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Abstract
Voice-over-IP (VoIP) is a collection of technologies for transportation of digitized sound across IP-
networks. Telephony over the Internet is the most famous application of VoIP technology.
A number of processors and interface circuits have been evaluated for use in Voice-over-IP enabled
products with a low production volume spread over a long time. Component cost, development cost
and the processors' expected availability are important factors to consider. 
The result of the study is that general purpose signal processors of the new generation with
microcontroller-like architecture enhancements are the best candidates. Highly integrated SoC circuits
for VoIP-phones are found to be generally unavailable to customers with low purchase volumes. The
author recommends a platform based on the Analog Devices Blackfin family. For systems without
requirement for a complex signalling protocol, such as SIP or H.323, the FreeScale DSP56858 is a
good choice.
For the Blackfin processor ADSP-BF533 a prototype board featuring the Davicom DM9000 ethernet
controller and the Texas Instruments TLV320AIC11 CODEC has been developed. An accompanying
software platform composed of the FreeRTOSTM real-time operating system and the lwIP TCP/IP-
stack has also been ported to the Blackfin processor. The software components are free to use without
licensing costs.
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Sammanfattning
Voice-over-IP (VoIP) är en samling teknologier för transport av digitaliserat tal över IP-nätverk. Den
mest kända applikationen för VoIP-teknik är internettelefoni.

Processorer och gränssnittskretsar som kan realisera ett VoIP-system har utvärderats för användning i
produkter med låga produktionsvolymer spridda över flera år. Komponentkostnad, utvecklingskostnad
och även hur länge komponenterna kommer att tillverkas är viktiga faktorer att ta hänsyn till.

Resultatet av studien är att generella signalprocessorer av den nya generationen, med arkitektur-
förbättringar som ger mer microcontrolleregenskaper, är de bästa kandidaterna. Högintegrerade SoC-
kretsar konstruerade för VoIP-telefoner har visat sig vara otillgängliga för kunder med låga
inköpsvolymer. Författaren rekommenderar en plattform byggd rund kretsfamiljen Blackfin från
Analog Devices. För system som inte har krav på ett komplext signaleringsprotokoll, t.ex. SIP eller
H.323, är DSP56858 från FreeScale ett bra val.

Till Blackfinprocessorn ADSP-BF533 har ett prototypkort med Davicom DM9000 ethernet controller
och Texas Instruments TLV320AIC11 CODEC utvecklats. En basmjukvara bestående av realtids-
operativsystemet FreeRTOSTM och TCP/IP-stacken lwIP har portats till Blackfinprocessorn. Dessa
mjukvarukomponenter kan användas utan licenskostnader.
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1 Introduktion
Mitt examensarbete är del av ett sammarbetsprojekt mellan elektronikföretagen i Kalix. Syftet är att ta
fram en teknikplattform som kan användas till framtidens IP-baserade kommunikationsprodukter,
framförallt produkter som behöver teknik för talkommunikation över IP-nätverk (VoIP). 

De företag som har deltagit i projektet är:
CareTech AB
ElectroTech AB
Microbit 2.0 AB
TeleAlarm Nordic AB.

Projektets övergripande mål är att konstruera en teknikplattform som uppfyller följande krav:
� Låga startkostnader för utveckling av en produkt med plattformen.
� Billig även i kortare serier, d.v.s. i storleksordningen 1000-talet enheter per år.
� En livslängd på 5 år.
� Flexibel, ska inte vara helt låst till VoIP-produkter.

Teknikplattformen ska bland annat ersätta en befintlig hårdvara som har en komponentkostnad på
över 300 kronor. I marknadssegment där VoIP-teknik måste konkurrera med analog telefonteknik är
detta för dyrt. Projektet är därför starkt fokuserat på att få en hårdvara med låg tillverkningskostnad.

1.1 Examensarbetes mål
Examensarbete bestod av följande 3 delmoment:
1. Ta fram två kravspecifikationer för teknikplattformen som belyser tekniska och ekonomiska krav.

Första kravspecifikationen avser en billig terminal för slutanvändare och den andra är för
centralenhetsapplikationer som samtidigt ska behandla många talkanaler.

2. Analysera kravspecifikationerna från steg 1 och finna lämpliga hård- och mjukvaru-lösningar som
uppfyller kraven. Resultatet ska publiceras i en rapport till de deltagande företagen. Rapporten ska
på blockschemanivå beskriva hårdvarukonstruktionen av de föreslagna lösningarna.

3. En prototyp av hårdvara för terminalkravprofilen konstrueras av Microbit 2.0 AB. I
examensarbetet ingår att verifiera konstruktionen samt ta fram en mjukvaruplattform med
drivrutiner och TCP/IP-stack.

1.2 Begränsningar
Endast befintliga kretsar och mjukvarukomponenter ska utvärderas. Konstruktioner med FPGA eller
egenutvecklade ASIC-kretsar är helt uteslutna på grund av låga produktionsvolymer i kombination
med krav på lågt pris.

1.3 Rapportens struktur
Kapitel 2 motiverar antaganden som gjorts och beskriver hur arbetet har organiserats.
Kapitel 3 och 4 ger en teoretisk bakgrund till VoIP och ekosläckning.
Kapitel 5 analyserar kravspecifikationerna för att ge underlag till val av lämpliga kretsar.
Kapitel 6 innehåller en översikt av lämpliga kretsar och de plattformkonstruktioner som jag
rekommenderar.
Kapitel 7 beskriver arbetet med prototypen: verifiering av hårdvara och utveckling av basmjukvara.
Kapitel 8 diskuterar mina resultat och framtida arbete på VoIP-plattformen.
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2 Metod och antaganden
För att få en uppfattning om projektdeltagarnas behov tog jag fram ett frågeformulär som
distribuerades till samtliga företag inom Elektropolis. Företag som visade sig intresserade och svarade
på frågeformuläret har jag sedan tillsammans med kollegor från Microbit intervjuat för att diskutera
deras behov och hur de vill använda VoIP-teknik.
Inget av företagen hade då konkreta planer på en produkt med VoIP-teknik och resultatet från
intervjuerna går inte direkt att formulera som en kravspecifikation. Huvudkraven från deltagarna var i
stort sett lågt pris, interoperabilitet med system för telefoni över IP samt möjlighet till samtal i full-
duplex. Jag har därför utgått ifrån grundkraven för VoIP-teknik och formulerat två kravspecifikationer
för en VoIP-terminal med lågt pris samt en plattform för centralenheter med många talkanaler och en
koppling till telefonnätet. De två kravprofilerna stämmer överens med den typ av produkter som
företagen utvecklar.
Beteckningarna terminal och centralenhet används i rapporten för att hänvisa till de två
kravprofilerna.
Vid sökande av lämplig hårdvara och mjukvara till dessa plattformar har jag gjort följande
antaganden:
1. En processorlösning med endast en CPU-kärna blir billigare att utveckla för. Som ingenjör behöver

man bara lära sig en utvecklingsmiljö och en processor. Programfelsökning är enklare.
2. En helt applikationsspecifik VoIP-processor passar sämre eftersom den har ett smalt

användningsområde och därmed måste investeringar betala sig på färre projekt. 

På Microbit har vi också gjort bedömningen att en sådan processor fort kan försvinna från
marknaden när de stora kunderna byter till nästa processorgeneration. 

3. Fri mjukvara bör användas på plattformen för att hålla nere licenskostnader. För första produkten
kan anpassningskostnaderna överstiga licenskostnaden för motsvarande kommersiella produkt,
men i längden tjänar man på det fria alternativet. Särskilt när anpassningskostnaderna kan delas
mellan flera företag.

I projektets implementationsfas har en hårdvaruplattform baserad på Analog Devices Blackfin 533
samt grundläggande mjukvara tagits fram. För att minska riskerna med detta har ett utvecklingskort
från processortillverkaren kombinerats med ett egenutvecklat expansionskort med de utvalda
gränssnittskretsarna.
Verifiering av konstruktionen ska först ske på schemanivå för att upptäcka fel innan produktion av
mönsterkort. Hårdvaran kan sedan testas genom utveckling av testprogramvara som skickar och tar
emot data via de olika gränssnittskretsarna.
Till sist har mjukvaruplattformen med realtidsoperativsystem, TCP/IP-stack och drivrutiner
utvecklats. Här har fokus varit på en lösning fri från licenskostnader, men även en kompakt lösning.
Om en applikation kan köras helt och hållet i processorns interna minne kan hårdvarukostnaden
minskas med flera dollar. Det är framförallt andra användningsområden för hårdvaruplattformen som
kan ha nytta av en kompakt mjukvaruplattform eftersom en fullständig telefonapplikation troligen inte
ryms i internt minne.
Programspråket C har används till största delen av programmet. Endast de delar av realtidsoperativ-
systemet som inte kan skrivas i C har implementerats i assembler.
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3 En introduktion till VoIP
Kapitlet beskriver översiktligt de tekniker som finns i ett VoIP-system, både hårdvara, protokoll och
mjukvara.
Idag talar många medier om VoIP-tekniken som ska förbättra våra kommunikationer. I dessa
sammanhang handlar det ofta om telefoni över IP. VoIP kan användas i andra tillämpningar än ren
telefoni. Som exempel kan nämnas trygghetslarm i äldreboenden, distribution av radiokanaler till
patientsalar på ett sjukhus och system för utrop av information i högtalare (s.k. PA-system).
I grunden är VoIP bara en metod för att överföra ljud över ett TCP/IP-nätverk. Utgångspunkten är ljud
som kommer in från omvärlden till en AD-omvandlare. Den producerar ett antal sampel per sekund.
Samplen samlas i grupper om 10-20 millisekunder och paketeras för att skickas över ett nätverk till
mottagare som i rätt ordning skickar sampel till en DA-omvandlare. Mottagaren har en elastisk buffert
för att hantera skillnader i paketens överföringstid, så kallat jitter.

3.1 Hårdvara i en VoIP-enhet
En VoIP-terminal har följande 3 huvudkomponenter som beroende på integrationsnivå inryms i 1 till
6 kretsar:
1. Fysiskt nätverksgränssnitt
Ethernet över kopparkabel, 10Base-T och 100Base-T, är den helt dominerande tekniken för
nätverksuppkopplingar i ett lokalt nätverk. Trådlösa nät (WLAN) etablerar sig också mer och mer
eftersom tekniken har blivit billig och kan erbjuda hög datahastighet.
Hårdvaran som hanterar anslutning till ett ethernet består av två logiska delar. En MAC (Media
Access Controller) hanterar protokollet på en digital nivå och en PHY sköter omvandling mellan en
digital bitström och den analoga signal som finns på kopparkabeln. Om dessa två delar finns i samma
krets benämns den ethernet controller.
2. En processorenhet
Processorenhetens uppgift är att hantera protokollstack för TCP/IP, digital signalbehandling och
protokoll för uppkoppling av talkanaler.
Processorenhetens två huvuduppgifter, protokollhantering och signalbehandling, ställer olika krav på
processorarkitekturen. Det är därför vanligt med separata processorkärnor optimerade för vardera
uppgift som kan inrymmas i varsin krets eller placeras på samma kisel. Idag finns också arkitekturer
som kombinerar båda egenskaperna i en processorkärna. Observera att i detta sammanhang betyder
MAC en funktion som adderar produkten av två tal till ett ackumulatorregister.
Arbetsminne måste normalt kopplas in externt eftersom få processorer har tillräckligt internt minne
för att implementera de avancerade protokoll som behövs för telefoni över IP. Det finns två
huvudtyper av arbetsminnen: SRAM och SDRAM. Generellt är SRAM dyrare än SDRAM eftersom
SRAM upptar större kretsyta per bit.
Programmet lagras normalt i ett externt FLASH-minne som behåller sitt data när strömmen bryts och
kan programmeras om minst 1000 gånger. I den prestandaklass som VoIP-kretsar finns i är det
ovanligt med FLASH-minne inbyggt i processorn.
3. Ett analogt gränssnitt för ljud
Mikrofon och högtalare arbetar med analoga signaler som måste omvandlas till och från digitalt
format med en AD- respektive en DA-omvandlare. I ljudapplikationer kombineras de ofta i en krets
som benämns CODEC.
En CODEC arbetar med en fast eller programmerbar samplingsfrekvens som styr hur mycket av
frekvensbandet som finns tillgängligt på den digitala sidan. Telefonnätet arbetar med en
samplingsfrekvens på 8 kHz och därför används denna frekvens ofta i VoIP-system. För bättre
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diskantåtergivning har en del system även stöd för 16 kHz samplingsfrekvens.

3.2 Mjukvarukomponenter i en VoIP-enhet
Implementationer av protokoll och kodningstandarder utgör en stor del av programmet. Det finns
också en signalbehandlingsdel av varierande komplexitet beroende på de ljudkvalitetskrav som ställs.
Följande programmoduler finns normalt i en terminal:
1. TCP/IP-stack
En TCP/IP-stack hanterar internetprotokollen IP, TCP, UDP, ICMP och IGMP.
I VoIP-system används TCP framförallt för styrprotokoll som hanterar upp- och ned-koppling av
samtal. En minimal applikation som inte behöver kommunicera via standardiserade styrprotokoll kan
eliminera TCP och därmed förbruka mindre minne.
UDP används för paketorienterad data som inte kräver säkra leveranser. Ljuddata som ska anlända
utan onödig fördröjning använder UDP som transportlager för att omsändningar av förlorade paket
inte ska fördröja efterföljande ljudpaket och för att UDP använder mindre nätverkskapacitet.
IGMP styr multicastfunktionen i IP. Med multicast kan en sändare samtidigt sända till obegränsat
antal mottagare på ett bandbreddseffektivt sätt. Multicast kan i VoIP-system användas för
konferensfunktioner och allmänna anrop som ska nå många mottagare.
2. Protokollen RTP och RTCP
RTP [RFC3550] beskriver hur digital media ska paketeras i ett UDP-paket och förses med extra
information som behövs för att mottagaren ska kunna återskapa mediaströmmen i rätt ordning. RTCP
är en kontroll- och statistikkanal kopplad till RTP-strömmen. 
Protokollet RTCP är inte nödvändigt att implementera för förbindelser mellan två VoIP-enheter
eftersom andra styrprotokoll delvis utför de uppgifter som RTCP ursprungligen hade i
multicastbaserade konferenssystem.
3. Protokoll för etablering av talkanaler
I ett slutet system som inte behöver kommunicera med utrustning från andra tillverkare kan valfritt
protokoll användas för att ringa mellan enheter.
För interoperabilitet står valet mellan två protokoll: H.323 [H323] och SIP [RFC3261]. 
H.323 är äldre och därför kan man anta att implementationerna är mognare och att programvara från
olika leverantörer kan kommunicera utan problem. Baksidan av H.323 är att protokollet är komplext
och består av flera delprotokoll.
Första versionen av SIP kom år 1999 och finns nu i många tillverkares produkter. SIP kan anses
enklare eftersom det till att börja med är textbaserat och inte består av mer än 2 delprotokoll. Trots
detta är en kommersiell SIP-lösning inte billig och man får räkna med en investering i
storleksordningen ett par hundra tusen kronor från ledande leverantörer.
4. Duplexhantering
Olika metoder finns för att hantera problemet med rundgång och eko som uppstår när ljudet går ut i
högtalare och sedan återkopplas till mikrofonen.
Vanligt i analoga produkter är talstyrd halv duplex. På tråden går ljud samtidigt åt båda hållen men i
högtalarna släpps bara den part som talar högst fram. Metoden går lätt att implementera i ett digitalt
system. En förutsättning för att detta ska fungera är att signalen som återkopplas till mikrofon inte har
förstärkts relativt den uppspelade signalen. Då kommer metoden att växla riktning och blir instabil.
Akustisk ekosläckning är ett mer sofistikerat sätt att hantera problemet. Alla samtalsparter kan då tala
samtidigt och ekot subtraheras bort från signalen som mikrofonen har registrerat. Metoden beskrivs
mer ingående i nästa kapitel.
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5. Talkodning
En AD-omvandlare med 16-bitars upplösning och 8 kHz samplingsfrekvens genererar 128 kbit digital
talinformation per sekund. En mängd algoritmer finns för att reducera informationsmängden.
ITU G.711 är den talkodning som telefonnätets digitala delar utnyttjar och är därför ett naturligt val
för VoIP-system med koppling till telefonnätet. Kodningen består av en olinjär kvantisering som
reducerar ett ljudsampel till 8-bitar på ett sätt som behåller ett stort dynamiskt område. Datamängden
halveras därmed till 64 kbit per sekund. Med G.711-kodning kan alla typer av ljud representeras.
Om systemet ska fungera över länkar med låg bandbredd kan en sofistikerad talkodningsalgoritm
användas istället. Vanligt förekommande i VoIP-telefoner är ITU-standarden G.729 som reducerar
informationsmängden till 8 kbit per sekund [G729]. Talkvalitén blir något sämre än G.711 och endast
talljud representeras bra av kodningen. Observera att algoritmen omfattas av ett antal patent och
patentroyalty måste betalas på varje såld enhet [SIPRO].
Ett alternativ till G.729 är den talkodning som används i dagens GSM-telefoner, GSM-standard 06.60.
Den har en datahastighet på 12,2 kbit per sekund [GSM0606]. Enligt osäkra uppgifter är den fri från
patentroyalty och med en egen implementation innebär det att ingen rörlig kostnad tillförs varje
producerad enhet.
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3.3 Realisering av ett VoIP-system
De olika delkomponenterna i ett VoIP-system sammanfattas i figur 1. En implementation av systemet
kan fördela dessa komponenter till kretsar och processorer på flera sätt för att uppnå en optimal
lösning enligt något kriterium, ofta lägsta kostnad per kanal.

Konstruktion av VoIP-terminaler sker normalt enligt följande två modeller i figurerna 2 och 3.
Alternativ ett är en medelhög integrationsnivå där en s.k. IP appliance-krets används. Den innehåller
separata microcontroller- och signalprocessor-kärnor. Det andra alternativet är en fullt integrerad
VoIP-krets där de analoga gränssnitten har flyttats in. Microcontrollern hanterar alla protokoll som
behövs för en VoIP-uppkoppling och skickar sedan taldata till signalprocessorn för vidare behandling.
Uppdelningen på två processorer görs bland annat för att i de flesta arkitekturer är den ena processorn
dåligt anpassad att utföra uppgifterna som den andra har. Det ger också en isolation mellan signal-
behandlingsprogrammet som har större realtidskrav och protokolldelen som tolererar större
odeterminism i exekveringstiden.
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4 Ekosläckning
Eftersom akustisk ekosläckning kan komma att användas i projektet så var det av intresse att utreda
vilka krav som det ställer på hårdvaran. Kapitlet ger en teoretisk bakgrund till ekosläckare och
metoden NLMS som kan realisera det adaptiva filter som behövs i en ekosläckare.

4.1 Grundläggande teori
Vi har ett system med högtalare och mikrofon placerade i ett rum med okända akustiska egenskaper.
Problemet är att finna en metod som från inkommande ljud eliminerar ekodelen samtidigt som ljud
med ursprung i rummet släpps igenom.
Enheten kan placeras i rum med kraftigt varierande akustiska egenskaper som dessutom ändras med
tiden. Ekot påverkas bland annat av rummets storlek, ytors struktur och rörliga föremål. En metod för
ekoeliminering måste därför snabbt anpassa sig efter förändringar i omgivningen.
Den vanliga lösningen är i form av ett tidsdiskret adaptivt filter. Filtret är normalt av typen FIR med
ett ändligt impulssvar av längden N.

Filtret försöker utifrån den utsända ljudsignalen återskapa en digital kopia av ekot som sedan kan
subtraheras bort från inkommande signal. Den adaptiva algoritmens uppgift är att justera filtret så att
maximal ekosläckning uppnås. Uppgiften försvåras av två bruskällor. Dels så finns det ett
bakgrundsbrus i rummet. Det största problemet är dock dubbeltalsituationer. När båda parterna talar
samtidigt måste den adaptiva algoritmen ta paus. Det är inte lätt att snabbt detektera denna situation.
Ekosläckarens prestanda bedöms utifrån i huvudsak två kriterier:
1. Maximal ekosläckning i dB (ERLE). Under antagande om ett linjärt system kan ERLE beräknas

med följande formel [BRE99], beteckningar enligt figur ovan:

ERLE�10�log10�
E �g2�n��

E ��g �n��c �n�� ² � �
. (1)
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Figur 4: Blockschema akustisk ekosläckare.
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2. Konvergenstid, d.v.s. hur snabbt filtret anpassas vid start från grundtillståndet och till ändringar i
den akustiska miljön.

Fram till och med 2004 gällde ITU-standard G.167 som direktiv vid prestandamätning av akustiska
ekosläckare i telefoniapplikationer. Kommersiella ekosläckare anger därför att de uppfyller kraven i
denna standard. Nu är det istället en serie dokument: [P330], [P340] och [P342] som gäller.
Standarden föreskriver följande krav på en akustisk ekosläckare i en telefon med hands-free:
� Mätningar ska göras i ett rum med ekotid på ca 500 ms. Ekotid definieras som tiden det tar för

ljudenergin att falla 60 dB när en ljudkälla abrupt stängs av [BRE99].
� Efter att algoritmen har stabiliserat sig ska ekodämpning vid inkommande tal uppgå till minst 45

dB. Dämpningen avser hela telefonenheten vilket innebär att ekosläckaren inte behöver göra hela
jobbet.

� Efter 1 sekund ska 20 dB dämpning uppnås.
I [BRE99] diskuteras hur långt impulssvaret på det adaptiva filtret behöver vara för att få en viss nivå
av ekosläckning. Med antagande om ett rumimpulssvar som avtar exponentiellt fås följande samband:

ERLE max�
60	T c

T r
�dB � . (2)

Där Tc är filtrets längd och Tr är ekolängden. För att uppnå 45 dB ekosläckning med ett filter så måste
alltså filtrets impulssvar ha en längd på minst 75% av rummets ekotid.
I verkligheten finns det förutom brus ytterligare faktorer som försämrar prestandan på en akustisk
ekosläckare:
� Begränsad dynamik och avrundningsfel i beräkningarna i en DSP gör att maximal teoretisk

ekosläckning inte nås.
� Antagandet om ett linjärt system är felaktigt. Olinjäriteter uppstår i t.ex. förstärkare och

högtalarelement. Det adaptiva FIR-filtret kan bara ta bort den del av ekot som går att modellera
med den linjära modellen.

Det finns olika metoder att släcka även ekot som systemets olinjäritet ger, men dessa avhandlas
inte här. En bra implementation av det adaptiva filtret är den del av ekosläckaren som dominerar
resursförbrukningen.

4.2 Adaptiva filter baserade på NLMS-metoden
NLMS (Normalized Least Mean Squares) är den algoritm som jag har valt att utgå ifrån för att
uppskatta hårdvarukraven.
� Den är enkel att implementera.
� Har komplexitet O(N).
� Det finns många artiklar som beskriver sätt att förbättra algoritmen, både för att minska antal

beräkningsoperationer och för att snabba upp konvergenstiden. Baserat på experimenten i [BRE99]
kan man dra slutsatsen att någon form av förbättring är nödvändig för att få acceptabel
konvergenstid.

� Andra kända algoritmer (RLS och affina projektionsfilter) närmar sig eller överstiger gränsen för
vad som kan göras i en billig signalprocessor. Se [HAY01] för en utförlig beskrivning av de
algoritmerna.

De två ekvationer som implementerar kärnan i NLMS är följande [HAY01], med beteckningar enligt
figur 4:
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Låt x(n) vara vektorn [ x(n) ... x(n-N+1) ]T av de från fjärrenheten N senaste mottagna ljudsamplen.

e �n��d �n��c �n�T x �n�  . (3)

c �n
1��c �n�

�

�x �n��2 x �n�e �n�  . (4)

Ekvationerna visar hur det skattade impulssvaret c iterativt beräknas varje gång ett nytt ljudsampel
finns tillgängligt. Med ekvationerna kan minnesförbrukningen och antalet beräkningsoperationer per
sekund i en DSP skattas.

4.3 Linjeekosläckning
Ett närbesläktat problem i telefonisystem är det eko som uppstår i hybrider, övergången mellan
telefonledningens 2 trådar till separata trådpar för sändning och mottagning. Dessa hybrider finns
både i telefonen och på telestationen. Med perfekt impedansanpassning uppstår inte detta eko, men i
verkligheten uppnås inte perfekt anpassning.
Vid samtal mellan två analoga telefoner störs man inte av detta eko eftersom fördröjningen är
tillräckligt kort. Därför har telefonnätet inte heller någon funktion som eliminerar ekot, förutom för
internationella samtal. Om en av samtalsparterna däremot har en IP-telefon kommer ekot att fördröjas
tillräckligt för att bli irriterande och det måste därför elimineras i enheten som hanterar övergången
från telefonnät till IP-nät.
Konstruktionen av en linjeekosläckare liknar en akustisk ekosläckare. Skillnaden är att impulssvaret
är mycket kortare. Därmed kan en enklare algoritm användas eftersom konvergenshastigheten är
proportionell mot längden på impulssvaret.
ITU-standarden G.168 reglerar linjeekosläckare som används i telefonnätet.
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5 Analys av kravspecifikationer
För att göra ett bra val av hårdvaruplattform behövs underlag i form av minnesförbrukning och
erforderlig processorprestanda. Jag har därför analyserat de moment i kravspecifikationerna som
bidrar till dessa parametrar och sammanställt tabeller för olika målapplikationer.

5.1 Beräkningskapacitet
I en terminal är det signalbehandlingsdelen som är den mest prestandakrävande delen i programmet. I
en centralenhet måste även pakethantering räknas in eftersom den ska hantera många kanaler
samtidigt.
I tidigare projekt har Microbit uppmätt att en 20 MHz processor kan hantera 10 samtidiga
talströmmar, där varje talpaket innehållet 20 millisekunder tal. Utifrån detta kan man uppskatta att
pakethantering av en ljudström i en riktning förbrukar 2 MIPS givet att ramstorleken är 20
millisekunder.
Prestandan på en DSP mäts inte bara i enheten MIPS utan även MMAC. Det värdet anger antalet
Multiply-And-Accumulate-operationer som kan utföras per sekund. En modern DSP kan utföra minst
en sådan operation per klockcykel. När man betraktar en uppgift om en algoritms MIPS-förbrukning
på en viss DSP är det svårt att veta vad leverantören egentligen avser. Ofta är det inte antalet
instruktioner utan antalet klockcykler som räknas. En DSP som utför flera MAC per klockcykel kan
utföra beräkningen på färre antal klockcykler. 
De talkodningar som omnämns i kravspecifikationerna har följande ungefärliga prestandakrav,
samtidig sändning och mottagning:

Talkodning MIPS Källa
G.711 0,2
G.726 7,2 [VOC726]
G.729A 10,8 [VOC729]

Tabell 1: Prestanda för olika talkodningsalgoritmer (processorarkitektur ADSP-218x med 1 MAC per klockcykel).

En prestandaestimering för ekosläckaren är svårare att göra eftersom det, i det akustiska fallet, behövs
något mer sofistikerat än en vanlig NLMS för att få acceptabel akustisk prestanda. I fallet
linjeekosläckning kan NLMS-ekvationerna (3) och (4) ge en bra indikation. Ekvationerna utvärderas
varje gång ett nytt ljudsampel finns tillgängligt, alltså fs gånger per sekund.
I filterekvationen (3) beräknas en skalärprodukt av två vektorer med längden N. I en modern DSP tar
detta högst N instruktionscykler att exekvera. I uppdateringsekvation (4) beräknas magnituden av
vektorn x och detta tar N cykler. Ofta ersätts magnitudberäkningen med ett löpande medelvärde av
signalens amplitud för att få en snabbare algoritm. I samma ekvation uppdateras filtervektorn c och
det tar 2N klockcykler. Sammanlagt 3N cykler per sampel med ovan nämnda optimering.
Längden N beror av impulssvarets utsträckning i tiden T och samplingsfrekvensen fs enligt följande
ekvation:

N�T�f s  (5)

Samplingsfrekvensen i systemet är 8 kHz. I fallet akustisk ekosläckning utgår jag från ett impulssvar
på 0,128 sekunder och det ger N=1024. För linjeekosläckning är 0,016 och 0,032 sekunder
impulssvar vanligt i kommersiella implementationer. Med det längre impulssvaret tolereras längre
fördröjning i telefonnätet innan ekosläckning av hybridekot från fjärrtelefonen upphör. Microbit har i
en befintlig produkt använt 0,02 sekunder och det resulterar i N=160.
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Totalt antal MIPS för NLMS:
Linjeekosläckning: 3,84 MIPS
Akustisk ekosläckning: 24,6 MIPS
Detta är alltså för att implementera grundekvationerna i NLMS. För akustisk ekosläckning är det
otillräckligt. Jag uppskattar en ökning med en faktor två för att kunna utföra t.ex. signaltrans-
formationer och kompensera för olinjäriteter. Detta resulterar i en prestandakrav på 50 MIPS.

5.2 Minnesförbrukning
Prestandaestimeringarna för signalbehandlingsalgoritmerna förutsätter att alla data finns tillgängliga i
snabbt internt arbetsminne. Detta realiseras antingen genom att 1) hela tiden ha internt minne
reserverat för datat, eller att 2) genom schemaläggning av en DMA-enhet automatiskt kopiera data
mellan internt och externt arbetsminne så att datat finns tillgängligt när beräkningen på nästa kanal
ska utföras. 

5.2.1 Ekosläckning
I fallet ekosläckning tar datakopiering flera gånger längre tid än själva beräkningsalgoritmen och
därmed måste paus göras mellan varje kanal tills datat för nästa har överförts. Slutsatsen blir att första
lösningen ska användas för att få bra prestanda på ekosläckningen i en centralenhetsapplikation.
I en terminal med akustisk ekosläckning på bara en kanal är det också nödvändigt med internt arbets-
minne för filterdatat. Att arbeta direkt mot ett SDRAM-minne är inte att rekommendera. En vanlig
NLMS med 128 millisekunder impulssvar genererar 16,4 miljoner lästransaktioner och 8,2 miljoner
skrivtransaktioner per sekund1 och detta kan i värsta fall förbruka all kapacitet på den extern bussen
på grund av sidbyten i minnet och konstanta växlingar mellan läs och skrivläge. DMA, som kopierar
data effektivare, kan vid behov utnyttjas för att dela upp beräkningarna på mindre datablock, på
bekostnad av betydligt längre exekveringstid. Därmed måste inte hela tillståndet i NLMS-algoritmen
rymmas i det interna minnet. Beräkningarna nedan ger då en övre gräns för mängden snabbt minne
som behövs för akustisk ekosläckning.
Jag refererar till NLMS-ekvationerna (3) och (4). Där framgår att NLMS har två tillståndsvektorer.
Det skattade impulssvaret c och signalvektorn x med vardera N element. 
Minnesförbrukning för en enkel NLMS blir då, givet att varje vektorelement är ett 16-bitars ord, per
instans av ekosläckaren:
Linjeekosläckare: 0,625 Kibyte.
Akustisk ekosläckare: 4 Kibyte.
Detta är alltså för den teoretiska algoritm som beskrivits tidigare. För att ha marginaler till
förbättringar och implementationstekniska minneskrav lägger jag på 50% för linjeekosläckaren och
100% för den akustiska ekosläckaren. Detta resulterar i 0,94 Kibyte respektive 8 Kibyte per instans.
Jag har jämfört med befintliga kommersiella implementationer av akustiska ekosläckare och de
använder mellan 4 och 20 Kibyte minne för 128 millisekunder impulssvar.

5.2.2 Talkodning
Minnesförbrukning för en talkodare består dels av data unik för varje talkanal samt tabeller etc. som
används i talkodningsalgoritmen.
Vardera kanal behöver en buffert med okodat tal i den blockstorlek som talkodaren är inställd på.
Detta är normalt 20 millisekunder och ibland 10 millisekunder. Denna buffert förbrukar 320
respektive 160 byte minne vid 8 kHz samplingsfrekvens. Det behövs också en buffert för kodat tal i
samma blockstorlek, minnesförbrukningen för den beror på talkodaren. Slutligen har algoritmen ett

1 Det externa minnet antas ha 16 bitar ordstorlek.
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tillstånd som ska sparas mellan varje anrop, storleken på detta data beror på talkodningsstandaren och
sättet att implementera algoritmen. Jag har uppskattat storleken på detta data genom att ta medel-
värdet av några kommersiellt tillgängliga implementationer.
Det kanalspecifika datat är litet i relation till exekveringstiden på algoritmen. Det innebär att bara tre
kopior behövs i det snabba arbetsminnet: resultatet från förra kanalen som skrivs tillbaka, den kanal
man arbetar på just nu samt nästa kanals data som laddas in.
Storlek på tabeller etc. har jag också uppskattat genom att studera kommersiellt tillgängliga
implementationer. Större tabeller kan innebära att implementationen blir snabbare.
G.726
Antag 20 millisekunder blockstorlek och 32 kbit per sekund datahastighet.

Gemensam data 3000 byte

Per kanal
Okodad buffert 320 byte
Kodad buffert 80 byte
Tillstånd 100 byte
Summa 500 byte

Tabell 2: Minnesförbrukning G.726 talkodare.

G.729
Fast blockstorlek på 10 millisekunder och datahastighet på 8 kbit per sekund.

Gemensam data 7000 byte

Per kanal
Okodad buffert 160 byte
Kodad buffert 10 byte
Tillstånd 3000 byte
Summa 3170 byte

Tabell 3: Minnesförbrukning G.729 talkodare.

Om mer än 2 kanaler ska kodas beräknas alltså rekommenderad mängd snabbt arbetsminne enligt
följande formel:

Minnesmängd �Gemensam data
3 �Data per kanal  . (6)

5.2.3 Övriga programmoduler
Minnesförbrukning för övriga programmoduler har inte uppskattats eftersom de inte är beroende av
åtkomst till snabbt arbetsminne. Ett externt arbetsminne av typ SDRAM har idag en minsta storlek på
64 Mibit vilket mer än väl täcker minneskraven för en TCP/IP-stack och SIP-protokollet.
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5.3 Övriga tekniska krav
Uppgraderbarhet via nätverk förutsätter att ett flash-minne används för lagring av programkoden.
Detta är normalt den typ av minne som används vilket innebär att inga extra kostnader påförs
produkten. Det är ovanligt att snabba processorer exekverar kod direkt från flash-minnet. Detta
innebär att omprogrammering av minnet kan ske stegvis under drift, utan att hela det nya programmet
först har lagrats i arbetsminnet vilket kan ställa högre krav på mängden arbetsminne.
En displaymodul kan anslutas på flera sätt till en processor. Vanliga metoder är 4 eller 8 bitar
parallellbuss, mindre vanligt är en seriell buss. Displayer med parallellbuss kan vara så långsamma att
moderna processorers minnesbuss inte kan användas för att kommunicera med displayen. Istället
måste kommunikation ske via generella I/O-pinnar på processorn. I fallet 4-bitar buss förbrukas då
cirka 6 I/O-pinnar beroende på antalet kontrollsignaler.
Inkoppling av en WLAN-modul kan också ske på flera sätt. Vid tidpunkten för genomgång av
kretsutbudet var utbudet av moduler för inbyggda system mycket begränsat. En snabb genomgång av
WLAN-kretsar visar dock att de ofta kan kopplas in via USB eller 8/16-bitar databuss. De flesta
processorer har därmed möjlighet att kommunicera med WLAN-moduler, förutsatt att någon
konstruerar en färdig modul2 inriktad mot inbyggda system.

5.4 Summering hårdvarukrav
I tabellen nedan sammanfattas uppskattade prestandakrav för 3 typer av målapplikationer, en terminal
med full duplex, en mindre centralenhet för upp till 8 telefonlinjer och en större centralenhet för upp
till 32 telefonlinjer.

MIPS Snabbt minne [Kibyte]
Terminal Central 8

kan.
Central
32 kan.

Terminal Central 8
kan.

Central
32 kan.

G.726 230 4,4
G.729 11 88 10 16
Pakethantering 4 32 128
Linjeekosläckning 31 122 7,5 30
Akustisk ekosläckning 50 8
Summa 65 151 480 18 23,5 34,4

Tabell 4: Summering av prestandamåtten MIPS och snabbt minne för de 3 applikationstyperna.

2 En WLAN-modul består av WLAN-krets, radiokrets och antenn.
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6 Utvärdering av teknikplattformar
I kapitlet finns en översikt av kretsar för VoIP-system samt ett antal konstruktionsförslag på
teknikplattformar som jag har bedömt lämpliga enligt projektets kravspecifikationer.
Med teknikplattform avser jag en sammansättning av hårdvaran som beskrivs i avsnitt 3.1 och även
protokollstack för TCP/IP eftersom det är en fundamental mjukvarukomponent. 
Framförallt är det viktigt att hitta rätt kombination av processor och ethernet controller. Övriga
komponenter som SDRAM och flashminne är standardiserade och man kan välja den billigaste
leverantören när det är dags för produktion.
Prisuppgifter fås ofta i en annan valuta än svenska kronor. För enklare jämförelse är alla priser
konverterade till kronor enligt de valutakurser som finns angivna i Bilaga 2.

6.1 Processorkretsar
Genomgången av processorutbudet gjordes i april 2004. Följande lista av tillverkare och
kretsbeteckningar är med andra ord redan lite föråldrad, särskilt prisangivelser ska betraktas som
inaktuella. Om inget annat anges är prisuppgifterna hämtade från en svensk distributör.
Sökningen har framförallt gjorts via Internet hos välkända tillverkare. Några tips har kommit från
svenska elektronikdistributörer, bland annat Arrow, Memec Unique/Insight och ACTE.
Kravanalysen har visat att signalbehandlingskapacitet på uppemot 60 MIPS kan krävas i en terminal.
Därför har endast processorer med en DSP-liknande arkitektur studerats.
En ren DSP har tidigare inte varit konstruerad för att effektivt och portabelt köra program skriva i
högnivåspråk. De två främsta faktorerna som påverkar detta är adressering av minne och
stackhantering. Program skriva i C förutsätter ofta att minnet kan adresseras med upplösning på 1
byte, medan DSP-arkitekturer har haft ord med 16 eller 24 bitar som minsta adresserbara enhet. Det
har saknats särskilda register för stackpekare och anropstacken har ofta varit hårdvarubaserad med en
begränsad storlek. 
Idag finns flera DSP-arkitekturer med förbättringar som åtgärdar dessa brister. En processor med
förbättrad arkitektur kan köra all programvara i en VoIP-enhet och därmed behövs inte en
kombination av två processorkärnor. I listan nedan finns exempel på båda typerna av arkitekturer.

6.1.1 Agere
Erbjuder en högintegrerad VoIP-lösning vid namn T8300. Den består av två processorkärnor, en
ARM och en Lucent DSP. Det finns också en mjukvaruplattform med DSP-algoritmer,
operativsystem och SIP-protokoll.
Plattformen har ej studerats närmare eftersom företagets representant meddelade att de inte är
intresserade av lågvolymkunder.

6.1.2 Analog Devices
En känd DSP-tillverkare. De har en generell processorfamilj med beteckningen Blackfin som erbjuder
en lämplig plattform för VoIP.
Blackfin är en kombination av RISC-processor och DSP integrerad i samma processorkärna. Familjen
innehåller modeller med varierande intern minnesmängd och klockfrekvens. Inbyggd ethernet
saknades vid tidpunkten för genomgången, men ska enligt uppgift lanseras kvartal 1 2005.
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Följande modeller är intressanta för projektet:

Beteckning Frekvens
[MHz]

Internt
arbetsminne
[Kibyte]

Pris vid beställning av 1000 st [SEK]

ADSP-BF532SBST400  400 36 73,20
ADSP-BF533SKBC600  600 68 164,70

Tabell 5: Blackfinkretsar.

6.1.3 Atmel
Har en Smart Internet Appliance Processor AT75C221. Den är uppbyggd runt två processorkärnor,
en 40 MHz ARM7 och en 60 MHz OakDSP. Kretsen innehåller ej CODEC eller ethernet PHY.
DSP-prestandan är precis i linje med vad som behövs i en terminal med akustisk ekosläckning och det
finns mycket internt minne. Processorn ligger dock högt i pris relativt dess integrationsnivå, 113 kr i
1000-tal. Därför har den ej kvalificerat sig för vidare studier.

6.1.4 Broadcom
Erbjuder en högintegrerad hårdvarulösning i sin BCM1115 VoIP-krets. Den behöver endast
kompletteras med minne eftersom CODEC och ethernet är inbygga. Prestandan är tillräcklig för
talkodning och akustisk ekosläckning. Prisuppgift enligt pressrelease är 99 kr vid köp av 25000
kretsar.
Broadcom meddelar att kunder med årlig inköpsvolym mindre än 1 miljon dollar inte är välkomna.
Därmed är den utesluten för projektet.

6.1.5 FreeScale Semiconductor3

FreeScale har anpassat en familj digitala signalprocessorer så att de även fungerar bra med vanliga
applikationer. I denna familj hittade jag DSP56858 som en bra kandidat för VoIP-terminaler. Priset
ligger i 1000-tal på 72 kr. Den är därmed en direkt konkurrent med ADSP-BF532 från Analog
Devices.
Processorn går att köra i 120 MHz och har därmed tillräcklig prestanda för en terminal med akustisk
ekosläckning. Minnesmängden är större än Blackfins, 48 Kibyte. Programminnet är på 80 Kibyte och
det är därmed möjligt att implementera en enkel terminal utan externt minne.
Problemet är att en SIP-stack inte ryms i det interna minnet och därmed kan processorn bara uppfylla
kravspecifikationen genom inkoppling av dyrt SRAM-minne, stöd för SDRAM finns inte. Jag har
dock ändå tagit med den i projektet för att illustrera en plattform utan SIP-stöd eftersom SIP kan
integreras på andra ställen i ett system.
FreeScale har även en grupp med processorer lämpliga för centralenhetsapplikationer. Det är
modellerna MSC711x i StarCore-familjen. Processorerna har inbyggd ethernet MAC och stor mängd
internt arbetsminne. De är även de enda i genomgången som har ett minnesgränssnitt för minne av
typen DDR som fördubblar överföringshastigheten för en viss frekvens på minnet. MSC711x har inte
detaljstuderats eftersom de lanserades när rapporten till Elektropolis redan var färdig. 

3 Före detta Motorolas halvledardivision.
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6.1.6 Infineon
Undersökningens dyraste VoIP-kretsar hittar man i Infineons INCA-familj. De har beteckningarna
PSB21553 och PSB21521. Kretsarna består av en MIPS-kärna, signalprocessor av typen OAK med
färdiga signalbehandlingsrutiner i ett ROM, ethernet switch samt CODEC. Skillnaden mellan de två
modellerna är akustisk ekosläckning och tillgängliga talkodare. Microbit fick offert på över 183 kr för
den billigare modellen vid köp av 1000 enheter. 
En anledning till det höga priset är troligen att alla signalbehandlingsalgoritmer ingår i kretspriset och
att en komplett mjukvaruplattform baserad på Linux finns tillgänglig. Eftersom en systemlösning med
Linux som operativsystem är relativt minneskrävande kan detta inte vara en lämplig plattform för
prispressade terminaler då minneskostnaden blir hög.

6.1.7 Intel
Intel har en rad ARM-kompatibla processorer som kan användas i VoIP-utrustning. De är utrustade
med signalbehandlingstillägg och kan därför nyttjas som enkärning processorlösning både i terminaler
och centralenheter.
Distributören Arrow rekommenderade modellen IXC1100. Den klockas i upp till 533 MHz och kostar
132 kr vid köp av 1000 enheter.
Priset gör att processorn bara är intressant i en centralenhet. Den har därför inte studerats närmare.

6.1.8 Texas Instruments
Hos Texas Instruments (TI) finns det ett flertal VoIP-kretsar samt generella signalprocessorer som
passar till VoIP-applikationer.
De VoIP-specifika kretsarna heter TNETV1010 och 1050, den senare har inbyggd ethernet och
CODEC. Priset ligger mellan 140 och 170 kr beroende på inköpsvolym. För att starta ett projekt med
en av dessa kretsar erfordras utvecklingskit för 230000 kr och ett årligt supportavtal på140000 kr4.
Detta faktum gör kretsarna olämpliga i projektet.
En mer generell processorlösning från TI är TMS320VC5471. Det är en tvåkärning krets med ARM7
och TIs C5400 DSP. CODEC och ethernet PHY ingår inte. Ett pris på 116 kr vid köp av 1000 enheter
innebär det att den inte är tillräckligt billig.
För en centralenhet är TIs C6400 DSP-familj ett bra val. Dessa processorer har hög prestanda, upp till
8000 MIPS, och hög bandbredd till det externa minnet vilket är viktigt när mycket data ska hanteras.
Modellen TMS320C6412 har inbyggd ethernet MAC. I projektet har jag inte studerat processorn
närmare eftersom den är dyr samt inte ger någon synergieffekt med en terminalplattform.

4 De höga kostnadena hänger samman med att tillverkare av VoIP-telefoner normalt fordrar mycket hjälp för att snabbt
få färdigt sin produkt.
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6.2 Ethernetkretsar
Allt fler processorer innehåller redan ethernet i någon form, oftast är det MAC-delen som har
integrerats. Av de ovan listade processorkretsarna är det FreeScales DSP56858 och Analog Devices
Blackfin som helt saknar inbyggd ethernet. Därför har jag sökt både billiga PHY-kretsar och billiga
ethernet controllers.

6.2.1 Ethernet PHY
Distributörer jag har talat med anger 15 kr som ett bra pris på en PHY-krets som hanterar 10 och 100
Mbit/s ethernet. Endast en tillverkare kan möta detta pris. Det är Davicom DM9161E som kan köpas
för 15,11 kr. De kända tillverkarna Cirrus Logic, Intel och SMSC ligger över 30 kr.

6.2.2 Ethernet controller
Många av de moderna controller-kretsarna är konstruerade för bussgränssnittet PCI som inte finns på
processorerna som är aktuella i projektet. Därför är man hänvisad till äldre kretsar eller de fåtal
tillverkare som har gjort nya kretsar anpassade för processorer med 8 eller 16-bitars databuss. Jag har
hittat 5 tillverkare med sådana kretsar: ASIX, Cirrus Logic, Davicom, RTL och SMSC. Äldre kretsar
är dessutom konstruerade för 5 V matningsspänning vilket är ett problem i moderna system som
arbetar med 3,3 V.
ASIX har en modern 3V-anpassad krets med beteckningen AX88796L. I april 2004 saknades svensk
distributör. Direkt från tillverkaren i Taiwan gick kretsen att köpa för 38,75 kr vid beställning av 1000
enheter.
Cirrus Logic har en 3V-anpassad modell av den gamla CS8900. Att det är en gammal arkitektur
märks på bussgränssnittets åtkomsttider. CS8900 är så långsam att en snabb processor inte kan
kommunicera med den.
Davicom har också en modern 3V-anpassad krets som heter DM9000. I april 2004 kostade den 44,18
kr och ska enligt distributören ACTE bli cirka 20% billigare till nästa år (2005).
RTL har bara kretsar för 5V-system (RTL8119).
SMCS har snabba, men mycket dyra kretsar. En LAN91C111 kostade nästan 150 kr när under-
sökningen gjordes. På senare tid har de lanserat LAN9118, men den ligger fortfarande över Davicoms
och ASIX prisnivå.
De enda realistiska alternativen är alltså ASIX och Davicom. Microbit valde DM9000 eftersom den
har bättre tillgänglighet och färre fel.
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6.3 TCP/IP-stack
En kommersiell TCP/IP-stack kostar i storleksordningen 100000 kronor per projekt (det gäller bl.a.
för NetX från Express Logic, CMX-TCP/IP och InterNische). Det är därför intressant att hitta en stack
uppbyggd runt öppen källkod som kan återanvändas i flera projekt utan licenskostnader.
Det finns tre alternativen att välja mellan. Adam Dunkels lwIP [lwIP] är en relativt komplett stack
som kräver mest systemresurser jämfört med de andra två alternativen. Han har också utvecklat uIP
för system med lite minne. Finska Viola Systems erbjuder OpenTCP [OTCP] och den ligger mellan
uIP och lwIP med avseende på minnesförbrukning.
Enligt kravspecifikationerna ska stacken ha stöd för DHCP. Detta protokoll ingår i lwIP och
OpenTCP, men inte i uIP. Stöd för multicast och IGMP finns officiellt inte i någon av de ovan
diskuterade stackarna. Bästa valet för multicaststöd är lwIP eftersom det finns ett tillägg skrivet för en
äldre version som tillför multicastfunktion i lwIP.
I en centralenhetsapplikation är det aktuellt att använda ett realtidsoperativsystem. Den enda stacken
som är anpassad för en sådan miljö är lwIP. Där finns ett abstraktionslager med ett fåtal funktioner
som ska implementeras för köhantering och signalering. De andra stackarna saknar helt köhantering.
All protokollhantering sker via delade buffrar. Köhantering är viktigt i större applikationer så att olika
funktioner kan prioriteras.
Ytterligare fördelar som lwIP har är att den är skalbar. Minnesanvändning går att finjustera och alla
protokoll är valbara. Gränssnittet mot applikationen finns i 3 olika nivåer som kan slås på beroende på
hur mycket kodminne som kan offras till TCP/IP-stacken.
Dessa fördelar gör lwIP till det bästa valet i både en terminal och en centralenhet.
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6.4 Rekommenderade lösningar
En enkel kalkylmodell har använts för att jämföra komponentkostnad för olika processorval. I
kostnaden har inräknats de kretsar som ger en fungerande processorplattform med ethernetanslutning
som uppfyller kravspecifikationen. För terminalen har även kostnaden för en CODEC räknats in.
Analoga komponenter såsom högtalare, förstärkare och filter ingår inte eftersom de bedöms belasta
alla alternativ likvärdigt.
Bland de kretslösningar som jag har hittat så finns det bara en som passar bra både till terminaler och
centralenheter. Det är Analog Devices Blackfin-familj. Eftersom Blackfinkretsar finns med
varierande prestanda och mängd internt minne kan en billig modell väljas för den kostnadskänsliga
terminalen och den dyrare, som har högre prestanda, passar i centralenheter. TI kan också leverera
kretsar som passar i en terminal respektive en centralenhet, men då handlar det om två helt annorlunda
processorarkitekturer. Sett på komponentkostnaden ger Blackfin den billigaste konstruktionen. En
terminal med processor från Atmel eller TI blir cirka 15 kronor dyrare än motsvarande konstruktion
med Blackfin. Ytterligare en fördel med Blackfin är att den innehåller endast en processorkärna vilket
ger lägre systemkomplexitet.
Jag har också med en enklare konstruktion med FreeScales DSP56858 för applikationer som inte
behöver implementera ett komplicerat protokoll som SIP eller H.323. En systemlösning kan nämligen
vara att SIP-protokollet implementeras i en PC eller annan typ av centralenhet som kommunicerar
med terminalerna via ett betydligt enklare protokoll.

6.4.1 Plattform Blackfin
Konstruktionen är baserad på en ADSP-BF532 för terminaler och centralenhet med 8 linjer. I en
centralenhet med 32 linjer ingår istället en ADSP-BF533.
I en terminal utan akustisk ekosläckning hade processorn ADSP-BF531 som har mindre minne varit
tillräcklig. Det visade sig dock att Analog Devices publicerade priser inte stämde med verkligheten.
Enligt webbsidan var modell BF532 50% dyrare än modell BF531. I verkligheten är modell BF531
bara 1,3% billigare. Därför lönar det sig inte med två separata hårdvaror. Akustisk ekosläckning blir
en funktion som kan erbjudas via uppgraderad mjukvara.

Hårdvarukonstruktion
För en komplett plattform behövs kodminne, arbetsminne, CODEC, kristaller samt spänningsmatning
på 1,2 V och 3,3 V. 
Kodminne kan realiseras med ett seriellt flashminne som blir billigare än standard 16-bitars brett
flashminne eftersom kapseln är betydligt mindre. Det är en liten 8-pinnars krets med gränssnitt av
typen SPI. Kostnad 10,85 kr för 0,5 Mibyte och 19,30 kr för 1 Mibyte.
Arbetsminne måste vara av typen SDRAM. Blackfin kan officiellt bara hantera minnen med storlek
från 128 Mibit och uppåt. Inofficiellt ([ADI2] s. 18-8) går det bra med mindre minnen och därmed
blir minneskostnaden lägre. Nackdelen är att hål uppstår i adressutrymmet, men det är ett hanterbart
problem. En 64 Mibit SDRAM-krets kunde i april 2004 köpas för 32,55 kr.
Som CODEC har jag valt Texas Instruments TLV320AIC11. Det är den billigaste som går att hitta
hos kända tillverkare. Priset ligger på 18,21 kr vid köp av 1000 enheter. Prestandan är acceptabel.
Den har 16 bitars upplösning och inställbar samplingsfrekvens.
Tre av kretsarna behöver en klockkälla. Eftersom en kristall kostar ca 7 kronor är det lämpligt att hitta
en metod att minska antalet kristaller i konstruktionen.
Ethernetcontrollern drivs av en 25 MHz klocksignal. CODEC-kretsen behöver en klocka som är en 2-
potensmultipel av 8 kHz, t.ex. 16,384 MHz. Den kan under rätt förutsättningar realiseras med en
klockutgång på Blackfinprocessorns serieport. Blackfinprocessorn behöver en kristall i
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storleksordningen 10 - 40 MHz. Om den sätts till 32,768 MHz kan rätt klocka till CODEC-kretsen
divideras ned internt i processorn. I centralenhetplattformen som inte har någon CODEC väljs
kristallfrekvensen till 25 MHz så kan den klockan delas med ethernetcontrollern. Summan blir 2
kristaller i terminalen och 1 kristall i en centralenhet.
Strömförsörjning löses billigast med 2 linjära spänningsregulatorer som går att köpa för cirka 2,30 kr
per styck. Blackfinprocessorn har även en inbyggd regulator som ger möjlighet till justering av
processorkärnans spänning under drift. Det get lägre energiförbrukning. Den inbyggda regulatorn
används inte i konstruktionsförslaget dels eftersom den använder en extern transistor som kostar
nästan 8 kr och dels för att den höga energiförbrukningen i ett SDRAM har resulterat i att kravet på
lågeffektläge för batteridrift har fått ge vika.
En kalkyl för kretskostnader redovisas i Bilaga 2, tabell 6 och 7. Terminalplattformen kostar cirka 190
kronor och centralenhetplattformen cirka 280 kronor.

Prestanda
Processorn BF532 går att köra i 400 MHz samt kan göra 2 MAC-operationer per klockcykel. Den har
36 Kibyte internt dataminne. Detta innebär att den utan problem kan utföra uppgifterna i en terminal
och en centralenhet för 8 linjer. Minnet kan partitioneras som 20 Kibyte minne och 16 Kibyte data-
cache. Om behov finns kan akustisk ekosläckning utökas till 256 millisekunder impulssvar, på
bekostnad av datacachen eller möjlighet till avancerad talkodare.
I en stor centralenhet fordras prestandan i en 600 MHz BF533 eftersom 32 linjer enligt tabell 4
förbrukar 480 MIPS. Den har 68 Kibyte internt dataminne vilket mer än väl täcker behovet för
hantering av 32 linjer.
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Figur 5: Terminal med Blackfin.
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Figur 6: Centralenhet med Blackfin.
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6.4.2 Terminalplattform FreeScale 56858
Denna plattform är intressant för den går att konstruera utan externt arbetsminne. Det medför dels en
kostnadsbesparing av 32 kr för minnet, men även att layout och produktion av mönsterkort blir
billigare.
Begränsningen är att det interna kodminnet på 80 Kibyte inte bedöms räcka för att implementera
uppkopplingsprotokollen SIP eller H.323. En terminal baserad på denna plattform kan alltså inte
agera som en IP-telefon och anslutas till abonnemang för IP-telefoni. I ett slutet nätverk för t.ex.
trygghetstelefoner är den dock intressant eftersom kommunikation ska ske med en larmmottagare. I
larmmottagaren kan det finnas en bryggfunktion som ger tillgång till IP-telefoni eller publika
telefonnätet.

Hårdvarukontruktion
För en fungerande plattform behövs följande komponenter:
� DSP56858.
� Ethernetcontrollern DM9000.
� CODEC.
� Flashminne.
� Spänningsmatning 3,3 V och 1,8 V.
Även DSP56858 kan startas från ett seriellt flashminne. Det ger en minneskostnad på 10,85 kr.
Storleken på flash-minnet kan minskas till 128 Kibyte om plats inte behövs för inspelat tal eller annan
data. Codec blir även här Texas TLV320AIC11.
Konstruktionen har 3 kretsar som behöver en klocksignal. DSP56858 körs normalt med en kristall på
4 MHz, ethernet controller och codec ska ha en klocksignal på 25 MHz respektive 16,384 MHz.
I manualen för DSP56858 [FRE2] framgår att det finns en klockutgång på processorn. Den har en
frekvens som är en fjärdedel av processorns klocka. Detta ger en möjlighet till sänkta
komponentkostnader. För högsta prestanda ska processorn klockas i 120 MHz. Enligt mina
uppskattningar förbrukar en terminalapplikation cirka 65 MIPS och därmed kan processorn köras i
100 MHz. Det ger en utsignal på 25 MHz som kan anslutas till ethernetcontrollern.
Kostnad för plattformen blir cirka 160 kronor, se Bilaga 2 tabell 8.
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Figur 7: Blockschema över terminal med
DSP56858.
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Prestanda
Arkitekturen i DSP56858 är vad man kan förvänta av en DSP. På en klockcykel kan den utföra två
operandläsningar och en MAC. I filterapplikationer innebär det att processorn presterar 1 MIPS per
MHz. Jämfört med arkitekturen Analog Devices 218x, som är referens för talkodare, är dock
parallellismen i andra instruktioner sämre. Därför är antalet MIPS som en implementation av G.729
förbrukar i en DSP56858 troligen större än siffrorna i tabell 1.
Med processorn klockad i 100 MHz finns tillräckligt med resurser att klara av akustisk ekosläckning
och en avancerad talkodare samt marginaler för applikationspecifika uppgifter.
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7 Utveckling av protoyp
I detta kapitel beskrivs det prototypkort som Microbit har tagit fram och den mjukvara som jag har
utvecklat till kortet. Syftet med prototypen är att bekräfta att hårdvarukomponenterna fungerar
tillsammans samt att få en basmjukvara som är klar att användas när en produkt ska tas fram.
Prototypen är baserad på ett utvecklingskort från Analog Devices för processorn ADSP-BF533.
Kortet heter ADSP-BF533 EZ-KIT Lite. Analog Devices JTAG-debugger HP-USB har använts
eftersom den är snabbare och stabilare än den inbyggda debugfunktion som finns på
utvecklingskortet.

7.1 Hårdvara

7.1.1 Design
Examensarbetet omfattar inte designen av prototyphårdvaran. Därför ges i detta avsnitt bara en kort
beskrivning av hårdvaran.
Utvecklingskortet har 3 st 90-poliga kontaker där de flesta signalerna från processorn finns
tillgängliga. Microbit har tagit fram ett dotterkort som monteras på dessa kontakter.
På dotterkortet är följande komponenter monterade:
 Davicom DM9000 ethernet controller.
 Kombinerad ethernettransformator och kontakt från Pulse Engineering.
 Texas Instruments TLV320AIC11 codec.
 Seriellt flashminne SST25LF080A.

7.1.2 Verifiering av konstruktionen
Vid all form av utveckling är det viktigt att fel identifieras så tidigt som möjligt eftersom de är
billigare att åtgärda då. Jag har därför börjat med en genomgång av kortets schema och jämfört med
kretsarnas datablad. I detta steg går det att upptäcka t.ex. fel av typen icke-anslutna ingångar, felaktig
eller saknad pull-up/pull-down och felaktiga komponentvärden. 
Efter leverans av mönsterkortet och montering av kretskortet är det alltid spännande. Börjar det ryka
när kortet spänningssätts ? Jag kan meddela att vi hade tur och slapp detta fenomen. Däremot slutade
hela utvecklingskortet att fungera när dotterkortet var inkopplat. Detta spårades till en spegelvänd
kontakt, ett fel som inte gick att upptäcka på schemanivå.
Nästa steg var att verifiera de enskilda kretsarnas funktion. För detta ändamål utvecklades små
testprogram som laddades ned i Blackfinprocessorn.
Kommunikation med codecen sker via en synkron serieport på Blackfinprocessorn. Testprogrammet
ställer in serieporten och skickar initieringskommandon till codecen så att den ställs in på 8 kHz
samplingsfrekvens. Sedan skickas kontinuerligt en sinusvåg med fast frekvens och amplitud till
codecen. Resultatet mäts på codecens DAC-utgång med ett oscilloskop.
Signalen var inte av bra kvalitet. Sinussignalen hade ett något hackigt utseende, en effekt som
framträdde kraftigare vid högre frekvens. I frekvensdomänen uppträdde fenomenet som spikar
centrerade runt 32 och 64 kHz. En talcodec med samplingsfrekvens 8kHz bör ha ett inbyggt
rekonstruktionsfilter som inte släpper igenom störningar av denna magnitud. Det fanns därför
anledning att tro att inställningen för att koppla bort det interna rekonstruktionsfiltret av misstag hade
aktiverats. Så var inte fallet. På Microbit konstaterade vi att codecen tydligen inte har bättre
prestanda. Databladet [TI1] utlovar inte heller någon specifik störnivå utanför nykvistfrekvensen.
Störningen åtgärdades med ett externt 4:e ordningens lågpassfilter som har brytfrekvens runt 6 kHz.
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Till sist testades codecens ADC genom att i DSP:n slinga tillbaka indata till codecens DAC. Insignal
och utsignal från codecen kunde mätas och jämföras på oscilloskop.
Ethernetcontrollern testas med ungefär samma metod. Först måste ett antal register i kretsen initieras
för att sätta den i rätt driftläge. Detta är väl dokumenterat i application notes [DC1] som tillverkaren
Davicom tillhandahåller.
Första testet som man gör med en ethernetkrets är att koppla in den mot en vanlig ethernetswitch.
Vardera ände kommer att indikera länk ok om det finns en fungerande förbindelse för signalerna.
Länk ok är ofta kopplat till en lysdiod så man får direkt visuell feedback. Dotterkortet hade ingen
sådan lysdiod monterad så där pollades istället register i ethernetkretsen för att se när den
rapporterade länk ok.
Initialt fungerade inte uppkopplingen på grund av en felaktig inkoppling på ethernettransformatorns
mittuttag som medförde att kretsen inte kunde sända. När detta fel var undanröjt gick det att testa
sändning och mottagning av paket.
Sändning testades med en ethernetram som skickades till ethernets broadcastadress. Mottagning kan
därmed ske på alla datorer som sitter kopplade på samma nätverksegment. Nätverksanalys-
programmet Windump användes för att ta emot den sända ethernetramen. För test av mottagning
behövs ingen särskild sändare eftersom ett nätverk med Windowsdatorer genererar tillräckligt med
trafik riktad till broadcastadressen.
Med de tre uppräknade testerna har den grundläggande funktionen i ethernetgränssnittet verifierats.
Eftersom kopplingen är gjord enligt tillverkarens rekommendationer ska man kunna anta att den
uppfyller de krav som ställs av standarden IEEE 802.3�.
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7.2 Mjukvaruplattform
En basmjukvara för Blackfinprocessorn och tillhörande ethernethårdvara har utvecklats i Analog
Devices utvecklingsmiljö Visual Dsp++ 3.5. 
Basmjukvaran består av följande delkomponenter:
 Realtidsoperativsystem (RTOS).
 Drivrutin för RS-232 serieport.
 TCP/IP-stack.
 Drivrutin för ethernetcontrollern.
Realtidsoperativsystem och TCP/IP-stack utvecklas normalt inte från grunden. Man väljer en befintlig
programvara och gör de nödvändiga anpassningarna som behövs för den nya plattformen.
Val av realtidsoperativsystem sker lämpligen först eftersom det påverkar hur de andra delarna ska
konstrueras. En av mina kollegor hade i ett annat projekt tittat på FreeRTOSTM [FRT1], ett fritt
realtidsoperativsystem som utvecklas av Richard Barry. Eftersom FreeRTOS var uppbyggt på ett
enkelt och kompakt sätt bedömde vi på Microbit att det är ett lämpligt val. Det andra alternativet hade
varit att använda VDK som ingår i utvecklingsmiljön Visual DSP++. Nackdelarna med det är att
källkod inte är tillgänglig och koden man utvecklar inte lätt kan flyttas till annan icke Analog Devices
hårdvara.
Licensen för FreeRTOS är utformad så att koden får användas kommersiellt under förutsättning att
alla ändringar i FreeRTOS blir offentliga. Företagets egenutvecklade kod förblir hemlig.

7.3 Portning av FreeRTOS till Blackfin
Version 2.5.1 av FreeRTOS som jar har utgått ifrån har kod för att fungera på ett flertal
processorarkitekturer, dock inte på Blackfin. Därför fick jag göra en s.k. portning. En portning innebär
att man skriver programkod för de delar i systemet som är beroende av hårdvaran. De
hårdvaruoberoende delarna anropar portningslagret enligt givna regler.
En detaljerad rapport som beskriver en tidigare portning till processorn ColdFire [FRT2] har varit till
stor hjälp vid arbetet.

7.3.1 RTOS-begrepp
För läsare som inte är bekanta med funktionen i ett RTOS innehåller följande avsnitt en kort
introduktion. Termer introduceras med kursiv stil.
Ett RTOS kan sägas bestå av en schemaläggare som låter flera oberoende program (task) köras
samtidigt på på processorn. Vid varje tidpunkt är det bara ett program som är aktivt, de andra vilar i
väntan på att schemaläggaren ska låta dem använda processorn eller att en händelse som de väntar på
ska inträffa. Varje task har en prioritet som används för att bestämma vilken task som har förtur till
processorn. Ett RTOS associerar varje task med en datastruktur som heter Task Control Block,
förkortat TCB.
När en task är aktiv är en del av dess tillstånd lagrat i processorns registerfil. Detta tillstånd kallas
context och måste sparas undan till minne när en annan task ska aktiveras. Mekanismen för att göra
detta heter context switch. Korrekt hantering av contexten är en stor del av portningsjobbet.
Internt i ett RTOS görs känsliga operationer som inte får bli avbrutna av schemaläggaren. Därför finns
det s.k. kritiska sektioner som omger den känsliga delen av programkoden. En kritisk sektion
implementeras ofta genom att processorns avbrottshantering stängs av. Detta garanterar att koden får
köras klart till slutet av den kritiska sektionen utan avbrott.
Med de primitiva funktionerna context switch och kritiska sektioner konstrueras sedan i det
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hårdvaruoberoende lagret mekanismer som är välkända för användare av RTOS, t.ex. köer och
semaforer. Dessa mekanismer kommer inte att vidare diskuteras i rapporten eftersom de inte berörs av
portningen.

7.3.2 Struktur på portningen
Konventionen i FreeRTOS är att varje portning placeras i en katalogstruktur som anger
kompilatortillverkare och processorarkitekturens namn.
Alla befintliga portningar består i huvudsak av filerna port.c och portmacro.h. För Blackfin
tillkommer ytterligare 4 filter eftersom ett antal filer med assemblerkod blev nödvändiga.
Strukturen för Blackfinporten ser ut enligt följande (innehållet förklaras i detalj senare):
Katalog Source/portable/AnalogDevices/BF53_1_2_3
bf_excpt_handler.s Implementerar en undantagshanterare

för Blackfinprocessorn.
port.c
PortIsrWrapper.h Assemblermakro för

avbrottshanterare.
portmacro.h
start_scheduler.s Innehåller kod för att starta

schemaläggaren.
timer_isr.s Anropar avbrottshanteraren för

klockticket.

7.3.3 Definition av context för Blackfin
Blackfin har en omfattande registerfil med flera olika typer av register. Med några få undantag måste
alla dessa sparas i contexten eftersom processorns programmeringsmodell förutsätter att de inte
oväntat ändrar värde från det att en task har skrivit till registret till att registret används igen.
De olika typerna av register som ingår i contexten är:
 Ackumulatorregister A0 och A1 (40 bitar breda).
 Dataregister R0-R7 (32 bitar breda).
 Pekarregister P0-P5 samt stackhanteringsregisterna SP och FP (32 bitar breda).
 Register som styr zero-overhead looping LB0-1, LC0-1 och LT0-1 (32 bitar breda).
 Register i data-address-generator (DAG): I0-3, M0-3, B0-3 och L0-3 (32 bitar breda).
 Statusregister för aritmetikenheterna ASTAT (32 bitar brett).
 Returadress för subrutinanrop RETS (32 bitar brett).
Dessutom ingår taskens programräknare vilken bara indirekt kan läsas och skrivas via returadress-
register (RETx) och hoppinstruktioner. Stackpekaren SP sparas i taskens TCB, alla andra register
sparas på stacken.
Av anledningar som framgår i nästa avsnitt måste även information om nästlingsnivå för kritiska
sektioner sparas i contexten. Total storlek på contexten blir 180 byte.
Förutom rutiner för context-switch ingår i portningslagret funktionen pxPortInitialiseStack.
Den anropas av FreeRTOS när en task ska skapas. Funktion ansvarar för att i taskens stackutrymme
bygga upp den initiala contexten så att tasken startar från ett korrekt grundtillstånd. Programräknaren
initieras till den adress som programmeraren anger som startpunkt för tasken. Utöver contexten
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placeras också ett parameterblock på stacken för att följa C-kompilatorns standard för parametrar till
en C-funktion.

7.3.4 Kritiska sektioner i Blackfin
Dokumentationen för FreeRTOS definierar en kritisk sektion så här:
Preemptive context switches cannot occur when in a critical region.
En sådan context-switch kan endast uppstå i en avbrottshanterare. Därför implementeras kritiska
sektionen med en mekanism som blockerar processorns avbrottshantering. Så långt är det inget
komplicerat, tills man läser mellan raderna. 
Inuti en kritisk sektion kan en task själv välja att blockeras och anropa schemaläggaren, en s.k.
cooperative context switch. Tasken som aktiveras då ska inte köras med avbrottshanteraring
blockerad. Detta är tydligen en inte helt ovanlig definition av kritiska sektioner som delas med t.ex.
vxWorks som är ett välkänt realtidsoperativsystem.
Ytterligare en detalj som inte framgår av dokumentationen är att anrop för gå in en kritisk sektion kan
nästlas. Det som är viktigt då är att inte gå ur den kritiska sektionen förrän motsvarande antal anrop
till funktionen för utträde har gjorts. 
Det får två konsekvenser för implementationen:
1. I contexten för en task måste det framgå hur många nivåer av kritiska sektioner som tasken har
aktiverat.
2. Vid context-switch slås avbrottshantering på eller av beroende på om den aktiverade tasken är inuti
en kritisk sektion.
I processorer är det vanligt att det finns en flagga i ett register som styr om avbrottshantering är av
eller på. I Blackfinprocessorn saknas detta. Istället arbetar man direkt med avbrottsmasken i registret
IMASK. Den styr vilka avbrottskällor som är aktiverade. För att slå av avbrottshantering avmarkeras
alla avbrottskällor.
Avbrottsmasken är en viktig inställning i processorn och den måste sparas någonstans när man går in i
en kritisk sektion. Det bör också vara möjligt att modifiera avbrottsmasken inuti en kritisk sektion.
Jag har implementerat det med en datastruktur gInterruptStatus som innehåller nästlingsnivå
och sparad avbrottsmask.
Vid inträde i en kritisk sektion sparas avbrottsmasken om nästlingsnivå är lika med noll för då är
innehållet i IMASK giltigt, sedan ökas nästlingsnivån med ett. Vid utträde minskas nästlingsnivån med
ett och när den når noll skrivs avbrottsmasken tillbaka till registret. Nästlingsnivån är specifik för
varje task så vid en context switch sparas den från gInterruptStatus till taskens context.

7.3.5 Starta FreeRTOS - Steg 1: En task
Med en fungerande modell av contexten och kritiska sektioner är nästa steg att starta
realtidsoperativsystemet i den enklast tänkbara konfigurationen: En task som inte gör anrop till
realtidsoperativsystemet.
Testet provar två viktiga delar av portningen:
1. Formatet på den initiala contexten som pxPortInitialiseStack har byggt.
2. Funktionen som startar schemaläggaren sPortStartScheduler.
Med hjälp av debugfunktionen i utvecklingsmiljön går det att verifiera att alla register har fått de
värden som placerades i den initiala contexten.
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7.3.6 Starta FreeRTOS - Steg 2: Cooperative multitasking
Nästa steg i det iterativa portningsarbetet är context-switchar som begärs av en task. Detta kallas
cooperative multitasking eftersom varje task bestämmer själv när den ska låta en annan köra.
Schemaläggaren kan inte avbryta en task.
Funktionen som ett program använder för att begära en context-switch heter portYIELD.
Implementationen gjordes som en subrutin i assembler eftersom full kontroll över register och
stackpekare krävs. Först sparas alla register som tillhör den task som körs för tillfället. Efter det
anropas schemaläggaren för att välja ut vilken task som får tillträde till processorn. Processorns
register fylls sedan med värden från den sparade contexten som finns på stacken i den utvalda tasken.
Som sista moment i context-switchen återställs programräknaren för tasken när subrutinen returnerar. 
För att testa funktionen används ett program bestående av minst två taskar som hela tiden anropar
denna funktion. Utskrifter eller blinkande lysdioder används för att visa att context-switcharna
fungerar.

7.3.7 Starta FreeRTOS - Steg 3: Pre-emptive multitasking
När pre-emptive multitasking introduceras får schemaläggaren makt att när som helst avbryta en task
om en annan med högre prioritet vill köra. Det som utlöser en sådan task-switch kan vara att
realtidsoperativsystemets klocka har gått framåt med ett tick eller att en avbrottshanterare signalerar
en händelse till en task som då väcks.
Klockticket genereras av en timerenhet i processorn och rapporteras till programmet via processorns
avbrottsmekanism. Funktionen sPortStartScheduler har som uppgift att starta timerenheten och
koppla in den till en avbrottshanterare som kan meddela till schemaläggaren när ett tick har inträffat.
Blackfin har fyra timerenheter. En av dem ligger ligger i kärnan och kan endast generera avbrott, de
tre andra är även kopplade till pinnar på processorn som kan styras av timern. Det naturliga är därför
att använda kärnans timerenhet (Core timer) för klockticket.
När ett avbrott inträffar hoppar processorn automatiskt till den programadress som har registrerats
som avbrottshanterare. Adressen som det avbrutna programmet ska återstartas på lagras i registret
RETI. Ingen annan information sparas. En avbrottshanterare måste därför spara alla register i
processorn som kommer att modifieras.
I kompilatorn kan speciella nyckelord skrivas framför en C-funktion för att göra den till en
avbrottshanterare som sparar använda register. Det är inte önskvärt i detta fall eftersom man inte har
kontroll på vad kompilatorn gör med taskens stackpekare då. Istället har jag implementerat ett
assemblermakro som instansieras för varje avbrottshanterare skriven i C. Det ger full kontroll över
hur stacken används. Assemblerkoden sparar taskens context och anropar sedan den riktiga
avbrottshanteraren i C-filen. När den returnerar återställs en context som nu kan tillhöra en annan task
ifall schemaläggaren har anropats i C-filen.
Assemblermakrots användning illustreras i lista 1. Parametern anger namnet på den C-funktion som
ska anropas som avbrottshanterare. Makrot skapar en assemblerfunktion med namnet
vPort_CoreTimerISRwrapper. Det är den funktionen som ska registreras i processorns tabell över
avbrottshanterare.
#include "PortIsrWrapper.h"

ISR_MACRO(vPort_CoreTimerISR)

Lista 1: Användning av makro för avbrottshanterare

Implementationen av timertick och avbrottshantering var sista steget i portningen av FreeRTOS. Alla
funktioner i FreeRTOS är därmed tillgängliga för Blackfinarkitekturen.
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Vid testkörning uppstod inte helt oväntat mystiska fenomen eftersom asynkrona händelser har en
tendens att exponera fel i koden. Det mest markanta problemet var att en task fastnade inuti en
subrutin på grund av att registret RETS hade ett felaktigt värde. Det första man misstänker är att
taskens context har skrivits sönder av en annan task som har överskridit gränserna på sin stackarea.
Efter diverse sidospår framgick att det var ett designfel i portningen. Felets orsak och åtgärd beskrivs
i nästa avsnitt. Efter denna åtgärd fungerade multitasking korrekt.

7.3.8 En korrekt hantering av context-switch
Felet som uppstod när preemptive multitasking infördes var en miss i definitionen av en context.
Vid en första anblick är det endast programräknaren och inte RETS som är del av taskens context.
Registret RETS används bara för att returnera från subrutinanrop. Funktionen för context-switch var
implementerad som ett subrutinanrop. Så länge endast cooperative multitasking används är det
korrekt. En context-switch sker då endast inuti subrutinen portYIELD och då är RETS och taskens
programräknare ekvivalenta: RETS är adressen till instruktionen omedelbart efter anropet till
portYIELD och det är precis där tasken ska fortsätta att köra när den aktiveras igen. När avbrott nu
kan avbryta en task när som helst är innehållet i RETS inte samma som taskens programräknare och
adressen som lagras där ägs av den subrutin som körs just vid avbrottstillfället.
Antag nu följande situation: En task TA har avbrutits av ett avbrott och schemaläggaren aktiverade då
task TB. Senare begär task TB att blockeras vilket resulterar i ett anrop till portYIELD. Schema-
läggaren vill nu återaktivera TA.
Contexten för TA läses in i registerfilen och sedan måste en hoppinstruktion gå till adressen som TA
hade avbrutits på. Hoppinstruktionen behöver ett register där adressen lagras. Det finns inga lediga
register som kan användas för detta. Alla för hopp användbara register (Px, RETS) har värden som
inte får förstöras eftersom hoppet sker sist av allt i återställandet av en context.
Görs hoppet trots allt via RETS är det resulterande felet svårt att upptäcka eftersom det är ett mycket
litet tidsfönster som exponerar felet. Se illustration i lista 2.

subrutin:
 LINK 12;
 ...
 CALL annan_rutin;
 ...
 UNLINK; <- Korrekt RETS läses in.

 -- Här mellan är det kritiskt --

 RTS;

Kodavsnittet illustrerar en typisk rutin i
blackfinassembler, handskriven eller genererad
av C-kompilatorn.
När det är dags att returnera från subrutinanropet
används instruktionen UNLINK. Den återställer
RETS till sitt rätta värde från stacken.
Antag att ett avbrott inträffar efter UNLINK. En
annan task aktiveras. Så småningom ska första
tasken återaktiveras. Taskens programräknare
pekar på instruktionen RTS. Schemaläggaren ska
på något sätt hoppa till denna adress.
Om man gör misstaget att i portningen göra
detta hopp via instruktionen RTS så fås följande
oönskade effekt:
RTS i den aktiverade tasken hoppar till adressen
i RETS-registret som nu pekar på instruktionen
själv. En oändlig snurra uppstår!

Lista 2: Illustrerar problem med att använda instruktionen RTS i context-switch.

Min lösning på problemet är att context-switch alltid måste ske i en avbrottshanterare eller en
undantagshanterare. Då får man tillgång till returadressregistren RETI och RETX vilket möjliggör ett
hopp utan att ett register i contexten skrivs över. 
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När FreeRTOS behöver en context-switch begärs detta alltid via ett anrop till portYIELD. Den
använder nu rakt av blackfininstruktionen EXCPT för att begära ett undantag och på så sätt
åstadkomma ett hopp till undantagshanteraren där context-switch sker. Detta är anledningen till att en
undantagshanterare ingår i portningen.

7.3.9 Test av portningen
I FreeRTOS medföljer en testuppsättning som är konstruerad för att testa alla funktioner i systemet. I
testet ingår funktioner som blinkar lysdioder och testar kommunikation på serieporten. Därför
utvecklade jag drivrutiner för dessa. Serieporten i Blackfin är en de-facto standard UART 16450 och
därför kunde drivrutinen baseras på samma struktur som i andra portningar.
Först rapporterade testprogrammet ett problem med serieporten eftersom tecken försvann. Orsaken
gick inte att spåra till fullo, men verkar vara ett timingproblem i hårdvaran som orsakar ramfel när
Blackfins UART pratar med sig själv. Problemet försvann både när UARTen ställdes i internt
loopbackläge och när en PC ekade tillbaka mottagna tecken.
Efter att serieportproblemet hade eliminerats kunde testprogrammet köras utan problem. Jag betraktar
därmed portningen som komplett.

7.3.10 Noteringar för användning av portningen
Blackfin är en modern processorarkitektur med hopp-prediktering och spekulativ exekvering. Ett
problem med den spekulativa exekveringen är att den kan påbörja en minnesåtkomst som ligger efter
ett villkorligt hopp. Om adressen är ogiltig kommer ett undantag att rapporteras även om
instruktionen inte skulle ha utförts. I projektinställningarna i Visual DSP++ måste därför alternativen
"CSYNC" och "Use workaround libraries" vara valda.
Användaren av FreeRTOS måste säkerställa att inga avbrott inträffar innan funktionen
vTaskStartScheduler har anropats. Om det inträffar kommer en context-sparning att ske av
startprogrammet som inte är en task och det skriver över startcontexten för någon task. Inställningar
av avbrottsmasken ska ske i i datastrukturen gInterruptStatus för att undvika detta.
Om externt SDRAM-minne ska användas bör data- och instruktions-cache aktiveras för att få bra
prestanda. Åtkomster till externt minne är ungefär 10 gånger långsammare än till det interna minnet.
För att kunna använda processorns cacheminne måste MMU-enheten aktiveras. Det innebär samtidigt
att ett antal undantag kan genereras av MMU-enheten när programmet begär åtkomst till en ogiltig
adress. Undantag används också för att hantera TLB-cachen och status på minnessidor när datacachen
är i writeback-läge. Nuvarande version av undantagshanteraren saknar kod för korrekt hantering av
dessa undantag. Hantering av TLB-cache kan delegeras till färdiga rutiner som Analog Devices
levererar med utvecklingsmiljön.
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7.4 TCP/IP-stack
Som tidigare nämnts valdes lwIP som TCP/IP-stack för Blackfinplattformen eftersom den är ganska
komplett och går att anpassa till olika minneskrav genom ett stort antal inställningar. Portningen är
baserad på version 1.0.0 av lwIP.
Arbetet att porta lwIP till hårdvaran kan delas upp i 4 delar.
1. En drivrutin för ethernetcontrollern DM9000.
2. Ett anpassningslager för FreeRTOS.
3. Justeringar av ett stort antal inställningar i filen lwipopts.h.
4. Test.
I lwIP finns det 3 typer av gränssnitt mot applikationen som ska kommunicera med IP-protokoll. Det
enklaste "raw API" har inget stöd för multitasking. Sedan finns det ett sekvensiellt API som liknar det
som finns i UNIX-system (BSD socket API). Mitt mellan dessa finns också, fast det inte är
dokumenterat, ytterligare ett sekvensiellt API som har stöd för multitasking. Jag har efter jämförelse
av minnesförbrukning för de olika modellerna av API valt att använda denna mellannivå eftersom det
är den bästa kompromissen mellan funktion och minnesförbrukning.
Arbetet med portning av lwIP har utförts tillsammans med en kollega på Microbit så punkt 2 i listan
ovan är inte del av mitt arbete.

7.4.1 Drivrutin för Davicom DM9000
Drivrutinens uppgift är att erbjuda ett enhetligt gränssnitt mot en nätverkskrets. I lwIP består
gränssnittet av 3 funktioner: initiering, sändning av IP-paket och lågnivåsändning av paket. 
Drivrutinen ska hantera händelser både från lwIP och från kretsen. Därför behövs det en egen task för
drivrutinen. I FreeRTOS kan en task endast vänta på meddelanden från en kö samtidigt. All
kommunikation med drivrutinen måste därför ske via en händelsekö. I händelsekön kan
avbrottshanteraren meddela att DM9000 har aktiverat avbrottsignalen och funktionerna för
paketsändning kan meddela att en paketsändning har begärts. Själva paketen som ska skickas placeras
i en sändkö som töms när kretsen är redo att skicka nästa paket. Kommunikationen illustreras i figuren
nedan.

Kommunikationen med DM9000-kretsen är enkel. Den har inbyggd hantering av buffertminnet vilket
innebär att drivrutinen inte behöver veta var i kretsens buffert som paket ska läsas och skrivas.
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Dokumentationen är också väldigt detaljerad och beskriver steg för steg hur initiering, sändning och
mottagning sker.
Det enda bekymret med kretsen är att man måste göra en paus på 84 nanosekunder mellan varje
läsning eller skrivning. Förutom att det utesluter DMA-åtkomst innebär det att all åtkomst till kretsen
i programmet måste utföras så att pausen blir tillräckligt lång. På en processor som körs i 600 MHz
motsvarar det 50 instruktionscykler. Först provade jag att lägga in en fördröjning i rutinerna och det
fungerade bra, men prestandan på drivrutinen blev inte så bra som den teoretiskt ska vara. En
noggrann genomgång av assemblerkoden som kompilatorn genererar för rutinerna som skriver och
läser paket visade att de redan utan fördröjning ger ett uppehåll av tillräcklig längd. Fördröjningen
togs därför bort. På en processor som klockas i hastigheter en bit över 600 MHz blir det nödvändigt
att slå på uttryckliga fördröjningar igen.

7.4.2 Test av portningen
Första testet är att använda ett ping-program som skickar ICMP ECHO till kortet. I lwIP ingår en
ICMP-hanterare som kan skicka ICMP ECHO REPLY. Det ger en bekräftelse på att
kommunikationen med ethernetcontrollern fungerar och att ARP-funktionen i lwIP är korrekt
inkopplad. I Linux kan pingprogrammet köras i 'flood mode' som konstant bombarderar adressen med
pingpaket. Detta ger en form av stresstest för lwIP och drivrutinen.
För att testa applikationsgränssnittet och multitaskhantering i lwIP utvecklades ett ekoprogram till
Blackfinmiljön. Det lyssnar på en UDP-port och skickar tillbaka mottagna paket till avsändaren. Två
instanser av programmet kördes i var sin task. Eftersom lwIP saknade API-funktion för att skicka
UDP-paket till valfria adresser via samma socket har jag lagt till funktionen netconn_sendto som
komplement till den mindre flexibla netconn_send.
I Linux utvecklades ett testprogram för att skicka paket till ekoprogrammet i Blackfinkortet. Test-
programmet räknade antalet förlorade paket och kontrollerade att innehållet inte hade förvanskats. Det
gick också att utföra prestandamätningar genom att mäta tiden för att skicka ett större antal paket.
Utifrån detta kunde flaskhalsar i drivrutinen identifieras, t.ex. fördröjningen mellan varje åtkomst till
kretsen.
När kortet kopplades via en 3COM hub uppstod onormalt höga paketförsluster och felsökning visade
att de förlorade paketen inte ens registrerades som felaktigt mottagna av kretsen. För att kunna
fokusera på mjukvaruproblem kopplades kortet i fortsättningen direkt med korsad kabel till
Linuxdatorn. Med den inkopplingen är portningen testkörd med 'flood ping' i 49 timmar samtidigt
som 120 miljoner paket skickades till ekoprogrammet. 
En datahastighet på 80 Mbit per sekund uppmättes med ekoprogrammet, det är en bit under den
teoretiska bandbredden som kretsens bussgränssnitt har. Högre prestanda kan troligen fås om kretsens
dubbelbuffringsmekanism utnyttjas, då kan nästa paket överföras till kretsen samtidigt som den
sänder det första paketet. Maximal teoretisk hastighet för full-duplex ethernet, 100 Mbit per sekund i
vardera riktning, ligger dock ovanför bandbredden på bussgränssnitt.
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8 Slutsatser och diskussioner
8.1 Hårdvaruplattformar
Mitt antagande att processorer med brett användningsområde är lämpliga för projekt med låga
volymer visade sig stämma på mer än ett sätt. Förutom min utgångspunkt att kunskapsinvesteringen
kan spridas på fler projekt så visar det sig att VoIP-inriktade kretsar ger minst lika dyr hårdvara som
en generell processor. Dessutom är tillverkare av sådana kretsar inte beredda att sälja kretsar i små
volymer, med undantag för Infineon. Att priserna är höga kan tänkas bero på att marknaden för VoIP-
kretsar ännu är relativt liten och därför blir utvecklingskostnaden per krets hög. Kretsarna är också
helt anpassade för en telefonapplikation och innehåller därför funktioner som inte behövdes i detta
projekt.
En annan sak som är värd att notera är prissättning av kretsar. Processortillverkare publicerar ofta ett
s.k. budgetpris för kretsarna vid köp av 1000 eller 10000 stycken. Det har visat sig att dessa uppgifter
inte alls är pålitliga. Det beror dels på påslag som distributören gör men även på att det i slutändan är
tillverkaren som bestämmer priset för varje projekt. När ett företag begär en offert från en distributör
så sker prissättning direkt av tillverkaren baserat på information om projektet.

8.2 Projektets mål
Projektets målsättning var att utreda och konstruera en billig och framtidssäker hårdvaruplattform för
produkter med VoIP-funktion.
Resultatet av min utredning är att en fullfjädrad VoIP-plattform med stöd för akustisk ekosläckning
och resurser för protokollet SIP har en komponentkostnad på cirka 190 kronor. Utan krav på SIP-
protokollet går kostnaden att reducera till cirka 160 kronor. En centralenhet med kapacitet för 32
kanaler har en komponentkostnad på cirka 280 kronor. Alla kostnader är beräknade i april 2004 med
de valutakurser som gällde då. Konstruktionerna är baserade på generella signalprocessorer som kan
förväntas finnas i produktion under en längre tid.
Ett av de deltagande företagen har som mål att få ned kostnaden till 100 kronor för en terminal,
inklusive mönsterkort. Jag kan idag inte se hur det ska gå att åstadkomma de närmaste åren utan att
kraven på terminalen väsentligt reduceras. Framförallt är det kravet på möjlighet till akustisk
ekosläckning som fördyrar hårdvaran eftersom det styr valet av processor till en DSP. Fanns inte det
kravet kunde en microcontroller med internt minne hantera alla funktioner. En sådan bantad terminal
kan idag konstrueras så att komponentkostnaden hamnar precis runt 100 kronor.
För plattformen baserad på Analog Devices ADSP-BF532/33 har jag portat en mjukvaruplattform
komplett med realtidsoperativsystem, TCP/IP-stacken lwIP och tillhörande drivrutiner. Optimeringar
av mjukvaran har resulterat i en kodstorlek på ca 30 Kibyte (med protokollet TCP avslaget). Det
innebär att en liten applikation kan rymmas i processorns interna kodminne som är på 48 respektive
80 Kibyte i modellerna ADSP-BF532 och ADSP-BF533. Mjukvaran är ett bra alternativ för
produkter som inte kan belastas med licenskostnader eftersom realtidsoperativsystemet och lwIP är
fria att använda.
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8.3 Framtida arbete
På hårdvarusidan har det hänt mycket det senaste året som kan sänka komponentkostnaderna.
Blackfinplattformen kan konstrueras om med modellerna ADSP-BF536 och 537 för att få inbyggd
ethernet MAC. Förutsatt att priset ligger mindre än tre dollar över priset på modellerna som jag har
räknat med i rapporten blir det en vinst. Bytet ger också tillgång till mer kodminne i terminal-
hårdvaran vilket ökar möjligheterna för en produkt utan externt arbetsminne.
Tillverkaren Microchip lanserar snart en ethernet controller med seriellt SPI-gränssnitt som sägs ha ett
pris runt 2 dollar. Det alternativet för ethernet ger en prissänkning på 3 dollar för båda terminal-
plattformarna.
Mjukvaruplattformen har en bit kvar till en färdig VoIP-produkt. Talkodning, RTP-protokollet, en
kompakt implementation av protokollet SIP och hantering av akustiskt eko är de viktigaste delarna
som återstår.
I portningen av FreeRTOS måste undantagshanteraren kompletteras om processorns cache ska
användas så att MMU-undantag hanteras korrekt.
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Bilaga 1 - Kravspecifikationer
De två kravspecifikationer som togs fram i projektet redovisas nedan i komprimerad form.
Talkodningen G.729 har senare valts bort på grund av höga patentroyalties.

Kravprofil IP-terminal

Funktionella krav
1. Plattformen skall ha anslutning till ethernet av typen 10Base-T (10 Mbit per sekund).

 1.1. Anslutningen bör även hantera 100Base-T (100 Mbit per sekund) och automatiskt kunna välja
rätt hastighet.

2. Plattformen ska ha stöd för kommunikationsprotokollen IP, TCP, UDP och ICMP.
 2.1. Stöd för multicast och IGMP bör även ingå för effektiv en-till-många-kommunikationen.
 2.2. Det skall finnas stöd för dynamisk och statisk tilldelning av IP-adresser.

3. Det skall finnas I/O-kapacitet för anslutning av tryckknappar och radiomottagare samt ett fåtal
generella in- och ut-gångar.

4. Plattformen bör ha ett strömsparläge för batteridrift.
Externa händelser på I/O-pinnar skall då kunna väcka enheten ur strömsparläget.

5. Mjukvara skall vara fjärruppgraderbar via nätverket.
6. Det bör finnas möjlighet att ansluta en enkel display.
7. Plattformen skall hantera en taluppkoppling med talstyrd halv duplex, under förutsättningen att

återkoppling mellan högtalare och mikrofon är mindre än -6 dB.
 7.1. Modulen skall kunna byggas ut med stöd för äkta full-duplex, s.k. akustisk eko-släckning.

8. Codec för tal skall ha en upplösning på minst 14 bitar och stödja 8 kHz samplingshastiget.
 8.1. Codecen bör även kunna ställas om till högre samplingshastigheter om bättre ljudkvalitet

önskas.
9. Talkodningsalgoritmen ITU G.711 (64 kbit/s) skall stödjas.

 9.1. Stöd bör finnas för ITU G.729A (8 kbit/s) för applikationer där nätverkskapaciteten är
begränsad.

10. Plattformen skall ha resurser att implementera protokollet SIP.
11. Plattformen bör vara förberedd för inkoppling av trådlöst nätverk WLAN.
12. Det skall finnas ett icke flyktigt minne för lagring av parametrar.
13. Det skall finnas stöd för talsyntes som spelar upp inspelat tal.

Icke-funktionella krav
1. Plattformen skall kunna strömförsörjas från 3,3 V spänningskälla.
2. Plattformen skall som ett tillval kunna strömförsörjas via ethernet (std. IEEE 803.2af).
3. Plattformen skall designas så att den kan uppfylla EMC-kraven när den placeras i en 

plastkåpa.
4. För utvecklingsändamål skall det finnas JTAG eller motsvarande anslutning för debugger.
5. Plattformen skall vara förberedd för batteridrift.
6. Hårdvarulösningen skall vara fokuserad på låg kostnad, men samtidigt använda leverantörer med

en långsiktig fokusering på produktfamiljen för att undvika kostsam omdesign av produkter som
använder plattformen.
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Kravprofil IP-Centralenhet

Funktionella krav
1. Plattformen skall ha anslutning till ethernet som hanterar 100Base-T (100 Mbit per sekund).
2. Plattformen skall ha stöd för kommunikationsprotokollen IP, TCP, UDP, ICMP och IGMP.
3. Mjukvara skall vara fjärruppgraderbar via nätverket.
4. Talkodningsalgoritmerna ITU G.711, ITU G.726 och ITU G.729A skall stödjas.
5. Med G.711-kodning skall 64 samtidiga ljudströmmar hanteras.
6. Med G.726-kodning skall 32 samtidiga ljudströmmar hanteras.
7. Med G.729A-kodning skall 8 samtidiga ljudströmmar hanteras.
8. För koppling mot analogt telenät skall plattformen kunna utföra linjeekosläckning på 32 linjer.
9. Plattformen bör ha ett lågprestandaalternativ med stöd för upp till 8 ljudströmmar.
10. Plattformen ska ha gränssnitt för inkoppling till 2 st tidsmultiplexade PCM-bussar med vardera 32

tidsluckor (2048 kbit/s).
11. Plattformen skall ha resurser att implementera protokollet SIP.
12. Det skall finnas ett icke flyktigt minne för lagring av parametrar.

Icke-funktionella krav
1. För utvecklingsändamål skall det finnas JTAG eller motsvarande anslutning för debugger.
2. Det skall finnas ett RS-232 gränssnitt för servicetekniker.
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Bilaga 2 - Kalkyler över kretskostnader
Följande kalkyler är gjorda med priser som gällde i april 2004 samt följande växlingskurser:
1 EUR = 9,15 SEK
1 USD = 7,75 SEK.
Fet stil indikerar vilken valuta som gäller för prisuppgiften.
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Tabell 6: Kalkyl terminal med Blackfinprocessor.

USD EUR SEK

ADSP-BF532 8 73,2
Ethernet controller DM9000 5 38,75
SPI-flash 4 Mibit 1,4 10,85
SDRAM 4Mx16 4,2 32,55
CODEC TLV320AIC11 2,35 18,21
25 MHz kristall 7
3,3 V spänningsregulator 0,3 2,33
1,2 V spänningsregulator 0,3 2,33
32,768 MHz kristall 7

Summa 24,8 21,01 192,21

Tabell 7: Kalkyl centralenhet för 32 linjer med Blackfinprocessor.

USD EUR SEK

ADSP-BF533 600MHz 18 164,7
Ethernet controller DM9000 5 38,75
SPI-flash 8 Mibit 2,5 19,38
SDRAM 8Mx16 5,4 41,85

25 MHz kristall 7
3,3 V spänningsregulator 0,3 2,33
1,2 V spänningsregulator 0,3 2,33

Summa 35,65 30,2 276,33

Tabell 8: Kalkyl för terminal med DSP56858.

USD EUR SEK

DSP56858 72
Ethernet controller DM9000 5 38,75
SPI-flash 4 Mibit 1,4 10,85
CODEC TLV320AIC11 2,5 19,38
3,3 V spänningsregulator 0,3 2,33
1,8 V spänningsregulator 0,3 2,33
Kristall 4 MHz (DSP) 7
Kristall 16,384 MHz (codec) 7

Summa 20,6 17,45 159,63



Bilaga 3 - Ordlista
AD Analog-till-digital omvandlare.

Samplar en analog signal och producerar en tids- och amplitud-diskret
signal.

ARM Leverantör av processorkärnor som andra tillverkare bygger in i sina
kretsar. 

CODEC En integrerad krets som innehåller både AD och DA.

DA Digital-till-analog omvandlare.

Rekonstruerar en analog signal från en tids- och amplitud-diskret signal.

DSP Digital signalprocessor.

FLASH Ett omprogrammerbart minne som behåller sitt innehåll utan
strömförsörjning.

ITU International Telecommunication Union.

Ett FN-organ som arbetar med  telekommunikationsfrågor.

kbit 1000 bitar.

Kibyte 1 024 byte.

MAC [1] Multiply and Accumulate.

En funktion i en DSP som snabbt kan utföra en multiplikation och sedan
addera produkten till ett resultatregister.

MAC [2] Media Access Controller.

Delkomponent i ett nätverkgränssnitt. Hanterar bl.a. åtkomst till ett delat
nätverksmedium, omsändningar och omvandlar mellan ramar och
bitströmmen som en PHY hanterar.

Mbit 1 000 000 bitar.

Mibit 1 048 576 bitar.

Mibyte 1 048 576 byte.

MIPS [1] Million Instructions Per Second.

MIPS [2] Leverantör av processorkärnor som andra tillverkare bygger in i sina
kretsar. 

PHY Hanterar den fysiska anslutningen till ett ethernetnätverk. 
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ROM Read-Only Memory.

Ett minne vars innehåll bestäms vid tillverkning och sedan inte går att
ändra.

RTOS Real-Time Operating System.
Ett operativsystem med fokus på snabb och förutsägbar hantering av
händelser.

RTP Real-time Transport Protocol.

Ett protokoll för att överföra digital media över ett nätverk.

SDRAM Ett minne där varje bitcell består av en transistor och en kondensator.

SIP Session Initiation Protocol.

Ett signaleringsprotokoll som används för kommunikationstjänster över
IP-nätverk.

SRAM Ett minne där varje bitcell består av 6 transistorer.

TCP/IP Benämning på den protokolluppsättning som används för kommunikation
över Internet.

TCP/IP-stack Benämning på den programvara som hanterar protokolluppsättningen
TCP/IP.

UART Universal Asynchronous Receiver Transmitter.

Hanterar asynkron seriell kommunikation där endast en bit överförs
samtidigt.

WLAN Wireless Local Area Network.

VoIP Voice-over-IP.

Metod för talkommunikation över ett IP-nätverk.
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