatuur) als asymmetrisch kan word aangestuurd. Voor de conversie
symmetrisch-asymmetrisch wordt een verschilversterker met een enkele opamp
gebruikt. Voor deze opamp werd de TLE2037, een BiCMOS lage-ruisversterker2

gekozen. Aan de ingang is HF-filtering voorzien3; bij de verschilversterker zelf
wordt het signaal al enigszins gefilterd.

Als ADC werd de AD1870 (Analog Devices) gekozen, een dubbele 16-bit
vierde-orde Σ∆-omzetter met enkelzijdige voedingspanning en 92 dB dynamisch
bereik in SOIC-behuizing. Bij gebruik van de interne referentie is de maximale
ingang 2.983 Vpk-pk (2.7 dBu)4. In de hiervoor vernoemde verschilversterker is

1Merk op dat aanzienlijk hoger is dan de ingangsgevoeligheid van professionele audiover-
sterker (typisch 3 dBu, zie bv. [Crown-2007, p. 2], [Behringer-2005, p. 11] of [Crest-2005, p. 2]).
Dergelijke versterkers worden echter nooit rechtstreeks aangestuurd.

2Bij 1 kHz is Vn = 3.3 nV/
√

Hz (zie [TI-2006b, p. 7]). Nadeel van deze opamp is de
lage PSRR, slechts 40 dB bij 100 kHz (zie [TI-2006b, fig. 28]), die uitgebreide ontkoppeling
wenselijk maakt.

3Dit filter (R5 − R8, C23 en C24 voor de linkerkant) is grotendeels gebaseerd op [Rane-
2007a].

4 [ADI-2002, p. 9].

67
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dan ook een verzwakking van 6 dB voorzien. Indien de ingang asymmetrisch
gebruikt wordt kan de verzwakking uitgeschakeld worden.

Het anti-aliasing filter aan de ADC-ingang (R9, C25 en C26 voor de lin-
kerkant) is rechstreeks uit het datablad overgenomen. Door de grote oversam-
plingratio (64) is slechts een passief eerste-orde filter noodzakelijk5.

7.1.2 Interpolatiefilter

Het verschil tussen de bemonsteringsfrequenties van ADC en FPGA wordt over-
brugd door een interpolatiefilter. Het grote verschil tussen beide frequenties
(78.1 kHz resp. 100 MHz) maakt het ontwerp van dit filter niet triviaal. Daar-
enboven moet een snelle overgang gerealiseerd worden na het audiogebied aan-
gezien frequenties tussen 20 en 40 kHz het LC-uitgangsfilter exciteren.

Gezien de context wordt eerder naar een geringe ontwerpstijd dan naar een
minimaal aantal slices gestreefd.

Ontwerp

De structuur van de volledige interpolator is weergegeven in figuur 7.1. Naast
herbemonsteringsblokken bestaat hij uit achtereenvolgens een Cauer-, een Che-
bychev-, een Hogenauer- en een compensatiefilter; deze laatsten worden hieron-
der in de volgorde van de signaalverwerking beschreven.

upsampling Chebychev-Cauerfilter filterADC fs → fs × 2

upsampling
fs → fs × 2

compen-
satie filter

Hogenauer-
filter

︸ ︷︷ ︸
78.125 ks/s

︸ ︷︷ ︸
156.25 ks/s

︸ ︷︷ ︸
312.5 ks/s

︸ ︷︷ ︸
100 Ms/s

verdere
verwerking

︸ ︷︷ ︸
156.25 ks/s

Figuur 7.1: Structuur van de interpolator.

Het uitgangsignaal van de ADC wordt allereerst gefilterd door een Cauerfil-
ter. Dit filter beoogt een snelle transitie tussen het audiogebied en de stopband;
elliptische of Cauerfilters zijn hier dan ook ideaal aangezien deze de snelst mo-
gelijke overgang tussen doorlaat-en stopband realiseren voor een gegeven orde.

Een goede keuze voor de stopbandondrukking is het dynamisch bereik van
de ADC (92 dB). De doorlaatbandrimpel werd op 0.1 dB gekozen; de kantelfre-
quenties op 20 resp. 22.5 kHz. Dit leverde een 11e orde filter op. Gezien onze
implementatie in tweede-orde secties (zie verder) kunnen we de specificaties ver-
scherpen. De stopbandonderdrukking kon tot 101 dB verhoogd worden bij een
stopfrequentie van 22 kHz (figuur 7.2, volle lijn).

5Zie [ADI-2002, pp. 8–9].
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Figuur 7.2: Respons van het ontworpen en gëımplementeerde Cauerfilter.

Hierna volgt een herbemonstering: de samplefrequentie wordt verdubbeld
tot 156.25 kHz. De spiegelrespons van het Cauerfilter wordt onderdrukt door
het daaropvolgende filter.

De slechtste frequentieverwarring moet bepaald worden voor de cascade van
Cauer-, Hogenauer-en compensatiefilter. Ze treedt op bij 58.2 kHz, en heeft een
niveau van -27 dB6. Terwille van de afwezigheid van rimpel in de doorlaatband
en de relatief grote afstand tussen doorlaatband (tot 20 kHz) en stopband (vanaf
58 kHz) werd een Type II Chebychevfilter gekozen. Indien men het niveau
van de frequentieverwarring wenst te beperken tot het hiervoor bereikte niveau
(101 dB) is nog 76 dB bijkomende attenuatie nodig.

Met een doorlaatband tot 20 kHz, een stopband vanaf 58.2 kHz en voor
beide een amplitudespecificatie van -0.1 resp. 76 dB vindt men een vijfde or-
de filter. Als hiervoor bereikt men door uitbreiding naar een zesde-orde filter
een onderdrukking van 84 dB vanaf 51.3 kHz. Bovendien slaagt men er met
deze dimensionering in om de tweede nul in de frequentiekarakteristiek van het
Chebychevfilter op 58.2 kHz te plaatsen (figuren 7.3, volle lijn en 7.4).

De cascade van Cauer- en Hogenauerfilter leidt tot grote afwijkingen in de
doorlaatband. Bij 20 kHz wordt een onaanvaardbare afwijking van 1.95 dB
gevonden, hoofdzakelijk ten gevolge van het Hogenauerfilter. Dit wordt dan
ook gedeeltelijk gecorrigeerd door het compensatiefilter.

Hiervoor werd een tweede-orde laagdoorlaatfilter met een Q-factor groter
dan 1/2 gekozen. Een goede keuze voor beide nullen is z = −1. De filtertrans-

6Zoals opgemerkt geldt deze waarde indien het compensatiefilter meegerekend wordt, ze is
dus niet consistent met figuur 7.4.
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Figuur 7.3: Respons van het ontworpen en gëımplementeerde Chebychevfilter.

ferfunctie wordt dan

HC(z) = G
1 + 2z−1 + z−1

(1− γz−1)(1− γ∗z−1)

Gezien de grote afstand tussen de filterafsnijfrequentie en de nullen kunnen
we veronderstellen dat de polen (γ en γ∗) de locatie van de afsnijfrequentie bepa-
len. Door te stellen γ = Rejθ kan men het dimensioneringsprobleem reduceren
tot de keuze van de meer intüıtieve parameters |H(1)|, |H(z ' 20 kHz)| en θ. De
gekozen oplossing θ ' 30 kHz, |H(1)| = 0.07 dB, |H(z ' 20 kHz)| = 2.0 dB is
redelijk maar zeker niet optimaal. De frequentierespons die hiermee samenhangt
is weergegeven in figuur 7.5.

De grootste herbemonstering komt voor rekening van een Hogenauer-of cas-
caded intergrator comb (CIC) interpolatiefilter7 bestaat uit een cascade van N
integratoren, gevolgd door een herbemonsteringsblok. Een cascade van N diffe-
rentiatoren met instelbare vertraging M sluit het geheel af. De transferfunctie
is dan ook (uitgedrukt t.o.v. de hoogste samplefrequentie)

H(s) =
(

1− z−RM

1− z−1

)N

Een belangrijk bijkomend argument voor het gebruik van Hogenauer filters
was de beschikbaarheid van een implementatie van Xilinx als IP-blok. In deze
implementatie kan R en N variëren tussen 1 en 8 resp. tussen 8 en 16384; M is
1 of 2. In ons geval is N = 8, M = 2, en R = 320.

7Een Hogenauer decimatiefilter wordt gevonden door het omkeren van de volgorde van de
drie blokken.
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Figuur 7.4: De frequentiekarakteristiek zonder en met het Chebychevfilter. De
respons van Hogenauerfilter is ter verduidelijking bijgevoegd.

Na het Hogenauerfilter is de interpolatie voltooid en staan de gegevens aan
de maximale samplefrequentie ter beschikking voor verdere verwerking8.

Implementatie

Het Hogenauerfilter wordt als standaard IP-core geleverd door Xilinx. Dit geldt
helaas niet voor IIR filters. Aangezien het met de hand coderen van de drie IIR
filters vrij tijdsrovend is werd een Pythonscript geschreven dat een willekeurig
IIR filter kan implementeren (multiplication.py, p. B.1.11) zonder gebruik
te maken van hardwarevermeningvuldigers. De synthese gebeurt aan de hand

8In het voorgaande werd de structuur zelf niet toegelicht, omdat de bespreking samen met
de blokken zeer snel onoverzichtelijk wordt.

Terwille van de volledigheid vermelden we de belangrijkste overwegingen. We leggen er
wel opnieuw de nadruk op dat de interpolator zelfs niet in de buurt komt van een optimale
oplossing.

A priori werd het gebruik van Hogenauerfilters vooropgesteld. Deze filters zijn immers bij
uitstek geschikt voor grote bemonsteringsfrequentiewijzigingen door hun geringe hardware-
eisen (zie [Xilinx-2002] voor verdere informatie en diverse transferkarakteristieken in functie
van de parameters.). Een duidelijk nadeel is de trage overgang tussen doorlaat-en stopband
en daarmee samenhangend de vrij grote variatie in de doorlaatband. Het eerste probleem
wordt gemilderd door het Hogenauer filter te gebruiken voor een groot deel van, maar niet de
volledige, interpolatie. De bijkomende interpolatiestappen worden dan uitgevoerd door betere
maar in termen van slices duurdere filters.

De keuze voor de plaats van deze filters bestaat essentieel uit de vraag: voor of na het
Hogenauerfilter? Erna heeft het duidelijke voordeel dat geen spiegeling optreedt. Daarentegen
is een duidelijk hogere orde nodig om dezelfde transitiesnelheid te verkrijgen. Bovendien krijgt
men gezien het grote verschil tussen afsnijfrequentie (20 kHz) en bemonsteringsfrequentie
(25–100 MHz) parameters die zeer gevoelig zijn aan variaties, en in sommige gevallen niet te
implementeren zijn. Op een gegeven moment werd een versterking van 4.843 ·10−5 gevonden,
wat overeenkomt met 21 bits weggooien!

Welke bemonsteringsfrequentieverhoging het Hogenauerfilter moet uitvoeren (bepaald door
de parameter R) is evenmin direct duidelijk. Het blijkt dat voor R = 640 nog steeds twee extra
filters nodig zijn (en eventueel een compensatiefilter) zodat deze wijziging geen voordelen met
zich meebrengt.

De voorkeur voor IIR boven FIR filters, waarvoor IP-cores bestaan, werd ingegeven door
de grote IIR-ordes die noodzakelijk waren om een vrij bescheiden FIR-filter te evenaren.
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Figuur 7.5: Respons en effect van het compensatiefilter (zoals ontworpen).

van een cascade van tweede orde secties.
De respons van twee van de individuele filters is weergeven in de figuren

7.2 en 7.3 (streeplijn). De karakteristiek van het gëımplementeerde filter is
weergegeven in figuur 7.6.

7.2 Vermogenversterker

Ook de eindtrap werd herzien. De transistoren werden vervangen door zeer
recente International Rectifier examplaren (IRF6665) met uitstekende eigen-
schappen (Ron = 53 mΩ, Qg = 8.7 nC typ.). De DirectFET-behuizing van deze
transistoren maakt een eenvoudiger montage en betere layout mogelijk.

7.2.1 Beveiligingen

De vermogenversterker wordt beschermd door een temperatuursbeveiling met
instelbare schakeldrempel.

Een resonantiebeveiling neemt de rol over van het Zobelnetwerk. Herbij
wordt uitgegaan van de vaststelling dat het ontbreken van een last, of het aan-
sluiten van een hoogohmige last, mag leiden tot resonantie zolang deze de ver-
sterker en aangesloten apparatuur niet beschadigt. Het lijkt redelijk te veron-
derstellen dat dit enkel gebeurt als de uitgang het voedingsbereik niet te buiten
gaat.

Door het wegvallen van het Zobelnetwerk mag het uitgangsfilter vroeger
afsnijden.

Stroombeveiling lijkt voor een productieversterker noodzakelijk, maar kost
ontwerps-en testinspanning. De toegevoegde onderspanningsbeveiling is niet
evenwaardig met een goede stroombeveiling. Bij testen wordt echter typisch
een laboratoriumvoeding gebruikt, die de stroom beperkt bij kortsluiting. De
daaruit volgende spanningsval wordt (hopelijk) gedetecteerd, zodat de verster-
ker veilig kan afsluiten.



7.2. VERMOGENVERSTERKER 73

-700

-600

-500

-400

-300

-200

-100

 0.1  1  10

R
es

po
ns

 [d
B

]

Frequentie [MHz]

-200

-150

-100

-50

 0

 100 70 50 30 20 10

R
es

po
ns

 [d
B

]

Frequentie [kHz]

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

 0

 0.2

 2  4  6  8  10  12  14  16  18  20  22  24

R
es

po
ns

 [d
B

]

Frequentie [kHz]

Figuur 7.6: Respons van het volledige gerealiseerde interpolatiefilter.

Een DC-beveiling werd niet gëımplementeerd. De aanwezigheid van DC-
spanning aan de uitgang van een klasse D versterker wordt bijna altijd veroor-
zaakt door faling van een van de uitgangstransistoren. We gaan er van uit dit
hier onmiddellijk zou opgemerkt worden.
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Bijlage A

Ontwerpstekeningen

Connector Netnaam UCF VHDL FPGA
1 GND – –
3 – – –
5 Ch0 - T17 EXP IO 9 Ch0(4) N5
7 Ch0 - T18 EXP IO 11 Ch0(3) L4
9 Ch0 - T19 EXP IO 13 Ch0(2) N2

11 Ch0 - T20 EXP IO 15 Ch0(1) R9
13 – EXP IO 17 ’0’ M3
15 – EXP IO 19 ’0’ P1
17 – EXP IO 21 ’0’ P7
19 – EXP IO 23 ’0’ N3
21 – EXP IO 25 ’0’ P2
23 – EXP IO 27 ’0’ R7
25 – EXP IO 29 ’0’ P4
27 – EXP IO 31 ’0’ T2
29 – EXP IO 33 ’0’ R5
31 – EXP IO 35 ’0’ R3
33 – EXP IO 37 ’0’ V1
2 +5 V – –
4 Ch1 - T3 EXP IO 8 Ch1(2) N6
6 Ch1 - T4 EXP IO 10 Ch1(1) L5
8 Ch1 - T1 EXP IO 12 Ch1(4) M2

10 Ch1 - T2 EXP IO 14 Ch1(3) P9
12 Ch2 - T11 EXP IO 16 Ch2(2) M4
14 Ch2 - T12 EXP IO 18 Ch2(1) N1
16 Ch2 - T10 EXP IO 20 Ch2(3) P8
18 Ch2 - T9 EXP IO 22 Ch2(4) N4
20 Ch3 - T7 EXP IO 24 Ch3(2) P3
22 Ch3 - T8 EXP IO 26 Ch3(1) R8
24 Ch3 - T5 EXP IO 28 Ch3(4) P5
26 Ch3 - T6 EXP IO 30 Ch3(3) R2
28 Ch4 - T15 EXP IO 32 Ch4(2) R6
30 Ch4 - T16 EXP IO 34 Ch4(1) R4
32 Ch4 - T14 EXP IO 36 Ch4(3) U1
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34 Ch4 - T13 EXP IO 38 Ch4(4) T5

Tabel A.1: Verband tussen connectorpin, net, UCF-naam, VHDL-
netnaam en FPGA-pin voor de versterker–FPGA verbinding.
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Figuur A.1: Schema van het meetfilter.

Figuur A.2: Schema van de versterker (los bijgevoegd).
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Figuur A.3: Schema van de hardware, tweede iteratie (deel 1, los bijgevoegd).

Figuur A.4: Schema van de hardware, tweede iteratie (deel 2, los bijgevoegd).

Figuur A.5: PCB-ontwerp van versterker en meetfilter: koperbovenzijde (links)
en-onderzijde (rechts, gespiegeld). Beiden op schaal 1/2.

Figuur A.6: Boormal voor de behuizing van het meetfilter (volgende pagina,
ware grootte).





Bijlage B

Broncode

De hiërarchie van de FPGA-implementatie is weergegeven in figuur B.1. He-
lemaal bovenaan staat toplevel.vhd, met daaronder drie grote takken: si-
nusgenerator, communicatie en modulatoren. De meeste modulatoren maken
nog gebruik van muladdint.vhd, fbmuxint.vhd, dtfbmux.vhd, hbridge.vhd
en delayline.vhd (niet weergegeven).

commctrl

configctrl

uartsnd

uartrcv

leddriver

shiftregister

modulator

trianglegen

modulator natural

modulator 2o

modulator 3o

modulator 4o
modulator 2o npe

modulator sopa

leddriver

sinegenhs

sinegen

filter 1o trivial

toplevel

channelselect

ChipScope

Figuur B.1: Structuur van het implementatie.

We reproduceren enkel de interessantste delen van de FPGA-implementatie,
m.n. de sinusoscillator; de onderdelen van de modulatoren; de UART’s; en het
script dat het interpolatiefilter schrijft. Daarnaast is ook de computersoftware
bijgevoegd.
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B.1 FPGA-implementatie

B.1.1 sinegen.vhd

1 −− $Id: sinegen.vhd 168 2007−05−20 12:11:14Z pwoestyn $
−− FPGA−Sinusgenerator. De eindfrequentie is
−− Pierre Woestyn, Thesis

library ieee, unisim;
6

use ieee.std logic 1164.all;
use ieee.std logic arith.all;
use ieee.std logic signed.all;
use unisim.vcomponents.all;

11
entity sinegen is

generic(
N : natural := 24);

port (
16 clk : in std logic;

reset : in std logic;
k : in unsigned(11 downto 0);
amplitude : in unsigned(N−2 downto 0);
wave : out signed(N−1 downto 0));

21 end entity;

architecture Behaviorial of sinegen is
signal last amplitude : unsigned(N−2 downto 0);

26 signal int a in : std logic vector(35 downto 0);
signal int a, int a new : signed(31 downto 0);
signal int b in : std logic vector(35 downto 0);
signal int b, int b new : signed(31 downto 0);

31 signal tmp a : signed(17 downto 0);
signal tmp b : signed(17 downto 0);
signal tmp k : std logic vector(17 downto 0);

begin
process (clk, reset)

36 begin
if reset = ’1’ then

last amplitude <= (others => ’0’);
elsif clk’event and clk = ’1’ then

last amplitude <= amplitude;
41 end if;

end process;

−− Main sine generator processes
int a new <= int a − signed(int a in(35 downto 4)); −− Multiply by 2ˆ−4

46 int b new <= signed(int b in(35 downto 4)) + int b; −− Multiply by 2ˆ−4

−− Integrators
process (clk, reset)
begin

51 if reset = ’1’ then
int a <= (others => ’0’);
int b <= (others => ’0’);

else
if clk’event and clk = ’1’ then

56 if amplitude = last amplitude then
int a <= int a new;
int b <= int b new;

else
int a <= (others => ’0’);

61 int b(31) <= ’0’;
int b(30 downto 31−N+1) <= signed(amplitude);
int b(31−N downto 0) <= (others => ’0’);

end if;
end if;

66 end if;
end process;

−− Multipliers
tmp k(11 downto 0) <= std logic vector(k);

71 tmp k(17 downto 12) <= (others => ’0’);

−− Multiply by 2ˆ−16
tmp a(17 downto 16) <= (others => int b(31));
tmp a(15 downto 0) <= int b(31 downto 16);

76
gain 1 : MULT18X18

port map (B => tmp k, A => std logic vector(tmp a), P => int a in);

−− Multiply by 2ˆ−15
81 tmp b(17) <= int a new(31);

tmp b(16 downto 0) <= int a new(31 downto 15);

gain 2 : MULT18X18
port map (B => tmp k, A => std logic vector(tmp b), P => int b in);

86
process (clk)
begin
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if clk’event and clk = ’1’ then
wave <= int b(31 downto 31−N+1);

91 end if;
end process;

end architecture;

B.1.2 sinegenhs.vhd

−− $Id: sinegenhs.vhd 173 2007−05−22 17:03:20Z pwoestyn $
−− FPGA−Sinusgenerator. De eindfrequentie is

3 −− Pierre Woestyn, Thesis

library ieee, unisim;

use ieee.std logic 1164.all;
8 use ieee.std logic arith.all;

use ieee.std logic signed.all;
use unisim.vcomponents.all;

entity sinegenhs is
13 generic(

N : natural := 24);
port (

clk : in std logic;
reset : in std logic;

18 k : in unsigned(11 downto 0);
amplitude : in unsigned(N−2 downto 0);
wave : out signed(N−1 downto 0));

end entity;

23 architecture Behaviorial of sinegenhs is

component sinegen is
generic(

N : natural := 24);
28 port (

clk : in std logic;
reset : in std logic;
k : in unsigned(11 downto 0);
amplitude : in unsigned(N−2 downto 0);

33 wave : out signed(N−1 downto 0));
end component;

signal wavels : signed(N−1 downto 0);
signal wavehs : signed(N downto 0);

38 signal clk2 : std logic;

component filter 1o trivial is
generic(

N : natural := 24; −− In−en uitgangswoordbreedte
43 k1n : natural := 8; −− Instelling versterking, K1 = 2ˆk1n

k2n : natural := 7); −− Instelling bandbreedte, K2 = 2ˆk2n
port (

clk : in std logic;
reset : in std logic;

48 input : in signed(N−1 downto 0);
output : out signed(N−1 downto 0));

end component;

signal wave1 : signed(N downto 0);
53 signal wave2 : signed(N downto 0);

begin
process (clk, reset)
begin

if reset = ’1’ then
58 clk2 <= ’1’;

elsif clk’event and clk = ’1’ then
clk2 <= not clk2;

end if;
end process;

63
S: sinegen generic map (N) port map (clk2, reset, k, amplitude, wavels);

process (clk, reset)
begin

68 if reset = ’1’ then
wavehs(N downto 1) <= (others => ’0’);

elsif clk’event and clk = ’1’ then
if clk2 = ’0’ then

−− clk2 will make a transition L−>H, new data is available
73 wavehs(N downto 1) <= wavels;

else
wavehs(N downto 1) <= (others => ’0’);

end if;
end if;

78 wavehs(0) <= ’0’;
end process;

−− Lowpass Filter
F1: filter 1o trivial generic map (N+1, k2n => 7, k1n => 8) port map

83 (clk, reset, input => wavehs, output => wave1);
F2: filter 1o trivial generic map (N+1, k2n => 7, k1n => 8) port map

(clk, reset, input => wave1, output => wave2);
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wave <= wave2(N−1 downto 0);
88 end architecture;

B.1.3 trianglegen.vhd

−− $Id: trianglegen.vhd 117 2007−03−22 17:03:01Z pwoestyn $
−− Driehoeksgenerator voor PWM.

3 −− Pierre Woestyn, Thesis

library ieee;
use ieee.std logic 1164.all;
use ieee.std logic arith.all;

8 use ieee.std logic signed.all;

entity trianglegen is
generic(

N : natural := 24);
13 port (

clk : in std logic;
reset : in std logic;
delta : in unsigned(N−7 downto 0);
wave : out signed(N−1 downto 0));

18 end entity;

architecture Behaviorial of trianglegen is
signal acc : signed(N downto 0);
signal risingedge : std logic;

23 begin

process (clk, reset)
variable deltaconv : signed(N downto 0);
variable nextaccup, nextaccdn : signed(N downto 0);

28 variable bound : std logic vector(N−1 downto 0);
begin

−− Upper bound for 24b vectors; the lower bound is the bitwise inverse
bound(N−1) := ’0’;
bound(N−2 downto 0) := (others => ’1’);

33
if reset = ’1’ then

acc <= (others => ’0’);
risingedge <= ’1’;

38 elsif clk’event and clk = ’1’ then

deltaconv := "0000000" & signed(delta);

nextaccup := acc + deltaconv;
43 nextaccdn := acc − deltaconv;

if risingedge = ’1’ then
−− If overflow occurred (negative result), set to 2∗bound −
−− nextaccup. Otherwise, use nextaccup.

48 if nextaccup(N) = ’0’ and nextaccup(N−1) = ’1’ then
risingedge <= ’0’;
acc <= (signed( bound) & ’0’) − nextaccup;

else
acc <= nextaccup;

53 end if;
else

if nextaccdn(N) = ’1’ and nextaccdn(N−1) = ’0’ then
risingedge <= ’1’;
acc <= (signed(not bound) & ’0’) − nextaccdn;

58 else
acc <= nextaccdn;

end if;
end if;

end if;
63 end process;

wave <= acc(N−1 downto 0);
end architecture;

B.1.4 uartrcv.vhd

−− $Id: uartrcv.vhd 117 2007−03−22 17:03:01Z pwoestyn $
−− Eenvoudige UART voor vaste baudrate (9600) en byteingang
−− Pierre Woestyn, Thesis

5 library ieee;
use ieee.std logic 1164.all;
use ieee.std logic arith.all;

entity uartrcv is
10 port (

clk : in std logic;
reset : in std logic;
data : out std logic vector(7 downto 0);
strobe : out std logic;

15 error : out std logic;
rx serial : in std logic);
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end entity;

architecture Behaviorial of uartrcv is
20 signal rategen : unsigned(13 downto 0);

signal rateclk : std logic;

signal rx mem : std logic vector(2 downto 0);
signal rx filtered : std logic;

25
signal rbuffer : std logic vector(10 downto 0);
signal rbits : std logic vector(3 downto 0);
signal rbusy : std logic;
signal lastbusy : std logic;

30 begin
−− Baudrate generator
rateclk <= ’1’ when std logic vector(rategen) = "10100010110000" else ’0’;

process (clk)
35 begin

if clk’event and clk = ’1’ then
if rbusy = ’0’ then

rategen <= "01010001011000"; −− Half of the clock period
elsif rateclk = ’1’ then

40 rategen <= "00000000000000";
else

rategen <= rategen + 1;
end if;

end if;
45 end process;

−− Averaging filter
process (clk, reset)

50 begin
if reset = ’1’ then

rx mem <= (others => ’1’);
else

if clk’event and clk = ’1’ then
55 rx mem(1 downto 0) <= rx mem(2 downto 1);

rx mem(2) <= rx serial;
end if;

end if;
end process;

60
rx filtered <= (rx mem(1) and rx mem(0)) or (rx mem(2) and rx mem(1))

or (rx mem(2) and rx mem(0));

65 −− Deserializer
rbusy <= ’0’ when rbits = "0000" else ’1’;

process (clk, reset)
variable ok : std logic;

70 begin
if reset = ’1’ then

rbits <= "0000";
lastbusy <= ’0’;
data <= "00000000";

75 strobe <= ’0’;
error <= ’0’;

else
if clk’event and clk = ’1’ then

if rbusy = ’0’ then
80 if rx filtered = ’0’ then

−− Start bit detected, start of acquisition
rbits <= "1011";

end if;
else

85 −− Sample at half the clock frequency
if rateclk = ’1’ then

rbuffer(9 downto 0) <= rbuffer(10 downto 1);
rbuffer(10) <= rx filtered;

90 rbits <= unsigned(rbits) − 1;
end if;

end if;

if lastbusy = ’1’ and rbusy = ’0’ then
95 ok := rbuffer(9) and rbuffer(10) and not rbuffer(0);

error <= not ok;
strobe <= ok;
if ok = ’1’ then

data(7 downto 0) <= rbuffer(8 downto 1);
100 end if;

else
error <= ’0’;
strobe <= ’0’;

end if;
105

lastbusy <= rbusy;
end if;

end if;
end process;

110
end architecture;
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B.1.5 uartsnd.vhd

−− $Id: uartsnd.vhd 117 2007−03−22 17:03:01Z pwoestyn $
−− Eenvoudige UART voor vaste baudrate (9600) en byteuitgang
−− Pierre Woestyn, Thesis

5 library ieee;
use ieee.std logic 1164.all;
use ieee.std logic arith.all;

entity uartsnd is
10 port (

clk : in std logic;
reset : in std logic;
busy : out std logic;
data : in std logic vector(7 downto 0);

15 strobe : in std logic;
tx serial : out std logic);

end entity;

architecture Behaviorial of uartsnd is
20 signal rategen : std logic vector(13 downto 0);

signal rateclk : std logic;
signal rbuffer : std logic vector(9 downto 0);
signal rbits : std logic vector(4 downto 0);
signal rbusy : std logic;

25 begin
rbusy <= ’0’ when rbits = "00000" else ’1’;

−− Baudrate generator
rateclk <= ’1’ when rategen = "10100010110000" else ’0’;

30
process (clk)
begin

if clk’event and clk = ’1’ then
if rateclk = ’0’ and rbusy = ’1’ then

35 −− Increment baudrate generator register
rategen <= unsigned(rategen) + 1;

else
rategen <= (others => ’0’);

end if;
40 end if;

end process;

process (clk, reset)
begin

45 if reset = ’1’ then
rbits <= "00000";

else
if clk’event and clk = ’1’ then

if rbusy = ’0’ and strobe = ’1’ then
50 −− Prepare for sending next byte: start and data bits

rbuffer(0) <= ’1’;
rbuffer(8 downto 1) <= not data(7 downto 0);
−− Parity and stop bits
rbuffer(9) <= ’0’; −−data(7) xor data(6) xor data(5) xor data(4)

55 −− xor data(3) xor data(2) xor data(1) xor data(0);

−− Set the number of bits to be sent
rbits <= "11111";

else
60 if rbusy = ’1’ and rateclk = ’1’ then

−− Clock the next bit out
rbuffer(8 downto 0) <= rbuffer(9 downto 1);
rbuffer(9) <= ’0’;

65 rbits <= unsigned(rbits) − 1;
else

rbuffer <= rbuffer;
rbits <= rbits;

end if;
70 end if;

end if;
end if;

end process;

75 tx serial <= not(rbusy and rbuffer(0));
busy <= rbusy;

end architecture;

B.1.6 commctrl.vhd

−− $Id: commctrl.vhd 117 2007−03−22 17:03:01Z pwoestyn $
−− Seriele communicatiecontroller
−− Pierre Woestyn, Thesis.

4
library ieee, work;
use ieee.std logic 1164.all;
use ieee.std logic arith.all;
use ieee.std logic unsigned.all;

9 use work.all;
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entity commctrl is
generic (

Sn : natural := 2; −− Number of sent bytes
14 Rn : natural := 2); −− Number of received bytes

port (
clk : in std logic;
reset : in std logic;
error : out std logic;

19 tx data : out std logic;
rx data : in std logic;

send : in std logic vector(Sn∗7−1 downto 7);
receive : out std logic vector(Rn∗7−1 downto 0);

24 newconfig : out std logic);
end entity commctrl;

architecture Behavioral of commctrl is
29 component uartrcv is

port (
clk : in std logic;
reset : in std logic;
data : out std logic vector(7 downto 0);

34 strobe : out std logic;
error : out std logic;
rx serial : in std logic);

end component;

39 component uartsnd is
port (

clk : in std logic;
reset : in std logic;
busy : out std logic;

44 data : in std logic vector(7 downto 0);
strobe : in std logic;
tx serial : out std logic);

end component;

49 component shiftregister is
generic (

W : natural := 8;
N : natural);

port (
54 clk : in std logic;

reset : in std logic;
serload : in std logic := ’0’;
parload : in std logic := ’0’;
serin : in std logic vector(W−1 downto 0) := (others => ’0’);

59 serout : out std logic vector(W−1 downto 0);
parin : in std logic vector(W∗N−1 downto 0) := (others => ’0’);
parout : out std logic vector(W∗N−1 downto 0));

end component shiftregister;

64 −− Sending UART signals

signal sndbuffer : std logic vector(Sn∗8−1 downto 0);
signal snddata : std logic vector(7 downto 0);
signal sndparload : std logic;

69 signal sndserload : std logic;

signal sndbusy : std logic;
signal sndstrobe : std logic;

74 −− Receiving UART signals

signal frame valid : std logic;
signal or chain : std logic vector(Rn−1 downto 1);

79 signal rcvcount : unsigned(6 downto 0);
signal rcvbuffer : std logic vector(Rn∗8−1 downto 0);
signal rcvdata : std logic vector(7 downto 0);
signal rcvserload : std logic;
signal rcvstrobe : std logic;

84
signal rcverror rs : std logic; −− Receiving UART error
signal rcverror fr : std logic; −− Frame receive error

signal rnewconfig : std logic;
89 signal rprevconfig : std logic;

begin
−− Sending UART

SndBufferFill: for k in 0 to Sn−2 generate
94 sndbuffer(k∗8+7) <= ’0’;

sndbuffer(k∗8+6 downto k∗8) <= send(k∗7+13 downto k∗7+7);
end generate;
sndbuffer(Sn∗8−2 downto (Sn−1)∗8) <= std logic vector(rcvcount);
sndbuffer(Sn∗8−1) <= ’1’;

99
RS: shiftregister generic map (N => Sn) port map (clk, reset,

parin => sndbuffer, serout => snddata,
serload => sndserload, parload => sndparload);

104 −− Shiftregister control handling the bytes to send
process (clk, reset)
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begin
if reset = ’1’ then

sndserload <= ’0’;
109 sndparload <= ’1’;

sndstrobe <= ’0’;
else

if clk’event and clk = ’1’ then
−− In the next cycle, the data currently at snddata will be sent

114 −− Also, avoid keeping sndserload high for more than one cycle
sndserload <= not (sndbusy or sndserload or snddata(7));

−− If the data to sent is the last byte of the frame, load a new frame
sndparload <= (not sndbusy) and snddata(7);

119
sndstrobe <= not sndbusy;

end if;
end if;

end process;
124

US: uartsnd port map (clk, reset, tx serial => tx data,
strobe => sndstrobe, busy => sndbusy, data => snddata);

129
−− Receiving UART

UR: uartrcv port map (clk, reset, rx serial => rx data,
error => rcverror rs, strobe => rcvstrobe, data => rcvdata);

134
rcvserload <= rcvstrobe;

RR: shiftregister generic map (N => Rn) port map (clk, reset,
parout => rcvbuffer, serin => rcvdata, serload => rcvserload);

139
RcvBufferFill: for k in 0 to Rn−1 generate

receive(k∗7+6 downto k∗7) <= rcvbuffer(k∗8+6 downto k∗8);
end generate;

144 −− Output register control with error detection

or chain(1) <= rcvbuffer(15);
RcvFrameCheck: for k in 2 to Rn−1 generate

or chain(k) <= or chain(k−1) or rcvbuffer(k∗8+7);
149 end generate;

frame valid <= not or chain(Rn−1);

−− rcvbuffer(7) set indicates the begin of a new frame; if all other MSbs
−− low, the frame is valid; otherwise signal an error.

154 rnewconfig <= rcvbuffer(7) and frame valid and not reset;
rcverror fr <= rcvbuffer(7) and (not frame valid) and not reset;

−− Count the number of received commands
process (clk, reset)

159 begin
if reset = ’1’ then

rcvcount <= (others => ’0’);
else

if clk’event and clk = ’1’ then
164 rprevconfig <= rnewconfig;

if rnewconfig = ’1’ and rprevconfig = ’0’ then
rcvcount <= rcvcount + 1;

end if;
169 end if;

end if;
end process;
newconfig <= rnewconfig;

174 −− Error indicator
error <= rcverror rs or rcverror fr;

end architecture Behavioral;

B.1.7 fbmuxint source.vhd

/∗
$Id: fbmuxint source.vhd 173 2007−05−22 17:03:20Z pwoestyn $
Feedback block and 1st integrator
Pierre Woestyn, Thesis.

5 ∗/

#ifndef FBMUXINT VHD
#define FBMUXINT VHD

10 /∗ Header for generated file ∗/

−− Warning, this file has been generated from
−− FILE
−− and will be overwritten the next time make is run

15
library ieee, work;
use ieee.std logic 1164.all;
use ieee.std logic arith.all;
use ieee.std logic signed.all;

20 use work.all;
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entity fbmuxint is
generic (

addInpShl : natural;
25 addOutShr : natural;

W : natural := 32;
N : natural := 24);

port (
clk : in std logic;

30 reset : in std logic;
audio : in signed(N−1 downto 0);
result,
predrive : in std logic;
int signal 1 : out signed(W−1 downto 0);

35 additional1 : in unsigned(15 downto 0);
additional2 : in unsigned(15 downto 0);
additional3 : in unsigned(15 downto 0));

end entity;

40
architecture Standard of fbmuxint is

constant amplitude : signed := conv signed(16#7fffff#, 25);

signal fb : signed(N downto 0);
45 signal int signal 1r : signed(W−1 downto 0);

begin
FbMux: process (audio, result, predrive)
begin

−− Convert binary output to same 25b level as output (gain = 1)
50 if (predrive xor result) = ’1’ then

fb <= (audio(23) & audio);
elsif result = ’0’ then

fb <= (audio(23) & audio) + amplitude;
else

55 fb <= (audio(23) & audio) − amplitude;
end if;

end process;

I1: entity work.muladdint(Add) generic map (N1 => N+1, N2 => W,
60 addInpShl => addInpShl, addOutShr => addOutShr) port map (clk, reset,

fb, int signal 1r, int signal 1r);
int signal 1 <= int signal 1r;

end architecture Standard;

65
#define ARCHITECTURE NAME Add
#include "fbmuxint source.vhd"

/∗ Avoid warnings from cpp ∗/
70 #undef ARCHITECTURE NAME

#define ARCHITECTURE NAME Subtract
#include "fbmuxint source.vhd"

75 #else

architecture ARCHITECTURE NAME of fbmuxint is
constant amplitude : signed := conv signed(16#7fffff#, 25);

80
signal resultd, predrived : std logic;
signal int signal 1r : signed(W−1 downto 0);
signal fb p, fb z, fb n : signed(N downto 0);
signal int signal 1p, int signal 1z,

85 int signal 1n : signed(W−1 downto 0);
signal dtfeedback : signed(N downto 0);

begin
Fbdt: entity work.fbdtdecision generic map (N) port map (clk, reset,

audio, result, predrive, dtfeedback, additional1, additional2,
90 additional3);

fb p <= (audio(23) & audio) + amplitude;
I1p: entity work.muladdint(ARCHITECTURE NAME) generic map (N1 => N+1,

N2 => W, addInpShl => addInpShl, addOutShr => addOutShr) port map (clk,
95 reset, fb p, int signal 1p, int signal 1r);

fb z <= (audio(23) & audio) − dtfeedback;
I1z: entity work.muladdint(ARCHITECTURE NAME) generic map (N1 => N+1,

N2 => W, addInpShl => addInpShl, addOutShr => addOutShr) port map (clk,
reset, fb z, int signal 1z, int signal 1r);

100 fb n <= (audio(23) & audio) − amplitude;
I1n: entity work.muladdint(ARCHITECTURE NAME) generic map (N1 => N+1,

N2 => W, addInpShl => addInpShl, addOutShr => addOutShr) port map (clk,
reset, fb n, int signal 1n, int signal 1r);

105 process (clk)
begin

if clk’event and clk = ’1’ then
resultd <= result;
predrived <= predrive;

110 end if;
end process;

FbMux: process (int signal 1p, int signal 1z, int signal 1n, resultd, predrived)
begin

115 −− Convert binary output to same 32b level as triangle wave (PWM gain = 1)
if (predrived xor resultd) = ’1’ then
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int signal 1r <= int signal 1z;
elsif resultd = ’0’ then

int signal 1r <= int signal 1p;
120 else

int signal 1r <= int signal 1n;
end if;

end process;

125 int signal 1 <= int signal 1r;
end architecture ARCHITECTURE NAME;

#endif

B.1.8 muladdint source.vhd

/∗
2 $Id: muladdint source.vhd 132 2007−04−10 15:14:39Z pwoestyn $

Integrator building block (multiplier, adder, delay) source code
Pierre Woestyn, Thesis.

∗/

7 #ifndef MULADDINT VHD
#define MULADDINT VHD

/∗ Header for generated file ∗/

12 −− Warning, this file has been generated from
−− FILE
−− and will be overwritten the next time make is run

library ieee, work;
17 use ieee.std logic 1164.all;

use ieee.std logic arith.all;
use ieee.std logic signed.all;
use work.all;

22 entity muladdint is
generic (

N1 : natural;
N2 : natural;
addInpShl : natural;

27 addOutShr : natural);
port (

clk : in std logic;
reset : in std logic;
input : in signed(N1−1 downto 0);

32 output : out signed(N2−1 downto 0);
feedback : in signed(N2−1 downto 0));

end entity muladdint;

#define ARCHITECTURE NAME Add
37 #define ADDITIVE SIGN +

#include "muladdint source.vhd"

/∗ Avoid warnings from cpp ∗/
#undef ARCHITECTURE NAME

42 #undef ADDITIVE SIGN

#define ARCHITECTURE NAME Subtract
#define ADDITIVE SIGN −
#include "muladdint source.vhd"

47
#else

architecture ARCHITECTURE NAME of muladdint is
52 begin

−− Multiply by 1 + 2ˆaddInpShl, divide by 2ˆaddOutShr
process (clk, reset)

variable converted : signed(N2−1 downto 0);
variable a, b : signed(N2−1 downto 0);

57 constant fill : signed(addInpShl−1 downto 0) := (others => ’0’);
begin

if reset = ’1’ then
output <= (others => ’0’);

elsif clk’event and clk = ’1’ then
62 −− Convert to higher number of bits

converted(N2−1 downto N1) := (others => input(N1−1));
converted(N1−1 downto 0) := input;

a := (converted(N2−1−addInpShl downto 0) & fill) ADDITIVE SIGN converted;
67 b(N2−1 downto N2−addOutShr) := (others => a(N2−1));

b(N2−1−addOutShr downto 0) := a(N2−1 downto addOutShr);

output <= feedback + b;
end if;

72 end process;
end architecture ARCHITECTURE NAME;

#endif

B.1.9 fbdtdecision.vhd
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−− $Id: fbdtdecision.vhd 173 2007−05−22 17:03:20Z pwoestyn $
−− Non−flattening not port
−− Pierre Woestyn, Thesis

5 library ieee, unisim;
use ieee.std logic 1164.all;
use ieee.std logic arith.all;
use unisim.VComponents.all;

10 entity fbdtdecision is
generic (

N : natural := 24);
port (

clk : in std logic;
15 reset : in std logic;

audio : in signed(N−1 downto 0);
result,
predrive : in std logic;
dtfeedback : out signed(N downto 0);

20 additional1 : in unsigned(15 downto 0);
additional2 : in unsigned(15 downto 0);
additional3 : in unsigned(15 downto 0));

end entity;

25 architecture Behavioural of fbdtdecision is
signal dtfb type23 : std logic vector(35 downto 0);
signal dtfb type14 : std logic vector(35 downto 0);
signal dtfb fullscale : std logic vector(17 downto 0);

30 signal treshold1 : signed(17 downto 0);
signal dtreshold1 : signed(17 downto 0);
signal treshold2 : signed(17 downto 0);
signal tresholddiff : signed(17 downto 0);

35 signal audior type23 : signed(17 downto 0);
begin

treshold1 <= ’0’ & signed(additional1) & ’0’;
treshold2 <= ’0’ & signed(additional2) & ’0’;

40 −− Keep the input as given to increase the usable parameter range
dtfb fullscale <= "00" & std logic vector(additional3);

−− Select the correct feedback factor for type 2 and type 3, i.e. the
−− regions [−th2 −th1] and [th1 th2]. This assumes feedback for type 2

45 −− and type 3 can be combined.
M1: MULT18X18 port map (A => std logic vector(audior type23),

B => dtfb fullscale, P => dtfb type23);

−− Determine the shared feedback factor for type 1 and type 4, i.e.
50 −− the regions [−th1 th1], [th2 1], and [−1 th2].

tresholddiff <= treshold2 − treshold1;
M2: MULT18X18 port map (A => std logic vector(tresholddiff),

B => dtfb fullscale, P => dtfb type14);

55 process (clk, treshold1, treshold2)
variable audior : signed(17 downto 0);

begin
if audior >= 0 then

audior type23 <= audior − dtreshold1;
60 else

audior type23 <= audior + dtreshold1;
end if;

audior := audio(23) & audio(23 downto 7);
65

if clk’event and clk = ’1’ then
dtreshold1 <= treshold1;

if audior > treshold2 then
70 dtfeedback <=−signed(dtfb type14(27 downto 3));

elsif audior <−treshold2 then
dtfeedback <= signed(dtfb type14(27 downto 3));

elsif (audior > treshold1) or (audior <−treshold1) then
75 dtfeedback <=−signed(dtfb type23(27 downto 3));

else
−− Output current never zero during dead time

−− Update dtfeedback only when a transistor pair is switched on
80 if (predrive xor result) = ’0’ then

if result = ’1’ then
dtfeedback <=−signed(dtfb type14(27 downto 3));

else
dtfeedback <= signed(dtfb type14(27 downto 3));

85 end if;
end if;

end if;
end if;

end process;
90 end architecture;

B.1.10 modulator 2o.vhd

1 −− $Id: modulator 2o.vhd 173 2007−05−22 17:03:20Z pwoestyn $



90 BIJLAGE B. BRONCODE

−− Dubbelzijdige PWM modulator (1/2e orde feedback)
−− Pierre Woestyn, Thesis.

library ieee, work;
6 use ieee.std logic 1164.all;

use ieee.std logic arith.all;
use ieee.std logic signed.all;
use work.all;

11 entity modulator 2o is
generic (

N : natural := 24);
port (

clk : in std logic;
16 reset : in std logic;

error : out std logic;

audio : in signed(N−1 downto 0);
triangle : in signed(N−1 downto 0);

21
driver : out std logic vector(1 to 4);
delayint : in unsigned(3 downto 0);
additional1 : in unsigned(15 downto 0);
additional2 : in unsigned(15 downto 0);

26 additional3 : in unsigned(15 downto 0));
end entity;

architecture Pipelined of modulator 2o is
31 constant W : natural := 32;

constant amplitude : signed := conv signed(16#7fffff#, N+1);

signal result : std logic;
signal predrive : std logic;

36 signal int signal 1 : signed(W−1 downto 0);
signal int signal 2 : signed(W−1 downto 0);

begin
error <= ’0’;

41 −− Multiply by 33, divide by 8192 (approximates dividing by 250)
I1: entity work.fbmuxint(Add) generic map (N => N, W => W,

addInpShl => 5, addOutShr => 13) port map (clk, reset, audio,
result, predrive, int signal 1, additional1, additional2, additional3);

46 −− Multiply by 7, divide by 512 (approximates dividing by 87.5)
I2: entity work.muladdint(Subtract) generic map (N1 => W, N2 => W,

addInpShl => 3, addOutShr => 9) port map (clk, reset, int signal 1,
int signal 2, int signal 2);

51 result <= ’1’ when int signal 1 + int signal 2 > triangle else ’0’;

H: entity work.hbridge port map (clk, reset, delayint, result, predrive,
driver);

end architecture Pipelined;

B.1.11 multiplication.py

1 # $Id: multiplication.py 179 2007−05−25 20:26:18Z pwoestyn $
# Bereken de best passende vermenigvuldigingscoefficienten
# Pierre Woestyn, Thesis

import sys
6

# FindBestMultiplication returns a vector containing the bitshifts
# associated with the best matching sum of product
def FindBestMultiplication(multiplier, orderlimit, shrlimit, shllimit):

bestDiff = 1e100 # Difference between <multiplier> and the best solution
11 bestZeros = −1 # Number of zero bitshifts in the best solution

lookup = [0]

for a in range(−shrlimit, shllimit + 1):
16 lookup.append(2∗∗a)

branch = [−1]
for o in range(orderlimit−1):

branch.append(0)
21

while True:
# Increment <branch>
b = 0
while True:

26 if branch[b] + 1 < len(lookup):
branch[b] = branch[b] + 1
break

branch[b] = 0
31

b = b + 1
if b == len(branch):

# Search all combinations, exiting

36 bestSolution = []
bestSign = []
for b in bestBranch:
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if b != 0:
bestSolution.append(−shrlimit + b − 1)

41 bestSign.append(bestSignTmp[0])
bestSignTmp.pop(0)

return bestSolution, bestSign, bestDiff, bestApprox

46 # Assign a simplicity score
zeros = 0.0
for o in range(orderlimit):

if branch[o] == 0:
zeros = zeros + 1

51 elif lookup[branch[o]] == 1:
zeros = zeros + 0.01

for signdet in range(2∗∗orderlimit):
sign = []

56
# Calculate the current multiplier approximation
approx = 0
for o in range(orderlimit):

if signdet & (2∗∗o) == 0:
61 sign.append(1)

else:
sign.append(−1)

approx = approx + sign[o] ∗ lookup[branch[o]]
66

# Compare to the current best match, store if better
diff = abs(approx − multiplier)

if (diff < bestDiff) or ((diff − 0.00001 < bestDiff) and (zeros > bestZeros)):
71

bestApprox = approx
bestDiff = diff
bestZeros = zeros
bestBranch = branch[:]

76 bestSignTmp = sign[:]

def FindAndOptimize(multiplier, parameters):
if False:

81 print "Running FindAndOptimize for %f (%d, %d, %d)" % (multiplier, parameters[0], parameters[1], parameters[2])
return FindBestMultiplication(multiplier, parameters[0], parameters[1], parameters[2])

86 def ImplementMultiplication(branch, sign, dinwidth, dinname, doutwidth, doutname, tablevel, comment):
signtostr = [’−’, ’ ’, ’+’]

t = ’\t’ ∗ (tablevel + 1)
v = ’\t’ ∗ tablevel + ’process (’ + dinname + ’)\n’

91
t = ’\t’ ∗ (tablevel + 1)
for b in range(len(branch)):

v = v + t + ’variable b%d : signed(%d downto 0);\n’ % (b, doutwidth−1)

96 v = v + ’\t’ ∗ tablevel + ’begin\n’
v = v + t + ’−− Summary: out <= in ∗ (’
for b in range(len(branch)):

v = v + signtostr[sign[b]+1] + str(2∗∗branch[b])
v = v + ’)\n’

101 v = v + t + ’−− %s\n’ % comment

# Products
for b in range(len(branch)):

if branch[b] < 0:
106 src = (dinwidth − 1, −branch[b])

tgt = (dinwidth + branch[b] − 1, 0)
else:

src = (dinwidth − branch[b] − 1, 0)
tgt = (dinwidth − 1, branch[b])

111
v = v + t + ’b’ + str(b) + ’(%d downto %d)’ % tgt + ’ := ’ + dinname
v = v + ’(%d downto %d);\n’ % src

if tgt[1] >= 1:
116 v = v + t + ’b%d(%d downto 0) := (others => \’0\’);\n’ % (b, tgt[1]−1)

if tgt[0] < doutwidth−1:
v = v + t + ’b%d(%d downto %d) := (others => %s(%d));\n’ % (b, doutwidth − 1, tgt[0]+1, dinname, dinwidth−1)

121 # Sum
v = v + ’\n’ + t + doutname + ’ <= ’
if len(branch) == 0:

v = v + ’(others => \’0\’);\n’
v = v + t + ’−− Warning: output omitted\n’

126 else:
for b in range(len(sign)):

if (b != 0) or (sign[b] == −1):
v = v + signtostr[sign[b]+1]

v = v + ’b’ + str(b)
131 v = v + ’;\n’

v = v + ’\t’ ∗ tablevel + ’end process;\n\n’
return v
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136
def FindAndImplement(multiplier, parameters, dwidth, dinname, doutname):

branch, sign, diff, approx = FindAndOptimize(multiplier, parameters)
if abs(diff/multiplier) > 0.05:

if abs(multiplier) < 1/64.0:
141 newparam = [parameters[0]+1, parameters[1]+7, parameters[2]−5]

elif abs(multiplier) > 64:
newparam = [parameters[0]+1, parameters[1]−7, parameters[2]+5]

else:
newparam = [parameters[0]+1, parameters[1]+1, parameters[2]+1]

146 branch, sign, diff, approx = FindAndOptimize(multiplier, newparam)

c = ’Target %f, difference %f (%f %%)’ % (multiplier, diff, diff/multiplier∗100)
v = ImplementMultiplication(branch, sign, dwidth, dinname, dwidth, doutname, 1, c)
return v, approx

151

def ImplementEntity(name, dwidth):
v = ’−− $Id: multiplication.py 179 2007−05−25 20:26:18Z pwoestyn $\n’
v = v + ’−− Second order filter block\n’

156 v = v + ’−− Pierre Woestyn, Thesis\n\n’
v = v + ’−− This file has been automatically generated by me,\n’
v = v + ’−− multplication.py, and will be overwritten without further\n’
v = v + ’−− warning\n\n’

161 v = v + ’library ieee, work;\n’
v = v + ’use ieee.std logic 1164.all;\n’
v = v + ’use ieee.std logic arith.all;\n’
v = v + ’use ieee.std logic signed.all;\n’
v = v + ’use work.all;\n\n’

166
v = v + ’entity %s is\n’ % name
v = v + ’port (\n’
v = v + ’\tclk : in std logic;\n’
v = v + ’\treset : in std logic;\n’

171 v = v + ’\tdin : in signed(%d downto 0);\n’ % (dwidth−1)
v = v + ’\tdout : out signed(%d downto 0));\n’ % (dwidth−1)
v = v + ’end entity;\n\n’
return v

176
def ImplementArchitecture(a, b, name, dwidth, parameters):

v = ’architecture %s is\n’ % name
v = v + ’\tsignal R1, R2, R1new : signed(%d downto 0);\n’ % (dwidth−1)
v = v + ’\tsignal P1, P2, Z0, Z1, Z2 : signed(%d downto 0);\n’ % (dwidth−1)

181 v = v + ’begin\n’
v = v + ’\tprocess (clk, reset)\n’
v = v + ’\tbegin\n’
v = v + ’\t\tif reset = \’1\’ then\n’
v = v + ’\t\t\tR1 <= (others => \’0\’);\n’

186 v = v + ’\t\t\tR2 <= (others => \’0\’);\n’
v = v + ’\t\telsif clk\’event and clk = \’1\’ then\n’
v = v + ’\t\t\tR1 <= R1new;\n’
v = v + ’\t\t\tR2 <= R1;\n’
v = v + ’\t\tend if;\n\tend process;\n\n’

191
if a[0] != 1:

raise ValueError, ’a[0] must have unity gain’

vb0, b0 = FindAndImplement(b[0], parameters, dwidth, ’R1new’, ’Z0’)
196 va1, a1 = FindAndImplement(a[1], parameters, dwidth, ’R1’, ’P1’)

vb1, b1 = FindAndImplement(b[1], parameters, dwidth, ’R1’, ’Z1’)
va2, a2 = FindAndImplement(a[2], parameters, dwidth, ’R2’, ’P2’)
vb2, b2 = FindAndImplement(b[2], parameters, dwidth, ’R2’, ’Z2’)

201 v = v + vb0 + va1 + vb1 + va2 + vb2
v = v + ’\tR1new <= din − P1 − P2;\n’
v = v + ’\tdout <= Z0 + Z1 + Z2;\n’

v = v + ’end architecture;\n\n’
206 return v, [b0, b1, b2], [1, a1, a2]

def ImplementFilter(name, parameters, dwidth):
v = ImplementEntity(name, dwidth)

211 f = open(’approx.log’, ’w’)

c = 0
while True:

try:
216 L = raw input().split(’\t’)

except EOFError:
break

b = [float(L[0]), float(L[1]), float(L[2])]
221 a = [float(L[3]), float(L[4]), float(L[5])]

va, b, a = ImplementArchitecture(a, b, ’S%d of %s’ % (c, name), dwidth, parameters)
v = v + va
c = c + 1

226 approx = ’%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\n’ % (b[0], b[1], b[2], a[0], a[1], a[2])
f.write(approx)
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return v

231
def ImplementCascade(name, parameters, dwidth, soscount):

v = ImplementEntity(name, dwidth)
v = v + ’architecture Behavioural of %s is\n’ % name

236 for s in range(soscount+1):
v = v + ’\tsignal T%d : signed(%d downto 0);\n’ % (s, dwidth − 1)

v = v + ’begin\n’
v = v + ’\tT0 <= din;\n’

241
# Use second order systems
for s in range(soscount):

v = v + ’\tS%d: entity work.%s base(S%d) port map (clk => clk, reset => reset,\n’ % (s, name, s)
v = v + ’\t\tdin => T%d, dout => T%d);\n\n’ % (s, s + 1)

246
# Implement final multiplication
amp = float(raw input())
vb0, approx = FindAndImplement(amp, parameters, dwidth, ’T%d’ % (soscount), ’dout’)
v = v + vb0

251
v = v + ’end architecture;\n’

f = open(’approx.log’, ’w’)
f.write(’%f\n’ % approx)

256
return v

# a, b, c = FindBestMultiplication(0.5, 4, 2, 2)
# v = ImplementMultiplication(a, b, 24, ’TestIn’, 24, ’TestOut’, 1)

261 # print v
# a, b, c = FindBestMultiplication(12, 4, 2, 2)
# v = ImplementMultiplication(a, b, 24, ’TestIn’, 24, ’TestOut’, 1)
# print v
# print a

266 # print b
# print c

entityname = sys.argv[2]

271 if (len(sys.argv) > 4) and (sys.argv[4] == ’−−fine’):
parameters = [5, 10, 10]
sys.stderr.write(’Warning, using extended search range.\n’)

else:
parameters = [4, 8, 8]

276
if sys.argv[1] == ’−s’:

print ImplementFilter(entityname, parameters, 32)
elif sys.argv[1] == ’−f’:

print ImplementCascade(entityname, parameters, 32, int(sys.argv[3]))

B.2 Software

B.2.1 amplifierframe.cpp

/∗
∗ $Id: amplifierframe.cpp 175 2007−05−23 08:34:06Z pwoestyn $
∗ Configuration frame definition

4 ∗ Pierre Woestyn, Thesis
∗/

#include "amplifierframe.h"
#include <iostream>

9
/∗ Frame encoder/decoder class ∗/

#define IsBoundaryBit(b) (((b) & 0x80) != 0)

14
SerialFrame::SerialFrame(int frameLength)
{

if (frameLength < 0)
throw Exception(wxT("Invalid frame length"));

19 this−>frameLength = frameLength;
data = NULL;
dataLength = 0;
frameStart = −1;

}
24

void SerialFrame::NoFrameFound(int newDataLength) const
{

throw Exception(wxString::Format(wxT("No full frame (length %d) found "
29 "in data (length %d)"), frameLength, newDataLength));

}

int SerialFrame::PreviousFrameEnd(const ByteArray ∗inData, int fromPos)
34 {

for (int i = fromPos; i >= 0; i−−)
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if (IsBoundaryBit(inData[i])) return i;
return −1;

}
39

void SerialFrame::CheckData(const ByteArray ∗newData, int newDataLength) const
{

if (dataLength < 0)
44 throw Exception(wxT("Data length must be positive"));

if (newDataLength < frameLength)
throw Exception(wxT("Data length is shorter than frame length"));

if ((data == NULL) && (dataLength > 0))
throw Exception(wxT("Inconsistent data and data length"));

49 }

void SerialFrame::CheckBoundary(int startbit, int stopbit) const
{

54 if (startbit > stopbit)
throw Exception(wxT("Invalid start/stop bit combination"));

if ((0 > startbit) | | (startbit >= frameLength ∗ 7))
throw Exception(wxT("Invalid start bit location"));

if ((0 > stopbit) | | ( stopbit >= frameLength ∗ 7))
59 throw Exception(wxT("Invalid stop bit location"));

}

void SerialFrame::SetData(ByteArray ∗newData, int newDataLength)
64 {

CheckData(newData, newDataLength);

/∗ Find the begin of the last frame in the given data ∗/
int i = PreviousFrameEnd(newData, newDataLength − 1);

69 if (i == −1) NoFrameFound(newDataLength);

/∗ If the frame is not long enough, count back and look for another
frame boundary bit ∗/

if (newDataLength − i < frameLength) {
74 int k = PreviousFrameEnd(newData, i − 1);

if ((i == −1) | | (i − k < frameLength)) NoFrameFound(newDataLength);
frameStart = k;

} else
frameStart = i;

79
data = newData;
dataLength = newDataLength;

}
84

void SerialFrame::SetDataForWriting(ByteArray ∗newData, int newDataLength)
{

CheckData(newData, newDataLength);

89 memset(newData, 0, newDataLength);
/∗ The first byte to be sent has MSb set ∗/
newData[0] = 0x80;

data = newData;
94 dataLength = newDataLength;

frameStart = 0;
}

99 unsigned SerialFrame::GetField(int startbit, int stopbit) const
{

#ifdef SDEBUG
CheckData(data, dataLength);
#endif

104 CheckBoundary(startbit, stopbit);

unsigned res = 0;

/∗ Write bytes starting from the end until no more bits are to written ∗/
109 do {

/∗ Compute the parameters for the byte to be written ∗/
int fbyte = stopbit / 7; /∗ Byte being written ∗/
int fstop = stopbit % 7; /∗ Local stop bit (6−0) ∗/
int fstart; /∗ Local start bit (6−0) ∗/

114
if (startbit / 7 == fbyte) fstart = startbit % 7; else fstart = 0;

int bitswritten = 1 + fstop − fstart; /∗ Number of bits written in this step ∗/
res <<= bitswritten;

119
/∗ The mask used depends on the local stop and start bit ∗/
char b = data[frameStart+fbyte] & (0x7F << fstart) & (0x7F >> (6−fstop));
res |= b >> fstart;

124 /∗ Decrease the number of remaining bits ∗/
stopbit −= bitswritten;
//std::<< stopbit << std::endl;
//std::cout << wxString::Format(wxT("%.8x"), res).mb str(wxConvUTF8) << std::endl;

} while (stopbit >= startbit);
129

return res;



B.2. SOFTWARE 95

}

134 void SerialFrame::SetField(int startbit, int stopbit, unsigned fieldValue)
{

#ifdef SDEBUG
CheckData(data, dataLength);
#endif

139 CheckBoundary(startbit, stopbit);

/∗ Write bytes starting from the end until no more bits are to written ∗/
do {

/∗ Compute the parameters for the byte to be written ∗/
144 int fbyte = startbit / 7; /∗ Byte being written ∗/

int fstart = startbit % 7; /∗ Local start bit (6−0) ∗/
int fstop; /∗ Local stop bit ∗/

if (stopbit / 7 == fbyte) fstop = stopbit % 7; else fstop = 6;
149

/∗ The mask used depends on the local stop and start bit ∗/
unsigned mask = (0x7F << fstart) & (0x7F >> (6−fstop));
data[fbyte] &= ˜mask;
data[fbyte] |= (fieldValue << fstart) & mask;

154
/∗ Decrease the number of remaining bits ∗/
int change = 1 + fstop − fstart; /∗ Number of bits written in this step ∗/
fieldValue >>= change;
startbit += change;

159 } while (stopbit >= startbit);
}

void SerialFrame::TestWriting(void)
164 {

cout << "Verifying framing class (writing)" << endl;

unsigned char buffer[6];
unsigned res;

169 SerialFrame frame(6);

frame.SetDataForWriting(buffer, 6);
frame.SetField(0, 1, 0x3);
res = frame.GetField(0, 1);

174 cout << "Frame: " << frame.ToString().mb str(wxConvUTF8) << endl;
wxASSERT(res == 0x3);

wxASSERT(buffer[0] == 0x83)
wxASSERT(buffer[1] == 0)

179 wxASSERT(buffer[2] == 0)
wxASSERT(buffer[3] == 0)
wxASSERT(buffer[4] == 0)
wxASSERT(buffer[5] == 0)

184 frame.SetDataForWriting(buffer, 6);
frame.SetField(25, 25, 0x1);
res = frame.GetField(25, 25);
cout << "Frame: " << frame.ToString().mb str(wxConvUTF8) << endl;
wxASSERT(res == 0x1);

189
wxASSERT(buffer[0] == 0x80)
wxASSERT(buffer[1] == 0)
wxASSERT(buffer[2] == 0)
wxASSERT(buffer[3] == 0x10)

194 wxASSERT(buffer[4] == 0)
wxASSERT(buffer[5] == 0)

frame.SetDataForWriting(buffer, 6);
frame.SetField(3, 23, 0xFFFFFF);

199 res = frame.GetField(3, 23);
cout << "Frame: " << frame.ToString().mb str(wxConvUTF8) << endl;
wxASSERT(res == 0x1FFFFF);

wxASSERT(buffer[0] == 0xF8)
204 wxASSERT(buffer[1] == 0x7F)

wxASSERT(buffer[2] == 0x7F)
wxASSERT(buffer[3] == 0x07)
wxASSERT(buffer[4] == 0)
wxASSERT(buffer[5] == 0);

209 }

void SerialFrame::TestReading(void)
{

214 cout << "Verifying framing class (reading)" << endl;
unsigned char buffer[6];
SerialFrame frame(2);

for (int s = 0; s < 2; s++) {
219 /∗ Fill buffer ∗/

for (int i = 0; i < 3; i++) {
buffer[i∗2+s] = 0x69;
buffer[i∗2−s+1] = 0x80;

}
224 frame.SetData(buffer, 6);

wxASSERT(frame.GetFrameStart() == s+3)
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wxASSERT(frame.GetField(0, 6) == 0x00)
wxASSERT(frame.GetField(7, 13) == 0x69);

}
229 }

wxString SerialFrame::ToString(void) const
{

234 if (data == NULL) return wxT("");

/∗ Convert each byte to hexadecimal and concatenate them ∗/
wxString str;
for (int i = 0; i < dataLength; i++)

239 str.Append(wxString::Format(wxT("%.2hx "), data[i]));
/∗ Remove the last space ∗/
str.Trim(true);
return str;

}
244

/∗ Computer−to−fpga frames ∗/

249 double ClipValue(wxString& userString, double minimum, double maximum,
double ∗clippedValue)

{
double a, original;
if (!userString.ToDouble(&a))

254 throw Exception(wxString::Format(wxT("’%s’ is not a valid number"),
userString.c str()));

original = a;
if (a < minimum) a = 0;

259 if (a > maximum) a = maximum;

/∗ Only change the user’s text if it specified an out of range number ∗/
if (a != original)

userString = wxString::Format(wxT("%.5g"), a);
264

if (clippedValue != NULL)
∗clippedValue = a;

return a;
}

269

wxString AmplifierSndFrame::ApplyAdditional(const wxString& additional, int field)
{

wxString res(additional);
274 SetAdditional(unsigned(ClipValue(res, 0, MaxAdditional, NULL)), field);

return res;
}

279 wxString AmplifierSndFrame::ApplyAmplitude(const wxString& amplitude)
{

wxString res(amplitude);
SetAmplitude(unsigned(ClipValue(res, 0, MaxAmplitude, NULL)

/ 100 ∗ MaxAmplitude));
284 return res;

}

wxString AmplifierSndFrame::ApplyFrequency(const wxString& frequency,
289 double frequencyMultiplier)

{
wxString res(frequency);
SetFrequency(unsigned(ClipValue(res, 0, MaxFrequency, NULL)

/ frequencyMultiplier));
294 return res;

}

void AmplifierSndFrame::SetAdditional(unsigned additional, int field)
299 {

if ((1 <= field) && (field <= 5)) {
field = (field − 1) ∗ 16;
SetField(51 + field, 66 + field, additional);

}
304 }

void AmplifierSndFrame::SetDeadTime(int synchronous, int asynchronous)
{

309 SetField(0, 3, asynchronous);
SetField(4, 7, synchronous);

}

314 void AmplifierSndFrame::SetFrequency(unsigned frequency)
{

if (frequency > (unsigned) MaxFrequency)
throw Exception(wxString::Format(wxT("Frequency multiplier ’%d’"

" out of range"), frequency));
319 SetField(32, 43, frequency);

}
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void AmplifierSndFrame::SetAmplitude(unsigned amplitude)
324 {

if (amplitude > (unsigned) MaxAmplitude)
throw Exception(wxString::Format(wxT("Amplitude ’0x%.6x’ out of range"),

amplitude));
SetField(8, 30, amplitude);

329 wxLogVerbose(wxString::Format(wxT("Setting amplitude 0x%.6x"), amplitude));
}

void AmplifierSndFrame::SetChannel(unsigned channel)
334 {

if ((channel > (unsigned) MaxChannel) && (channel != (unsigned) ChannelOff))
throw Exception(wxString::Format(wxT("Channel ’%d’ out of range"),

channel));
SetField(44, 46, channel);

339 }

void AmplifierSndFrame::SetModulator(unsigned modulator)
{

344 if (modulator > 15)
throw Exception(wxString::Format(wxT("Modulator ’%d’ out of range"),

modulator));
SetField(47, 50, modulator);

}
349

void AmplifierSndFrame::SetPwmFrequency(unsigned pwmFreq)
{
}

354

void AmplifierSndFrame::SetVerificationLed(bool state)
{

SetField(47, 47, state ? 1 : 0);
359 }

/∗ Fpga−to−computer frames ∗/
364

unsigned AmplifierRcvFrame::GetDeviceId(void) const
{

return GetField(7, 13);
}

369

unsigned AmplifierRcvFrame::GetUpdateCount(void) const
{

return GetField(0, 6);
374 }

B.2.2 amplifierframe.h

1 /∗
∗ $Id: amplifierframe.h 175 2007−05−23 08:34:06Z pwoestyn $
∗ Configuration frame definition
∗ Pierre Woestyn, Thesis
∗/

6
#ifndef AMPLIFIERFRAME H
#define AMPLIFIERFRAME H

#include <wx/wx.h>
11 #include "util.h"

using namespace std;

16 /∗ Frame encoder/decoder class ∗/

//WX DEFINE ARRAY(unsigned char, ByteArray);
typedef unsigned char ByteArray;

21 class SerialFrame
{

private:
int frameLength;
int frameStart;

26 int dataLength;
ByteArray ∗data;

void NoFrameFound(int newDataLength) const;

31 /∗ PreviousFrameEnd returns the position of the byte at the end of a
frame at or before fromPos. If no previous frame end is found,
PreviousFrameEnd returns −1 ∗/

static int PreviousFrameEnd(const ByteArray ∗inData, int fromPos);
protected:

36 /∗ CheckData verifies that the given data and datalength are valid ∗/
void CheckData(const ByteArray ∗newData, int newDataLength) const;
/∗ CheckBoundary verifies that the given field boundaries are valid.
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An exception is thrown if the check fails ∗/
void CheckBoundary(int startbit, int stopbit) const;

41
public:

SerialFrame(int frameLength);

/∗ GetData returns the frame data buffer used ∗/
46 ByteArray∗ GetData(void) const { return data; };

int GetDataLength(void) const { return dataLength; };
/∗ SetData ∗/
void SetData(ByteArray ∗newData, int newDataLength);
/∗ SetDataForWriting clears the frame data and sets the appropiate

51 frame bit. After calling SetDataForWriting, data[0] is the start
of a valid frame of length frameLength. If ∗/

void SetDataForWriting(ByteArray ∗newData, int newDataLength);

unsigned GetField(int startbit, int stopbit) const;
56 void SetField(int startbit, int stopbit, unsigned fieldValue);

int GetFrameLength(void) const { return frameLength; };
int GetFrameStart(void) const { CheckData(data, dataLength); return frameStart; };

static void TestWriting(void);
61 static void TestReading(void);

wxString ToString(void) const;
};

66 /∗ Frame definitions for the modulator ∗/

/∗ Computer−to−fpga frames ∗/

71 class AmplifierSndFrame : public SerialFrame {
public:

static const int DefFrameLength = 20;
static const int MaxAmplitude = 0x7fffff;
static const int MaxChannel = 4;

76 static const int ChannelOff = 7;
static const int MaxFrequency = 4095;
static const int MaxAdditional = 0xffff;

AmplifierSndFrame(void) : SerialFrame(DefFrameLength) {};
81

void SetAdditional(unsigned additional, int field);
void SetDeadTime(int synchronous, int asynchronous);
void SetFrequency(unsigned frequency);
void SetAmplitude(unsigned amplitude);

86 void SetChannel(unsigned channel);
void SetModulator(unsigned modulator);
void SetPwmFrequency(unsigned pwmFreq);
void SetVerificationLed(bool state);

91 wxString ApplyAdditional(const wxString& additional, int field);
/∗ ApplyAmplitude converts the given string to a valid amplitude,

clips the value if required, and returns a corrected string ∗/
wxString ApplyAmplitude(const wxString& amplitude);
wxString ApplyFrequency(const wxString& frequency,

96 double frequencyMultiplier);
};

/∗ Fpga−to−computer frames ∗/
101

class AmplifierRcvFrame : public SerialFrame {
public:

static const int DefFrameLength = 2;
AmplifierRcvFrame(void) : SerialFrame(DefFrameLength) {};

106
unsigned GetDeviceId(void) const;
unsigned GetUpdateCount(void) const;

};
111

#endif // AMPLIFIERFRAME H

B.2.3 fpgacfg.cpp

/∗
∗ $Id: fpgacfg.cpp 177 2007−05−25 06:32:01Z pwoestyn $

3 ∗ FPGA Modulator control application
∗ Pierre Woestyn, Thesis
∗/

#include <wx/wx.h>
8 #include <wx/datetime.h>

#include <wx/fileconf.h>
#include <wx/wfstream.h>
#include <wx/stream.h>
#include <wx/cmdline.h>

13 #include <wx/datetime.h>
#include <iostream>
#include "fpgacfg.h"
#include "util.h"



B.2. SOFTWARE 99

18 BEGIN EVENT TABLE( FpgaCfgFrame, wxFrame )
EVT MENU(Menu Control Quit, FpgaCfgFrame::OnQuit)
EVT MENU(Menu Control Reload, FpgaCfgFrame::OnReload)
EVT MENU(Menu Control Apply, FpgaCfgFrame::OnApply)
EVT MENU(Menu Control About, FpgaCfgFrame::OnAbout)

23 EVT MENU(Menu Control ShowLog, FpgaCfgFrame::OnShowLog)
EVT MENU(Menu Control VerificationLed, FpgaCfgFrame::OnVerificationLed)

EVT COMBOBOX(Cb DeadTimeInt, FpgaCfgFrame::OnDeadTimeChange)
EVT COMBOBOX(Cb DeadTimeFrac, FpgaCfgFrame::OnDeadTimeChange)

28
EVT BUTTON(Btn Apply, FpgaCfgFrame::OnApply)
EVT BUTTON(Btn Connect, FpgaCfgFrame::OnConnect)
EVT BUTTON(Btn Trace Freq, FpgaCfgFrame::OnTraceFreq)
EVT BUTTON(Btn Trace Ampl, FpgaCfgFrame::OnTraceAmpl)

33 EVT BUTTON(Btn Trace AmpldB, FpgaCfgFrame::OnTraceAmpldB)
EVT BUTTON(Btn Trace Modulator, FpgaCfgFrame::OnTraceModulator)
EVT BUTTON(Btn Save, FpgaCfgFrame::OnSave)

EVT TIMER(Timer Read, FpgaCfgFrame::OnTimer)
38 EVT KEY DOWN(FpgaCfgFrame::OnKeyDown)

END EVENT TABLE()

IMPLEMENT APP(FpgaCfgApp)

43

/∗ Application class ∗/

48 bool FpgaCfgApp::OnInit()
{

if (!wxApp::OnInit()) return false;

FpgaCfgFrame ∗frame = new FpgaCfgFrame(wxT("FPGA Modulator Configuration"),
53 wxPoint(50,50), wxSize(350,400) );

frame−>Show(TRUE);
SetTopWindow(frame);

58 #ifdef SDEBUG
SerialFrame::TestWriting();
SerialFrame::TestReading();
TestNextValue();
#endif

63
#if 0
#ifdef MWIN32

/∗ On legacy platforms not supporting stdout for GUI applications,
redirect the normal output to a newly allocated console ∗/

68 int hCrt;
FILE ∗hf;

AllocConsole();
hCrt = open osfhandle((long) GetStdHandle(STD OUTPUT HANDLE), O TEXT);

73 hf = fdopen(hCrt, "w");
∗stdout = ∗hf;
setvbuf(stdout, NULL, IONBF, 0);

#endif
#endif

78 return TRUE;
}

const wxCmdLineEntryDesc CmdLineDesc[] =
83 {

{ wxCMD LINE SWITCH, wxT("h"), wxT("help"), wxT("Display usage info"),
wxCMD LINE VAL NONE, wxCMD LINE OPTION HELP },

{ wxCMD LINE SWITCH, wxT("a"), wxT("additional"), wxT("Show additional c"
"parameters"), wxCMD LINE VAL NONE, 0 },

88 { wxCMD LINE SWITCH, wxT("v"), wxT("verbose"), wxT("Verbose mode"),
wxCMD LINE VAL NONE, 0 },

{ wxCMD LINE SWITCH, wxT("s"), wxT("showlog"), wxT("Show log output"),
wxCMD LINE VAL NONE, 0 },

{ wxCMD LINE SWITCH, wxT("r"), wxT("read"), wxT("Include port reads in "
93 "messages"), wxCMD LINE VAL NONE, 0 },

{ wxCMD LINE NONE, NULL, NULL, NULL, wxCMD LINE VAL NONE, 0}
};

98 void FpgaCfgApp::OnInitCmdLine(wxCmdLineParser& parser)
{

parser.SetDesc(CmdLineDesc);
parser.SetSwitchChars(wxT("−")); /∗ No Microsoft abominations ∗/

}
103

bool FpgaCfgApp::OnCmdLineParsed(wxCmdLineParser& parser)
{

msgreads = parser.Found(wxT("r"));
108 msgshow = parser.Found(wxT("s"));

showadditional = parser.Found(wxT("a"));
wxLog::SetVerbose(parser.Found(wxT("v")));
return TRUE;

}
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113

/∗ Window class ∗/

const wxString NullString = wxT("");
118

const int inpLablX = 5;
const int inpCtrlX = 100;
const int inpUnitX = 220;

123 wxChar∗ modulators[] = {
wxT("0: No feedback"),
wxT("1: First order, feedback disabled"),
wxT("2: First order"),
wxT("3: "),

128 wxT("4: "),
wxT("5: Second order"),
wxT("6: Third order"),
wxT("7: Fourth order"),
wxT("8: First order SOPA"),

133 wxT("9: Second order SOPA"),
wxT("A: "),
wxT("B: "),
wxT("C: "),
wxT("D: "),

138 wxT("E: "),
wxT("F: ") };

wxChar∗ citates[] = {
wxT("Take a giant step for mankind."),

143 wxT("Well, I don’t want to risk losing me, either."),
wxT("Shocking. Positively shocking."),
wxT("Q, have I ever let you down?"),
wxT("I discovered it had a crush on me."),
wxT("Well, you know what they say about the fittest."),

148 wxT("It must be an atmospheric anomaly."),
wxT("And a cello."),
wxT("Salt corrosion!"),
wxT("Thousands. But I only pay them lip service."),
wxT("One tires of being executed."),

153 wxT("Day and night. Go on about the mechanism.") };

FpgaCfgFrame::FpgaCfgFrame( const wxString& title, const wxPoint& pos,
const wxSize& size ) : wxFrame((wxFrame ∗)NULL, −1, title, pos, size)

158 {
/∗ System setup ∗/
timer.SetOwner(this, Timer Read);

/∗ GUI creation and initialisation ∗/
163 panel = new wxPanel(this, −1);

grid = new wxFlexGridSizer(7, 6, 3, 5);
grid−>AddGrowableCol(1, 1);
grid−>AddGrowableCol(4, 1);

168 grid−>SetFlexibleDirection(wxHORIZONTAL);

/∗ Main controls ∗/

173 /∗ Dataflow controls, all in a grid ∗/

AddGridHeader(wxT("Output"));
AddGridLine(&txDeviceId, wxT("Device ID"), wxT(""));
txDeviceId−>SetEditable(FALSE);

178 AddGridLine(&txUpdateCnt, wxT("Update count"), wxT(""));
txUpdateCnt−>SetEditable(FALSE);

/∗ Test sine frequency ∗/
AddGridHeader(wxT("Input"));

183 AddGridLine(&txSineFreq, wxT("Sine frequency"), wxT("Hz"),
&txSineFreqDelta, Btn Trace Freq);

bnNext−>SetToolTip(wxT("Next frequency (F5)"));

/∗ Test sine amplitude ∗/
188 AddGridLine(&txSineAmpl, wxT("Sine amplitude"), wxT("%"),

&txSineAmplDelta, Btn Trace Ampl);
Connect(txSineAmpl−>GetId(), wxEVT COMMAND TEXT UPDATED,

(wxObjectEventFunction) &FpgaCfgFrame::OnAmplChange);
bnNext−>SetToolTip(wxT("Next amplitude (F6)"));

193
AddGridLine(&txSineAmpldB, NullString, wxT("dB"), &txSineAmpldBDelta,

Btn Trace AmpldB);
Connect(txSineAmpldB−>GetId(), wxEVT COMMAND TEXT UPDATED,

(wxObjectEventFunction) &FpgaCfgFrame::OnAmplChangedB);
198 bnNext−>SetToolTip(wxT("Next amplitude (F7)"));

/∗ Dead time (integral, fractional, and total) ∗/
AddGridCombo(&cbDeadTimeInt, wxT("Dead time"), wxT("clk"), 16,

Cb DeadTimeInt);
203 AddGridCombo(&cbDeadTimeFrac, wxT("Dead time"), wxT("inv"), 16,

Cb DeadTimeFrac);
AddGridLine(&txDeadTimeRes, wxT("Total dead time"), wxT("ns"));
txDeadTimeRes−>SetEditable(FALSE);

208 /∗ Output amplifier channel ∗/
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AddGridCombo(&cbChannel, wxT("Channel"), NullString, 5, Cb Channel);
cbChannel−>Insert(wxT("Amplifier off"), 0);

/∗ Modulator algorithm ∗/
213 AddGridCombo(&cbModulator, wxT("Modulator"), NullString, 0, Cb Combo,

true);
bnNext−>SetToolTip(wxT("Next modulator (F8)"));
LoadModulatorList(∗cbModulator);

218 AddGridLine(&txPwmFreq, wxT("PWM frequency"), wxT("kHz"));
if (wxGetApp().showadditional)

for (int a = 1; a <= AdditionalCount; a++) {
AddGridLine(&txAdditional[a−1], wxString::Format(wxT("Additional %d"),

a), NullString, &txAdditionalDelta[a−1], Btn Trace Additional + a);
223

Connect(bnNext−>GetId(), wxEVT COMMAND BUTTON CLICKED,
(wxObjectEventFunction) &FpgaCfgFrame::OnTraceAdditional);

}

228 /∗ Command buttons, in a horizontal box sizer ∗/
wxBoxSizer ∗btns = new wxBoxSizer(wxHORIZONTAL);
bnConnect = new wxButton(panel, Btn Connect, wxT("&Connect"));
btns−>Add(bnConnect, 0, wxALIGN RIGHT | wxRIGHT, 5);
bnApply = new wxButton(panel, Btn Apply, wxT("&Apply"));

233 bnApply−>Enable(false);
bnApply−>SetDefault();
btns−>Add(bnApply, 0, wxALIGN RIGHT);

wxStaticBox ∗sbtrace = new wxStaticBox(panel, wxID ANY, wxT("Trace output"));
238 wxSizer ∗sbtraceSizer = new wxStaticBoxSizer(sbtrace, wxVERTICAL);

wxFlexGridSizer ∗grtrace = new wxFlexGridSizer(2, 4, 3, 5);
grtrace−>AddGrowableCol(1, 1);
grtrace−>SetFlexibleDirection(wxHORIZONTAL);

243

AddStaticText(grtrace, wxT("Distortion"));
txDistortion = new wxTextCtrl(panel, −1, NullString);
grtrace−>Add(txDistortion, 0, wxEXPAND);

248 AddStaticText(grtrace, wxT("dB"));
AddEmptyGridCells(grtrace, 1);

AddStaticText(grtrace, wxT("Comment"));
txComment = new wxTextCtrl(panel, −1, NullString);

253 grtrace−>Add(txComment, 0, wxEXPAND);
AddEmptyGridCells(grtrace, 1);
bnSave = new wxButton(panel, Btn Save, wxT("&Save"));
grtrace−>Add(bnSave, 0);

258
sbtraceSizer−>Add(grtrace, 0, wxEXPAND, 5);
sbtraceSizer−>Add(0, 2, 0, wxGROW);

wxBoxSizer ∗toplvl = new wxBoxSizer(wxVERTICAL);
263 toplvl−>Add(grid, 1, wxEXPAND|wxALL, 8);

toplvl−>Add(btns, 0, wxALIGN RIGHT |wxALL, 8);
toplvl−>Add(sbtraceSizer, 0, wxEXPAND|wxALL, 8);

268 /∗ Menus ∗/
wxMenu ∗menuFile = new wxMenu;

menuFile−>Append(Menu Control Reload, wxT("&Reload configuration"));
menuFile−>Append(Menu Control Apply, wxT("&Apply"));

273 menuFile−>Append(Menu Control ShowLog, wxT("&Show log output"));
menuFile−>AppendCheckItem(Menu Control VerificationLed, wxT("&Verification led"));
menuFile−>AppendSeparator();
menuFile−>Append(Menu Control About, wxT("&About..."));
menuFile−>AppendSeparator();

278 menuFile−>Append(Menu Control Quit, wxT("E&xit"));

wxMenuBar ∗menuBar = new wxMenuBar;
menuBar−>Append( menuFile, wxT("&File"));

283 SetMenuBar(menuBar);

CreateStatusBar();
wxDateTime t;
t.SetToCurrent();

288 wxString c = wxString(citates[int(t.GetSecond() / 5)]);
SetStatusText(c);

panel−>SetSizerAndFit(toplvl);
toplvl−>Fit(this);

293
wxSize s = GetSize();
s.SetWidth(int(s.GetWidth() ∗ 1.25));
SetSize(s);

298 wxCommandEvent evnt;
OnReload(evnt);

logger = new wxLogWindow(this, wxT("Log output"), wxLog::GetVerbose() or
wxGetApp().msgshow);

303 wxLogMessage(wxT("Application started"));
if (wxLog::GetVerbose())

wxLogVerbose(wxT("Verbose logging activated"));
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if (wxGetApp().msgreads)
wxLogVerbose(wxT("Read−related event logging activated"));

308 }

void FpgaCfgFrame::AddEmptyGridCells(wxFlexGridSizer∗ g, int count)
{

313 for (int i = 0; i < count; i++) g−>Add((wxWindow∗) NULL);
}

void FpgaCfgFrame::AddGridHeader(const wxString& hdrText)
318 {

wxStaticText ∗s = new wxStaticText(panel, −1, hdrText);
s−>SetFont( wxFont( s−>GetFont().GetPointSize(), wxDEFAULT, wxNORMAL,

wxBOLD, FALSE, wxT(""), wxFONTENCODING SYSTEM ) );
grid−>Add(s, 0, wxALIGN CENTRE VERTICAL);

323 AddEmptyGridCells(grid, 5);
}

void FpgaCfgFrame::AddGridControl(wxControl &ctrl, const wxString& name,
328 const wxString& unit, wxObject ∗ctrlTraceTo, wxWindowID btnTraceToId)

{
AddStaticText(grid, name);
grid−>Add(&ctrl, 0, wxEXPAND|wxRIGHT);
grid−>Add(new wxStaticText(panel, −1, unit), 0, wxALIGN CENTRE VERTICAL);

333
if (ctrlTraceTo != NULL) {

if (btnTraceToId != wxID ANY) {
bnNext = new wxButton(panel, btnTraceToId, wxT("Next"));
grid−>Add(bnNext, 0, wxEXPAND|wxRIGHT);

338 } else
AddEmptyGridCells(grid, 1);

if (ctrlTraceTo−>IsKindOf(CLASSINFO(wxControl)))
grid−>Add((wxControl∗) ctrlTraceTo, 0, wxEXPAND);

343 else
grid−>Add((wxSizer∗) ctrlTraceTo, 0);

AddStaticText(grid, unit);

348 } else
AddEmptyGridCells(grid, 3);

}

353 void FpgaCfgFrame::AddGridLine(wxTextCtrl ∗∗ctrl, const wxString &name,
const wxString& unit, wxTextCtrl ∗∗ctrlTraceTo, wxWindowID btnTraceToId)

{
∗ctrl = new wxTextCtrl(panel, −1, NullString);

358 wxObject ∗a;
if (ctrlTraceTo != NULL) {

∗ctrlTraceTo = new wxTextCtrl(panel, −1, NullString);
a = ∗ctrlTraceTo;

} else
363 a = NULL;

AddGridControl(∗∗ctrl, name, unit, a, btnTraceToId);
}

368
void FpgaCfgFrame::AddGridCombo(wxComboBox ∗∗ctrl, const wxString &name,

const wxString &unit, int count, int id, bool addNextControls)
{

∗ctrl = new wxComboBox(panel, id, NullString, wxDefaultPosition,
373 wxDefaultSize, 0, NULL, wxCB READONLY | wxCB DROPDOWN);

for (int i = 0; i < count; i++)
(∗ctrl)−>Append(wxString::Format(wxT("%d"), (int) i));

wxSizer ∗deltaBox = NULL;
378

if (addNextControls) {
for (int i = 0; i < 2; i++) {

cbModulatorDelta[i] = new wxComboBox(panel, wxID ANY);
cbModulatorDelta[i]−>SetWindowStyle(wxCB READONLY | wxCB DROPDOWN);

383 LoadModulatorList(∗cbModulatorDelta[i], false);

/∗ Reduce the maximal width.. Apparently all three sizes must be
set to avoid a larger total window width ∗/

cbModulatorDelta[i]−>SetSize(wxSize(50, 80));
388 cbModulatorDelta[i]−>SetMaxSize(wxSize(50, 80));

cbModulatorDelta[i]−>SetMinSize(wxSize(50, 0));
}
deltaBox = new wxBoxSizer(wxHORIZONTAL);
deltaBox−>Add(cbModulatorDelta[0], wxALIGN LEFT);

393 deltaBox−>AddSpacer(5);

/∗ Adding a border and aliging manually seems to be the only way to
get it right ∗/

deltaBox−>Add(new wxStaticText(panel, −1, wxT("to")), 0,
398 wxALIGN BOTTOM | wxTOP, 5);

deltaBox−>AddSpacer(5);
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deltaBox−>Add(cbModulatorDelta[1], wxALIGN LEFT);
}
AddGridControl(∗∗ctrl, name, unit, (wxObject∗) deltaBox,

403 Btn Trace Modulator);
}

void FpgaCfgFrame::AddStaticText(wxSizer∗ s, const wxString& sText)
408 {

s−>Add(new wxStaticText(panel, −1, sText), 0, wxALIGN CENTRE VERTICAL);
}

413 void FpgaCfgFrame::AppendCsvField(wxString ∗line, const wxString& source,
const wxString& sourceName)

{
if (source.Find(’\t’) != −1)

wxMessageBox(wxString::Format(wxT("The ’%s’ field can not contain a "
418 "tab character."), sourceName.c str()), wxT("Error writing "

"measurement"), wxOK | wxICON ERROR, this);
else

line−>Append(wxT("\t")).Append(source);
}

423

void FpgaCfgFrame::AppendCsvField(wxString ∗line, const wxTextCtrl& source,
const wxString& sourceName)

{
428 AppendCsvField(line, source.GetValue(), sourceName);

}

void FpgaCfgFrame::LoadModulatorList(wxComboBox &cb, bool fullName)
433 {

for (int i = 0; i < 16; i++)
if (fullName)

cb.Append(modulators[i]);
else

438 cb.Append(wxString::Format(wxT("%X"), i));
}

void FpgaCfgFrame::OnQuit(wxCommandEvent& WXUNUSED(event))
443 {

Close(TRUE);
}

448 const wxChar∗ errorReadingConf = wxT("Error reading configuration");
const wxChar∗ errorUnknown = wxT("An unknown error occured");
const wxChar∗ confFilename = wxT("fpgacfg.conf");

453 void FpgaCfgFrame::OnReload(wxCommandEvent& WXUNUSED(event))
{

ignoreAmplitudeChange = false;

/∗ Try to read configuration file ∗/
458 if (!wxFile::Exists(confFilename)) {

wxMessageBox(wxT("File fpgacfg.conf is inaccessible"),
errorReadingConf, wxOK | wxICON ERROR, this);

return;
}

463 wxFileInputStream cfgfile(confFilename);
if (cfgfile.GetLastError() != wxSTREAM NO ERROR) return;

/∗ Serial port configuration parameters ∗/
wxFileConfig cfg(cfgfile, wxConvUTF8);

468 wxString portname;
if (!cfg.Read(wxT("/General/PortName"), &portname)) {

wxMessageBox(wxT("File fpgacfg.conf has an unrecognized format"),
errorReadingConf, wxOK | wxICON ERROR, this);

return;
473 }

port.SetName(portname);

/∗ File to save trace output to ∗/
if (!cfg.Read(wxT("/General/TraceLogFilename"), &traceLogFilename))

478 traceLogFilename = wxT("tracelog.txt");

/∗ Default FPGA parameters ∗/
wxString s;
if (cfg.Read(wxT("/Default/SineAmpl"), &s)) txSineAmpl−>SetValue(s);

483 if (cfg.Read(wxT("/Default/SineFreq"), &s)) txSineFreq−>SetValue(s);

long t;
if (cfg.Read(wxT("/Default/DeadTime"), &s))

if (s.ToLong(&t)) cbDeadTimeInt−>SetSelection(t);
488 if (cfg.Read(wxT("/Default/Modulator"), &s))

if (s.ToLong(&t)) cbModulator−>SetSelection(t);
if (cfg.Read(wxT("/Default/Channel"), &s))

if (s.ToLong(&t)) cbChannel−>SetSelection(t + 1);

493 /∗ FPGA implementation−dependent parameters ∗/
if (cfg.Read(wxT("/Hardware/FractionalDelayMultiplier"), &s))
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s.ToDouble(&fractionalDelayMultiplier);
else

fractionalDelayMultiplier = 0;
498

if (cfg.Read(wxT("/Hardware/FrequencyMultiplier"), &s))
s.ToDouble(&sineFrequencyMultiplier);

else
sineFrequencyMultiplier = 1;

503
/∗ Update the total delay displayed to the user ∗/
wxCommandEvent evnt;
OnDeadTimeChange(evnt);

}
508

void FpgaCfgFrame::OnConnect( wxCommandEvent& WXUNUSED( event ) )
{

wxString errorMsg;
513 try {

if (!port.GetState()) {
wxLogVerbose(wxString(wxT("Opening port ")).Append(

port.GetName()));
port.Open();

518 if (!timer.Start(1000))
wxMessageBox( wxT( "Unable to start timer." ),

wxT("About fpgacfg"), wxOK | wxICON INFORMATION, this );
bnConnect−>SetLabel(wxT("Disconnect"));

523 } else {
wxLogVerbose(wxString(wxT("Closing port ")).Append(port.GetName()));
port.Close();
timer.Stop();
bnConnect−>SetLabel(wxT("Connect"));

528 }
bnApply−>Enable(port.GetState());
wxLogVerbose(wxT("Port state change succeeded"));
return;

533 } catch (Exception& e) {
errorMsg = e.Message();

} catch (...) {
errorMsg = wxString(errorUnknown);

}
538 wxString title = wxString(wxT("Error changing status for ")).Append(

port.GetName());
wxMessageBox(errorMsg, title, wxOK | wxICON ERROR, this);

}
543

void FpgaCfgFrame::OnSave(wxCommandEvent& event)
{

/∗ Build a text line from the current measurement point ∗/
wxString line = wxString::Format(wxT("%s"),

548 wxDateTime::Now().Format(wxT("%F %H:%M:%S")).c str());

/∗ Parameters fed to the FPGA ∗/
AppendCsvField(&line, ∗txSineFreq, wxT("frequency"));
AppendCsvField(&line, ∗txSineAmpl, wxT("amplitude"));

553
wxString dtspec(cbDeadTimeInt−>GetValue().Append(

wxT(":")).Append(cbDeadTimeFrac−>GetValue()));
AppendCsvField(&line, dtspec, NullString);
AppendCsvField(&line, cbChannel−>GetValue(), NullString);

558
int m = cbModulator−>GetSelection();
if (m == wxNOT FOUND) m = −1;
AppendCsvField(&line, wxString::Format(wxT("%d"), m), NullString);

563 /∗ User−supplied parameters ∗/
AppendCsvField(&line, ∗txDistortion, wxT("distortion"));
AppendCsvField(&line, ∗txComment, wxT("comment"));

line.Append(wxT("\n"));
568

/∗ Try to open the output file ∗/
wxFFileOutputStream f(traceLogFilename, wxT("a"));
if (!f.IsOk()) wxLogError(wxT("Unable to open trace file"));

573
/∗ Write generated line to file ∗/
char buf[1001];
strncpy(buf, line.mb str(wxConvUTF8), 1000);
f.Write(buf, strlen(buf));

578
bnSave−>SetDefault();

}

583 bool FpgaCfgFrame::ApplySettings(void)
{

wxString errorMsg;
try {

/∗ Prepare the send buffer ∗/
588 unsigned char buffer[AmplifierSndFrame::DefFrameLength];

AmplifierSndFrame frame;
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frame.SetDataForWriting(buffer, AmplifierSndFrame::DefFrameLength);

/∗ Fill the send buffer with the configuration ∗/
593

/∗ Dead time ∗/
long dtfrac, dtint;
cbDeadTimeFrac−>GetValue().ToLong(&dtfrac);
cbDeadTimeInt−>GetValue().ToLong(&dtint);

598 frame.SetDeadTime(dtint, dtfrac);

/∗ Sinus oscillator parameters ∗/
txSineAmpl−>SetValue(frame.ApplyAmplitude(txSineAmpl−>GetValue()));
txSineFreq−>SetValue(frame.ApplyFrequency(txSineFreq−>GetValue(),

603 sineFrequencyMultiplier));

/∗ Channel selection ∗/
switch (cbChannel−>GetSelection()) {

case wxNOT FOUND:
608 throw Exception(wxT("No channel selected"));

break;
case 0:

frame.SetChannel(AmplifierSndFrame::ChannelOff);
break;

613 default:
frame.SetChannel(cbChannel−>GetSelection() − 1);

}
frame.SetVerificationLed(GetMenuBar()−>GetMenu(0)−>IsChecked(

Menu Control VerificationLed));
618

/∗ Modulator selection ∗/
frame.SetModulator(cbModulator−>GetSelection());

if (wxGetApp().showadditional)
623 for (int a = 1; a <= AdditionalCount; a++)

txAdditional[a−1]−>SetValue(frame.ApplyAdditional(
txAdditional[a−1]−>GetValue(), a));

/∗ Write the buffer to the serial port ∗/
628 wxString msg(wxT("Writing frame "));

msg.Append(frame.ToString());
wxLogVerbose(msg);

port.Write((char∗) frame.GetData(), frame.GetDataLength());
633

return true;
} catch (Exception& e) {

errorMsg = e.Message();
} catch (...) {

638 errorMsg = wxString(errorUnknown);
}
wxString title = wxString(wxT("Error writing to ")).Append(

port.GetName());
wxMessageBox(errorMsg, title, wxOK | wxICON ERROR, this);

643
return false;

}

648 bool FpgaCfgFrame::ApplySettingsForNext(wxTextCtrl& value, wxTextCtrl& delta)
{

try {
value.SetValue(NextValue(value.GetValue(), delta.GetValue()));
return ApplySettingsIfConnected();

653 } catch (Exception& e) {
wxMessageBox(e.Message(), wxT("Unable to advance"), wxOK | wxICON ERROR, this);

}
return false;

}
658

void FpgaCfgFrame::OnTraceFreq(wxCommandEvent& event)
{

ApplySettingsForNext(∗txSineFreq, ∗txSineFreqDelta);
663 }

void FpgaCfgFrame::OnTraceAmpl(wxCommandEvent& event)
{

668 ApplySettingsForNext(∗txSineAmpl, ∗txSineAmplDelta);
}

void FpgaCfgFrame::OnTraceAmpldB(wxCommandEvent& event)
673 {

ApplySettingsForNext(∗txSineAmpldB, ∗txSineAmpldBDelta);
}

678 void FpgaCfgFrame::OnTraceModulator(wxCommandEvent& event)
{

int current = cbModulator−>GetSelection(),
max = cbModulatorDelta[1]−>GetSelection();

if ((current >= max) | | (current >= 15))
683 current = cbModulatorDelta[0]−>GetSelection();

else
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current++;

cbModulator−>SetSelection(current);
688 ApplySettingsIfConnected();

}

void FpgaCfgFrame::OnTraceAdditional(wxCommandEvent& event)
693 {

int a = event.GetId() − Btn Trace Additional;
// for (int a = 1; a <= AdditionalCount; a++)
// if (bnAdditionalTrace[a−1] == event.GetId())

ApplySettingsForNext(∗txAdditional[a−1], ∗txAdditionalDelta[a−1]);
698 }

void FpgaCfgFrame::OnShowLog(wxCommandEvent& event)
{

703 bool shown = !logger−>GetFrame()−>IsShown();
logger−>Show(shown);
GetMenuBar()−>GetMenu(0)−>Check(Menu Control ShowLog, shown);

}
708

void FpgaCfgFrame::OnVerificationLed(wxCommandEvent& event)
{

wxMenu∗ a = GetMenuBar()−>GetMenu(0);
/∗ Appears to be a bug in wxWidgets, IsChecked returns inverted results ∗/

713 a−>Check(Menu Control VerificationLed, a−>IsChecked(Menu Control VerificationLed));
}

void FpgaCfgFrame::OnApply( wxCommandEvent& WXUNUSED( event ) )
718 {

if (ApplySettings()) bnApply−>SetDefault();
}

723 void FpgaCfgFrame::OnDeadTimeChange(wxCommandEvent& event)
{

double dtfrac, dtint;
cbDeadTimeFrac−>GetValue().ToDouble(&dtfrac);
cbDeadTimeInt−>GetValue().ToDouble(&dtint);

728 double deadtime = (dtint + 1) ∗ 10 + dtfrac ∗ fractionalDelayMultiplier;
txDeadTimeRes−>SetValue(wxString::Format(wxT("%.2f"), deadtime));

}

733 void FpgaCfgFrame::OnTimer(wxTimerEvent& event) {
/∗ We need just less then two times the length of a frame to make sure a

full frame is captured. ∗/
unsigned char buffer[AmplifierRcvFrame::DefFrameLength ∗ 2];
int n = AmplifierRcvFrame::DefFrameLength ∗ 2;

738 port.ReadLast((char∗) buffer, &n);

FpgaCfgApp ∗a = &wxGetApp();

if (a−>msgreads)
743 wxLogVerbose(wxT("Read %d bytes from port"), n);

wxString errorMsg;
try {

AmplifierRcvFrame frame;
748 frame.SetData(buffer, n);

if (a−>msgreads)
wxLogVerbose(frame.ToString().Prepend(wxT(" Read data: ")));

753 /∗ Update the UI ∗/
txDeviceId−>SetValue(wxString::Format(wxT("%.2x"),

frame.GetDeviceId()));
txUpdateCnt−>SetValue(wxString::Format(wxT("%d"),

frame.GetUpdateCount()));
758

return;

} catch (Exception& e) {
errorMsg = e.Message();

763 } catch (...) {
errorMsg = wxString(errorUnknown);

}
if (a−>msgreads)

wxLogMessage(errorMsg.Prepend(wxT("Unable to read incoming frame: ")));
768

txDeviceId−>SetValue(wxT("<error>"));
}

773 void FpgaCfgFrame::OnKeyDown(wxKeyEvent& event)
{

wxCommandEvent evnt;

switch (event.GetKeyCode()) {
778 case 346:

/∗ F5 ∗/
OnTraceFreq(evnt); break;
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case 347:
/∗ F6 ∗/

783 OnTraceAmpl(evnt); break;
case 348:

/∗ F7 ∗/
OnTraceAmpldB(evnt); break;

case 349:
788 /∗ F8 ∗/

OnTraceModulator(evnt); break;
default:

/∗ Defer processing to wxWidgets default handlers ∗/
event.Skip();

793 }
}

void FpgaCfgFrame::OnAbout( wxCommandEvent& WXUNUSED( event ) )
{

798 wxString revision = wxT("$Revision: 177 $");

wxMessageBox(revision.Mid(1, revision.Length() − 3).Prepend(
wxT("FPGA configuration controller.\nPierre Woestyn, Thesis\n")),
wxT("About fpgacfg"), wxOK | wxICON INFORMATION, this);

803 }

void FpgaCfgFrame::OnAmplChange(wxCommandEvent& event)
{

808 if (!ignoreAmplitudeChange) {
wxString s;
double d;

if (txSineAmpl−>GetValue().ToDouble(&d))
813 if (fabs(d) > 0.00001) {

d = 20 ∗ log10(d / 100);
s = wxString::Format(wxT("%.3g"), d);

}

818 ignoreAmplitudeChange = true;
txSineAmpldB−>SetValue(s);
ignoreAmplitudeChange = false;

}
}

823

void FpgaCfgFrame::OnAmplChangedB(wxCommandEvent& event)
{

if (!ignoreAmplitudeChange) {
828 wxString s;

double d;

if (txSineAmpldB−>GetValue().ToDouble(&d)) {
d = pow(10, d / 20) ∗ 100;

833 s = wxString::Format(wxT("%.4g"), d);
}

ignoreAmplitudeChange = true;
txSineAmpl−>SetValue(s);

838 ignoreAmplitudeChange = false;
}

}

B.2.4 fpgacfg.h

/∗
∗ $Id: fpgacfg.h 177 2007−05−25 06:32:01Z pwoestyn $
∗ FPGA Modulator control application
∗ Pierre Woestyn, Thesis

5 ∗/

#ifndef FPGACFG H
#define FPGACFG H

10 #include "serialport.h"
#include "amplifierframe.h"

using namespace std;

15
class FpgaCfgApp : public wxApp
{

public:
virtual bool OnInit();

20 virtual void OnInitCmdLine(wxCmdLineParser& parser);
virtual bool OnCmdLineParsed(wxCmdLineParser& parser);

public:
bool msgreads, msgshow;

25 bool showadditional;
};

class FpgaCfgFrame : public wxFrame
30 {
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private:
void OnReload( wxCommandEvent& event );
/∗ OnApply sends the current UI values to the FPGA ∗/
void OnApply( wxCommandEvent& event );

35 /∗ OnConnect opens and closes the serial port ∗/
void OnConnect( wxCommandEvent& event );
void OnSave(wxCommandEvent& event);
void OnTraceFreq(wxCommandEvent& event);
void OnTraceAmpl(wxCommandEvent& event);

40 void OnTraceAmpldB(wxCommandEvent& event);
void OnTraceAdditional(wxCommandEvent& event);
void OnTraceModulator(wxCommandEvent& event);
void OnShowLog(wxCommandEvent& event);
void OnVerificationLed(wxCommandEvent& event);

45 void OnQuit( wxCommandEvent& event );
void OnAbout( wxCommandEvent& event );
/∗ OnDeadTimeChange updates the calculated dead time in response to

user events. ∗/
void OnDeadTimeChange(wxCommandEvent& event);

50 /∗ OnTimer is responsible for reading the serial port output and
forward the information to the UI. ∗/

void OnTimer(wxTimerEvent& event);
void OnKeyDown(wxKeyEvent& event);
void OnAmplChange(wxCommandEvent& event);

55 void OnAmplChangedB(wxCommandEvent& event);

private:
DECLARE EVENT TABLE();

60 wxTextCtrl ∗txSineFreq;
wxTextCtrl ∗txSineFreqDelta;
wxButton ∗bnSineFreqTrace;
wxTextCtrl ∗txSineAmpl, ∗txSineAmpldB;
wxTextCtrl ∗txSineAmplDelta, ∗txSineAmpldBDelta;

65 wxButton ∗bnSineAmplTrace, ∗bnSineAmpldBTrace;
wxTextCtrl ∗txDeviceId;
wxTextCtrl ∗txUpdateCnt;
wxComboBox ∗cbDeadTimeInt, ∗cbDeadTimeFrac;
wxComboBox ∗cbChannel;

70 wxTextCtrl ∗txDeadTimeRes;
wxComboBox ∗cbModulator, ∗cbModulatorDelta[2];
wxButton ∗bnModulatorTrace;
wxTextCtrl ∗txPwmFreq;

75 static const int AdditionalCount = 5;
wxTextCtrl ∗txAdditional[AdditionalCount];
wxTextCtrl ∗txAdditionalDelta[AdditionalCount];
int bnAdditionalTrace[AdditionalCount];
wxButton ∗bnConnect, ∗bnApply;

80
wxButton ∗bnSave;
wxTextCtrl ∗txDistortion, ∗txComment;

wxPanel ∗panel;
85 wxLogWindow ∗logger;

wxFlexGridSizer ∗grid;

wxString traceLogFilename;
wxControl ∗bnNext;

90 double fractionalDelayMultiplier;
double sineFrequencyMultiplier;
bool ignoreAmplitudeChange;

void AddStaticText(wxSizer∗ s, const wxString& sText);
95 void AddEmptyGridCells(wxFlexGridSizer∗ g, int count);

void AddGridHeader(const wxString& hdrText);
void AddGridControl(wxControl& ctrl,

const wxString &name, const wxString& unit,
wxObject ∗ctrlTraceTo = NULL,

100 wxWindowID btnTraceToId = wxID ANY);
void AddGridLine(wxTextCtrl ∗∗ctrl, const wxString &name,

const wxString &unit, wxTextCtrl ∗∗ctrlTraceTo = NULL,
wxWindowID btnTraceToId = wxID ANY);

void AddGridCombo(wxComboBox ∗∗ctrl, const wxString &name,
105 const wxString &unit, int count, int id,

bool addNextControls = false);
void LoadModulatorList(wxComboBox &cb, bool fullName = true);
void AppendCsvField(wxString ∗line, const wxString& source,

const wxString& sourceName);
110 void AppendCsvField(wxString ∗line, const wxTextCtrl& source,

const wxString& sourceName);
bool ApplySettings(void);
bool ApplySettingsForNext(wxTextCtrl& value, wxTextCtrl& delta);
bool ApplySettingsIfConnected(void)

115 { if (port.GetState()) return ApplySettings(); return false; };
public:

FpgaCfgFrame(const wxString& title, const wxPoint& pos,
const wxSize& size);

private:
120 wxTimer timer;

SerialPort port;
};
enum
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125 {
Menu Control Reload = 100,
Menu Control Apply,
Menu Control Quit,
Menu Control About,

130 Menu Control ShowLog,
Menu Control VerificationLed,
Cb DeadTimeInt,
Cb DeadTimeFrac,
Cb Channel,

135 Cb Combo,
Btn Apply,
Btn Connect,
Btn Trace Freq,
Btn Trace Ampl,

140 Btn Trace AmpldB,
Btn Trace Modulator,
Btn Save,
Timer Read,
Tx SineAmpl,

145 Tx SineAmpldB,
Btn Trace Additional

};

DECLARE APP(FpgaCfgApp)
150

#endif // FPGACFG H

B.2.5 serialport.cpp

/∗
∗ $Id: serialport.cpp 191 2007−06−01 08:47:40Z pwoestyn $
∗ Serial port cross−platform wrapper

4 ∗ Pierre Woestyn, Thesis
∗/

#include <wx/wx.h>
#include <errno.h>

9 #include <iostream>
#include <string.h>
#include <termios.h>
#include "serialport.h"

14 #ifdef WIN32
#include <windows.h>
#include <winbase.h>

#endif

19 #ifdef FPGA UNIX
#include <sys/time.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <unistd.h>
#include <termios.h>

24 #endif

#if !wxUSE EXCEPTIONS
#error "Your wxWidgets version was built without exception support"

#endif
29

#ifdef WIN32
const HANDLE xpInvalidPort = INVALID HANDLE VALUE;
#endif
#ifdef FPGA UNIX

34 const int xpInvalidPort = −1;
#endif

SerialPort::SerialPort(void)
39 {

hPort = xpInvalidPort;
}

void SerialPort::AssertState(bool initialized) const
44 {

if (initialized) {
if (hPort == xpInvalidPort)

throw SerialException(wxT("Port not initialized"));
} else

49 if (hPort != xpInvalidPort)
throw SerialException(wxT("Port already initialized"));

}

54 void SerialPort::CloseDescriptor(void)
{
#ifdef WIN32

CloseHandle(hPort);
#endif

59
#ifdef FPGA UNIX

struct termios term;

tcgetattr(hPort, &term);
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64 term.c cflag &= ˜HUPCL;
tcsetattr(hPort, TCSANOW, &term);

close(hPort);
#endif

69 hPort = xpInvalidPort;
}

bool SerialPort::GetState(void) const
74 {

return hPort != xpInvalidPort;
}

79 void SerialPort::Open(void)
{

AssertState(false);

wxString errorMsg;
84 try {

PlatformOpen(name);
return;

} catch (SerialException& e) {
errorMsg = e.Message();

89 } catch (...) {
errorMsg = wxString(wxT("Unknown reason"));

}
CloseDescriptor();
throw SerialException(wxString::Format(wxT("Initializing port failed:"

94 "\n%s"), errorMsg.c str()));
}

99 #ifdef WIN32
void SerialPort::PlatformOpen(const wxString& name)
{

hPort = CreateFile(name, GENERIC READ | GENERIC WRITE, 0, NULL,
OPEN EXISTING, 0, NULL);

104
if (INVALID HANDLE VALUE == hPort)

throw SerialException(wxT("Unable to open port"));

DCB dcb;
109 bool success = GetCommState(hPort, &dcb);

if (!success) throw SerialException("Unable to get port state");

dcb.BaudRate = 9600;
dcb.fBinary = 1;

114 dcb.fOutxCtsFlow = 0;
dcb.fOutxDsrFlow = 0;
dcb.fDtrControl = 0;
dcb.fRtsControl = 0;
dcb.ByteSize = 8;

119 dcb.Parity = 0; /∗ 0−4 = no, odd, even, mark, space ∗/
dcb.StopBits = 2; /∗ 2 stop bits ∗/

success = SetCommState(hPort, &dcb);
if (!success) throw SerialException(wxT("Unable to set port state"));

124
/∗ To allow for non−blocking reads, disable timeouts for reads. As

bytes typically arrive every single ms, the 1ms resolution is too
coarse. Also, disable output timeouts. For more information, see
msdn.microsoft.com/library/en−us/devio/base/setcommtimeouts.asp

129 ∗/
COMMTIMEOUTS timeout;
GetCommTimeouts(hPort, &timeout);
timeout.ReadIntervalTimeout = MAXDWORD;
timeout.ReadTotalTimeoutMultiplier = 0;

134 timeout.ReadTotalTimeoutConstant = 0;
timeout.WriteTotalTimeoutConstant = 0;
timeout.WriteTotalTimeoutMultiplier = 0;
SetCommTimeouts(hPort, &timeout);

}
139 #endif //WIN32

#ifdef FPGA UNIX
144 void SerialPort::PlatformOpen(const wxString& name)

{
/∗ This function is partly based on Serial Programming HOWTO, from

http://tldp.org/HOWTO/Serial−Programming−HOWTO/ ∗/

149 /∗ Open with read/write access, without tty control, and non−blocking ∗/
hPort = open(name.mb str(wxConvUTF8), O RDWR | O NOCTTY | O NONBLOCK);
if (hPort < 0) {

hPort = xpInvalidPort;
/∗ For some reason, using strerror directly as an argument of Format

154 doesn’t work ∗/
throw SerialException(wxString::Format(wxT("[%d] %s."), errno,

wxString(strerror(errno), ∗wxConvCurrent).c str()));
}
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159 struct termios tio;
bzero(&tio, sizeof(tio));

/∗ 8 bit, no parity, 2 stop bits. CLOCAL: no modem control. ∗/
tio.c cflag = B9600 | CS8 | CSTOPB | CLOCAL | CREAD;

164 tio.c iflag = IGNPAR; /∗ Ignore bytes with parity errors ∗/
tio.c oflag = 0; /∗ Raw output ∗/
tio.c lflag = ICANON; /∗ No echo ∗/

/∗ Clear receive and send buffer ∗/
169 tcflush(hPort, TCIFLUSH);

tcsetattr(hPort, TCSANOW, &tio);
}
#endif

174
void SerialPort::ReadLast(char ∗data, int ∗n)
{

AssertState(true);

179 const int maxBuffer = 2048;
char buffer[maxBuffer];
int bufferIx = 0;

if (∗n > maxBuffer) throw SerialException(
184 wxT("Too many bytes requested in SerialPort::Read"));

/∗ First try to read all the bytes sent ∗/

#ifdef WIN32
189 DWORD read;

while (bufferIx < maxBuffer) {
bool res = ReadFile(hPort, &buffer[bufferIx], 1, &read, NULL);

194 if ((read != 1) | | !res) break;
bufferIx++;

}
#endif

199 #ifdef FPGA UNIX
while (bufferIx < maxBuffer) {

if (read(hPort, &buffer[bufferIx], 1) <= 0) break;
bufferIx++;

}
204 #endif

/∗ Copy only the requested bytes to the user buffer ∗/
if (bufferIx < ∗n) ∗n = bufferIx;
memcpy(data, &buffer[bufferIx−∗n], ∗n);

209 }

void SerialPort::Write(const char ∗data, int n)
{

214 AssertState(true);

#ifdef WIN32
DWORD bytesWritten;
WriteFile(hPort, data, n, &bytesWritten, NULL);

219 #endif

#ifdef FPGA UNIX
int bytesWritten = write(hPort, data, n);

#endif
224 /∗ The cast avoids a g++ warning on win32 ∗/

if (n != (int) bytesWritten)
throw SerialException(wxT("Failed to write full buffer"));

}

B.2.6 serialport.h

/∗
2 ∗ $Id: serialport.h 79 2007−02−13 12:59:15Z pwoestyn $

∗ Serial port cross−platform wrapper
∗ Pierre Woestyn, Thesis
∗/

7 #ifndef SERIALPORT H
#define SERIALPORT H

#include <wx/wx.h>
#include "util.h"

12
#ifndef WIN32

#define FPGA UNIX
#endif

17
using namespace std;

class SerialException : public Exception {
22 public:
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SerialException(const wxString& message) : Exception(message) { };
};

27 /∗ SerialPort provides a cross−platform interface to the serial port ∗/
class SerialPort
{

private:
#ifdef WIN32

32 HANDLE hPort;
#endif
#ifdef FPGA UNIX

int hPort;
#endif

37 /∗ OS−dependent name of the port resource, e.g. ’COM1’ ∗/
wxString name;

/∗ AssertState verifies the specifies state and throws an exception
if the expected and actual state do not match ∗/

42 void AssertState(bool initialized) const;
/∗ CloseDescriptor releases the port handle ∗/
void SerialPort::CloseDescriptor(void);
/∗ PlatformOpen encapsulates the platform−dependent calls to open

the port ∗/
47 void PlatformOpen(const wxString& name);

public:
SerialPort(void);
const wxString& GetName(void) const { return name; };
/∗ SetName changes to port name. If the class is already initialized,

52 SetName throws an exception ∗/
void SetName(wxString& newname) { AssertState(false); name = newname; };
bool GetState(void) const;
/∗ Open attempts to initialize the serial port with the given name. An

exception is thrown if Open fails ∗/
57 void Open(void);

/∗ Close release the serial port. If the port was not initialized,
Close throws an exception ∗/

void Close(void) { AssertState(true); CloseDescriptor(); };
void Write(const char ∗data, int n);

62 void ReadLast(char ∗data, int ∗n);
};

#endif // SERIALPORT H

B.2.7 util.cpp

/∗
∗ $Id: util.cpp 133 2007−04−11 17:27:16Z pwoestyn $
∗ Utility classes and functions

4 ∗ Pierre Woestyn, Thesis
∗/

#include <wx/wx.h>
#include "util.h"

9 #include <math.h>
#include <iostream>

using namespace std;

14 double sequence[] = {1, 1.5, 2, 3, 5, 7, 10};

double NextValue(double value, const wxString& delta)
{

wxString a(delta);
19 a.Trim(false); /∗ Remove leading spaces ∗/

if (a.Length() == 0)
throw Exception(wxT("No step value provided."));

24 /∗ If delta starts with + or −, treat it as a additive delta. ∗/
if ((a[0] == ’−’) | | (a[0] == ’+’)) {

double addDelta;
if (a.ToDouble(&addDelta)) return value + addDelta;
/∗ If conversion fails, default to the error message below ∗/

29
} else

/∗ If delta starts with ∗ or /, treat it as a multiplicative constant ∗/
if ((a[0] == ’∗’) | | (a[0] == ’/’)) {

34 double mulDelta;
if ((a.Length() >= 2) && a.Mid(1).ToDouble(&mulDelta)) {

if (a[0] == ’∗’)
return value ∗ mulDelta;

39
/∗ Avoid dividing by 0. The user would typically use ∗ instead for

small value of delta, so the treshold is not important. ∗/
else if (fabs(mulDelta) > 0.001)

return value / mulDelta;
44

throw Exception(wxT("Divide by zero"));
}
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} else
49

/∗ For the user’s convencience, provide typical series of values ∗/
if ((a == wxT("a")) | | (a == wxT("b"))) {

double normValue = value <= 0 ? 1 : log10(value);
54 double decade = floor(normValue);

normValue = pow(10, normValue − decade);

int step = a == wxT("a") ? 2 : 1;

59 /∗ Only the most fanatical programmer would use a binary search ∗/
for (int i = step; i < 7; i += step)

if (normValue <= sequence[i] − 0.0001) {
normValue = sequence[i];
break;

64 }

return normValue ∗ pow(10, decade);
}

69 throw Exception(wxT("Invalid step provided (enter +, −, / or ∗ followed "
"by a number, or enter ’a’ or ’b’)."));

}

74 wxString NextValue(const wxString& value, const wxString& delta)
{

double v;
wxString t(value);

79 if (!value.ToDouble(&v))
throw Exception(t.Prepend(wxT("’")).Append(

wxT("’ is not a valid number.’")));

v = NextValue(v, delta);
84 v = rint(1000 ∗ v) / 1000;

return wxString::Format(wxT("%.3f"), v);
}

89 #define ASSERT FEQUAL(a, b) wxASSERT(fabs((a) − (b)) < 0.001)

void TestNextValue(void) {
cout << "Testing NextValue" << endl;

94 ASSERT FEQUAL(NextValue(1, wxT("+0")), 1);
ASSERT FEQUAL(NextValue(1, wxT("+1")), 2);
ASSERT FEQUAL(NextValue(8, wxT("−0.5")), 7.5);

ASSERT FEQUAL(NextValue(8, wxT("/2.0")), 4);
99 ASSERT FEQUAL(NextValue(8, wxT("∗2.0")), 16);

ASSERT FEQUAL(NextValue(8, wxT("∗0.1")), 0.8);

ASSERT FEQUAL(NextValue(8, wxT("a")), 10);
ASSERT FEQUAL(NextValue(8, wxT("b")), 10);

104 ASSERT FEQUAL(NextValue(1.1, wxT("a")), 2);
ASSERT FEQUAL(NextValue(1.1, wxT("b")), 1.5);
ASSERT FEQUAL(NextValue(1115, wxT("b")), 1500);

}

B.2.8 util.h

/∗
∗ $Id: util.h 133 2007−04−11 17:27:16Z pwoestyn $

3 ∗ Utility classes and functions
∗ Pierre Woestyn, Thesis
∗/

#include <iostream>
8

#define SDEBUG 1

#ifdef wxASSERT
#undef wxASSERT

13 #endif

#ifdef SDEBUG
#define wxASSERT(condition) { if (!(condition)) { cout << "Assert failed (" \

<< FILE << ", L" << LINE << ")" << endl; } }
18 #else

#define wxASSERT(condition)
#endif

#ifndef UTIL H
23 #define UTIL H

class Exception
{

private:
28 wxString msg;

public:
Exception(const wxString& message) : msg(message) { };
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const wxString& Message(void) const { return msg; };
33 };

double NextValue(double value, const wxString& delta);
wxString NextValue(const wxString& value, const wxString& delta);
void TestNextValue(void);

38
#endif // UTIL H

B.2.9 Makefile

1 # $Id: Makefile 135 2007−04−13 07:31:54Z pwoestyn $
# Makefile for fpgacfg on Windows
# Pierre Woestyn, Thesis

# This makefile will build fpgacfg on a properly configured (i.e. with g++,
6 # gmake and wxWidgets installed) Windows system.

srcdir = ../fpgacfg/src
objects = fpgacfg fpgacfg.o fpgacfg serialport.o fpgacfg amplifierframe.o fpgacfg util.o

11
# wxWidgets installation parameters
top srcdir = /cygdrive/c/wxWidgets−2.6.3/
top builddir = $(top srcdir)build/
WX RELEASE = 2.6

16 TOOLKIT = MSW
TOOLCHAIN FULLNAME = msw−ansi−release−static−2.6

# Compilation settings
21

CXX = g++
CXXFLAGS = −O2 −fno−strict−aliasing −Wall −Wundef −Wno−ctor−dtor−privacy
CPPFLAGS = \

−I${top builddir}lib/wx/include/msw−ansi−release−static−2.6 \
26 −I${top srcdir}/include −D FILE OFFSET BITS=64 −D LARGE FILE

RCXXFLAGS = −D WX$(TOOLKIT) −I$(srcdir) $(CPPFLAGS) $(CXXFLAGS)

# Linker settings
31 EXTRALIBS = −lz −lshell32 −lcomctl32 −lcomdlg32 −lctl3d32 −ladvapi32 \

−lgdi32 −lkernel32 −luser32 −luuid −loleaut32 −lole32
RCDEFDIR = −−include−dir \

$(top builddir)lib/wx/include/$(TOOLCHAIN FULLNAME)
WXLIB CORE = −lwx msw$(WXDEBUGFLAG) core−$(WX RELEASE)

36 WXLIB BASE = −lwx base$(WXDEBUGFLAG)−$(WX RELEASE)
WXLIB = $( WXLIB CORE) $( WXLIB BASE) $(EXTRALIBS)

# Targets
41 .PHONY: all clean

all: fpgacfg.exe

clean:
46 rm −f ./∗.o

rm −f fpgacfg.exe

copy:
rm −rf /windows/H/pwoestyn/thesis/software

51 cp −r /home/pwoestyn/thesis/software /windows/H/pwoestyn/thesis/software

fpgacfg.exe: $(objects) fpgacfg fpgacfg rc.o
$(CXX) −o $@ $(objects) −L$(top builddir)lib −mwindows $( WXLIB)

56
fpgacfg %.o: $(srcdir)/%.cpp

$(CXX) −c −o $@ $(RCXXFLAGS) $<

fpgacfg % rc.o: %.rc
61 windres −i$<−o$@ −−define WX$(TOOLKIT) \

−−include−dir $(srcdir) $( RCDEFDIR) \
−−include−dir $(top srcdir)/include
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Figuur C.1: Gemeten uitgangspectrum bij 1 W en 50 W van de eerste orde
pulsbreedtemodulator zonder dode-tijdscompensatie (AP-meting).
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Figuur C.2: Gemeten uitgangspectrum bij 1 W en 50 W van de eerste orde
pulsbreedtemodulator met dode-tijdscompensatie (AP-meting).
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Figuur C.3: Gemeten uitgangspectrum bij 1 W en 50 W van de tweede orde
pulsbreedtemodulator zonder dode-tijdscompensatie (AP-meting).

-120

-100

-80

-60

-40

-20

 0

 20

 40

 20 10 5 2 1 0.5 0.2 0.1 0.05 0.02

U
itg

an
gs

pa
nn

in
g 

[d
B

V
]

Frequentie [kHz]

50 W
1 W

Figuur C.4: Gemeten uitgangspectrum bij 1 W en 50 W van de tweede orde
pulsbreedtemodulator met dode-tijdscompensatie (AP-meting).
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Figuur C.5: Gemeten uitgangspectrum bij 1 W en 50 W van de derde orde
pulsbreedtemodulator zonder dode-tijdscompensatie (AP-meting).
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Figuur C.6: Gemeten uitgangspectrum bij 1 W en 50 W van de derde orde
pulsbreedtemodulator met dode-tijdscompensatie (AP-meting).
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Figuur C.7: Gemeten uitgangspectrum bij 1 W en 50 W van de eerste orde
zelfoscillerende modulator zonder dode-tijdscompensatie (AP-meting).
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Figuur C.8: Gemeten uitgangspectrum bij 1 W en 50 W van de eerste orde
zelfoscillerende modulator met dode-tijdscompensatie (AP-meting).
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Figuur C.9: Gemeten uitgangspectrum bij 1 W en 50 W van de tweede orde
zelfoscillerende modulator zonder dode-tijdscompensatie (AP-meting).
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Figuur C.10: Gemeten uitgangspectrum bij 1 W en 50 W van de tweede orde
zelfoscillerende modulator met dode-tijdscompensatie (AP-meting).
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Figuur C.11: Gemeten uitgangspectrum bij nulingang van de eerste orde zelfos-
cillerende modulator (AP-meting).
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Figuur C.12: Gemeten uitgangspectrum bij nulingang van de tweede orde puls-
breedte modulator (AP-meting).
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Figuur C.13: Gemeten uitgangspectrum bij nulingang van de derde orde puls-
breedte modulator (AP-meting).
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Figuur C.14: Gemeten uitgangspectrum bij nulingang van de eerste orde zelfos-
cillerende modulator (AP-meting).
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Figuur C.15: Gemeten uitgangspectrum bij nulingang van de tweede orde zelfos-
cillerende modulator (AP-meting).
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