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Förord

Inom arbetslivet utsätts förare av terränggående fordon ständigt för
lågfrekventa vibrationer som påverkar hela kroppen. Dessa helkropps-
vibrationer skapar belastnings- och förslitningsskador vilket gör att alla
förare av sådana fordon inte kan arbeta fram till pensionen. Förutom
personligt lidande skapar sådan skador stora kostnader för samhället, i form
av sjukvård, rehabilitering och förtidspensioneringar.

Vid Arbetslivsinstitutet i Umeå forskar man om hur människan påverkas av
helkroppsvibrationer samt utvecklar metoder för att mäta belastningen.
Detta ger underlag till utveckling och modifiering av vibrationsreducerande
utrustning i fordonen, t.ex. stolar och hytter.
Vi fick i uppdrag att utveckla ett system för mätning och lagring av
vibrationer i terränggående maskiner.

I denna rapport beskriver vi allmänt om hur vi gick tillväga för att lösa
uppgiften.

Ett speciellt tack skulle vi vilja rikta till:

• Patrik Holmlund, för handledning och engagemang.
• Bertil Nordström, för lödning av ytmonterat till prototyp.
• Hector Gomez, för lån av diverse utrustning.

Skellefteå 2000-06-16

Fredrik Brännström
Tobias Lagander
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Syfte
Syftet med den här rapporten är att förklara samt beskriva konstruktions-
arbetet på ett enkelt och lättbegripligt sätt, samt lösningar på olika problem
som uppstått. Den ska även underlätta fortsatt arbete med utveckling av
systemet.
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Sammanfattning
Uppgiften var att utveckla en utrustning för mätning av lågfrekventa
vibrationer i terränggående fordon. Utrustningen ska kunna samla in
vibrationsdata, utföra frekvensanalys samt lagra resultatet på någon form av
lagringsmedia. Till skillnad från nuvarande system ska denna utrustning
kunna hanteras av maskinföraren, utan hjälp av mättekniker. Detta
tillsammans med en stor lagringskapacitet medför att mätningar kan utföras
under en längre tidsram än tidigare. Analys av mätningen underlättas genom
att datat redan är färdigbehandlat vid mottagandet.
Insamlingsdelen består av ett 16-kanaligt A/D-omvandlingssystem samt en
realtidsklocka för att kunna tidsdatera mättillfället.
Frekvensanalysen består av en Fast Fourier Transform vilken transformerar
tidssignalen till ett frekvensspektrum.
Lagringsmediet ska vara lätt att hantera. Vid avslutad mätning ska maskin-
föraren kunna skicka det lagrade resultatet t.ex. via post.
På grund av tidsbrist är lagringssystemet ej utvecklat, men en undersökning
av lämpligt lagringsmedia har utförts och dokumenterats.
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1. Systembeskrivning
Systemet skall användas för att lagra vibrationsdata från terränggående
maskiner. Maskinerna körs mestadels ute i skogen och på andra svår-
åtkomliga ställen. Detta kräver ett system som ej behöver övervakning och
service.
Det färdigbearbetade datat sparas undan på ett PC-card och kan därefter
analyseras på en PC, Mac eller handdator.
Nedanstående figur 1.1 visar det totala systemet. Realisering har skett av de
delar som befinner sig inom det streckade området.

Figur 1.1 Systembeskrivning

1.1 Givare
Givarna, som är av typen accelerometrar, kan avkänna svängningar
(vibrationer) i både x-, y- och z-led. De kan vara placerade på t.ex.
stolssitsen eller ryggstödet för att avkänna alla påfrestningar som föraren av
fordonet utsätts för.
Systemet tillhandahåller mätning av 16 stycken olika givare, vilket gör det
till ett lämpligt verktyg för registrering av vibrationer av alla dess slag.

1.2 Signalanpassning
Signalanpassningen består huvudsakligen av ett lågpassfilter och en
förstärkare för varje kanal (givare) med variabel förstärkning i sex fasta
steg. (Alternativa schemalösningar, se bilaga 2, sid 9-10).
Filtret är dimensionerat för en brytfrekvens (-3dB) strax under 500Hz, och
dämpar sen frekvenser större än 500Hz med 20dB/dekad.

1.3 A/D
En analog till digital omvandling med en upplösning av 22 bitar, för
respektive kanal. A/D-omvandlarna kommunicerar med CPU:n via ett
gemensamt seriellt interface.

Givare A/D
CPU

(Data-
bearbetning)

Data-
lagring

Realtids-
klocka

Signal-
anpassning



1. Systembeskrivning

Luleå University of Technology, campus Skellefteå
Luleå tekniska universitet, Institutionen i Skellefteå

Examensarbete:
Fredrik Brännström & Tobias Lagander 9

1.4 Realtidsklocka (RTC)
Realtidsklockan förser CPU:n med information om tid, datum och årtal
vilket medför att man har möjlighet att se när de individuella mätningarna
utfördes. RTC:n kommunicerar med CPU:n via ett gemensamt seriellt
interface.

1.5 CPU (Databearbetning)
CPU:n sorterar datamängden ur respektive kanal från A/D-omvandlarna och
tidsdaterar datat m.h.a. RTC:n. Sedan utförs en frekvensanalys, samt
undanlagring av datat.

1.6 Datalagring
All bearbetad information är tänkt att lagras på ett PC-card med något sorts
filsystem, t.ex. FFS (Flash File System). Detta möjliggör lätt och smidig
integrering med diverse datorer ute på marknaden.
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2. Utvecklingsverktyg
2.1 Visual DSP
Mjukvaran har utvecklats i Analog Devices miljö, Visual DSP, mot ett
utvecklingskort innehållande en SHARC DSP 21065L signalprocessor.
Programmering har skett i både C och assembler.

2.2 EdWin
Hårdvaran har utvecklats i EdWin, med schemaritning och PCB-layout.
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3. ADSP-21065L SHARC
3.1 Introduktion
ADSP-21065L SHARC är en 32-bitars digital signalprocessor avsedd för
kommunikation, digitalt ljud och industriella applikationer. Förutom en 180
MFLOPS högprestanda-kärna har ADSP-21065L dubbelportat integrerat
SRAM och integrerade I/O-enheter som styrs av en dedikerad I/O-
processor. Med dess integrerande cacheminne kan processorn utföra varje
instruktion på endast en klockcykel. ”Super Harvard”-arkitekturen (Se figur
3.1) implementeras genom dess fyra individuella bussar vilka kopplar
samman processorns kärna med den fristående I/O-processorn, det
dubbelportade minnet och systemets parallella buss-port.

Figur 3.1 ”Super Harvard”-arkitektur

Figur 3.2 visar ADSP-21065L:s interna bussar:

• PM-bussen (Program Minne) består av PMA-bussen (Program Minne
Adress) och PMD-bussen (Program Minne Data).

• DM-bussen (Data Minne) består av DMA-bussen (Data Minne
Adress) och DMD-bussen (Data Minne Data).

• I/O-bussen består av IOA-bussen (I/O Adress) och IOD-bussen (I/O
Data).
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Figur 3.2 ADSP-21065L block diagram

PM-bussen kan accessa både instruktioner och data. Under en enda klock-
cykel, kan processorn accessa två dataoperander, en över PM-bussen och en
över DM-bussen, accessa en instruktion från cachen, samt utföra en DMA-
överföring.
Tack vare ADSP-21065L:s externa port har processorn ett interface till
externt minne, t.ex. SDRAM, minnesmappad I/O, en ”host-processor” eller
till en eller flera ADSP-21065L för att använda ”multiprocessing”.

3.2 Serieportar
ADSP-21065L har två synkrona serieportar vilka ger ett interface till en
mängd externa enheter. Serieportarna kan arbeta i processorns klock-
hastighet vilket ger en maximal dataöverföring på 30Mbit/s vardera. Varje
serieport har dubbla Tx och Rx kanaler vilket visas i figur 3.3.

Figur 3.3 Serieportens I/O-konfiguration
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Data från serieporten kan överföras automatiskt till det interna minnet
genom att använda DMA (Direct Memory Access). Båda serieportarna
stöder tre sätt att kommunicera, standard, I2S och TDM (Time Division
Multiplex) multichannel mode.
Serieportarna kan använda little-endian (LSB först) eller big-endian (MSB
först) överföring med en ordlängd från tre till 32 bitar. De har också valbara
synkroniserings-inställningar samt möjligheten att använda µ-law eller A-
law komprimering. Synkroniseringssignalerna kan generas internt eller
externt.

3.3 DMA-controller
ADSP-21065L:s interna DMA-controller möjliggör dataöverföringar utan
processorns inblandning. DMA-controllern arbetar självständigt och
osynligt för processorns kärna, vilket medför att processorn kan exekvera
sitt program samtidigt som en DMA-överföring utförs.
DMA-överföringar kan utföras mellan ADSP-21065L:s interna minne och
externa minne, serieportar, externa enheter eller en ”host processor”. En
annan möjlighet är överföringar mellan externt minne och externa enheter.
Det finns tio möjliga DMA-kanaler på ADSP-21065L, åtta via serieportarna
och två via processorns externa port (för antingen en ”host processor”,
externt minne eller I/O-överföringar).
Andra funktioner inkluderar interrupt från DMA-controllern då en
överföring är klar samt DMA-chaining vilket betyder att man kan länka
vidare DMA-överföringar – då man skrivit färdigt till en destination,
fortsätter man automatiskt till nästa o.s.v.

3.4 EMAFE-bussen

3.4.1 Allmänt
EMAFE-bussen (Enhanced Modular Analog Front End) är en anslutning
mot yttre periferienheter. Den består av:
• 16 dataledningar
• 8 adressledningar
• 3 parallella busskontrolledningar
• 16 synkrona serieportledningar
• 1 interrupt-utgång
• 1 flagga
• Spänning (+5V, +3.3V)
• Signaljord

3.4.2 Användning
Expansionskortet får alla spänningar och jord genom EMAFE-bussen.
Reset av A/D-omvandlarna sker med hjälp av en flagga, MFLAG10. Den
används även till att synkronisera dataöverföringen mellan realtidsklockan
och ADSP-21065L.
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Kommunikation mellan ADSP-21065L och enhet på expansionskort sker
över de två serieportarna, SPORT0 och SPORT1. A/D-omvandlarna nyttjar
SPORT0 och realtidsklockan SPORT1.

3.4.3 Anslutning
EZ-lab kortets anslutning är en 96-pin högervinklad female-kontakt.
Expansionkortet har försetts med en 96-pin högervinklad male-kontakt,
därav inverterad pin-konfiguration mot EZ-lab kortet (dock ej Row A –
Row C). Se tabell 3.1.

Pin: Row A Row B Row C Pin: Row A Row B Row C
1 DGND DGND VDD1 1 TXD1 DT1B RXD1
2 NU VDD1 NU 2 TFS1 DR1B RFS1
3 VDD2 VDD2 NU 3 TXCLK1 DT0B RXCLK1
4 NU NU DGND 4 DGND DR0B DGND
5 NU DGND NU 5 TXD0 VDD2 RXD0
6 MD0 VDD1 MD1 6 TFS0 NU RFS0
7 MD2 NU MD3 7 TXCLK0 DGND RXCLK0
8 MD4 NU MD5 8 VDD1 VDD1 VDD1
9 DGND DGND DGND 9 !MRD CS0 !MWR

10 MD6 NU MD7 10 MA7 DGND !MCS
11 MD8 NU MD9 11 MA5 CS1 MA6
12 MD10 NU MD11 12 DGND DGND DGND
13 VDD1 VDD1 VDD1 13 MA3 CHN_IN MA4
14 MD12 NU MD13 14 MA1 CLK_OUT MA2
15 MD14 DGND MD15 15 NU VDD2 MA0
16 MFLAG NU !MIRQ 16 DGND DGND DGND
17 DGND DGND DGND 17 MFLAG NU !MIRQ
18 NU VDD2 MA0 18 MD14 DGND MD15
19 MA1 CLK_OUT MA2 19 MD12 NU MD13
20 MA3 CHN_IN MA4 20 VDD1 VDD1 VDD1
21 DGND DGND DGND 21 MD10 NU MD11
22 MA5 CS1 MA6 22 MD8 NU MD9
23 MA7 DGND !MCS 23 MD6 NU MD7
24 !MRD CS0 !MWR 24 DGND DGND DGND
25 VDD1 VDD1 VDD1 25 MD4 NU MD5
26 TXCLK0 DGND RXCLK0 26 MD2 NU MD3
27 TFS0 NU RFS0 27 MD0 VDD1 MD1
28 TXD0 VDD2 RXD0 28 NU DGND NU
29 DGND DR0B DGND 29 NU NU DGND
30 TXCLK1 DT0B RXCLK1 30 VDD2 VDD2 NU
31 TFS1 DR1B RFS1 31 NU VDD1 NU
32 TXD1 DT1B RXD1 32 DGND DGND VDD1

NU = Not Used NU = Not Used

EMAFE EZ-LAB Expansionskort

Tabell 3.1 Pin-konfiguration
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4. Spänningsmatning
4.1 EMAFE vs. schema
Utvecklingskortet, ADSP-21065L SHARC EZ-lab, levererar spänningarna
+5V (VDD1) samt +3.3V (VDD2) med ett strömuttag på maximalt 150mA
vardera. De spänningarna finns endast att tillgå på EMAFE-bussen.
Blockbeskrivning av de olika spänningarna som krävs, se figur 4.1.

Figur 4.1 Realisation

4.2 -5V [SPL3]
För att få tillgång till spänningen –5V (SPL3) nyttjar vi en
spänningsomvandlare, MAX660. Se figur 4.2.
Det är en spänningsomvandlare med relativt små förluster vid större
strömuttag (<100mA). Med yttre kringkomponenter kan den fås som
spänningsdubblare eller som spänningsinverterare.

Figur 4.2 Spänningsinverterare

EMAFE-buss Schema

VDD2 (+3.3V)
VDD1 (+5V)

DGND (GND) SPL0 (GND)

SPL1 (+5V)
SPL2 (+3.3V)
SPL3 (-5V)
VREF (+2.5V)
V2P5 (+2.5V)
V2N5 (-2.5V)
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Kopplingen i figur 4.2, gör att MAX660 agerar som en spännings-
inverterare.
MAX660 matas med spänningen +5V (ben 8), genererad av EMAFE-bussen
(ben C1). För att motverka spänningsfall vid större och kortare strömuttag är
kondensatorerna C1 och C2 inkopplade. Där kan C1 ses som pump och C2
som behållare.
Vid belastningen 100mA blir spänningsförlusten på utgången ca 0.65V. Den
negativa spänningen på –5V, tas ut från ben 5 på MAX660.

4.3 +2.5V [VREF]
För att få en stabil referensspänning till VREF (ben 31) på A/D-omvandlaren,
AD7716, används en spänningsreferenskrets, REF-43. Den levererar en
stabil utspänning (VREF) på +2.5V (±10%), vilket definerar den maximala
analoga insignalssnivån på AD7716.

4.4 ±±±±2.5V [V2P5, V2N5]
Matningsspänningarna till respektive förförstärkarsteg, innan A/D-
omvandlarna, genereras av en MAX660. Två enkla spänningsdelare, (se
figur 4.3) bestående av två lika stora resistanser, delar ner +5V (SPL1)
respektive den negativa utspänningen -5V till rätt nivå på ±2.5V (V2P5
resp. V2N5).

Figur 4.3 Spänningsmatning förförstärkare

För att inte matningsspänningarna på respektive förförstärkarsteg ska
belasta spänningsdelarna, så att fel spänningsnivå uppkommer, är en
spänningsföljare inkopplad. Spänningsföljaren består av en
operationsförstärkare med icke inverterad återkoppling.



5. Signalanpassning

Luleå University of Technology, campus Skellefteå
Luleå tekniska universitet, Institutionen i Skellefteå

Examensarbete:
Fredrik Brännström & Tobias Lagander 17

5. Signalanpassning
Förförstärkaren är till för att förstärka insignalen från respektive givare till
de analoga ingångarna på A/D-omandlarna AD7716.

5.1 Icke inverterad återkoppling
Som förstärkare används en linjär IC-krets, TN064CN, vilken innehåller
fyra stycken operationsförstärkare. Förstärkningen går att välja i  6 stycken
fasta steg (1, 2, 4, 6, 8 resp. 10ggr) och valet av förstärkning sker genom att
ställa in en DIP-strömställare. Se nedanstående tabell 5.1:

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Förstärkn. [ggr] S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Utsignal
1 1 0 0 0 0 0 1 0 X X X X X X Förstärkn. < 1
1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 Fyrkansvåg:
1 0 0 1 0 0 0 4 -2.5V<=Vut<=+2.5V
1 0 0 0 1 0 0 6
1 0 0 0 0 1 0 8
1 0 0 0 0 0 1 10

X = Don't Care

Rekommenderade inställningar: Ej rekommenderade inställningar:

Tabell 5.1 Inställning förstärkning

Beroende på valt läge, ändras resistansen i återkopplingsnätet, vilket
resulterar i olika förstärkningar, se tabell 5.1 ovan.

5.2 Begränsad utsignal
A/D-omvandlarens insignalsområde är maximalt ±2.5V, vilket medför att
operationsförstärkarna maximala utsignal måste begränsas till ±2.5V. Den
största nivå en förstärkare kan ge ut är dess matningsspänning. För att
förhindra att A/D-omvandlaren får en för hög insignal matas operations-
förstärkarna med spänningen +2.5V respektive –2.5V.

RC-filtret på förförstärkarens ingång är avstämt till att filtrera bort
frekvenser över 500Hz.
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5.3 Beräkning av förstärkning

Figur 5.1 Förstärkare

5.4 Alternativ
Ett annat alternativ till val av olika förstärkningar, se bilaga 2, sid 9-10.
Det baseras på att man med en tryckknapp väljer olika grader av
förstärkning. En räknare räknar antalet ”knapptryckningar”, som då styr en
analog (8-1)-multiplexer. Multiplexern kopplar in respektive resistansnät.
”Knapptryckningarna” kan annars styras av mikroprocessorn vilken justerar
förstärkningen till lämplig nivå.

För indikation med lysdioder används räknarens styrsignaler till ytterligare
en (8-1)-multiplexer, vilken ej behöver vara av analog typ.

Ry
Rx

Ry
RyRx

Vin
VutG +=+== 1

Förstärkning, G:

Om Rx →→→→ ∞∞∞∞:

∞→G

Om Ry →→→→ ∞∞∞∞:

1=G

 överstyrd
     utsignal

 spänningsföljare
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6. A/D-omvandling
6.1 AD7716, beskrivning
AD7716 är ett datainsamlings-system med ett seriellt data-interface. För en
överblick av AD7716:s uppbyggnad, se figur 6.1.

Figur 6.1 AD7716 blockdiagram

Den kan omvandla data från fyra parallella kanaler och har en maximal
bandbredd på 584Hz. Upplösningen är 22 bitar och den användbara
dynamiken sträcker sig från 99 dB vid bandbredden 584 Hz till 111 dB vid
bandbredden 36.5Hz. Kretsen består av fyra separata A/D-omvandlare vilka
är baserade på sigma-delta teknologi. A/D-omvandlare av typen sigma-delta
innehåller ett digitalt filter vilket underlättar systemets filtreringskrav. Var
och en av de analoga ingångarna samplas kontinuerligt, med en hastighet
vilken bestäms av brytfrekvensen för det digitala filtret.
Kretsen har tre adresserings-ingångar, vilket medför att man kan skapa ett
datainsamlingssystem med upp till åtta AD7716. Utdatat från kretsen består
av 32 bitar, av vilka 22 bitar motsvarar den analoga insignalen. Två av
bitarna utgör en kanaladress och med kretsens tre adresseringsbitar har alltså
varje kanal en 5 bitars adress. Kretsen har också ett CASCIN-ben och ett
CASCOUT-ben vilka tillåter att man enkelt kan kaskadkoppla flera kretsar.
Kontrollregistret för kretsen programmeras med hjälp av benen SCLK,
SDATA och TFS . Tre bitar i kontrollregistret sätter brytfrekvensen för det
digitala filtret. Frekvenserna kan väljas i fem fasta steg N, se tabell 6.1.
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Tabell 6.1 Egenskaper för de olika brytfrekvenserna

Kolumnen ”Programmed Cutoff Frequency”, brytfrekvensen, beror på
CLKIN som för tabellen ovan är 8 MHz. I vår applikation är CLKIN 750
kHz vilket medför att vi måste dela värdena i kolumnen med kvoten
(8⋅106)/(750⋅103). Eftersom ”Output Update Rate”, alltså hur ofta
skiftregistret för utdata uppdateras, bestäms av brytfrekvensen måste även
den delas med kvoten (8⋅106)/(750⋅103). Då N väljs till noll kommer
brytfrekvensen vid 750 kHz att hamna på 54.75 Hz. Användbart dynamiskt
område (”Usable Dynamic Range”) och övriga egenskaper kommer att
hamna i området mellan N = 3 och N =4.

6.2 Interfacing AD7716 med ADSP-21065L
Figur 6.2 visar interfacet mellan fyra AD7716 A/D-omvandlare och
serieporten SPORT0 på SHARC-21065L. AD7716-kretsarna är inställda
som master genom att MODE-benen är satta till låg nivå. Med detta menas
att SHARC-21065L är slav och att det är AD7716 som genererar de
nödvändiga synkroniseringssignalerna samt serieklockan vid läsning från
kretsen.

Figur 6.2 Interface

  CASCIN   DRDY

  CASCIN

  CASCIN

  CASCIN

  CASCOUT

  CASCOUT

  CASCOUT

  CASCOUT

Serieklocka,
synkroniseringssignaler
och seriedata

21065L

MFLAG10

 RESET

 RESET

 RESET

 RESET
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6.2.1 Initiering av AD7716
Vid uppstart måste man skriva till AD7716 för att sätta det digitala filtrets
brytfrekvens. För att kunna göra detta måste man först initiera transmit-
delen på ADSP-21065L:s serieport (SPORT0) för att synkroniseringen ska
stämma. Man måste även ställa ett register där man bestämmer frekvensen
för serieklockan och för synkroniseringssignalen. Brytfrekvensen sätts
genom att skriva till AD7716:s 16 bitars kontrollregister (Beskrivs i kap.
6.3).

6.2.2 Reset-puls
När AD7716 har initierats skickas en reset-puls till alla fyra kretsarna. Detta
säkerställer att sampling och interface-timing synkroniseras. Reset-pulsen
skickas från ADSP-21065L genom en flagga (MFLAG10) på EMAFE-
bussen.

6.2.3 DMA-överföring
Efter reset-pulsen hoppar processorn till en läsrutin där serieportens register
för datamottagning initieras. Recieve-delens kontollregister initieras för
DMA-överföring. DMA-överföring möjliggör att man kan läsa in ett helt
block av data från A/D-omvandlarna, innan serieporten genererar ett
interrupt. Eftersom denna överföring styrs av I/O-processorn kan kärn-
processorn bearbeta data under tiden. DMA-controllern är konfigurerad för
att hantera två ”chainade” databuffertar som vardera rymmer data för en
sekunds A/D-omvandling. Då den ena bufferten fyllts med data fortsätter
överföringen automatiskt till nästa buffert o.s.v.

6.2.4 Kaskadkoppling
Då den första A/D-omvandlaren i kaskadkopplingen har data redo att
skickas går DRDY -benet lågt. Detta ben återkopplas via en inverterare till
CASCIN-ingången. Då AD7716 får en CASCIN-puls börjar den skicka
data. När den skickat sina 4×32 bitar (4 kanaler, varje kanal har 32 bitar
data) skickar den en puls på CASCOUT-utgången. Denna puls skickas in på
CASCIN på nästa AD7716 vilket gör att den börjar skicka sitt data o.s.v.

6.2.5 Databearbetning
Efter att DMA-överföringen startats kommer processorn att vänta på ett
interrupt från serieporten. Detta interrupt kommer då någon av DMA-
bufferterna är fylld. I bufferten finns då data från de fyra A/D-omvandlarna.
ADSP-21065L kör då en sorteringsrutin där datat för varje kanal sorteras till
en egen array. Efter sorteringen görs en FFT (Fast Fourier Transform) på
varje kanal.
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6.3 AD7716 kontrollregister
Det 16 bitar stora kontrollregistret (se figur 6.3) programmeras med två
bytes, den låga byten skickas först och sedan den höga byten. FC2, FC1 och
FC0 (se tabell 6.2) bestämmer brytfrekvensen för det digitala filtret. Genom
att sätta M0-biten hög ignoreras adressbitarna (Dessa adresserar den krets
man vill programmera) vilket medför att alla AD7716 blir adresserade och
får samma brytfrekvens.

Figur 6.3 AD7716 kontrollregister

Tabell 6.2 AD7716 frekvenstabell

6.4 Timing
Vid skrivning initieras dataöverföringen genom att TFS (Transmit Frame
Sync) går låg. Samtidigt som TFS går låg skiftas data ut på dataledningen
från DSP:n. På nästa negativa flank på SCLK (serie-klockan) klockas data
in i AD7716. TFS ligger låg under hela dataöverföringen.

Figur 6.4 Timing-diagram, skrivning



6. A/D-omvandling

Luleå University of Technology, campus Skellefteå
Luleå tekniska universitet, Institutionen i Skellefteå

Examensarbete:
Fredrik Brännström & Tobias Lagander 23

Vid läsning initieras dataöverföringen genom att RFS (Recieve Frame Sync)
går låg. RFS samplas på negativ flank, och på samma flank som den
detekterar en låg nivå klockas data in i DSP:n. RFS ignoreras sedan till dess
att 32 bitar överförts.

Figur 6.5 Timing-diagram, läsning
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6.5 Signalbuffring
Då signalprocessorn (ADSP-21065L) drivs med spänningen +3.3V, måste
signalerna från A/D-omvandlarna (AD7716) till signalprocessorn buffras
om från TTL-nivå (+5V) till +3.3V. Detta görs med buffertkretsen
74LV125, se figur 6.6. Matningsspänningen till 74LV125 på +3.3V
genereras av EMAFE-bussen (ben C3).
Signaler från signalprocessorn till A/D-omvandlarna behöver ej buffras, då
omslagsnivåerna håller sig inom gränsen för TTL-standard, se figur 6.7
nedan. 74LV125 används för att buffra insignalerna RXCLK0, RFS0 samt
RXD0 till signalprocessorn.
Eftersom AD7716 genererar en egen serieklocka när den skickar data måste
ADSP-21065L:s klocka isoleras från ledningen. Detta åstadkoms genom att
DRDY  styr en tri-state buffer, 74HCT126.

Figur 6.6 Signalbuffring

Figur 6.7 TTL-nivåer
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7. DS1305 - Realtidsklocka

7. DS1305 - Realtidsklocka
7.1 DS1305, beskrivning
DS1305 (se figur 7.1) innehåller en realtidsklocka med alarmfunktion samt
96 bytes icke-flyktigt RAM-minne för datalagring. Den kommunicerar med
en mikro-processor via ett seriellt interface. Realtidsklockan förser
mikroprocessorn med information om sekunder, minuter, timmar, dagar,
månader och år. Månadsslutet justeras automatiskt för månader med mindre
än 31 dagar, vilket inkluderar skottår. Tack vare en spänningsförsörjning för
interface-logik tillåter DS1305 att man driver benen ”SDO” och ”PF” till en
nivå som är kompatibel med interface-logik. Detta möjliggör ett enkelt
interface mot 3.3 volts system.
DS1305 har dubbel spänningsförsörjning samt ett ben för batterianslutning.

Figur 7.1 Blockschema DS1305
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7. DS1305 - Realtidsklocka

7.2 Adresser
Adresserna för realtidsklockans register samt adresserna för RAM-minnet,
se figur 7.2. Data skrivs till realtidsklockan på adresserna 80h till 9Fh och
till RAM-minnet skrivs data på adresserna A0h till FFh. Realtidsklockans
data läses från adresserna 00h till 1Fh och RAM-minnets data läses från
adresserna 20h till 7Fh. Innehållet i realtidsklockan är i BCD-format.

Figur 7.2 DS1305 adresser

7.3 Serieinterface
DS1305 har ett seriellt interface som är kompatibelt med SPI-bussen som
finns på vissa av Motorolas mikrokontrollers. Fyra ben används för SPI:n.
Dessa är SDO (Serial Data Out), SDI (Serial Data In), CE (Chip Enable)
och SCLK (Serial Clock). DS1305 arbetar som slav och mikrokontrollern
som master.
En dataöverföring startas genom att CE går hög. Utdata skiftas sedan ut på
”shift” och indata hämtas på "internal strobe” (se figur 7.3). Klockans aktiva
klock-flank kan vara antingen positiv eller negativ beroende på
mikrokontrollern. Båda varianterna visas nedan.
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7. DS1305 - Realtidsklocka

Figur 7.3 Serieklockan beroende av mikrokontrollerns polaritet

7.4 Adress- och data-bytes
Adress- och data-bytes skiftas med MSB in på SDI först, och ut från SDO
först. Alla överföringar behöver en adress-byte för läsning eller skrivning
till DS1305, följt av en eller flera byte data. Adressbiten är den första som
skrivs efter att CE blivit hög. Den mest signifikanta biten (A7) bestämmer
om det är en skriv- eller läsoperation som ska utföras. Om A7 är noll är det
en läsoperation, om A7 är ett är det en skrivoperation.
Dataöverföringar kan ske med en byte i taget (se figur 7.4 och 7.5) eller
flera bytes i följd (”Burst mode”). I vanligt läge följs adress-byten av en
data-byte, i ”Burst mode” följs adress-byten av flera data-bytes.

Figur 7.4 SPI-skrivning (Single byte)
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7. DS1305 - Realtidsklocka

Figur 7.5 SPI-läsning (Single byte)

7.5 Interfacing DS1305 med ADSP-21065L
Tack vare VCCIF (Interface logic power supply input) behövs det inte någon
nivåkonvertering för interfacet mellan DS1305:s 5V-system och ADSP-
21065L:s 3.3V-system.

Serieklockans aktiva flank valdes till negativ (CPOL = 0), utdata skiftas ut
på positiv flank och indata hämtas på negativ flank. För att klockan endast
ska vara aktiv under dataöverföringen kopplades klockan från ADSP-
21065L genom en OCH-grind tillsammans med TFS (Transmit Frame Sync)
och sedan vidare till DS1305 (se figur 7.6).

Figur 7.6 TFS timing

Enligt timingdiagrammet (ur DS1305:s datablad) måste CE vara hög minst
1µs innan serieklockans inaktiva flank. Eftersom serieporten ändrar TFS på
klockans inaktiva flank kan den inte användas för CE. Istället används en
flagga som sätts hög minst 1µs innan kommandot ”skicka data” utförs, se
figur 7.7. TX-bufferten i DSP:n pollas sedan för att se när allt data skickats,
och sätter då flaggan låg igen. Flaggan som används är densamma som
användes för att skicka en reset-puls till AD7716. Detta medför att DS1305
ej kan läsas från eller skrivas till under A/D-omvandlingen.

Figur 7.7 MFLAG10 istället för TFS
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7. DS1305 - Realtidsklocka

Nedanstående figur 7.8 visar interfacet mellan DS1305 och ADSP-21065L.

Figur 7.8 DS1305 interface
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8. Databearbetning
8.1 Sortering och konvertering
Då DMA-bufferten fyllts med data från en sekunds A/D-omvandling måste
det sorteras så att data från de sexton kanalerna hamnar på varsin plats.
Sorteringsalgoritmen börjar med att kontrollera adressbitarna i det 32-bitars
data som kommer från A/D-omvandlarna. Allt utom de 22 bitarna med
konverteringsresultatet maskas bort, och de 22 bitarna konverteras till 32-
bitars flyttal. Data läggs sedan i den array som tillhör den adress man
tidigare kontrollerat. Flödesschema för mjukvaran, se bilaga 5, sid 4.

8.2 Fast Fourier Transform (FFT)
Då datat från DMA-bufferten sorterats till respektive array ska en FFT
utföras på var och en av de sexton arrayerna.
FFT:n är en matematisk funktion vilken transformerar en tidssignal till ett
frekvensspektrum. För att beräkna FFT:n används en ”real FFT”-funktion
som finns i C-biblioteket tillhörande ADSP-21065L. Funktionen tar som
indata en array med samplade värden i tiden. Resultatet hamnar i två arrayer
där den ena arrayen innehåller realdelen och den andra imaginärdelen.
Storleken på indata-arrayen och resultat-arrayerna måste vara av samma
storlek, som vi kallar n, där n är en positiv potens av två. Talet n kan anta
värden mellan 8 och 65536. n valdes till 1024. Eftersom signalen endast är
samplad med 209 samples/s , fylls resten av arrayen på med nollor. Detta
medför att energi-innehållet i resultatet blir mindre än i verkligheten.
Exempel på resultat från FFT, se kapitel 10.3.
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9. Datalagring
9.1 Introduktion
Efter att data samlats in och beräkningar utförts, ska resultatet sparas undan
för att kunna analyseras. Den information som ska lagras kommer periodiskt
en gång i sekunden och varje gång ska 64 kbyte sparas undan.
Denna datamängd kan minskas genom att endast ta de första 100
samplingarna, vilket ger frekvensspektrat för 0Hz till 100Hz.
När lagringsmediet är fyllt ska man lätt kunna avlägsna det från
loggningsstationen för att sedan analysera informationen i en dator.
De tänkbara alternativen för lagringsmedia och dess egenskaper visas i
tabell 9.1.

Icke- Stor lagrings- Låg effekt- Återskrivbara Ändring av Snabb 
flyktigt kapacitet förbrukning i system enskild bit läsning

Flash Minne x x x x x
SRAM x x x
DRAM x x x x
EEPROM x x x x
OTP/EPROM x x x x
ROM x x x x
HD Drive x x x x
FD Drive x x x
Tabell 9.1 Alternativa lagringsmedia

Om man studerar tabell 9.1, ser man att flashminnet har flest fördelar i ett
sådant system med dess tillförlitlighet, snabbhet, icke-flyktighet (behöver ej
batteri), robusthet och dess höga lagringskapacitet.
Flashminne finns i antal olika förpackningar, från vanliga DIP-kretsar till de
mer avancerade SIMM-kretsarna. Till vår applikation där lagringsmediet
ska transporteras fram och tillbaka mellan loggningsstaionen och en dator är
ett flashminne av typen PC-card den bästa lösningen.
Fördelarna med PC-card är:

• De kan sättas in och tas ut under körning ungefär som en Floppy Disk.

• De är robusta, tack vare att komponenterna är skyddade av ett kraftigt
hölje bestående av plast eller metall. Det är ”host”-systemet som är
”male”-kontakten på anslutningsinterfacet vilket gör att man ej
riskerar att böja några ben under hanterandet.

• Det kompakta formatet (som ett kreditkort fast lite tjockare) gör att de
lätt kan transporteras.
� Typ 1: 54.0 × 85.6 × 3.3 [mm] (bredd × längd × höjd)
� Typ 2: 54.0 × 85.6 × 5.0 [mm]
� Typ 3: 54.0 × 85.6 × 10.5 [mm]
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9.2 Flash-kort
Ett flash-kort består av en packad array av vanliga flashminnes-kretsar och
är designat för att lätt kunna tas ut och förflyttas. Det enklaste flashkortet
består av endast en diskret flashminnes-krets, medan det vanligaste är kort
som innehåller en mängd flashkretsar samt en enkel dekoder vilken
möjliggör adressering till en individuell krets.

9.3 PCMCIA
Tidigare producerades minneskort med olika fysiska och elektriska
egenskaper vilket utgjorde ett stort hinder för industrin. Det behövdes en
standard för att säkra kompatibiliteten för minneskort. 1989 grundades
Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) för
att främja en standard för PC-card. Till en början fokuserades standarden till
IBM:s PC-kompatibla system. Det långsiktiga målet är dock att en mängd
dator-typer och icke-dator produkter fritt ska kunna utbyta PC-card.
PCMCIA-standarden är definerad för följande områden:

• Fysisk design för PC-card
• Fysisk design för anslutning (sockel)
• Elektrisk interface till PC-card
• Mjukvaruarkitektur

9.4 Minnesinterface
Två typer av minnesutrymme existerar i ett PC-card, vanligt minne
(common memory) och attribut-minne (attribute memory). Det vanliga
minnet innehåller adressutrymme som används för att mappa minnesarrayer
innehållande data eller körbara filer. Attribut-minnet innhåller adress-
utrymme för CIS (Card Information Structure) och konfigurationsregister.
När ett PC-card detekteras, läser mjukvaran innehållet i CIS för att
bestämma vilken typ av kort det är, vilka systemresurser det kräver, och
vilka konfigurationsmöjligheter som finns. Mjukvaran har sedan en
”enabler” som konfigurerar kortet så att det kan accessas.
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9.5 Host Bus Adapter (HBA)
PCMCIA-socklar kan användas för en mängd PC-baserade bussarktitekturer
men även till icke PC-system. Kopplingen mellan en PCMCIA-sockel och
ett givet buss-system implementeras med hjälp av en ”Host Bus Adapter”
(HBA), se figur 9.1. Adaptern fungerar som en brygga som förmedlar
dataöverföringar mellan bussen och ett PC-card i en PCMCIA sockel.
HBA:n har ett separat interface mot sockeln och ett till buss-systemet. Hur
detta interface implementeras i hårdvaran är ej standardiserat, det bestäms
av tillverkarna av adaptern.

Figur 9.1 HBA-interface

9.6 Socket Services
HBA:n måste initieras med mjukvara vilken gör det möjligt att överföra data
då kortet detekterar en adress som ligger i dess adressområde. Eftersom det
finns ett antal tillverkare av HBA:s skulle programmeraren behöva skriva ny
programvara som fungerar för alla typer av adaptrar. Det finns dock en
specifikation som förmedlar ett gemensamt interface kallat ”socket
services”. Dessa ”socket services” döljer detaljerna om hårdvarans interface
och ger programmeraren ett låg-nivå mjukvaruinterface vilket ger tillgång
till ett antal funktioner som möjliggör initiering av HBA:n.
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9.7 Övrig mjukvara

9.7.1 Card Services
”Card Services” fungerar som ett interface mellan klienten (applikationer,
drivrutiner) och PC-card, socklar och systemresurser. De består i huvudsak
av fem funktionskategorier:

1. Support för indikation av händelse, t.ex. uttag eller insättning av kort.
2. Kunskap om de systemresurser som kan användas av kortet.
3. Funktioner för enkel tillgång till kortets ”Card Information Structure”.
4. Basfunktionerna read/write/copy/erase för RAM-kort. Innehåller dock

inga algoritmer för flashminnes-kort.
5. Funktioner för klienter med speciella behov.

”Card Services” liksom alla PCMCIA:s mjukvarukomponenter ger ett öppet
system. De ger flexibilitet samtidigt som de försäkrar att PCMCIA-
medvetna applikationer inte använder otillåtna systemresurser. I ett
kontrollerat system där det finns restriktioner om vilket kort man får
använda är flexibiliteten kanske inte nödvändig. Sådana system behöver
möjligen inte ”Card Services” vilket minskar utvecklingskostnaderna och
sparar de systemresurser som behövs.

9.7.2 Memory Technology Driver (MTD)
MTD är drivrutiner som innehåller programmerings- och raderings-
algoritmer för flashminnet. Dessa algoritmer finns antingen i systemet eller i
själva kortet.
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10. Systemverifiering
10.1 Signalanpassning
Efter matematisk analys av både LP-filtret och förstärkarsteget, simulerades
anpassningslänken i Electronic Workbench ver. 5.1.
Anpassningslänken verifierades genom att mata in en sinussignal med en
amplitud inom området 10mV till 2.5V samt med en frekvens inom området
0.1 Hz till 1000Hz.

10.2 A/D-omvandling och sortering
En signalgenerator kopplades in på A/D-omvandlarens ingång. En sinus-
signal generades och systemet startades. Då en DMA-buffert fyllts och datat
sorterats till var och en av de 16 kanalernas tillhörande arrayer, stoppades
programmet för att kontrollera datat. Debug-programmet innehöll en
funktion vilken möjliggjorde att data ur minnet kunde sparas till en fil. Datat
från den array, som tillhörde kanalen vilken signalgeneratorn var inkopplad
på, sparades till en fil och kontrollerades sedan i programmet Excel.
Samtliga av de sexton kanalerna testades. Figur 10.1 och 10.2 visar data från
en sekunds A/D-omvandling vid två olika frekvenser.

Figur 10.1 Resultat med insignalen 5 Hz

Figur 10.2 Resultat med insignalen 10 Hz
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10.3 Fast Fourier Transform (FFT)
Då datat från DMA-bufferten sorterats till respektive array utförs en FFT på
var och en av de sexton arrayerna. På samma sätt som tidigare sparades
resultatet från operationen till en fil, för att sedan kontrolleras i programmet
Excel. Figur 10.3 och 10.4 visar data från en FFT vid frekvensen 5Hz.

Figur 10.3 Realdelen från FFT vid 5Hz

Figur 10.4 Imaginärdelen från FFT vid 5Hz
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För att få absolutbeloppet av det komplexa resultatet från FFT:n, användes
följande formel:

Resultatet vilket beräknades i Excel visas i figur 10.5. Signalen är förskjuten
i frekvens, vilket beror av att signalen på 5Hz endast består av 209 samples,
istället för 1024 samples som FFT:n beräknades på. Detta medför att
frekvensen i spektrat är förskjuten med en faktor 4.9 (1024/209).
Energin i signalen minskar med samma faktor 4.9 (gäller för periodiska
signaler).

Figur 10.5 Absolutbelopp av real- och imaginärdel

10.4 Realtidklockan
Realtidsklockans funktioner ”set_reg” (skriver till register i RTC) och
”read_reg” (läser från register i RTC) verifierades med ett litet testprogram.
Testprogrammet använde först ”set_reg” för att starta oscillatorn (genom att
konfigurera kontrollregistret) samt för att nollställa minutregistret.
Programmet stoppades sedan en bestämd tid och minutregistret lästes
därefter med ”read_reg”. Värdet i utdatat från RTC:n var då lika med det
antal minuter som programmet stoppats.
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Kontrollregistrets initiering
Bit Namn Inställning Beskrivning
0 0 0 Valid word
1 x 0
2 x 0
3 x 0
4 x 0
5 DOUT1 0 Kontrollerar D1
6 DOUT2 0 Kontrollerar D2
7 FC0 1 Brytfrekvens 584Hz
8 1 1 Valid word
9 FC1 1 Brytfrekvens 584Hz
10 FC2 0 Brytfrekvens 584Hz
11 M0 1 Adressbits ignored
12 A0 0 Adressbit
13 A1 0 Adressbit
14 A2 0 Adressbit
15 A3 1 Enable programming
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Time Divisor Register (TDIV0)
Time-divisor registret som bestämmer serieklockans och
synkroniseringssignalens hastighet initieras enligt nedanstående tabell.

Bit Namn Inställning Beskrivning
0 x 1
1 x 1
2 x 0
3 x 0
4 x 0
5 x 0
6 x 0
7 x 0 Transmit Clock Divisor
8 x 0
9 x 0

10 x 0
11 x 0
12 x 0
13 x 0
14 x 0
15 x 0
16 x 1
17 x 1
18 x 0
19 x 0
20 x 1
21 x 0
22 x 0 Transmit Frame Sync Divisor
23 x 0
24 x 0
25 x 0
26 x 0
27 x 0
28 x 0
29 x 0
30 x 0
31 x 0

Sid. 2(4)
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Recieve Control Register (SRCTL0)
Vid läsning från AD7716 har recieve-delen på serieporten följande
inställningar:

0 SPEN 1 Enable SPORT0
1 DTYPE 0 Dataformat
2 0
3 SENDN 0 MSB först
4 1
5 1
6 SLEN 1 32-bitars data
7 1
8 1
9 PACK 0 Disable packing

10 ICLK 0 Externt genererad klocka
11 reserverad 0
12 CKRE 0 RFS och data samplas på negativ flank
13 RFSR 1 Använd RFS
14 IRFS 0 Externt genererad RFS
15 reserverad 0
16 LRFS 1 Aktivt låg RFS
17 LAFS 1 Late Frame Sync
18 SDEN 1 Enable DMA
19 SCHEN 1 Enable DMA chaining
20 reserverad 0
21 D2DMA 0 Ej 2-dimesionell DMA array
22 SPL 0 Ej loopback
23 MCE 0 Disable Multi Channel Mode
24 0
25 0
26 NCH 0 Endast Multi Channel Mode
27 0
28 0
29 ROVF 0 Recieve overflow status(read only)
30 RXS 0 RX buffer status(read only)
31 0

Sid. 3(4)
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Transmit Control Register (STCTL0)
Vid skrivning till AD7716:s kontrollregister har transmit-delen på
serieporten följande inställningar:

Nam n Inställning Beskrivning
SPEN 1 Enable SPORT0

DTYPE 0 Dataformat
0

SENDN 1 LSB först
1
1

SLEN 1 8-bitars data
0
0

PACK 0 Disable packing
ICLK 1 Internt genererad klocka

reserverad 0
CKRE 0 Data och TFS samplas på negativ flank
TFSR 1 Använd TFS
ITFS 1 Internt genererad TFS

DITFS 0 Databeroende TFS
LTFS 1 Aktivt låg TFS
LAFS 1 Late Frame Sync
SDEN 0 Enable DMA

SCHEN 0 Enable DMA chaining
0

MFD 0 Ingen Multichannel Frame Delay
0
0
0
0

CHNL 0 Current channel status(read only)
0
0

TUVF 0 Transmit underflow status(read only)
TXS 0 TX buffer status(read only)

0

Sid. 4(4)
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Dimensioner
Höjd (Hight) =    100mm (3.937”)
Bredd (Width) = 150mm (5.905”)

Komponentplacering
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Komponentsida

Sid. 2(3)



Luleå University of Technology, campus Skellefteå
Luleå Tekniska Universitet, institutionen i Skellefteå

Examensarbete:
Fredrik Brännström & Tobias Lagander

Lödsida
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Flödesschema för program (Utan RTC)

Initiera transmit-delen  på
SPORT0  serieport för att
sända 8-bitars ord.

Sänd två 8-bitars ord till
AD7716 för att ställa in
brytfrekvensen för det
digitala filtret(584Hz).

Skicka en reset-puls till
A/D-omvandlarna via en
flagga på DSP:n.

Initiera recieve-delen  på SPORT0
serieport för att ta emot 32-bitars
ord med DMA-chaining
överföring till angivna buffertar.

Vänta på interrupt
från SPORT0(DMA-
buffer full).

Interrupt

Behandla datat som
finns i  DMA-
buffer.

Sid. 1(4)
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Flödesschema för program till realtidsklocka

Sid. 2(4)

Initiera transmit-delen  på
SPORT1  serieport för att
sända 16-bitars ord.

Sänd ett 16-bitars ord till
DS1305. Den höga byten =
adress, den låga byten = input
data

Aktivera MFLAG10

Vänta minst 1µs

Har data skickats?
Nej

Skrivning till DS1305 register

Deaktivera MFLAG10

Ja
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Examensarbete:
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Initiera transmit-delen  på
SPORT1  serieport för att
sända 16-bitars ord och
recieve-delen för att ta emot
16-bitars ord.

Skicka 16-bitars ord till
DS1305, den höga byten
= adress, den låga  =
”don´t care”

Läs in data från RX-
buffer, den höga byten =
X, den låga = output data

Deaktivera MFLAG10

Aktivera MFLAG10

Vänta minst 1µs

Har data skickats?

Nej

Ja

Läsning från DS1305 register

Sid. 3(4)
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Flödesschema för databearbetning

DMA-interrupt från
SPORT0, DMA-bufferten
fylld med 209*16*32 bitar
data.

Undersök adressbitarna för att se
vilken A/D-omvandlare och vilken
kanal datat tillhör.

Maska bort de tio högsta
bitarna(adressbitar m.m).

Lägg datat i arrayen som
hör till datats adress.

DMA-buffert slut?

Gå till nästa cell i buffert.

Beräkna FFT för
var och en av de
16 arrayerna.

Nej

Ja

Konvertera datat från
tvåkomplement till flyttal.

Sid. 4(4)
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/***   Main_program.c    ********************************************************
* *
*       ADSP-21065L EZ-LAB Main Program *
*       Developed using the ADSP-21065L EZ-LAB Evaluation Platform *
* *
*                                                       *
*                                                       *
*                                               Revision 1.1 *
*                                               00-04-28         *
* *      
*********************************************************************************/

/*------------------------EXTERNAL DECLARATIONS---------------------------------*/

extern void start_ADs();
extern void test();

/*----------------------------INCLUDES------------------------------------------*/
#include <def21065l.h>
#include <21060.h>
#include <trans.h>
#include <float.h>
#include <signal.h>

/*----------------------CONSTANT & MACRO DEFINITIONS----------------------------*/

/* Number of sample points in the calculation */
#define NUM_POINTS 1024

/*----------------------GLOBAL AND EXTERN DECLARATIONS--------------------------*/

extern float array_00[NUM_POINTS];
extern float array_01[NUM_POINTS];
extern float array_02[NUM_POINTS];
extern float array_03[NUM_POINTS];
extern float array_04[NUM_POINTS];
extern float array_05[NUM_POINTS];
extern float array_06[NUM_POINTS];
extern float array_07[NUM_POINTS];
extern float array_08[NUM_POINTS];
extern float array_09[NUM_POINTS];
extern float array_10[NUM_POINTS];
extern float array_11[NUM_POINTS];
extern float array_12[NUM_POINTS];
extern float array_13[NUM_POINTS];
extern float array_14[NUM_POINTS];
extern float array_15[NUM_POINTS];

float real_output[NUM_POINTS], imag_output[NUM_POINTS];

float *input;

/*-------------------------FUNCTION PROTOTYPES----------------------------------*/

void main(void);

/*----------------------------MAIN ROUTINE--------------------------------------*/
void main(void)
{

int i;
//test(); /*Test routine for the RTC*/
start_ADs(); /*Start the A/D-converters(assembler routine)*/
while( 1 )

   {
     idle();  /*Wait for interrupt from SPORT0*/

input = array_00; /*Get first channel*/



for(i = 0; i < 16; i++)
{

rfft1024(input, real_output, imag_output); /*Compute a 1024 bit real FFT*/
//SaveToFlash()
//input = input + NUM_POINTS; /*Step to next channel*/

}
}

}



/***   Start_ADs.asm   **********************************************************
* *
*       ADSP-21065L EZ-LAB Data Operation                 *
*       Developed using the ADSP-21065L EZ-LAB Evaluation Platform              *
* *
* *
*                                                       *
*                                                               *
*                                               Revision 1.1                    *
*                                               00-04-28                        *
*                                                                                      *
*      *
*********************************************************************************/
/*
ADSP-21065L AD initiation:
This function sets up the registers for SPORT0 data transmission and data
recieve using DMA-chaining. It then writes two words to the AD:s to initiate them.
After that it sends a reset pulse (to syncronize the AD:S) using FLAG10 on the
EMAFE bus. 
*/

/*--------------ADSP-21065L System Register bit definitions-----------------*/

#include "def21065l.h"
#include "asm_sprt.h"

#define  N 3344

/*----------------Global functions and variables----------------------------*/

.global _start_ADs;

.global dest_1;

.global dest_2;

.global         s0rx;

.extern        _data_operate;

/*---------------------------------------------------------------------------*/
.segment/dm     int_dmda;

.var dest_1[N]; /*Data buffer 1 for AD data*/

.var dest_2[N]; /*Data buffer 2 for AD data*/

.var tcb_1[8] = 0, /* ECx */
 0, /* EMx */

0, /* EIx */
0, /* GPx */
0, /* CPx */ 
N, /* Cx  */ 
1, /* IMx */
0; /* IIx */   

.var tcb_2[8] = 0, /* ECx */
 0, /* EMx */

0, /* EIx */
0, /* GPx */
0, /* CPx */ 
N, /* Cx  */ 
1, /* IMx */
0; /* IIx */      

.endseg;

/*------------------- main routine----------------------------------------- */
.segment/pm pm_code;

_start_ADs:
entry;
call init_AD;
call send_reset;



call init_dma;

bit set imask SPR0I; /*Enble SPORT0 interrupt*/
bit set mode1 IRPTEN; /*Enable global interrupts*/
exit;

/*-------------------SPORT0 interupt service routine----------------------*/

s0rx:
call _data_operate;
rti; 

/*----------------Initiates the AD:s to cutoff freq. 584Hz----------------*/

init_AD:
r0 = 0x00036479;/*SPORT0 8 bit data, alternate active low framing*/

    dm(STCTL0) = r0;
    r0 = 0x018F004F; /*sclock = CLKIN/80, framerate = sclock/20*/

dm(TDIV0) = r0;  

R0 = 0x00; /*Initiation of A/D:s, cutoff freq. = 584Hz*/
    DM(TX0) = R0;
    R0 = 0x89;

DM(TX0) = R0; 
 rts;

/*------------------start of DMA initialization routine-------------------*/

init_dma:
r1 = 0x0001FFFF;/* cpx register mask */

_init_SPORT0_RX:

/*Init tcb_1*/
r0=dest_1; 
dm(tcb_1 + 7) = r0;  /* Write Source1 address to II tcb_a */
r0=tcb_2+7; 
r0 = r1 and r0; /* mask the pointer */
r0 = bset r0 by 17; /* set the pci bit */
dm(tcb_1 + 4) = r0; /* Write tcb address to CP slot in tcb */

/*Init tcb_2*/
r0=dest_2; 
dm(tcb_2 + 7) = r0;  /* Write Source1 address to II tcb_a */
r0=tcb_2+7; 
r0 = r1 and r0; /* mask the pointer */
r0 = bset r0 by 17; /* set the pci bit */
dm(tcb_2 + 4) = r0; /* Write tcb address to CP slot in tcb */

/*Init RX DMA*/
r0=dest_1;
dm(IIR0A)=r0; /* Set DMA tx index to start of source buffer */
r0=1;
dm(IMR0A)=r0; /* Set DMA modify (stride) to 1.*/
r0=@dest_1;
dm(CR0A)=r0; /* Set DMA count to length of data buffer */

r0=0x000f21f1; /* SRCTL0 Register: */ /*0x000421f1*/
dm(SRCTL0)=r0; /* SPEN=1, (SPORT1 enabled) */

/* SLEN=31, (32-bit word) */
/* RFSR=1, (require RFS) */
/* SDEN=1, (rx DMA enable) */
/* SCHEN=1, (DMA chaining)*/
/* SPL=1, (loop back DT to DR & TFS to RFS) */

r0=tcb_1+7;
dm(CPR0A) =r0; /* Load CP register*/
rts;

/*-------------------Resets the A/D:s---------------------------------------*/



send_reset:
r0 = dm(IOCTL);

    r0 = bset r0 by 6; /*Set FLAG10 to output*/
    dm(IOCTL) = r0;

r0 = dm(IOSTAT);
    r0 = bset r0 by 6; /*Set FLAG10*/
    dm(IOSTAT) = r0;

lcntr = 80 * 5, do _reset_loop until lce;  /*Wait 5 clockcycles*/
_reset_loop:

nop;
r0 = dm(IOSTAT);

 r0 = bclr r0 by 6; /*Clear FLAG10*/
    dm(IOSTAT) = r0;

rts;

.endseg;



/***   Data_operation.ASM   *****************************************************
* *
*       ADSP-21065L EZ-LAB Data Operation *
*       Developed using the ADSP-21065L EZ-LAB Evaluation Platform *
* *
* *
* *
* *
*                                               Revision 1.1 *
*                                               00-04-28         *
* *
* *
*********************************************************************************/
/*
ADSP-21065L data operation:
This function decodes the data from the A/D-converters and sorts them into 16
different buffers corresponding to each of the channels of the four AD7716. 
When all data is sorted the function call a FFT algoritm for every channel.
 */

/*-------------ADSP-21065L System Register bit definitions-------------------*/

#include "def21065L.h"

#define N 1024 /*4096*/

/*------------External and Global functions and variables--------------------*/

.extern dest_1;

.extern dest_2;

.global _data_operate;

.global _array_00;

.global _array_01;

.global _array_02;

.global _array_03;

.global _array_04;

.global _array_05;

.global _array_06;

.global _array_07;

.global _array_08;

.global _array_09;

.global _array_10;

.global _array_11;

.global _array_12;

.global _array_13;

.global _array_14;

.global _array_15;

/*---------------------------------------------------------------------------*/

.segment/dm dm_data; 

.var dest = 1;

.var _array_00[N];

.var _array_01[N];

.var _array_02[N];

.var _array_03[N];

.var _array_04[N];

.var _array_05[N];

.var _array_06[N];

.var _array_07[N];

.var _array_08[N];

.var _array_09[N];

.var _array_10[N];

.var _array_11[N];

.var _array_12[N];

.var _array_13[N];

.var _array_14[N];

.var _array_15[N];



.var array_ptr_00;

.var array_ptr_01;

.var array_ptr_02;

.var array_ptr_03;

.var array_ptr_04;

.var array_ptr_05;

.var array_ptr_06;

.var array_ptr_07;

.var array_ptr_08;

.var array_ptr_09;

.var array_ptr_10;

.var array_ptr_11;

.var array_ptr_12;

.var array_ptr_13;

.var array_ptr_14;

.var array_ptr_15;

.endseg;

/*------------------------Main routine---------------------------------*/

.segment/pm pm_code;

_data_operate:

_init_pointers:
i0 = _array_00;
dm(array_ptr_00) = i0; /*Let array_ptr_00 point to array_00*/
i0 = _array_01;
dm(array_ptr_01) = i0;
i0 = _array_02;
dm(array_ptr_02) = i0;
i0 = _array_03;
dm(array_ptr_03) = i0;
i0 = _array_04;
dm(array_ptr_04) = i0;
i0 = _array_05;
dm(array_ptr_05) = i0;
i0 = _array_06;
dm(array_ptr_06) = i0;
i0 = _array_07;
dm(array_ptr_07) = i0;
i0 = _array_08;
dm(array_ptr_08) = i0;
i0 = _array_09;
dm(array_ptr_09) = i0;
i0 = _array_10;
dm(array_ptr_10) = i0;
i0 = _array_11;
dm(array_ptr_11) = i0;
i0 = _array_12;
dm(array_ptr_12) = i0;
i0 = _array_13;
dm(array_ptr_13) = i0;
i0 = _array_14;
dm(array_ptr_14) = i0;
i0 = _array_15;
dm(array_ptr_15) = i0;

/*---------Chooses which destination to be written to---------------------*/

r0 = dm(dest); /*Destination to be written to*/
r1 = 1; 
r2 = 2;
comp(r0,r1);
if eq jump set_dest_1; /*If it is dest_1*/

set_dest_2: /*Else its dest_2*/
i0 = dest_2;
dm(dest) = r1; /*Next time write to dest_1*/
jump end1;

set_dest_1:
i0 = dest_1;
dm(dest) = r2; /*Next time write to dest_2*/



end1:

/*------------------------------------------------------------------------*/

lcntr = 10029, do _sort_loop until lce; /*Loop through the destination*/ 
_sort_loop: /*buffer, lcntr = ("dest size"-1)*3, "dest size" = 209*16*/

call data_sort;
rts;

/*-----------Decodes the data and writes it in the right buffer-----------*/

/*Only adress left(31-10 Data, 9-8 Channel address, 7-5 Device address, 4-0 Indeterminate)*/

data_sort:
r0 = dm(i0, 1); /*AD_input*/
r1 = b#00000000000000000000001111100000;
r1 = r0 and r1;
r2 = b#00000000000000000000000000000000;        /*Device 000, channel 00*/
comp(r2,r1); /*Compare adress*/
if eq jump put_array_00;         /*Jump if adress correct*/
r2 = b#00000000000000000000000100000000;
comp(r2,r1);
if eq jump put_array_01;
r2 = b#00000000000000000000001000000000;
comp(r2,r1);
if eq jump put_array_02;
r2 = b#00000000000000000000001100000000;
comp(r2,r1);
if eq jump put_array_03;
r2 = b#00000000000000000000000010000000;
comp(r2,r1);
if eq jump put_array_04;
r2 = b#00000000000000000000000110000000;
comp(r2,r1);
if eq jump put_array_05;
r2 = b#00000000000000000000001010000000;
comp(r2,r1);
if eq jump put_array_06;
r2 = b#00000000000000000000001110000000;
comp(r2,r1);
if eq jump put_array_07;
r2 = b#00000000000000000000000001000000;
comp(r2,r1);
if eq jump put_array_08;
r2 = b#00000000000000000000000101000000;
comp(r2,r1);
if eq jump put_array_09;
r2 = b#00000000000000000000001001000000;
comp(r2,r1);
if eq jump put_array_10;
r2 = b#00000000000000000000001101000000;
comp(r2,r1);
if eq jump put_array_11;
r2 = b#00000000000000000000000011000000;
comp(r2,r1);
if eq jump put_array_12;
r2 = b#00000000000000000000000111000000;
comp(r2,r1);
if eq jump put_array_13;
r2 = b#00000000000000000000001011000000;
comp(r2,r1);
if eq jump put_array_14;
r2 = b#00000000000000000000001111000000;
comp(r2,r1);
if eq jump put_array_15;

rts;

/*-------------Get databits and convert to float---------------*/

decode_data:
r0 = lshift r0 by -10; /*Remove everything but the data bits*/
r3 = r0;



r4 = b#00000000001000000000000000000000; 
r3 = r3 and r4; /*Delete everything but the signbit*/
r4 = 0;
comp(r3, r4); /*Check if there is a signbit*/
if eq jump no_sign; /*If there is no signbit, jump*/
r3 = b#11111111110000000000000000000000; 
r0 = r0 or r3; /*Expand 22-bit signed int to 32-bit signed int*/
f0 = float r0; /*Convert signed int to float, result in f0*/
jump end2;

no_sign: 
f0 = float r0; /*Convert signed int to float, result in f0*/ 

end2:
r0 = f0;       /*Copy the float back to r0*/
rts;

/*---------------Puts data in the right buffer --------------*/

put_array_00:
call decode_data; /*Delete everything but data*/
i1 = dm(array_ptr_00); /*Get adress to array*/
dm(i1, 1) = r0; /*Write data to array*/
dm(array_ptr_00) = i1; /*Adress is now incremented*/
rts;

put_array_01:
call decode_data;
i1 = dm(array_ptr_01);
dm(i1, 1) = r0;
dm(array_ptr_01) = i1;
rts;

put_array_02:
call decode_data;
i1 = dm(array_ptr_02);
dm(i1, 1) = r0;
dm(array_ptr_02) = i1;
rts;

put_array_03:
call decode_data;
i1 = dm(array_ptr_03);
dm(i1, 1) = r0;
dm(array_ptr_03) = i1;
rts;

put_array_04:
call decode_data;
i1 = dm(array_ptr_04);
dm(i1, 1) = r0;
dm(array_ptr_04) = i1;
rts;

put_array_05:
call decode_data;
i1 = dm(array_ptr_05);
dm(i1, 1) = r0;
dm(array_ptr_05) = i1;
rts;

put_array_06:
call decode_data;
i1 = dm(array_ptr_06);
dm(i1, 1) = r0;
dm(array_ptr_06) = i1;
rts;

put_array_07:
call decode_data;
i1 = dm(array_ptr_07);
dm(i1, 1) = r0;
dm(array_ptr_07) = i1;



rts;

put_array_08:
call decode_data;
i1 = dm(array_ptr_08);
dm(i1, 1) = r0;
dm(array_ptr_08) = i1;
rts;

put_array_09:
call decode_data;
i1 = dm(array_ptr_09);
dm(i1, 1) = r0;
dm(array_ptr_09) = i1;
rts;

put_array_10:
call decode_data;
i1 = dm(array_ptr_10);
dm(i1, 1) = r0;
dm(array_ptr_10) = i1;
rts;

put_array_11:
call decode_data;
i1 = dm(array_ptr_11);
dm(i1, 1) = r0;
dm(array_ptr_11) = i1;
rts;

put_array_12:
call decode_data;
i1 = dm(array_ptr_12);
dm(i1, 1) = r0;
dm(array_ptr_12) = i1;
rts;

put_array_13:
call decode_data;
i1 = dm(array_ptr_13);
dm(i1, 1) = r0;
dm(array_ptr_13) = i1;
rts;

put_array_14:
call decode_data;
i1 = dm(array_ptr_14);
dm(i1, 1) = r0;
dm(array_ptr_14) = i1;
rts;

put_array_15:
call decode_data;
i1 = dm(array_ptr_15);
dm(i1, 1) = r0;
dm(array_ptr_15) = i1;
rts;

.endseg;

/*------------------------------------------------------------*/



/***   Real_time_clock.asm   ****************************************************
* *
*       ADSP-21065L EZ-LAB Real time clock *
*       Developed using the ADSP-21065L EZ-LAB Evaluation Platform *
* *
* *
* *
* *
*                                               Revision 1.1 *
*                                               00-04-28         *
* *
* *
*********************************************************************************/
/*
ADSP-21065L AD initiation:
This file contains functions form communication with the real-time clock.
The DSP communicates with the real-time clock using SPORT1 on the 
EMAFE bus. Before using "set_reg" the variables "adress" and "input" must be written
to. Before using "get_reg" the variable adress must be written to, the variable 
"output" will contain the output data when the function has finished.

*/

/*--------------ADSP-21065L System Register bit definitions-----------------*/

#include "def21065l.h"
#include "asm_sprt.h"

/*----------------Global functions and variables----------------------------*/

.global set_reg;

.global read_reg;

.global adress;

.global input;

.global output;

/*--------------------------------------------------------------------------*/
.segment/dm     int_dmda;

.var adress; /*Contains the adress to the register*/

.var input; /*Contains the input data*/

.var output; /*Contains the output data*/

.endseg;

/*---------------------Real time clock functions----------------------------*/

.segment/pm pm_code;

/*------------Writes data from "input" to specified register----------------*/
set_reg:

r0 = 0x063F013f;
dm(TDIV1) = r0;  /*sclock = CLKIN/320, framerate = sclock/20*/ 
r0 = 0x000264f1;

    dm(STCTL1) = r0; /*SPORT1 16 bit data, alternate active high framing, internal clock and 
fsync*/

r0 = dm(adress);
    r1 = dm(input);

r0 = lshift r0 by 8;
r0 = r0 or r1; /*adress and data in r0*/

r1 = dm(IOCTL);
    r1 = bset r0 by 6;
    dm(IOCTL) = r1; /*Set FLAG10 to output*/

r1 = DM(IOSTAT);
r2 = DM(IOSTAT);

    r1 = bset r1 by 6;
r2 = bclr r2 by 6;

    dm(IOSTAT) = r1; /*Set FLAG10(fsync)*/
lcntr = 120, do _tfs_loop until lce; /*Wait one clockcycle*/



_tfs_loop:
nop;
dm(TX1) = r0; /*Send adress and data*/

poll:
r0 = dm(STCTL1);
btst r0 by 31;
if not sz jump poll; /*If adress and data been transmitted, continue*/
dm(IOSTAT) = r2;/*Clear FLAG10(fsync)*/
    rts;

/*----------Reads data from specified register to "output"----------------*/
read_reg:

r0 = 0x063F013f;
dm(TDIV1) = r0; /*sclock = CLKIN/320, framerate = sclock/20*/ 
r0 = 0x063F013f;
dm(RDIV1) = r0;  /*sclock = CLKIN/320, framerate = sclock/20*/

r0 = 0x000264f1;
    dm(STCTL1) = r0; /*SPORT1 16 bit data, alternate active high framing, internal clock and 
fsync*/

r0 = 0x000220f1;
    dm(SRCTL1) = r0; /*SPORT1 16 bit data, alternate active high framing, external clock and 
fsync*/

r0 = dm(adress);
r0 = lshift r0 by 8;

r1 = dm(IOCTL);
    r1 = bset r0 by 6;
    dm(IOCTL) = r1; /*Set FLAG10 to output*/

r1 = dm(IOSTAT);
r2 = dm(IOSTAT);

    r1 = bset r1 by 6;
r2 = bclr r2 by 6;

    dm(IOSTAT) = r1; /*Set FLAG10(fsync)*/
lcntr = 120, do _tfs_loop2 until lce; /*Wait 2us*/

_tfs_loop2:
nop;
dm(TX1) = r0; /*Send adress*/

poll2:
r0 = dm(STCTL1);
btst r0 by 31;
if not sz jump poll2; /*If adress been transmitted, continue*/
dm(IOSTAT) = r2;/*Clear FLAG10(fsync)*/
r0 = dm(RX1); /*Read RX buffer*/
r1 = 0xff;
r0 = r0 and r1; /*Mask non-data bits*/
dm(output) = r0;/*Put data to "output"*/
r0 = 0x000220f0;

    dm(SRCTL1) = r0; /*Disable SPORT1 recieve*/
rts;

.endseg;



/***   Test_RTC.asm   ***********************************************************
* *
*       ADSP-21065L EZ-LAB Real time clock test routine *
*       Developed using the ADSP-21065L EZ-LAB Evaluation Platform *
* *
* *
* *
* *
*                                               Revision 1.1 *
*                                               00-04-28         *
* *
* *
*********************************************************************************/
/*
ADSP-21065L AD initiation:
This file contains a test routine for the RTC. The function starts the oscillator
and clears the minute register. Then it reads the minute register two times. If a
breakpoint is asserted between the two reads, the program can be halted for a
peroid of time. The output should contain zeros. When the output runs again, the
output should contain the value, of the number of minutes, the program was halted.*/

/*--------------ADSP-21065L System Register bit definitions-----------------*/

#include "def21065l.h"
#include "asm_sprt.h"

/*----------------Global functions and variables----------------------------*/

.extern set_reg;

.extern read_reg;

.global _test;

.extern adress;

.extern input;

.extern output;

/*------------------- main routine----------------------------------------- */
.segment/pm pm_code;

_test:
entry;

r0 = 0x8f; /*control reg, write*/
dm(adress) = r0;
r0 = 0x00; /*enable oscillator*/
dm(input) = r0;
call set_reg;

r0 = 0x81; /*minute reg, write*/
dm(adress) = r0;
r0 = 0x00;
dm(input) = r0; /*clear reg*/
call set_reg;

r0 = 0x01; /*minute reg, read*/
dm(adress) = r0;
call read_reg;

r0 = 0x01; /*minute reg, read*/
dm(adress) = r0;
call read_reg;

exit;

.endseg;



/* This file contains the interrupt table for the ADSP-21060 */

/* When the C program exits either by returning from main() or by an */
/* explicit or implicit call to exit(), control will transfer to the */
/* label ___lib_prog_term.  Currently, the ___lib_prog_term label is */
/* defined at the end of the reset vector as an IDLE instruction.    */
/* If your application needs to perform some operation AFTER the C   */
/* program has finished executing, remove the ___lib_prog_term label */
/* from the runtime header, and place it at the beginning of your    */
/* code.      */

#define __ADSP21060__ 1
#undef __ADSP21020__

#include "sig_glob.h"

#define INT(irp)\
BIT CLR MODE1 0x1000; /*Disable interrupts */   \
JUMP ___z3_int_determiner(DB); /*jmp to finish setting up*/ \
DM(I7,M7)=I15; /*Save I15 (scratch reg)*/   \
I15=SIGMASK(SIG_##irp); /*Base of int table */

#define RESERVED_INTERRUPT NOP;NOP;NOP;NOP

.GLOBAL ___lib_prog_term; /*Termination address */

.GLOBAL __done_execution;

.EXTERN ___lib_setup_c;

.extern s0rx;

.SEGMENT/PM     seg_rth; /*Runtime header segment*/

RESERVED_INTERRUPT;

___lib_RSTI:  NOP; /* Not really executed */
JUMP ___lib_start;
NOP;
NOP;

RESERVED_INTERRUPT;

___lib_SOVFI: INT(SOVF); /* status/loop/PC stack overflow */
___lib_TMZHI: INT(TMZ0); /* high priority timer */
___lib_VIRPTI: INT(VIRPTI); /* external interrupts */
___lib_IRQ2I: INT(IRQ2);
___lib_IRQ1I: INT(IRQ1);
___lib_IRQ0I: INT(IRQ0);

RESERVED_INTERRUPT;
___lib_SPR0I: nop; /* serial port DMA channel interrupts*/

jump s0rx;
nop;
nop;

___lib_SPR1I: INT(SPR1I);
___lib_SPT0I: INT(SPT0I);
___lib_SPT1I: INT(SPT1I);
___lib_LP2I: INT(LP2I); /* link port DMA channel interrupts */
___lib_LP3I: INT(LP3I);
___lib_EP0I: INT(EP0I); /* ext port DMA channel interrupts */
___lib_EP1I: INT(EP1I);
___lib_EP2I: INT(EP2I);
___lib_EP3I: INT(EP3I);
___lib_LSRQ: INT(LSRQ); /* link service request */
___lib_CB7I: INT(CB7); /* circular buffer #7 overflow */
___lib_CB15I: INT(CB15); /* circular buffer #15 overflow */
___lib_TMZLI: INT(TMZ); /* low priority timer */
___lib_FIXI: INT(FIX); /* fixed point overflow */
___lib_FLTOI: INT(FLTO); /* floating point overflow */
___lib_FLTUI: INT(FLTU); /* floating point underflow */
___lib_FLTII: INT(FLTI); /* floating point invalid */
___lib_SFT0I: INT(USR0); /* user interrupts 0..3 */
___lib_SFT1I: INT(USR1);
___lib_SFT2I: INT(USR2);
___lib_SFT3I: INT(USR3);



___z3_int_determiner: DM(I7,M7)=I13; /*Save I13 (scratch reg)*/
I13=PM(5,I15); /*get disp to jump to */
JUMP (M13, I13) (DB); /*Jump to dispatcher */
BIT SET MODE2 0x80000; /*Freeze cache */
I13=PM(2,I15); /*rd handler addr (base+2)*/

/* Note:  It's okay to use PM in getting the above values b'cse z3 has a */
/* linear memory. Therefore dm and pm are the same and we can use either.*/

___lib_start: CALL ___lib_setup_c; /* Setup C runtime model*/
#ifdef MAIN_RTS

CJUMP _main (DB); /* Begin C program */
DM(I7,M7)=R2;
DM(I7,M7)=PC;

#else
JUMP _main; /* Begin C program */

#endif

/* Setting the __done_execution flag indicates that this processor is */
/* finished executing, for the benefit of anyone who may be watching. */

___lib_prog_term: PM(__done_execution)=PC;
IDLE;
JUMP ___lib_prog_term; /* Stay put */

.VAR __done_execution = 0;

.ENDSEG;



/***************************************************************************
** Copyright (c) 1998 Analog Devices, Inc.    All Rights Reserved
****************************************************************************
**
** Dft_c.LDF
** ---------
** Sets up the memory map for the C code Discrete Fourier Transform example.
**
** Code and PM data in Block1, DM data in external SDRAM.
** Note that PM data is stored in internal RAM block 1 as 32 bit locations so
** IMDW1 (Internal Memory Data Width Block1) control bit should be equal to 0
** to specify 32-bit (2 column) accesses to seg_pmda. The debug monitor kernel
** forces IMDW0=1 and IMDW1=0 but the user code should set these anyways to
** ensure that running it on the simulator will give the same results as the
** debug monitor.
**
** The memory configuration for this example is not optimized for
** execution speed. Several buffers are located in external SRAM. Reads
** of these buffers are not sequential and will incur waitstates. See the LDF
** file "DFT_c Internal Mem.ldf" and the project "DFT_c Internal Mem.dpj"
** for an example that maps all the buffers to internal memory in an efficient
** manner.
**
** Modified: Mar/23/99
**
****************************************************************************/
ARCHITECTURE(ADSP-21065L)

// ADSP-21065 Memory Map:
//   ------------------------------------------------
//   Internal memory  0x0000 0000 to 0x0000 cfff
//   ------------------------------------------------
//                    0x0000 0000 to 0x0000 00ff  IOP Regs
//                    0x0000 0100 to 0x0000 7fff  (ADI reserved)
//           Block 0  0x0000 8000 to 0x0000 80ff  Normal Word (32/48) Addr
//                    0x0000 8100 to 0x0000 8FFF  (user space)
//                    0x0000 9000 to 0x0000 97ff  (kernel PM reserved)
//           Block 1  0x0000 c000 to 0x0000 cfff  (user space)
//   ------------------------------------------------
// available external memory (SDRAM)  0x0300 0000 to 0x030f feff
// kernel user interface memory       0x030f ff00 to 0x030f ffff
//   ------------------------------------------------

SEARCH_DIR( $ADI_DSP\21k\lib )

// The lib060.dlb must come before libc.dlb because libc.dlb has some 21020
// specific code and data
$LIBRARIES = lib060.dlb, libc.dlb, libio32.dlb, bmtools.dlb ;

// Libraries from the command line are included in COMMAND_LINE_OBJECTS.
$OBJECTS = $COMMAND_LINE_OBJECTS;

MEMORY
{
    seg_rth  { TYPE(PM RAM) START(0x00008000) END(0x000080ff) WIDTH(48) } // 256, Must be Int 
Block 0

seg_init { TYPE(PM RAM) START(0x0000c000) END(0x0000c00F) WIDTH(48) } // 16, Only used for 
version

seg_pmco { TYPE(PM RAM) START(0x00008100) END(0x00008fff) WIDTH(48) } // 4080, Int block 1
    seg_pmda { TYPE(PM RAM) START(0x0000db00) END(0x0000dfff) WIDTH(32) } // 2K, Int block 1

int_dmda { TYPE(DM RAM) START(0x0000c010) END(0x0000daff) WIDTH(32) }
    seg_dmda { TYPE(DM RAM) START(0x03000000) END(0x030fdeff) WIDTH(32) } // 1040128, Ext 
SDRAM

seg_heap { TYPE(DM RAM) START(0x030fdf00) END(0x030feeff) WIDTH(32) } // 4k, Only used for 
version

seg_stak { TYPE(DM RAM) START(0x030fef00) END(0x030ffeff) WIDTH(32) } // 4K, Only used for 
version

seg_bnk3 { TYPE(DM RAM) START(0x030fff00) END(0x030fffff) WIDTH(32) } // 256, not used
}



PROCESSOR p0
{
    LINK_AGAINST( $COMMAND_LINE_LINK_AGAINST)
    OUTPUT( $COMMAND_LINE_OUTPUT_FILE )

    SECTIONS
    {

// .text output section
seg_rth
{

INPUT_SECTIONS( $OBJECTS(seg_rth) $LIBRARIES(seg_rth))
} >seg_rth

seg_init
{

INPUT_SECTIONS( $OBJECTS(seg_init) $LIBRARIES(seg_init))
} >seg_init

seg_pmco
{

INPUT_SECTIONS( $OBJECTS(seg_pmco) $OBJECTS(pm_code) $LIBRARIES(seg_pmco))
} >seg_pmco

seg_pmda
{

INPUT_SECTIONS( $OBJECTS(seg_pmda) $OBJECTS(pm_data) $LIBRARIES(seg_pmda))
} >seg_pmda

seg_bnk3
{

INPUT_SECTIONS( $OBJECTS(seg_bnk3) $LIBRARIES(seg_bnk3))
} >seg_bnk3

int_dmda
{

INPUT_SECTIONS( $OBJECTS(int_dmda) $LIBRARIES(int_dmda))
} > int_dmda

seg_dmda
{

INPUT_SECTIONS( $OBJECTS(seg_dmda) $OBJECTS(dm_data) $LIBRARIES(seg_dmda))
} > seg_dmda

stackseg
{

// allocate a stack for the application
ldf_stack_space = .;
ldf_stack_length = MEMORY_SIZEOF(seg_stak);

} > seg_stak

heap
{

// allocate a heap for the application
ldf_heap_space = .;
ldf_heap_end = ldf_heap_space + MEMORY_SIZEOF(seg_heap) - 1;
ldf_heap_length = ldf_heap_end - ldf_heap_space;        

} > seg_heap

    }
}


