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PROSES OR PENGOLAH SINYAL DIGITAL TMS320C25
UNTUK PERHITUNGAN TRANSFORMASI FOURIER
CEPAT 2-DIMENSI

M. Syamsa Ardisasmita
PusatPengembanganlnformatiko..BATAN.PUSf'lPTEK.Serpong

ABSTRAK

PROSESOR PENGOLAH SINYAL DIGITAL TMS320C25 UNTUK PERHITUNGAN TRANSFORMASI
FOURIER CEPAT 2-DIMENSI. Transformasi Fourier merupako.n salah satu perangkat matematika
penting dalam pengolahan sinyal dan analisis citra digital. yaitu untuk menghubungkan antara domain
waktu/spasial dengan domain frekuensi. Walaupun Judah menerapkan algoritma transformasi Fourier
cepat (FFT), pada data citra yang besar, ternyata transformasi Fourier diskrit memakan wak/u lama.
Prosesor pengolah sinyal digital dirancang khusus untuk menghitung algoritma-algoritma pengolahan
sinyal secara intensif. Kemampuan ini diko.renako.n kombinasi antara arsitektur perangkat keras,
pengolahan secara paralel don kumpulan instruksi khusus untuk pengolah sinyal digital, sehingga
perala tan ini depot mengeksekusi jU/aan operasi-operasipengolahan sinyal digital (DSP) per detik. fade
mako.lahini dibahas arsitek/ur peralatan.fungsi don kemampuannya terutama untuk aplikasi perhitungan
transformasi Fourier cepat dan peningkatan kecepatannya.

ABSTRACT

TMS320C25 DIGITAL SIGNAL PROCESSOR FOR 2-DIMENSIONAL FAST FOURIER TRANSFORM

COJfPUTATION. The Fourier transform is one of the most important mathematical tool in signal
processing and analysis. which con~'erts information from the time/spatial domain into the frequency
domain. Even with implementation of the Fast Fourier Transform algorithms in imaging data, the discrete
Fourier transform execution ConSumea lot of time. Digital signal processors are designed specifically to .
perform computation intensive digital signal processing algorithms. By taking advantage of the advanced
architecture. parallel processing. and dedicated digital signal processing (DSP) instruction sets. this
device can execute million of DSP operations per second. The device architecture, characteristics and
feature suitable for fast Fourier transform application and speed-up are discussed.

PENDAHULUAN

Pada tahun 1979, Intel memperkenalkan
mikroprosesor pertama yang memiliki

arsitektur clan kumpulan instruksi yang dirancang
khusus untuk aplikasi peng-olahan sinyal digital
dengan menggunakan teknik numerik. Sejak itu
pabrik pembuat mikroprosesor lain seperti Texas
Instruments, Motorola, Analog Devices, NEC clan
lainnya, berlomba meluncurkan chip DSP (digital
signal processing) dengan teknologi VLSI (very
large scale integration). Persaingan ini muncul
karena chip OSP dapat diaplikasikan pada
berbagai bidang yang membutuhkan pengolahan
sinyal yang cepat clan akurat, misalnya : radar,
telekomunikasi, grafik, sistem pencitraan,
instrumentasi clan kontrol. Dengan meningkatnya
kecepatan komputer digital, menjadikan teknik

numerik banyak dipilih clan
melakukan pengolahan sinyal.

fleksibe1 dalam

l
TMS320C25 merupakan keluarga OS?

Texas Instruments TMS320, yaitu mikroprosesor
CMOS pertama yang dapat mengeksekusi lebih
daTi 10 juta instruksi per detik. Kemampuan ini
adalah basil dari penggabungan arsitektur.

perangkat keras, penerapan pengolahan paralel
yang disebut pipelining disertai sejumlah
kumpulan instruksi pemrograman yang efisien clan
mudah untuk dimengerti. Arsitektur TMS320
menggunakan tipe Harvard yang dimodifikasi.
Arsitektur tipe Harvard memisahkan struktur bus
data clan bus program untuk memberikan
kemampuan eksekusi dengan kecepatan penuh,
serta menempatkan memori data clan memori
program di duB tempat terpisah. Hal ini
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Scaling shifler TMS320C25 mempunyai
penghubung masukan 16-bit pads bus data clan
penghubungkeluaran 32-bit pads ALU. Penggeser
skala ini menghasilkan geser-kiri dari 0 sampai 16
bits pada data masukan, menurut perintah yang
telah diprogram. LSB keluaran yang tergeser diisi
denganangka-angka nol atau tanda positif/negatif,
yaitu tergantung pads keadaan dari mode
pengembangan tanda dati register status STI.
Kemampuan pergeseran tambahan ini
memungkinkan prosesor melakukan penskalaan
numerik, ekstraksi bit, perhitungan tambahan, dan
pencegahanterhadap peluberan angka (overflow).

TMS320C25 melakukan operasi-operasi
perhitungan komplemen dug dengan menggunakan
ALU 32-bit clan accumulator. ALU adalah unit

aritmetika yang bersifat umum (general purpose),
dapat mengoperasikan dug bilangan 16-bit (baik
yang diambil dati memori data maupun yang
dimasukan secara langsung) atau bilangan 32-bit
dati register hasil perkalian (Register P). Seisin
instruksi-instruksi perhitungan biasa, ALU dapat
melakukan operasi Boolean clan memanipulasi bit.
Accumulator selain menyimpan hasil keluaran dari
ALU juga dapat menjadi masukan bagi ALU.

0 15 bit

Fixed-point format Q15

Accumulator 32-bit dibagi menjadi dua : high-
order word (bit 31-16) clan low-order word (bit
15-0). Operasi penuh 32-bit atau operasi terpisah
antara high-order clan low-order word
dimungkinkan.

PERHITUNGAN FIXED-POINT
FLOATING POINT

DAN

Dalam pengolahan sinyal digital,
perhitungan-perhitungan melibatkan bilangan-
bilangan numerik, baik bilangan-bilangan bulat
(integer) maupun bilangan pecahan clan logaritmik.
Bilangan pecahan biasanya dinyatakan dalam
bentuk desimal menggunakan titik desimal
(decimal point). Komputer yang hanya mengenal
bentuk biner 0 atau I, maka untuk menyatakan
bilanganreal digunakanbentuktitik biner (binary
point). Ada dugcarspenggunaantitik biner untuk
menyatakan bilangan pecahan,yaitu :

- Fixed point, dimana posisi titik biner adalah
tetap.

- Floating-point, dimana posisi titik biner
ditentukan oleh suatubilangan eksponen.

0 eksponenI~antisa
Floating-point

Gambar 2.Penggambaran bi/angan pecahan dalam titik biner

Posisi titik biner radII fixed-point biasanya
dinyatakan dengan notasi Q. Sebuahangkabiner
dengan format Qn didetinisikan memiliki n buah bit
disebelahkaolIntitik biner. TMS320C25adalah

prosesor dengan register aritmetika 16/32-bit,
menggunakan format Q15 sehingga titik biner
terletak tepat di sebelah kanan dati MSB. Karena
MSB berfungsi sebagai sign bit, mIlks bilangan
pecahan yang bisa dinyatakan pada format Q 15
adalah bemilai antara -I hingga + I (dinyatakan
dengan +0,99997). Untuk menyatakan bilangan
pecahan dengan format Qn, bilangan tersebut
dikalikan dengan 2\ lalu dibulatkan ke bilangan
integer terdekat kemudian ditentukan nilai binemya.
Jika bilangan tersebut bemilai negatif, langkah
terakhir adalah mencari komplemen dug dati
bilangan tersebut. Contohnya untuk menyatakan
bilangan pecahan 0,123 dengan format QIS,
pertama 0,123 dikalikan dengan 21s hasilnya adalah
4030,464 clan dibulatkan menjadi 4030 kemudian

diubah menjadi bilangan biner yaitu 0000 1111
101I111O.

Sedangkan bilangan dapat ditulis dalam
formatfloating point sebagai: f= m x be,dengan m
adalah mantisa, b adalah bilangan basis clan e
adalah pangkat eksponen. Misalnya angka
6.789.320 dapat ditulis sebagai 0,678932 x 107,
dengan m=O,678932, b=1O clan e=7. Operasi
penjumlahanlpenguranganfloating-pointdilakukan
sebagai berikut :

f,:!: f2 =(m}:!: m2 x b-(e,-e2)) X be,

jika el ~ e2
atau

f :!: f - (m X b -(C2- ed + m ) X be2I 2 - 1 - 2

jika e, < e2

Sedangkan operasi perkalian daD pembagian
floating point didetinisikan sebagaiberikut :
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letak titik-titik data pacta program FFT radix-2
secara efisien. Radix-2 FFT merupakan salah sarli
pengujian baku untuk menentukan kecepatan suatu
peralatan OSP.

PENERAP AN ALGORITMA FFT PADA
TMS320C25

Card OSP yang dilengkapi dengan
mikroprosesor TMS320C25, pengubah analog ke
digital (AOC) clan pengubah digital ke analog
(OAC), dipasang pada salah sarli slot bus dari
komputer PC dengan prosesor Intel 4860X2.
Deugau demikian konfigurasi sistem adalah
prosesor Intel 4860X sebagai host clan prosesor
TMS320C25 sebagai peripheral. Komunikasi
antara OSP board dengan host PC dilakukan
melalui instruksi Input/Output Port dati alamat-
alamat masukanlkeluaran card OSP. Alamat dasar

card OSP dapat dipilih dengan mengatur address
jumper pads card tersebut. Komputer host dapat
memulai clanmenghentikan eksekusi TMS320C25,
mengakses RAM TMS320C25 clan menginterupsi
kerja TMS320C25.

Agar prosesor host clan TMS320C2S dapat
berkomunikasi maka diperlukan bahasa
pemrograman. Karena kode instruksi clan bahasa
assembly masing-masing tidak sarna, maka
komunikasi dilakukan pacta tingkat paling rendah
yaitu dengan bahasa mesin, berupa bilangan-
bilangan heksadesimal yang menginterpretasikan
kode instruksi TMS320C25. Sedang bahasa
pemrograman yang digunakan adalah bahasa C
yang akan mengirim deretan instruksi berupa
angka-angka heksadesimal ke prosesor
TMS320C25 melalui instruksi 110 port. Untuk
mengembangkan perangkat lunak secara efisien

p

Q

diperlukan pengertian tentang
pengalamatan memori TMS320C25.

Usaha mempercepat waktu perhitungan
transformasi Fourier telah dilakukan yaitu dengan
membuatalgoritma TransformasiFourier Cepat
(Fast Fourier Transform) stall disingkat FFT
seperti yang dilakukan oleh Cooley-Tukey.
Algoritma FFT didasarkan pacta pengfaktoran
matriks yaitu pactaperkalian clanpenambahan yang
mempunyai faktor bobot yang sarna. Besamya
peningkatan kecepatan perhitungan dengan
algoritma FFT adalah NPlog N kali dari
transformasi Fourier langsung.

modus

Transformasi Fourier diskrit 1 dimensi
didefinisikan sebagai berikut :

1 N-I . 1 ~
X(k) =- I x(n) e'j2111\/N= - Lx(n) W~k

N "=0 N "=0

dimana: k merepresentasikan tTekuensi
dinormalisasi dengan harga antara 0 clan2n. X(k)
adalah periodik dengan periods 2n sebagai hasil
langsung dari kondisi pencuplikan x(n).

Pacta algoritma FFT, sejumlah N titik OFT
dipecah-pecah menjadi N/2 titik OFT yang
semakin keci!. Ukuran transformasi terkecil ini
biasa disebut sebagai radix dari algoritma FFT.
Pacta FFT radix-2, transformasi terkecil atau unit
perhitungan dasar adalah 2 titik OFT yang disebut
dengan radix-2 stall bentuk kupu-kupu (butterfly).
Jika P clan Q adalah masukan ke radix-2 kupu-
kuru, maka perhitungan dapat digambarkan dalam
bentuk flowgraph seperti pactagambar 5.

k
P + Q WN

k
P - Q WN

w~

Gambar 4. Flowgraph kupu-kupu FFT radix-2
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Dari persamaan diatas terlihat bahwa
transformasi Fourier dua dimensi merupakan
gabungan daTi transformasi Fourier satu dimensi,
baris demi baris sehingga dihasilkan fungsi F(u,y).
Kemudian dilanjutkan transformasi Fourier satu
dimensi kolom demi kolom sehingga diperoleh
hasil akhir dalam domain frekuensi F(u.v). Peubah
u clan v pada domain frekuensi masing-masing
berhubungan dengan peubah spasial x clany.

HASIL DAN PEMBAHASAN

O.S
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f /f~

Penelitian dilakukan dengan memban-
ingkan waktu perhitungan algoritma FFT pada
TMS320C25 dengan prosesor Intel 80486DX2-66
yang umum digunakan saat ini. perhitungan
dilakukan dengan jumlah data (N) bervariasi daTi
32 sampai 1024 data, kemudian dicatat waktu
perhitungan transformasi Fourier diskrit yang
diperlukan daTi perhitungan algoritma FFT untuk
tiap jumlah data tersebut. Transformasi Fourier
diskrit disini dipergunakan untuk menentukan
spektrum energi amplitudo clan rasa daTi suatu
sinyal
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Gambar 6. Sinyal persegi-empat don spektrum transformasi Fourie JDimensi

Gambar 7. Foto satelit Jakarta Utaro don tronsformosi Fourier 2 Dimensifoto tersebut.
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dengan jumlah operasi matematika yang sebanding

dengan faktor N log N.

KESIMPULAN

Perbedaan antara mikroprosesor DSP
seperti TMS320 dengan mikroprosesor keperluan
umum (general-purpose) seperti Intel 80x86
adalah pada rancangan organisasi memori clan
pengalamatannya, unit logika aritmetika clan
format bilangan yang digunakan pactaperhitungan.
stack, clan kemampuannya dalam menjalahkan
aplikasi-apliaksi pengolahan sinyal dengan sangat
cepat clan handa!. Walaupun sebenamya
TMS320C25 juga mampu menjalankan aplikasi
keperluan umum, tetapi harganya yang relatif
tinggi membuatnya tidak efisien sebagai
mikroprosesor umum.

TMS320C25 mampu melakukan
perhitungan FFT lebih cepat dari Intel 80486DX2
yang sudah dilengkapi math-coprocessor
dikarenakan penggunaan fiXed-point arUhmetic
pacta TMS320C25 lebih cepat dibndingkan
penggunaan floating-point arithmetic pada Intel
80486. Dari hasil penelitian diperoleh peningkatan
clua kali lebih cepa!. Pcrbcdaan kceepalan ini
terutama karena perbedaan daJam memanipulasi
format bilangan, walaupun hasil yang diperoleh
dengan fi\'ed-point arithmetic sedikit berbeda
dengan basil seharusnya dengan perbedaansekitar
0,05% dari niJai sebenarnya.
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TANYAJAWAB

Syarip
- Saya sangat awam dalam hat ini, tapi saya

pernah membaea mengenai pengolahan data
citra dengan metode fuzzy logic, apa kira-kira
perbedaannya dengan metode FFT? (Bagaimana
kelebihan/ kekurangan masing-masing metode
tersebut?). Terima kasih.

M. Syamsa A.
- Metodalogioka Fuzzy menggunakan prinsip

flIngs; keanggotaan, pemetaan don "learning
process ". Jadi suall/ titik (pixel). dianggap
sebagai singleton fuzzy yaitu mempunyai nilai
don fungsi keanggotaannya. Fungsi
keanggotaan memberikan kontribusi pada titik
tersebut dalam semua kelas obyek citro. Jadi
penggunaan analisis Fuzzy berbeda dengan
ana/isis spektrllm frekuensi dengan lI1etode
FFT. Fungsi transforll1asi Fourier adalah
menghuhul1gkal1 domain spasial/tell1porer
dengan domainfrekuensi/energi.

Pramudita A.
- Mohon diberikan contoh hasil perhitungan clan

nilai aslinya yang dalam kesimpulan dinyatakan
hanya berbeda0,05%. Ini bedaterbesaratauacta
hasil yang lebih tepatlsesuai dengan nilai ,
aslinya?

- Berapa kali peningkatan kecepatan perhitungan
yang diperoleh?

M.Syamsa A.
- Dalam masalah binarisasi (digitasi) selalu ado

informasi yang hUang, yang penting berapa
to/erans; yang dapat diterima. Misal bi/angan
pecahan 0,123 akan dipresentasikan dengan
format Q15. Pertama 0.123 dikalikan 215 yaitu
4030.464 dibulatkan menjadi 4030. Bilangan
binernya 0000 1111 1011 1110. Kesalahan
adalah 0, 464/4030x 100%< <0, 05%.

- Peningkatan kecepatan sekitar 2 kali jika
dibandingkan dengan teknologi sejenis, yaitll
80486DX2 yang sudah dilengkapi math-
coprocessor.
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