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Περίληψη:
Η εξέλιξη των ενσωματωμένων συστημάτων οδήγησε στη δημιουργία
μικροϋπολογιστικών συστημάτων χαμηλού κόστους τα οποία είναι ικανά να
καταγράφουν, να αποθηκεύουν και να επεξεργάζονται σήματα Ακουστικής Εκπομπής.
Η μέθοδος Ακουστικής Εκπομπής είναι μία από τις μεθόδους Μη Καταστροφικού
Ελέγχου με την οποία μπορεί να ελεγχθεί η κατάσταση ενός αντικειµένου, ενός
υλικού ή ενός συστήµατος χωρίς να βλάπτεται η κατασκευαστική του αρτιότητα και η
µελλοντική του χρησιµότητα και χωρίς να πραγµατοποιείται διακοπή ή βλάβη της
δυνατότητας παροχής υπηρεσιών τους. Όταν σε οποιοδήποτε υλικό δηµιουργούνται
µηχανικές ταλαντώσεις, χωρίς εξωτερική διέγερση, λόγω αστοχίας του υλικού, το
παραγόµενο κύµα τάσης διαδίδεται και είναι δυνατόν να ανιχνευτεί µέσω της
χρήσης κατάλληλων αισθητήρων. Το κύµα στον αισθητήρα µετατρέπεται σε
ηλεκτρικό σήµα, το οποίο ψηφιοποιείται και
οδηγείται
σε
κατάλληλα
διαµορφωµένο σύστηµα καταγραφής και ανάλυσης δεδοµένων.
Η μαθηματική επεξεργασία του σήματος αυτόυ προκειμένου να μετρηθεί, να
φιλτραριστεί, να ψηφιοποιηθεί και να μπορούν να παραχθούν συμπεράσματα για
την κατάσταση του υλικού, τη φύση και τη θέση της ενδεχόμενης βλαβης λέγεται
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος. Οι αλγόριθμοι για την ψηφιακή επεξεργασία των
σημάτων τρέχουν σε ενσωματωμένα συστήματα, όπως ο μικροελεγκτής ADuC 7020
με τον οποίο πραγματοποίθηκε η παρούσα διπλωματική εργασία. Ο κατάλληλος
προγραμματισμός του μικροελεγκτή για τη συγκεκριμένη λειτουργία είναι το κύριο
κομμάτι που μας απασχόλησε.
Η εν λόγω εργασία χωρίζεται σε 4 κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει
μία γενική επισκόπηση των μεθόδων μη καταστροφικού ελέγχου και μία πιο
αναλυτική περιγραφή της μεθόδου της Ακουστικής Εκπομής, του συστήματος
καταγραφής τέτοιων δεδομένων και των σήµατα Ακουστικής Εκποµπής.
Το δεύτερο κεφάλαιο αποσαφηνίζονται οι βασικές έννοιες των
μικροεπεξεργαστών, των μικροϋπολογιστών, των μικροελεγκτών και
των
Ενσωματωμένων Συστήμάτων. Επίσης γίνεται μία βασική περιγραφή του υλικού πού
χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της εργασίας: της οικογένειας
μικροεπεξεργαστών ARΜ και του ARM7TDMI, της οικογένεια μικροελεγκτών
ADuC702X και του ADuC7020 και της αναπτυξιακή συσκευή της Olimex για τον
Aduc7020 της ADUC-MT7020. Επιπλέον, γίνεται και ανάλυση των στοιχειωδών
χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος μVision της Keil που μας επιτρέπει να
προγραμματίσουμε το υλικό μας, αλλά και να κάνουμε προσομοιώσεις χωρίς το
υλικό και τα προβλήματα του πραγματικού κόσμου.
Το τρίτο κεφάλαιο αφορά την Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος και ότι αυτή
περιλαμβάνει, δηλαδή την αναλογική σε ψηφιακή μετατροπή, την επεξεργασία με
ψηφιακά φίλτρα, την επεξεργασία στο πεδίο της συχνότητας, τους αντίστοιχους
αλγόριθμους και τον αλγόριθμο GOERTZEL ο οποίος εν προκειμένω χρησιμοποιήθηκε.
Το τέταρτο κεφάλαιο πραγματεύεται την επεξεργασία σημάτων με τον
ADuC7020, τον προγραμματισμό του καθώς και τον προγραμματισμό των
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περιφερειακών του. Δίνονται παραδείγματα εφαρμογών με αλγόριθμους
κατάλληλους για την μέθοδο της ακουστικής εκπομπής μαζί με τα αντίστοιχα
αποτελέσματα πειραματικών μετρήσεων σε υλικό και στον προσομοιωτή και τα
αντίστοιχα συμπεράσματα.
Τέλος δίνονται ολόκληρα τα προγράμματα των εφαρμογών στο παράρτημα.
Σημειώνουμε εδώ πως ο προγραμματισμός του μικροελεγκτή και των περιφερειακών
του έγινε σε γλώσσα προγραμματισμού C.
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Summary:
The evolution of embedded systems has led to the creation of low cost
microcomputer systems which are able to record, store and process acoustic emission
signals. The Acoustic Emission method is one of the non-destructive testing methods
by which we can control the state of an object, material or system without damaging
the constructional integrity and future usefulness and without interrupt or damage
their ability to provide services. When in any material mechanical vibrations are
generated without external stimulation, due to failure of the material, the output
tension wave propagates and can be detected through the use of appropriate sensors.
The wave of the sensor is converted into an electrical signal, which is digitized and
driven in an appropriately configured system for recording and analyzing data.
The mathematical processing of those signals to be measured, filtered, digitized
and be able to give us conclusions about the state of the material, the nature and
location of any damage called Digital Signal Processing. The algorithms for digital signal
processing are running in embedded systems like the microcontroller ADuC 7020
which we used in this thesis. Proper programming of microcontroller for this function
is the main piece that occupied us.
This paper is divided into 4 chapters. The first chapter provides an overview of
the methods of non-destructive testing and a more detailed description of the method
of Acoustic Emission, the recording system such data and the Acoustic Emission
signals.
The second chapter clarifies the basic concepts of microprocessors,
microcomputers, microcontrollers and embedded systems. Also is a basic description
of the hardware we used for our work: family of microprocessor ARM and ARM7TDMI,
family of microcontrollers ADuC702X and ADuC7020 and development device for
Olimex Aduc7020, the ADUC-MT7020. Moreover, there is an analysis of the
elementary characteristics of the Keil environment μVision wich allows us to
programme our material, but also to do simulations without the hardware and the
problems of the real world.
The third chapter deals with the Digital Signal Processing and that this includes,
that is the analog to digital conversion, processing with digital filters, processing in the
frequency domain, the corresponding algorithms and algorithm GOERTZEL which in
this case was used.
The fourth chapter deals with the processing of signals in the ADuC7020, its
programming and the programming of peripherals. Examples are given of applications
with suitable algorithms for the method of acoustic emission accompanied by the
corresponding results of experimental measurements in hardware and in the simulator
and the corresponding conclusions.
Finally the whole application programs are given in the annex. We note here
that the programming of microcontroller and peripherals became in programming
language C.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
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1.1 ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ( Non-destructive testing NDT)
Με τον όρο Μη Καταστροφικός Έλεγχος (ΜΚΕ) (Νon Destructive Testing - NDT)
περιγράφονται οι µέθοδοι οι οποίες ελέγχουν την κατάσταση ενός αντικειµένου, ενός
υλικού ή ενός συστήµατος χωρίς να βλάπτεται η κατασκευαστική του αρτιότητα και η
µελλοντική του χρησιµότητα. Εξ’ ορισµού, οι µη καταστροφικές τεχνικές
χρησιµοποιούνται στην επιθεώρηση υλικών και κατασκευών χωρίς να
πραγµατοποιείται διακοπή ή βλάβη της δυνατότητας παροχής υπηρεσιών τους. Ο
ΜΚΕ είναι ένας κλάδος της επιστήµης των υλικών που ασχολείται µε την ποιότητα και
την χρησιµότητα των υλικών και των κατασκευών. Η αλµατώδης ανάπτυξη των
µεθόδων ΜΚΕ και τα σηµαντικά πλεονεκτήµατα που προσφέρουν γίνονται ολοένα και
περισσότερο ζωτικής σηµασίας στην αποτελεσµατική διεξαγωγή της έρευνας, της
ανάπτυξης, της σχεδίασης της κατασκευής, και του ελέγχου ασφαλούς και καλής
λειτουργίας µηχανικών κατασκευών και προϊόντων.
Μη καταστροφικές δοκιµές και έλεγχοι χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο
διαστάσεων, τον χαρακτηρισµό καθώς και τη µέτρηση φυσικών και µηχανικών
ιδιοτήτων υλικών όπως µέτρα ελαστικότητας, σκληρότητα κ.α. Σε πολλές περιπτώσεις
οι ιδιότητες του υλικού µπορούν να προσεγγιστούν σε πολύ ικανοποιητικό βαθµό. Οι
τεχνικές ΜΚΕ στη πλειονότητά τους χρησιµοποιούνται για την ανίχνευση µεταβολών
µέσα στη δοµή, µικρών αλλαγών στην επιφάνεια, παρουσία ρωγµών ή και άλλων
φυσικών ασυνεχειών µηχανικών εξαρτηµάτων και κατασκευών. Συνέπεια του
µεγάλου εύρους εφαρµογών είναι η ανάπτυξη και η εξέλιξη διαφορετικών µεθόδων
ΜΚΕ µε σκοπό την κάλυψη των κατά περίσταση απαιτήσεων της κάθε εφαρµογής.
Οι ΜΚΕ χρησιµοποιείται και κατά την κατασκευή προϊόντων για τους παρακάτω
λόγους:
• Εξασφάλιση ακεραιότητας προϊόντων και στη συνέχεια αξιοπιστίας.
• Αποφυγή ατυχηµάτων κατά την κατασκευή των προϊόντων.
• Εξασφάλιση ικανοποίησης των πελατών και διατήρησης καλής φήµης του
κατασκευαστή.
• Καλύτερος σχεδιασµός προϊόντων.
• Έλεγχος στις διαδικασίες κατασκευής.
• Χαµηλότερο κόστος παραγωγής.
• ∆ιατήρηση οµοιόµορφου επίπεδου ποιότητας.
Η διεθνής κοινότητα του ΜΚΕ έχει υιοθέτησε ένα σύστηµα το οποίο ταξινοµεί τις
µεθόδους ΜΚΕ σε έξι κατηγορίες:
• Οπτικής (Visual).
• ∆ιείσδυσης (Penetrating).
• Ακτινοβολίας (Radiation).
• Μαγνητικής - Ηλεκτρικής (Magnetic - Electrical).
• Μηχανικής ταλάντωσης (Mechanical vibration).
• Θερµικής (Thermal), Χηµικής - Ηλεκτροχηµικής (Chemical -Electrochemical)
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Από τις παραπάνω κατηγορίες, οι σηµαντικότερες και δηµοφιλέστερες µέθοδοι
ΜΚΕ, τόσο για τα υλικά όσο και τις κατασκευές είναι οι ακόλουθες:
• Ακουστό-υπέρηχοι (Acousto-ultrasonic): Η µέθοδος των ακουστό-υπερήχων έχει
σκοπό να συνδυάσει µέρος των πλεονεκτηµάτων των υπερήχων µε αυτά της ΑΕ.
Αισθητήρες υπερήχων χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία τασικών κυµάτων στο
υλικό, ενώ η καταγραφή και επεξεργασία αυτών γίνεται µε αισθητήρες και µεθόδους
ΑΕ. Συνεπώς, µε δύο µόνο αισθητήρες είναι δυνατός ο έλεγχος ύπαρξης βλάβης στο
υλικό, χωρίς όµως να είναι δυνατός ο εντοπισµός της θέσης αυτής. Η ύπαρξη βλάβης
στο υλικό επιδρά συνήθως στα χαρακτηριστικά διάδοσης του ακουστικού κύµατος.
• ∆ιεισδυτικά υγρά (Liquid penetrant): Ο ΜΚΕ χρησιµοποιώντας διεισδυτικά υγρά
χρησιµοποιείται κυρίως για την ανίχνευση ατελειών τριχοειδών (capillary)
διαστάσεων σε µη πορώδη υλικά (non-porous). Τα διεισδυτικά υγρά µπορούν να
χρησιµοποιηθούν στα περισσότερα µη πορώδη υλικά.
• ∆ινορεύµατα (Eddy current): Η αρχή λειτουργίας των δινορευµάτων στηρίζεται
στην αλληλεπίδραση µαγνητικών πεδίων µεταξύ του αισθητήρα πηνίου και της
ηλεκτρικά αγώγιµης κατασκευής.
• Θερµογραφία (Thermographic): Η θερµογραφία βασίζεται στην τοπική µεταβολή
της θερµικής αγωγιµότητας λόγω ύπαρξης βλάβης στο υπό εξέταση αντικείµενο. Έτσι,
θερµαίνοντας τη µία επιφάνεια του αντικειµένου και µετρώντας την κατανοµή
θερµοκρασίας στην ίδια επιφάνεια είτε στην απέναντι επιφάνεια, εντοπίζεται η
ύπαρξη και ενδεχοµένως η θέση ατελειών. Η ανάπτυξη νέων τεχνικών µέτρησης
θερµοκρασίας, υπερευαίσθητων στην υπεριώδη ακτινοβολία, έχει αυξήσει κατά πολύ
τις δυνατότητες των µεθόδων ΜΚΕ΅που βασίζονται στην Θερµογραφία.
• Μαγνητισµένα σωµατίδια (Magnetic particle): Η µέθοδος των µαγνητισµένων
σωµατιδίων είναι βασισµένη στις ιδιότητες µαγνητικού πεδίου και εφαρµόζεται µόνο
για την ανίχνευση επιφανειακών ατελειών λόγω της µαγνήτισης των υλικών
• Ολογραφία (Holography): Με χρήση της ολογραφίας µπορούν να καταγραφούν
πολύ µικρές µετατοπίσεις της τάξεως του ¼ του µήκους του κύµατος που
χρησιµοποιείται στην περίπτωση του Laser. Η ύπαρξη ατέλειας βρίσκεται, καθώς
παρατηρούνται τοπικά µεγαλύτερες επιφανειακές µετατοπίσεις απ’ ότι σε αντίστοιχα
στοιχεία χωρίς ατέλεια. Η µέθοδος απαιτεί προσεκτική ευθυγράµµιση της οπτικής
διάταξης, η οποία είναι πολύ ευαίσθητη σε µικροδονήσεις, ταλαντώσεις και
γενικότερα σε εξωτερικές διεγέρσεις.
• Οπτικός έλεγχος (Visual inspection): Ο οπτικός έλεγχος χρησιµοποιείται για την
εξέταση των επιφανειακών ατελειών και µπορεί να εφαρµοστεί σχεδόν σε όλα τα
υλικά και τις κατασκευές. Ο οπτικός έλεγχος πραγµατοποιείται είτε µε το γυµνό µάτι
είτε µε όργανα όπως µικροσκόπιο, ενδοσκόπιο κ.α.
• Ραδιογραφία µε ακτίνες X ή Γ (X/Γ-Ray radiography): Με τη µέθοδο της
ραδιογραφίας χρησιµοποιείται ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία µικρού µήκους
κύµατος, στη µορφή ακτίνων Χ ή Γ. Η µέθοδος βασίζεται στην διαφορετική
απορρόφηση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, λόγω των ιδιοτήτων και του πάχος
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του υλικού. Το ποσοστό απορρόφησης εξαρτάται κυρίως από το πάχος και την
πυκνότητα του υπό έλεγχο αντικειµένου. Η ακτινοβολία που δεν απορροφάται
καταγράφεται είτε σε ειδικό φιλµ, είτε από ειδικούς αισθητήρες δείχνοντας έτσι τις
περιοχές ύπαρξης βλάβης. Με τη χρήση της ραδιογραφίας είναι δυνατόν να
καταγραφούν µικρορωγµές εφόσον βρίσκονται παράλληλα στην εκπεµπόµενη δέσµη,
ενώ ανάλογα µε το ποσοστό απορρόφησης µπορούν να βρεθούν κενά υλικού.
• Υπέρηχοι (Ultrasonic): Ο ΜΚΕ µε υπερήχους βασίζεται στη µελέτη της διαταραχής
του εκπεµπόµενου στο υλικό κύµατος, λόγω της ύπαρξης ατελειών. Η διάδοση των
υπερήχων στα στερεά σώµατα επηρεάζεται τόσο από τις φυσικές ιδιότητες του µέσου
διάδοσης όσο και από την ύπαρξη διεπιφανειών όπως τα εξωτερικά σύνορα του
αντικειµένου αλλά και ατέλειες όπως ρωγµές, πόροι, διαστρωµατικές αποκολλήσεις
κ.λπ. Για το χαρακτηρισµό της βλάβης χρησιµοποιείται πρότυπο ανακλώµενο ή
διαθλώµενο κύµα, από αντικείµενο χωρίς βλάβη ή από αντικείµενο µε γνωστό τύπο
βλάβης.
• Ακουστική εκποµπή (Acoustic emission).

Σ’ αυτό το σηµείο κρίνεται σκόπιµο να τονιστεί ότι, δεν υπάρχει µία και
µοναδική µέθοδος που να λύνει όλα τα προβλήµατα του ΜΚΕ και συνεπώς είναι
άσκοπος ο χαρακτηρισµός µίας µεθόδου καλύτερης από
κάποιας άλλης,
ανεξαρτήτως εφαρµογής και κριτηρίων που πρέπει να ικανοποιούνται. Πολλές φορές
απαιτείται συνδυασµός µεθόδων προκειµένου να ελεγχθούν και να χαρακτηριστούν
οι διάφοροι τύποι βλάβης και αστοχίας.
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1.2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
Με βάση τον ορισµό της Αµερικάνικης Ένωσης ∆οκιµών και Υλικών (American
Society for Testing and Materials - ASTM) [ASTM E 610-82], ως Ακουστική Εκπομπή
(ΑΕ, Acoustic Emission) ορίζονται τα µεταβατικά τασικά κύµατα, που δηµιουργούνται
στο υλικό λόγω απότοµης απελευθέρωσης ενέργειας. Περιλαμβάνει, δηλαδή, τα
φαινόμενα που σχετίζονται με τη δημιουργία και μετάδοση των ελαστικών κυμάτων,
που παράγονται μέσα στο υλικό με αυτήν την απότομη απελευθέρωση ενέργειας. Η
πηγή αυτών των κυμάτων μπορεί να είναι τοπική μετατόπιση που συνοδεύει την
πλαστική παραμόρφωση, ή η έναρξη και διάδοση αστοχίας στο υλικό. Πηγές
Ακουστικής Εκπομπής μπορεί να δημιουργηθούν και κατά την τήξη του υλικού και την
αλλαγή φάσεως, λόγω θερμικών τάσεων.
Σύµφωνα µε τους Wolters & Bardenheir, ο όρος µέτρηση ακουστικής
εκποµπής (AE) χρησιµοποιείται όταν σε οποιοδήποτε υλικό δηµιουργούνται
µηχανικές ταλαντώσεις χωρίς εξωτερική διέγερση. Το εύρος των γεγονότων
ακουστικής εκποµπής επεκτείνεται σε γεγονότα χαµηλής συχνότητας όπως οι
σεισµοί, σε φαινόµενα µε ακουστικές συχνότητες (20 Ηz-20 kHz) όπως κατά τη
διάρκεια του σπασίµατος του ξύλου και σε γεγονότα υψηλών συχνοτήτων
(υπερηχητικό φάσµα) όπως τα συµβαίνοντα κατά τη διάρκεια των µικρορηγµατώσεων στα στερεά. Όταν η τάση υπερβεί κάποια κρίσιµη τιµή σε
συγκεκριµένες περιοχές ενός υλικού τότε το υλικό τοπικά αστοχεί και η
ελαστική ενέργεια που είναι αποθηκευµένη στη δοµή του υλικού είναι δυνατόν
να απελευθερωθεί ξαφνικά µε τη µορφή ενός µεταβατικού ελαστικού κύµατος
ξαφνικά. Τα µεταβατικά ελαστικά κύµατα (transient elastic waves) διαδίδονται
οµόκεντρα γύρω από τη θέση δηµιουργίας τους. Η απελευθέρωση αυτής της
ενέργειας πραγµατοποιείται, όταν λαµβάνει χώρα ένας µη αντιστρεπτός
µηχανισµός στην ατοµική δοµή του υλικού.Η ενέργεια που απελευθερώνεται κατ'
αυτόν τον τρόπο, δηλαδή το παραγόµενο κύµα τάσης, διαδίδεται µέσα στο υλικό
και είναι δυνατόν να ανιχνευτεί στην επιφάνειά του µέσω της χρήσης κατάλληλων
αισθητήρων. Το κύµα στον αισθητήρα µετατρέπεται σε ηλεκτρικό σήµα, το οποίο
ψηφιοποιείται και οδηγείται σε κατάλληλα διαµορφωµένο σύστηµα καταγραφής
και ανάλυσης δεδοµένων. Κάθε σήµα ονοµάζεται κυµατοµορφή ΑΕ ή γεγονός AE.
Ο όρος «ακουστική», βέβαια, είναι παραπλανητικός, εφόσον στην πράξη
αναφερόµαστε σε τασικά κύµατα και τα µετρούµενα σήµατα βρίσκονται στην
υπερηχητική περιοχή συχνοτήτων και πιο συγκεκριµένα στο εύρος 20 έως 1200
kHz.
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Εικόνα 1

Ο ΜΚΕ µε ΑΕ αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την επιθεώρηση υλικών, τη
µελέτη µηχανισµών πλαστικής παραµόρφωσης, θραύσης και διάβρωσης. Παρέχει
άµεσες πληροφορίες σχετικές µε την απόκριση και τη συµπεριφορά ενός υλικού υπό
τάση, που σχετίζονται µε την αντοχή του, την συσσώρευση βλάβης και την έναρξη
αστοχίας του. Η ΑΕ βρίσκει εφαρµογή και στην παρακολούθηση χηµικών
αντιδράσεων όπως διαδικασία διάβρωσης, µετασχηµατισµοί φάσης κ.α. Μερικές από
τις πιο δηµοφιλέστερες εφαρµογές ελέγχου µε την χρήση της Ακουστικής Εκπομπής
είναι:
• Εργαστηριακή ή Βιομηχανική χρήση
• Αξιολόγηση δομικής ακεραιότητας εγκαταστάσεων & κατασκευών
• Έλεγχοι πιεστικών δοχείων, σφαιρικών ή κυλινδρικών δεξαμενών
• Έλεγχος πυθμένα δεξαμενών
• Αξιολόγηση γήρανσης αεροσκαφών
• Δοκιμές σε βυτιοφόρα βαγόνια & κυλινδρικά δοχεία αερίου
• Έλεγχοι διαρροών σε υπέργειες & υπόγειες σωληνώσεις, σε σωλήνες αερίου ή
ατμού υψηλής πίεσης
• Δοκιμές μερικής αποφόρτισης μετασχηματιστών
• Έλεγχοι προηγμένων υλικών, κεραμικών & συνθέτων
• Εντοπισμός διάβρωσης
• Ποιοτικός έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας

Η μέθοδος των ακουστικών εκπομπών διαφέρει από τις υπόλοιπες μεθόδους Μη
Καταστρεπτικού Ελέγχου στα εξής :
• Η πρώτη σημαντική διαφορά έχει να κάνει με την προέλευση του σήματος. Αντί
να παρέχεται ενέργεια στο υπό εξέταση αντικείμενο, σε αυτή την περίπτωση
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λαμβάνεται η ενέργεια που απελευθερώνεται από το αντικείμενο με την μορφή
ηχητικών κυμάτων. Οι δοκιμές Ακουστικών Εκπομπών εκτελούνται συχνά σε υλικά τα
οποία βρίσκονται σε χρήση διότι με αυτό τον τρόπο παρέχετε επαρκή φόρτιση για τη
διάδοση ακουστικών σημάτων που προκαλούνται από τις διάφορες ατέλειες.
• Η δεύτερη σημαντική διαφορά είναι ότι η μέθοδος των Ακουστικών Εκπομπών
εξετάζει τις δυναμικές αλλαγές που πραγματοποιούνται σε ένα υλικό. Αυτό είναι
ιδιαίτερα σημαντικό επειδή εντοπίζονται ενεργά χαρακτηριστικά γνωρίσματα (π.χ.
αύξηση ρωγμών). Η δυνατότητα να γίνει διάκριση μεταξύ στάσιμων και
αναπτυσσόμενων ατελειών είναι μεγάλη.

Η μέθοδος της Ακουστικής Εκπομπής πλεονεκτεί έναντι των συμβατικών μεθόδων
Μη-Καταστροφικού Ελέγχου (ΜΚΕ), στους ακόλουθους τομείς:
• Ελάχιστη Καταστροφή Εξωτερικής Μόνωσης: Σε κατασκευές που έχουν
επικαλυφθεί με μονωτικό υλικό δεν απαιτείται αφαίρεση της μόνωσης για τη
διενέργεια του ελέγχου παρά μόνο στα σημεία τοποθέτησης των αισθητήρων.
Συνεπώς, το κέρδος σε χρόνο και κόστος είναι πολύ μεγάλο
• Έλεγχος εν Λειτουργία : Καθώς η μέθοδος καταγράφει ελαττώματα / ατέλειες
σε πραγματικό χρόνο, και δεν χρειαζεται αφαίρεση της μόνωσης, παρέχει τη
δυνατότητα ελέγχου on-line.
• Μεγαλύτερη ευαισθησία
• Εντοπισμός περιοχής βλάβης: Όταν ο έλεγχος γίνεται με χρήση δύο ή
περισσότερων αισθητήρων, είναι δυνατός ο εντοπισμός της θέσης της πηγής
της Ακουστικής Εκπομπής και, κατά συνέπεια, της περιοχής της δομικής
ατέλειας.
• Μείωση του χρόνου ελέγχου-Ταχύτητα: Καθώς δεν απαιτείται σάρωση της
επιφάνειας, ούτε πολλαπλές δοκιμές από διαφορετικές θέσεις ελέγχου. Η
δοκιμή Ακουστικής Εκπομπής διαρκεί μερικές ώρες και σε κάποιες περιπτώσεις
ακόμα λιγότερο και ετσι ο χρόνος καθήλωσης για επιθεώρηση
ελαχιστοποιείται.
• Έγκαιρη και ταχεία διάγνωση ατελειών
• Τεχνητή Νοημοσύνη / Βάσεις Δεδομένων: οι σύγχρονες μέθοδοι τεχνητής
νοημοσύνης έχουν καταστήσει δυνατή τη συσσώρευση εμπειρίας πολλαπλών
δοκιμών σε έμπειρα συστήματα για την καλύτερη αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων των δοκιμών.
• Έλεγχος σε πραγματικό χρόνο
• Μείωση κόστους
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Μειονεκτήματα της μεθόδου της Ακουστικής Εκπομπής:
• Απαιτεί διατάξεις μετατροπής συνδεδεμένες με την επιφάνεια του
ελεγχόμενου αντικειμένου.
• Πιθανός "θόρυβος" θα πρέπει να απομακρυνθεί από το σύστημα ελέγχου με
φίλτρα.
• Μαλακά υλικά αποδίδουν εκπομπές μικρού πλάτους.

Να σημειωθεί ότι ιδιαίτερα σε προβλήµατα ελέγχου κατασκευαστικής και
λειτουργικής αρτιότητας πιεστικών δοχείων και δεξαµενών, έχουν εκδοθεί
πολυάριθµα πρότυπα και κανονισµοί για την εφαρµογή µεθόδων ΑΕ σε πληθώρα
πιεστικών δοχείων που κυµαίνονται από µικρού όγκου κυλινδρικά δοχεία αερίου,
βυτιοφόρα οχήµατα και βαγόνια αερίου µέχρι ογκώδη δοχεία αποθήκευσης καθώς
και δεξαµενές διαφόρων µεγεθών. Κατά την διάρκεια του ελέγχου γίνεται διάγνωση
των “ενεργών ελαττωµάτων”, όπως αυτά προσδιορίζονται µέσω των ακουστικών
σηµάτων που εκπέµπουν λόγω επιβολής φορτίου. Συνεπώς, δεν απαιτείται διακοπή
λειτουργίας της κατασκευής και µειώνεται ο χρόνος επιθεώρησης για τον εντοπισµό
αστοχιών της κατασκευής που εν δυνάµει θα µπορούσαν να απειλήσουν την δοµική
ακεραιότητα της κατασκευής.
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1.3 Σύστημα καταγραφής δεδομένων Α.Ε.
Ένα σύστημα καταγραφής δεδομένων δεν είναι τίποτα άλλο από μία διάταξη
ηλεκτρονικών στοιχείων ικανή να καταγράψει με πολύ μεγάλη ευαισθησία την
απελευθερώμενη ενέργεια από μικροαστοχίες στο υλικό, πολύ νωρίτερα από
κρίσιμες για τη δομική ακεραιότητα της κατασκευής καταστάσεις.

Εικόνα 2

Αναπαράσταση τυπικής δομής μετρητικής διατάξεως Α.Ε.

Η επιλογή του εξοπλισµού γίνεται µε σκοπό την επίτευξη ορισµένων
βασικών στόχων, όπως την αξιόπιστη αναγνώριση των σηµάτων που προέρχονται
από πραγµατικές αστοχίες του υλικού και τον προσδιορισµό της θέσης της
αστοχίας, την αποµόνωση του θορύβου και τέλος, το χαρακτηρισµό του τύπου και της
κρισιµότητας της βλάβης. Τα όργανα Ακουστικής Εκπομπής πρέπει να είναι σε θέση
να παρέχουν κάποιο μέτρο για τη συνολική ποσότητα των σημάτων που
ανιχνεύθηκαν με σκοπό το συσχετισμό τους με το αντίστοιχο φορτίο
Τα ελαστικά (τασικά) κύµατα ανιχνεύονται από ειδικούς, πολύ ευαίσθητους
αισθητήρες, οι οποίοι είναι στην πραγµατικότητα πιεζοκρύσταλλοι, όπως quartz
ή tournaline ή είναι φτιαγµένοι από κεραµικά υλικά. Ο πλέον κοινός και ευρέως
χρησιµοποιούµενος τύπος αισθητήρα είναι ο πιεζοηλεκτρικός.
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χαρακτηριστικός
πιεζοηλεκτρικός αισθητήρας
(δομή)

Εικόνα 3

Το πιεζοηλεκτρικό φαινόµενο συµβαίνει όταν παραµορφώνεται ένα τµήµα
του κρυστάλλου οπότε δηµιουργείται ηλεκτρικό πεδίο στον κρύσταλλο. Αντίθετα,
όταν εφαρµόζεται ένα ηλεκτρικό πεδίο σε πιεζοηλεκτρικό κρύσταλλο, το υλικό
θα παραµορφωθεί. Συνεπώς, η εφαρµογή µιας τάσης εναλλασσόµενου ρεύµατος
θα παραγάγει ελαστικό κύµα και αντίστροφα όταν τασικό κύµα χτυπήσει τον
πιεζοκρύσταλλο τότε αυτός παράγει ηλεκτρικό πεδίο.
Συνήθως στο περίβληµα, το οποίο µονώνει και προστατεύει τον αισθητήρα,
περιλαµβάνονται και ηλεκτρονικά στοιχεία καθώς και προενισχυτές για τη µερική
ενίσχυση του παραγόµενου σήµατος. Η επιλογή του αισθητήρα παίζει
ουσιαστικό ρόλο για την επιτυχία του πειράµατος, καθώς υπάρχουν διάφοροι
τύποι αισθητήρων που εξυπηρετούν ποικίλες ανάγκες. Έτσι, υπάρχουν
αισθητήρες περιορισµένου εύρους συχνοτήτων και συνεπώς µεγάλης ευαισθησίας,
αλλά υπάρχουν και αισθητήρες ικανοί να λαµβάνουν σήµατα σε µια µεγαλύτερη
περιοχή συχνοτήτων, µε µικρότερη όµως ευαισθησία.
Για τη βέλτιστη καταγραφή της πληροφορίας που περιέχεται στο ελαστικό
κύµα µέσω του αισθητήρα της ΑΕ απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η καλή
ακουστική σύζευξη µεταξύ του αισθητήρα και της επιφάνειας του µέσου. Είναι
γεγονός ότι τα τασικά κύµατα ανακλώνται σε κάθε διεπιφάνεια µεταξύ δύο υλικών
που εµφανίζουν µεγάλη διαφορά στην ακουστική αντίσταση (που ισούται µε το
γινόµενο της πυκνότητας επί την ταχύτητα του κύµατος στο µέσο). Για το λόγο αυτό
είναι απαραίτητο να καθαρίζονται οι επιφάνειες πριν την τοποθέτηση των
αισθητήρων. Συχνά, για να αποφευχθούν τα προβλήµατα σύζευξης,
χρησιµοποιείται ένα ειδικό µέσο που εξασφαλίζει καλή µετάδοση του κύµατος.
Τέτοια µέσα είναι η σιλικόνη, το γράσο, καθώς και διάφορα ειδικά µέσα που
χρησιµοποιούνται για βελτίωση της ακουστικής σύζευξης.
Για µέγιστη ευαισθησία του συστήµατος ΑΕ οι αισθητήρες λειτουργούν
συνήθως στη συχνότητα συντονισµού τους. Το ηλεκτρικό σήµα στην έξοδό του,
προενισχύεται κατά 20 έως 60 dB και οδηγείται σε αναλογικό φίλτρο ζώνης
συγκεκριµένου εύρους, ώστε να αποκοπούν ανεπιθύµητοι «θόρυβοι». Θα πρέπει
να τονιστεί ότι η επιλογή του φίλτρου είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την επιλογή
του αισθητήρα, διότι τα όρια συχνοτήτων του φίλτρου θα πρέπει να
συµβαδίζουν µε αυτά του αισθητήρα. Στη συνέχεια, το σήµα ενισχύεται
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επιπλέον και µέσω κατάλληλης κάρτας µετατρέπεται σε ψηφιακό, κατάλληλο για
περαιτέρω επεξεργασία.
To τυπικό σύγχρονο σύστηµα ΑΕ διαθέτει έναν αριθµό καναλιών στα
οποία συνδέεται αντίστοιχος αριθµός αισθητήρων ΑΕ. Σε κάθε κανάλι, το αναλογικό
σήµα που προέρχεται από τον αισθητήρα ψηφιοποιείται και καταγράφεται.
Υπάρχει η δυνατότητα πλήρους καταγραφής της κυµατοµορφής ΑΕ ή ενός
αριθµού χαρακτηριστικών παραµέτρων του σήµατος. Επίσης το σύστηµα είναι σε
θέση να παράσχει κάποιες απεικονίσεις των καταγραφόµενων δεδοµένων σε
πραγµατικό χρόνο. Συνηθέστερα τα δεδοµένα υπόκεινται µετεπεξεργασία µετά το
τέλος του πειράµατος. Όµως, το βασικό βήµα είναι µια σωστή πειραµατική διάταξη
κατά τη διάρκεια προετοιµασίας του πειράµατος. Η επιλογή του αριθµού και της
θέσης των αισθητήρων, οι τιµές της προενίσχυσης και της ενίσχυσης παίζουν
σηµαντικό ρόλο στην προσπάθεια καταγραφής αξιόπιστης πληροφορίας,
απαλλαγµένης από θόρυβο και άλλες διαταραχές.
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1.4 Σήµατα Ακουστικής Εκποµπής
Η ΑΕ ως µέθοδος ΜΚΕ, βασίζεται στη µετατροπή των τασικών κυµάτων σε
ηλεκτρικά σήµατα µε την χρήση κατάλληλων αισθητήρων. ∆ιακρίνονται δύο τύποι ΑΕ
και συνεπώς αντίστοιχων µορφών ηλεκτρικών σηµάτων:
•
Συνεχής ΑΕ (continuous emission), όπου το σήµα παρουσιάζει σχεδόν σταθερά
ή περιοδικά µεταβαλλόµενα φασµατικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα καθ’ όλη
τη διάρκεια του (σχήµα α).
•
Εκρηκτικού ΑΕ (burst emission), όπου είναι εφικτός ο σαφής διαχωρισµός της
φάσης ανύψωσης και πτώσης του πλάτους του (σχήµα β).

Εικόνα 4

Κυµατοµορφές σηµάτων ΑΕ (α) συνεχούς κ (β) εκρηκτικού τύπου εκποµπής
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ
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2.1 Μικροεπεξεργαστές -Μικροϋπολογιστές- Μικροελεγκτές
Ένας μικροεπεξεργαστής (microprocessor) περιλαμβάνει τις περισσότερες ή
όλες τις λειτουργίες μιας κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (ΚΜΕ) ενός
υπολογιστή, σε
ένα
ενιαίο ολοκληρωμένο
κύκλωμα (IC).
Οι
πρώτοι
μικροεπεξεργαστές εμφανίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και
χρησιμοποιήθηκαν σε ηλεκτρονικές αριθμομηχανές.
Ο μικροεπεξεργαστής είναι η βασικότερη μονάδα ενός μικροϋπολογιστή, ο
οποίος περιγράφεται ως ένα σύνθετο συστημα που περιλαμβανει επίσης όλα τα
απαραίτητα κυκλώματα υποστήριξης: περοφεριακές μονάδες εισόδου-εξόδου,
μνήμες και άλλες περοφεριακές μονάδες. Η διασύνδεση όλων αυτών των μονάδων
αποτελεί το υλικό (hardware) του συστήματος.
Οι μικροεπεξεργαστές είναι συσκευέυες γενικού σκοπού δηλαδή συσκευές που
μπορουν να προγραμματιστούν. Η λειτουργία του μικροεπεξεργαστή, το πως αυτός
θα επεξεργαστεί τα δεδομένα ορίζεται από τον προγραμματιστή με μια σειρά από
εντολές, με τη βοήθεια γλωσσών προγραμματισμού. Αυτό είναι το λογισμικό κομάτι
(software).
Οι εντολές που εκτελούνται από τον μικροεπεξεργαστή είναι εντολές σε
γλώσσα μηχανής και είναι αποθηκευμένες στην κύρια μνήμη. Μια εντολή σε γλώσσα
μηχανής είναι μια σειρά από δυαδικά ψηφία, όπου είναι κωδικοποιημένο το είδος
της εντολής. Το σύνολο αυτών των εντολών χρησιμεύει ως μία διασύνδεση ανάμεσα
στο λογισμικό (software) και το υλικό (hardware), δηλαδή ανάμεσα στα προγράμματα
και στον μικροεπεξεργαστή. Η λειτουργικότητα ενός μικροεπεξεργαστή εξαρτάται
πλήρως από το σύνολο εντολών που είναι ικανός να εκτελέσει. Ο μικροεπεξεργαστής
είναι υπεύθυνος για όλη τη λειτουργία του μικροϋπολογιστή.

ο μικροεπεξεργαστής 8085 της INTEL
Εικόνα 5

Όταν ολόκληρος ο μικροϋπολογιστής τοποθετηθεί στο σώμα του ίδιου
ολοκληρωμένου κυκλώματος(IC), ειδικότερα για εφαρμογές ελέγχου και λήψης
δεδομενων, η διάταξη που προκύπτει λέγεται μικροελεγκτής. Το επόμενο σχήμα είναι
κατατοπιστικό:
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Εικόνα 6

Πρόκειται δηλαδή για ένα υπολογιστικό σύστημα σε πλακίδιο, το λεγόμενο
«system on board/chip» και περιλαμβάνει από μνήμες RAM και ROM για
αποθήκευση δεδομένων και λογισμικού αντίστοιχα, μνήμη flash για μόνιμη
αποθήκευση και περιφερειακές συσκευές εισόδου – εξόδου με τις ανάλογες
διεπαφές για την εσωτερική διασύνδεση αυτών με άλλα στοιχεία.
Υπάρχουν κάποια βασικά χαρακτηριστικά που καθιστά τον μικροελεγκτή
προτιμότερο για χρήση σε εφαρμογές έναντι της χρήσης ξεχωριστά των επιμέρους
στοιχείων που τον απαρτίζουν (επεξεργαστής, μνήμες, συσκευές εισόδου-εξόδου,
διεπαφές). Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να συνοψισθούν στα παρακάτω
• Χαμηλό κόστος. Είναι ένα από τα βασικότερα κριτήρια για τη σχεδίαση στη
σημερινή αγορά. Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιεί το κόστος και της συσκευής στην
οποία θα ενσωματωθεί ο μικροεπεξεργαστής.
• Ευκολότερη υλοποίηση εφαρμογών λόγω των απλούστερων διασυνδέσεων.
• Μικρότερο μέγεθος . Η ολοκλήρωση των βασικών στοιχείων από τα οποία
απαρτίζεται μείωσε τις διαστάσεις σε σχέση με τη χρήση των επιμέρους στοιχείων ως
σύνολο.
• Χαμηλή κατανάλωση ισχύος. Το γεγονός ότι οι μικροελεγκτές λειτουργούν σε
συγκριτικά χαμηλές συχνότητες (που φτάνουν ακόμα και τα 32KHz),και λόγω των
απλούστερων διασυνδέσεων, οδηγεί στην κατανάλωση μικρών ποσών ισχύος της
τάξης των mW ακόμα και μW. Επιπλέον έχουν τη δυνατότητα να εισέρχονται σε
κατάσταση αναμονής –sleep mode – καταστέλλουν προσωρινά δηλαδή τη λειτουργία
της ΚΜΕ και των περιφερειακών , όποτε αυτό μπορεί να γίνει μειώνοντας κατά πολύ
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την κατανάλωση ισχύος του μικροελεγκτή. Έτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
εφαρμογές με αυστηρές απαιτήσεις ως προς αυτήν την παράμετρο.
• Μεγιστοποίσηση φορητότητας λόγω και του μικρού μεγέθους και της χαμηλότερης
κατανάλωση ισχύος που προαναφέρθηκαν. Η ιδιότητα αυτή είναι εξαιρετικά
σημαντική για ορισμένες εφαρμογές.
• Αυτονομία. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ενσωμάτωσης σύνθετων
περιφερειακών υποσυστημάτων όπως μνήμες και θύρες επικοινωνίας. Έτσι πολλοί
μικροελεγκτές δεν χρειάζονται κανένα άλλο ολοκληρωμένο κύκλωμα για να
λειτουργήσουν.
• Μεγαλύτερη αξιοπιστία και πάλι λόγω των απλούστερων διασυνδέσεων.
• Μειωμένες εκπομπές ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών και μειωμένη ευαισθησία
σε αντίστοιχες παρεμβολές από άλλες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Το
πλεονέκτημα αυτό προκύπτει από το μικρότερο αριθμό και μήκος εξωτερικών
διασυνδέσεων καθώς και τις χαμηλότερες συχνότητες λειτουργίας.
• Περισσότεροι διαθέσιμοι ακροδέκτες για ψηφιακές εισόδους-εξόδους (για
δεδομένο μέγεθος ολοκληρωμένου κυκλώματος), λόγω της μη δέσμευσής τους για τη
σύνδεση εξωτερικών περιφερειακών.
• Επίτευξη ελέγχου ή μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο. Ενώ οι ηλεκτρονικοί
υπολογιστές πρέπει να τρέχουν λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου (όπως
RT-Linux, QNX κ.ά.) για να το επιτύχουν, οι μικροελεγκτές δεν απαιτούν επιπλέον
λογισμικό. Όταν συγκεκριμένα συμβάντα λάβουν χώρα, όπως για παράδειγμα η
υπερχείληση ενός μετρητή, μια analog-to-digital μετατροπή ή μια μεταβολή της
λογικής στάθμης σε κάποια είσοδο (press button), ένα σύστημα αιτημάτων διακοπής
μπορεί να ειδοποιήσει τον μικροεπεξεργαστή να αναβάλει την ακολουθία εντολών
που εκτελεί , για να εκτελέσει τη ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής.

Οι εφαρμογές που εκτελούν οι μικροελεγκτές θα πρέπει να έχουν σχετικά μικρό
μέγεθος ώστε να χωρούν στη διαθέσιμη ενσωματωμένη μνήμη του μικροελεγκτή
γιατί διαφορετικά υπάρχει η ανάγκη για επέκταση σε εξωτερική μνήμη. Ο κώδικας
που είναι γραμμένος σε γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου
συμπυκνώνεται σε συμπαγή κώδικα μηχανής και αποθηκεύεται στη μνήμη του
μικροελεγκτή με τη χρήση της γλώσσας assembly και των μεταγλωττιστών (compiler).
Οι μικροελεγκτές αποτελούν μέρος ενός εντυπωσιακού αριθμού προϊόντων τα
οποία βρίσκονται γύρω μας. Το αυτοκίνητό μας, τα τηλεχειριστήριά μας, η τηλεόρασή
μας, οι ψηφιακές κάμερες, τα κινητά τηλέφωνα, τα πλυντήριά μας είναι μερικά από
αυτά. Λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της ηλεκτρονικής έγινε δυνατή η βιομηχανική
παραγωγή τους με μικρό κόστος και έτσι δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι η χρήση
μικροελεγκτών στις μέρες μας είναι σχεδόν καθολική και κάθε προϊόν το οποίο
αλληλεπιδρά με ένα χρήστη περιλαμβάνει ένα μικροελεγκτή, ο οποίος παίζει το ρόλο
του «εγκεφάλου» των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.
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Οι περισσότεροι μικροελεγκτές έχουν δυνατότητες πολλαπλών αναλογικοψηφιακών μετατροπών (ADC είσοδοι) για λήψη μετρήσεων από αισθητήρες, με
χρήση διαμόρφωσης εύρους παλμού (PulseWidth Modulation PWM) και δυνατότητα
προγραμματισμού κατευθυντών PID. Είναι λοιπόν απαραίτητο να δέχονται κάποια
είσοδο από τη συσκευή την οποία ελέγχουν. Αυτός είναι ο σκοπός του αναλογικού
προς ψηφιακό μετατροπέα (analog-to-digital converter, ADC).
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2.2

Ενσωματωμένα συστήματα(embedded systems)

Όπως αναφέραμε και παραπάνω οι μικροελεγκτές χρησιμοποιούνται σε σωρεία
εφαρμογών οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία των ενσωματωμένων συστημάτων.
Καλούμε ενσωματωμένο σύστημα ένα υπολογιστικό σύστημα ειδικού σκοπού
σχεδιασμένο για μια ή λίγες εξειδικευμένες εφαρμογές, συχνά με τον περιορισμό της
επεξεργασίας σε πραγματικό χρόνο. Είναι ενσωματωμένο ως μέρος μιας συσκευής η
οποία περιλαμβάνει επιπλέον υλικό(hardware) και μηχανικά μέρη.
Η πολυπλοκότητα αυτών των συστημάτων μπορεί να είναι χαμηλή (με έναν
μόνο μικροελεγκτή) μέχρι και πολύ υψηλή (με πολλές μονάδες περιφερειακές
συσκευές και δίκτυα τοποθετημένα σε μεγάλα πλαίσια).
Δεν πρόκειται για συσκευέυες οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν
απομονομένες. Αποτελούνται από μικρά υπολογιστικά μέρη που βρίσκονται εντός
μιας μεγαλύτερης συσκευής και εξυπηρετούν έναν γενικό σκοπό.
Όσον αφορά τη διεπιφάνεια χρήστη (τον τρόπο επικοινωνίας με το χρήστη)
ποικίλει: από καμία (στα ενσωματωμένα σύστηματα αφοσιωμένα σε μία μόνο
λειτουργία, μέχρι σύνθετες γραφικές διεπιφάνιες που μοιάζουν με τα σύχρονα
desktops). Απλές ενσωματωμένες συσκευές διατίθενται με buttons, LEDs, γραφικά
LCDs με ένα απλό μενού επιλογών.
Τα ενσωματωμένα συστήματα επικοινωνούν με τον εξωτερικό κόσμο και τα
υπόλοιπα κομμάτια της συσκευής στην οποία ενσωματόνεται μέσω διάφορων
περιφερειακών όπως:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Επιφάνειες σειριακής επικοινωνίας RS-232
Επιφάνειες σύγχρονης σειριακής επικοινωνίας I2C SPI
Universal Serial Bus
Multi Media Cards
NetworksEthernet
General purpose I/O
ADC/DAC
Χρονιστές
DebuggingJTAG, ISP

Το εύρος των εφαρμογών στις οποίες χρησιμοποιούνται ενσωματωμένα
συστήματα εκτείνεται από φορητές συσκευές όπως ψηφιακά ρολόγια χειρός και
συσκευές αναπαραγωγής μουσικής έως μεγάλες εγκαταστάσεις όπως φωτεινοί
σηματοδότες, ελεγκτές γραμμών παραγωγής και συστήματα έλεγχου σε πυρηνικά
εργοστάσια παράγωγης ενεργείας. Παρουσιάζουν μια ευρεία περιοχή χρήσης. Τα
τηλεπικοινωνιακά συστήματα χρησιμοποιούν πολλά ενσωματωμένα συστήματα,
όπως διακόπτες τηλεφώνου για το δίκτυο προς κινητά τηλέφωνα στο τελικό χρήστη.
Ένας υπολογιστής δικτύωσης χρησιμοποιεί ένα ειδικό δίκτυο δρομολογητών και
γέφυρες με τα δεδομένα
της διαδρομής. Ενσωματωμένα συστήματα
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χρησιμοποιούνται, λοιπόν, στα τηλεφωνικά κέντρα για τον έλεγχο του δικτύου, στα
κινητά τηλεφωνά, στα δίκτυα υπολογιστών που λειτουργούν ως αυτόνομοι
δρομολογητές δεδομένων, στις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, στα PDAs στους
δεκτές GPS, στους εκτυπωτές, στις συσκευές αναπαραγωγής DVD και σε άλλα
ηλεκτρονικά προϊόντα. Χρησιμοποιούνται ακόμα για τον οικιακό αυτοματισμό για
τον έλεγχο των ηλεκτροκινητήρων, για την αύξηση ασφάλειας των αυτοκίνητων, για
τη μείωση των ρύπων και για τη διαχείριση πτήσης αεροσκαφών, σε συστήματα
ασφάλειας όπως anti-lock breaking system (ABS). Ο ιατρικός εξοπλισμός παρουσιάζει
ευρεία χρήση για την παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών την ανάπτυξη
ηλεκτρονικών στηθοσκοπίων για ενίσχυση των ήχων και για την απεικόνιση του
ανθρωπινού σώματος και για τη διενέργεια διάγνωσης με μη διηθητικό τρόπο.
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2.3

ARM Microprocessors(μικροεπεξεργαστές)
Ο μικροεπεξεργαστής ARM7TDMI

Η ARM είναι μία από τις εταιρίες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην κατασκευή
μικροεπεξεργαστών. Όπως υποδηλώνει και η ονομασία ARM (Advanced Risc
Machine), οι επεξεργαστές ARM7 είναι 32-bit cores (πυρήνες) , αρχιτεκτονικής RISC
(Reduced Instruction Set Computer). Διαθέτουν ένα 32-bit bus για εντολές και
δεδομένα. Το μήκος των δεδομένων μπορεί να είναι 8 ή 16 ή 32 bits, ενώ το μήκος
των εντολών είναι 32bits. H ανάγνωση μίας εντολής (instruction fetch) μήκους 32-bit
από μία μνήμη πλάτους 32bits απαιτεί ένα μόνο κύκλο ρολογιού. Eίναι επεξεργαστές
χαμηλής κατανάλωσης, με μικρό κόστος και απόδοση έως και 130MIPS(όταν
υλοποιηθούν με την τεχνολογία 0.13μm). Η μνήμη σε αυτούς τους επεξεργαστές
ορίζεται ως μια γραμμική συλλογή από bytes αριθμημένα σε αύξουσα σειρά
ξεκινώντας από το μηδέν, ενώ υποστηρίζουν τις δομές little και big endian για τον
καθορισμό των πιο σημαντικών bit κάθε λέξης. Οι μικροεπεξεργαστές ARM
υποστηρίζουν πέντε είδη των διακοπών και έναν προνομιακό τρόπο επεξεργασίας
(processing mode) για κάθε τύπο.
Ο ARM7TDMI είναι ένας ARM7 core (μικροεπεξεργαστής) με τέσσερις
πρόσθετες δυνατότητες:
• T για την υποστήριξη Thump σύνολο εντολών (16-bit)
• D για την υποστήριξη για debug
• Μ για την υποστήριξη μεγάλων πολλαπλασιασμών
• I επειδή περιλαμβάνει τη μονάδα EmbeddedICE που υποστηρίζει ενσωματωμένο
System debugging (16-bit)
Ο ARM7TDMI έχει συνολικά 37 καταχωρητές: 31 γενικής χρήσης καταχωρητές
και έξι καταχωρητές κατάστασης. Κάθε τρόπος λειτουργίας (operating mode) έχει
αφιερωμένους αποθηκευμένους καταχωρητές (banked registers).
Το βασικο τους χαρακτηριστικό είναι τους είναι ότι ενσωματώνουν 2 σύνολα
εντολών. Στο σύνολο εντολών ARM (ARM instruction set) οι εντολές έχουν μήκος 32
bit. Ο επεξεργαστής ARM7TDMI υποστηρίζει και ένα δεύτερο σύνολο εντολών που
συμπιέζεται σε 16 bits, ονομάζεται σύνολο των εντολών thumb (thumb instruction
set). Η ιδιότητα αυτή το καθιστά τον μικροεπεξεργαστή ARM7TDMI ιδιαίτερα
κατάλληλο για ενσωματωμένες εφαρμογές.
Χρησιμοποιώντας το σύνολο εντολών Τhumb αντί του σύνολο εντολών ARM
μπορούμε συνήθως να επιτύχουμε ταχύτερη εκτέλεση από μνήμη των 16-bit και
μεγαλύτερη πυκνότητα κώδικα. Αυτό συμβαίνει γιατί σε μία μνήμη με πλάτος 16 bits,
όπως συνήθως είναι η Flash / EE μνήμη, για την ανάγνωση κάθε ARM εντολής
(instruction fetch) είναι απαραίτητες δύο προσπελάσεις (δύο κύκλοι ρολογιού). Σε
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αυτήν την περίπτωση ο κώδικας Thumb παρέχει 60% μεγαλύτερη απόδοση από τον
ARM ενώ έχει το 65% του μεγέθους του.
Ωστόσο, το σύνολο εντολών Τhumb έχει μειονεκτήματα. Ο Κώδικας Thumb
απαιτεί συνήθως περισσότερες εντολές για την ίδια εργασία και περιλαμβάνει
λιγότερες εντολές από το ARM instruction set. Ως αποτέλεσμα, ο κωδικός ARM είναι
συνήθως καλύτερος για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης του κώδικα κρίσιμα χρόνου
αν αυτός αποθηκεύεται σε μνήμη πλάτους 32bits.
Με αυτόν τον συνδυασμό, o ARM7TDMI μπορεί να εξασφαλίσει υψηλότερες
επιδόσεις από τις αντίστοιχες της αρχιτεκτονικής των 16bits και συμπαγέστερο
κώδικα από τον αντίστοιχο της αρχιτεκτονικής των 32bits.
Οι επεξεργαστές ARM7TDMI υποστηρίζουν πολλά λειτουργικά συστήματα
μεταξύ των οποίων Windows, Palm OA, Symbian OS και Linux εξυπηρετώντας τις
απαιτήσεις μεγάλου πλήθους διαφορετικών εφαρμογών. Βρίσκουν εφαρμογή σε
αρκετά προϊόντα στα οποία βασική απαίτηση είναι μεγάλη απόδοση με όσο το
δυνατό χαμηλότερη κατανάλωση ισχύος σε πραγματικό πάντα χρόνο. Τέτοιες
εφαρμογές είναι τα ηλεκτρονικά προϊόντα όπως PDAs, κινητά τηλέφωνα, iPods καθώς
και άλλα ψηφιακά μέσα αναπαραγωγής ήχου, περιφερειακά Η/Υ όπως σκληροί
δίσκοι και routers. Επίσης μια μεγάλη γκάμα επιλογής αναπτυξιακών εργαλείων και
μοντέλα εξομοίωσης για περιβάλλοντα EDA είναι διαθέσιμα για τους εν λόγω
μικροεπεξεργαστές. Λόγω των παραπάνω χαρακτηριστικών προσφέρουν αξιοπιστία
και ευελιξία και χρησιμοποιούνται κατά κόρον στα ενσωματωμένα συστήματα.
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2.4 Οικογένεια ADuC702X – Ο μικροελεγκτής ADuC7020
Η οικογένεια ADuC-702Χ από την Analog Devices παρουσιάζει μία γκάμα
μικροελεγκτών οι οποίοι περιλαμβάνουν σε ικανοποιητικό βαθμό αναλογικές
διεργασίες με αρκετά μεγάλη ακρίβεια, όπως είναι η ανάλυση σε ψηφιακές σε
αναλογικές μετατροπές και το αντίστροφο(DACs ADCs). Οι μικροελεγκτές ADuC702x
διαθέτουν έναν μικροεπεξεργαστή ARM7TDMI. Εμείς, στο παρόν κεφάλαιο θα
αναφέρουμε τα χαρακτηριστικά του μικροελεγκτή που χρησιμοποιήσαμε για την
εκπόνηση της εργασίας ο οποίος είναι ο ADuC7020.

Εικόνα 7

Το block διάγραμμά του που παρουσιάζεται στο τέλος συνοψίζει τα χαρακτηριστικά
του ADuC7020 τα οποία είναι:
• Analog-to-Digital-Converter των 12 bits με 9 κανάλια και ικανότητα
δειγματοληψίας 1MSPS. (1 million samples per second). Mπορεί να
λειτουργήσει σε τρία διαφoρετικά modes α)fully differential mode για μικρά
ισορροπημένα σήματα, β.) single-ended mode για κάθε single-ended σήμα
γ.)pseudo-differential mode για κάθε single-ended σήμα αξιοποιώντας το
πλεονέκτημα του rejection mode.
• Digital-to-Analog-Converter των 12 bits με 4 κανάλια
• Tάση αναλογικών εισόδων με τιμές από 0 έως Vref
• Κύκλωμα αναφοράς τάσης 2.5V και χρησιμοποιείται για τον ADC και τον DAC,
με την τάση αυτή εμφανίζεται και στο pin Vref.
• Αισθητήρας θερμοκρασίας
• Συγκριτής τάσης
• Ενσωματωμένη μνήμη flash 64KB, με δυνατότητα προγραμματισμού εντός του
συστήματος, ως τμήμα προγράμματος και 8KB RAM για την
αποθήκευση σταθερών τιμών και μεταβλητών
• Εσωτερικός ταλαντωτής στα 32.768kHz, εξωτερικός κρύσταλλος ρολογιού
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• Δυνατότητα ασύγχρονης σειριακής επικοινωνίας-Universal Asynchronous
Receiver Transmitter (UART)
• Περιφερειακό σειριακής επικοινωνίας (Serial Peripheral Interface) που
αποτελεί μια πρότυπη μονάδα σύγχρονης σειριακής επικοινωνίας.
• Δύο διαύλους διασύνδεσης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων για την επέκτασητων
διασυνδέσεων με περιφερειακές μονάδες και τον δικτυακό έλεγχο διάφορων
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
• Χρονιστές γενικού σκοπού που χρησιμοποιούνται για το χρονισμό ή τη
σηματοδότηση διαφόρων γεγονότων ή για καταμέτρηση, χρονιστής wake-up
για αφύπνιση του microcontroller όταν βρίσκεται σε sleep mode και
watchdog timer για την αποφυγή της πιθανής κατάρρευσης του συστήματος
• 40 pin γενικού σκοπού general purpose input/output
• Μία θύρα JTAG για download και debug του κώδικα στον microcontroller
• 45MHz phase-locked-loop
• Δυνατότητα επέκτασης της μνήμης μέσω διασύνδεσης με εξωτερική μνήμη.
• Περιφερειακό Power Supply Monitor που ελέγχει πιθανή πτώση τάσης κάτω
από τα επιτρεπόμενα όρια.
• Programmable Logical Array που περιλαμβάνει συνδέσεις μεταξύ διάφορων
λειτουργικών λογικών τμημάτων οδηγώντας σε ολοκληρωμένες και λογικές
λύσεις.
• Κύκλωμα Reset που εξασφαλίζει ότι όλες οι εσωτερικές μονάδες και τα
κυκλώματα ελέγχου θα ξεκινήσουν να λειτουργούν κατά τη διάρκεια της
τροφοδοσίας από κάποια προκαθορισμένη κατάσταση, με τους καταχωρητές
αρχικοποιημένους κατάλληλα.
• Κύκλωμα τροφοδοσίας στα 3V.

Εικόνα 8
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2.5

Η αναπτυξιακή συσκευή της Olimex για τον Aduc7020:

ADUC-MT7020
Η συσκευή (development board) που χρησιμοποιήθηκε στην υλοποίηση της
παρούσας διπλωματικής είναι η ADUC-MT7020 και αποτελεί μία χαμηλού κόστους
αναπτυξιακή πλατφόρμα για μικροελεγκτές ADuC7026 ARM7 της Analog Devices.
Φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Εικόνα 9

Το αναπτυξιακό board της Olimex ADUC-MT7020 για τον ADuC7026

Κάνοντας χρήση ενός αναπτυξιακού board μπορούμε να ελέγχουμε γρήγορα και
αποτελεσματικά τα προγράμματά μας, πριν προχωρήσουμε στη σχεδίαση της κάρτας
του τελικού προϊόντος. Όλες αυτές οι αναπτυξιακές πλατφόρμες διαθέτουν μία
μονάδα επικοινωνίας με υπολογιστή
(PC) μέσω της οποίας μπορούμε να
φορτώσουμε το πρόγραμμα της εφαρμογής στον επεξεργαστή του board. Εφόσον
όλοι οι μικροελεγκτές ADuC7020 προγραμματίζονται χωρίς την ανάγκη ειδικής
συσκευής προγραμματισμού, το πρόγραμμα της εφαρμογής φορτώνεται απ’ευθείας
στη μνήμη του, και ξεκινάει αμέσως να εκτελείται.
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Ανάμεσα στα χαρακτηριστικά της διακρίνουμε:
• MCU: ADuC7020 - ARM7TDMI Core 16/32-bit RISC αρχιτεκτονικής, όπως
περιγράφηκε προηγουμένως
• JTAG υποδοχή για τον προγραμματισμό εντός κυκλώματος και για το debugging,
με ARM-JTAG
• ξεχωριστή υποδοχή AEXT
• Κύκλωμα RESET και πλήκτρο
• USB-RS232 μετατροπέας και διεπαφή με ADuC7020, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για σειριακή λήψη
• I2C connector
• Δύο πλήκτρα
• Πλήκτρο για ενεργοποίηση σειριακού bootloader
• LCD οθόνη 16x2 με οπίσθιο φωτισμό
• 32 768 Hz ταλαντωτή κρυστάλλου
• Τροφοδοσία φιλτράρισμα πυκνωτή και Ferite σφαιρίδιο
• Επέκταση για ADC και DAC θύρες
• On-chip Bootloader, η οποία μπορεί να προσεγγιστεί μέσω USB για φόρτωση
προγράμματος.
• PCB: FR-4, 1.5 mm (0,062"), green solder mask, white silkscreen component print
Οι διαστάσεις της συσκευής είναι: 361,95x952.5 mm
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2.6 Περιβάλλον ανάπτυξης μVision4 της Keil
Χρησιμοποιήθηκε το περιβάλλον μVision4 της Κeil το οποίο αποτελεί ένα IDE
(Integrated Development Environment, ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης)
σχεδιαστικό εργαλείο για την ανάπτυξη εφαρμογών για μικροελεγκτές βασισμένους
σε μικροεπεξεργαστές τύπου ARM. Είναι μια πλατφόρμα ανάπτυξης που βασίζεται
στο λειτουργικό σύστημα των Windows. Συνδυάζει έναν πλήρη source code editor
και έναν project manager, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα ανάπτυξης
εφαρμογών για embedded systems και όχι μόνο ενώ ταυτόχρονα μέσω του simulator
έχουμε την ικανότητα να κάνουμε πλήρη εξομοίωση ενός μικροελεγκτή με μηδενικό
hardware στη διάθεση μας. Το μVision εμπεριέχει όλα τα εργαλεία του C compiler,
macro assembler, linker/locator, και HEX file generator για τον έλεγχο σε επίπεδο
γλώσσας προγραμματισμού, assemply και γλώσσας μηχανής. Το μVision επισπεύδει
τη διαδικασία ανάπτυξης της ενσωματωμένης εφαρμογής. Υποστηρίζει πληθώρα
υλοποιήσεων από πολλές εταιρείες. Ανάμεσά τους είναι και ο ADUC7020 της Analog
Devices o οποίος είναι και ο μικροελεγκτής που χρησιμοποιούμε για την εκπόνηση
της εργασίας.

Εικόνα 10

Ο μεταγλωττιστής, μας προσφέρει το πλεονέκτημα για την αυτόματη μεταφορά
των startup αρχείων κάθε φορά που δημιουργούμε νέα εργασία. Τα συγκεκριμένα
αρχεία εμπεριέχουν κώδικα προκειμένου να αρχικοποιήσουν και να εκκινήσουν τη
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CPU κατάλληλα για το συγκεκριμένο υλικό που υλοποιούμε. Με την χρήση των
αρχείων αυτών είναι εύκολο να οριστούν, μέσω του οδηγού ρύθμισης (configuration
wizard) του περιβάλλοντος ανάπτυξης, τα ακριβή 42 χαρακτηριστικά
μικροϋπολογιστικού συστήματος, όπως το μέγεθος της στοίβας ,του σωρού, η
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των FIQ(Fast Interrupts Service), η ύπαρξη
εξωτερικής μνήμης ,το μέγεθος της και άλλες επιλογές που σχετίζονται με αυτήν.
Επιπλέον δυνατότητες δίνονται κάτω από την επιλογή "Options for Target",όπου
μπορούν να καθοριστούν με ακρίβεια οι θέσεις μνήμης ROM (Read Only Memory)
και RAM (Random Access Memory) που θα χρησιμοποιηθούν, η επιλογή για
μεταγλώττιση σε εντολές τύπου Thumb ή τύπου ARM.
Μέσω των επιλογών του debugger μπορούμε να επιλέξουμε αν θα
χρεισιμοποιήσουμε τον εξομοιωτή (project options for target debug use simulator)
ή αν θα επιλέξουμε να «τρέξουμε» την εφαρμογή μας σε πραγματικό υλικο.

Εικόνα 11

Αν επιλέξουμε τον εξομοιωτή, ώστε να αναπτύξουμε την εφαρμογή μας κάτω
από απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες και να ελέγξουμε κάθε παράμετρο ,κατά τον
χρόνο εκτέλεσης του, απαλλαγμένοι από τα προβλήματα του πραγματικού κόσμου, ο
debugger μέσω hight speed CPU και εξομοιωτή περιφεριακών μας προσφέρει τη
δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της λειτουργίας του
προγράμματος. Δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη με πολύ εύκολο τρόπο να
δημιουργήσει τις δικές του συναρτήσεις εισόδου, εξομοιώνοντας τις συνθήκες υπό
τις οποίες θα λειτουργεί το μικροϋπολογιστικό σύστημα χωρίς να υπάρχει hardware
διαθέσιμο. Επίσης δίνεται η δυνατότητα της βήμα προς βήμα εκτέλεσης του
προγράμματος και ο έλεγχος κάθε καταχωρητή και κάθε θέση μνήμης ανά πάσα
στιγμή. Μέσω του Logical Analyzer Window μπορούμε να δούμε και γραφικά τη
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διακύμανση οποιασδήποτε μεταβλητής, καταχωρητή, εισόδου κτλ επιλέξουμε.
Επιπλέον είναι εύκολη η παρακολούθηση κάθε περιφερειακού που απαρτίζει τον
μικροελεγκτή καθώς το περιβάλλον μας δίνει την δυνατότητα να δούμε ανα πάσα
στιγμή ποιες ρυθμίσεις έχουμε ορίσει διαμέσου του προγράμματος μας για τις
περιφεριακές μας συσκευές (επιλογή peripherals).

Εικόνα 12

Αν έχουμε στη διάθεση μας υλικό, όπως είχαμε κατα την εκπνόηση της
εργασίας αυτής, μπορούμε να «κατεβάσουμε» την εφαρμογή μας στον μικροελεγκτή
μας μέσω του JTAG-Adapter που συνδέει τον debugger με τη συσκευή μας (JTAG
υποδοχή, IC debug ports). Για την εργασία μας χρησιμοποιήθηκε ο ILINK 2 USB-JTAG
Adapter που φαίνεται παρακάτω.

Εικόνα 13

39

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ψηφιακή επεξεργασία σήµατος
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3.1

Ψηφιακή επεξεργασία σήματος (Digital signal processing, DSP )

Ψηφιακή επεξεργασία σήματος (Digital signal processing, DSP ) είναι η
μαθηματική επεξεργασία ενός σήματος-πληροφορίας ώστε να το τροποποιήσουμε ή
να το βελτιώσουμε με κάποιο τρόπο. Χαρακτηρίζεται από την αναπαράσταση του
διακριτού χρόνου, της διακριτής συχνότητας, ή άλλων διακριτών κύριων σημάτων, με
μια ακολουθία αριθμών ή συμβόλων και την επεξεργασία αυτών των σημάτων. Η
ψηφιακή επεξεργασία σήματος και η αναλογική επεξεργασία σήματος είναι υποπεδία
της επεξεργασίας σήματος.
Η DSP περιλαμβάνει υποπεδία όπως: επεξεργασία σήματος ήχου και ομιλίας,
σόναρ και επεξεργασία σήματος ραντάρ, επεξεργασία σήματος αισθητήρα,
φασματική εκτίμηση, στατιστική επεξεργασία σήματος, ψηφιακή επεξεργασία
εικόνας , επεξεργασία σήματος για τις τηλεπικοινωνίες, τον έλεγχο των συστημάτων,
επεξεργασία βιοϊατρικών σημάτων, επεξεργασίας σεισμικών δεδομένων, κλπ. .
Ο στόχος της DSP είναι συνήθως η μέτρηση, το φιλτράρισμα και η
ψηφιοποίηση συνεχών αναλογικών σημάτων πραγματικού κόσμου. Το πρώτο βήμα
λοιπόν είναι συνήθως η μετατροπή του σήματος από την αναλογική στην διακριτή
του μορφή με δειγματοληψία, και στη συνέχεια, η κβαντοποίηση του
χρησιμοποιώντας έναν analog-to-digital converter (ADC), ο οποίος μετατρέπει το
αναλογικό σήμα σε μια σειρά αριθμών.
Συχνά, το απαιτούμενο σήμα εξόδου είναι ένα άλλο αναλογικό σήμα εξόδου, το
οποίο απαιτεί ένα digital-to-analog (DAC). Ακόμα κι αν αυτή η διαδικασία είναι πιο
πολύπλοκη από την αναλογική επεξεργασία και έχει ένα σημαντικό κόστος, η
εφαρμογή της υπολογιστικής ισχύος στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος επιτρέπει
πολλά πλεονεκτήματα σε πολλές εφαρμογές, όπως η ανίχνευση και διόρθωση
σφαλμάτων στη μετάδοση καθώς και συμπίεση δεδομένων.
Πολλοί και διαφορετικοί αλγόριθμοι ψηφιακής επεξεργασίας σήματος
(DSP αλγόριθμοι) τρέχουν εδώ και καιρό σε ειδικού σκοπού επεξεργαστές που
ονομάζονται ψηφιακοί επεξεργαστές σήματος (digital signal processor, DSP). Ένας
ψηφιακός
επεξεργαστής
σήματος (DSP),
είναι
ένας
εξειδικευμένος
μικροεπεξεργαστής με αρχιτεκτονική βελτιστοποιημένη για τις γρήγορες λειτουργικές
ανάγκες της ψηφιακής επεξεργασίας σήματος. Παρολ’αυτά, δεν επιλέκτηκε για την
συγκεκριμένη εργασία ένας τέτοιος μικροεπεξεργαστής λόγω και του μεγαλύτερου
κόστους του, αλλά και επειδή ένας DSP δεν διαθέτει πολλούς registers που
χρησιμεύουν για την γρήγορη εκτέλεση απλών πράξεων.

ένας
ψηφιακός
επεξεργαστής
(DSP μικροεπεξεργαστης)

Εικόνα 14

σήματος
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Σήμερα υπάρχουν επιπλέον τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την
επεξεργασία ψηφιακού σήματος συμπεριλαμβανομένων ισχυρούς γενικής
χρήσης μικροεπεξεργαστές, προγραμματιζόμενες
συστοιχίες
πυλών
πεδίου
(FPGAs), ψηφιακούς ελεγκτές σήματος (κυρίως για βιομηχανικές εφαρμογές, όπως
κινητικού ελέγχου), καθώς και επεξεργαστές stream, κ.α.
Οι κύριες εφαρμογές των DSP είναι επεξεργασία σήματος ήχου, συμπίεση
ήχου, ψηφιακή επεξεργασία εικόνας, συμπίεση βίντεο, επεξεργασία λόγου,
αναγνώριση φωνής, ψηφιακές επικοινωνίες, RADAR, SONAR, σεισμολογία και τη
βιοϊατρική. Συγκεκριμένα παραδείγματα είναι συμπίεση ομιλίας και μετάδοση σε
ψηφιακή κινητά τηλέφωνα, διόρθωση δωμάτιο του ήχου hi-fi και ηχοληψίας
εφαρμογές, πρόγνωση καιρού, οικονομικές προβλέψεις, σεισμική επεξεργασία των
δεδομένων, την ανάλυση και τον έλεγχο των βιομηχανικών διαδικασιών , της ιατρικής
απεικόνισης, όπως η CAT τομογραφία και μαγνητική τομογραφία, MP3 συμπίεσης,
γραφικά υπολογιστών, επεξεργασία εικόνας, hi-fi διασταυρώσεις ηχείων και
εξισορρόπησης, καθώς και ηχητικά εφέ για χρήση με ηλεκτρική κιθάρα και ενισχυτές.

Κάποιες από τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για ψηφιακή επεξεργασία σήματος
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Διγραμμικός μετασχηματισμός
Διακριτός μετασχηματισμός Fourier
Διακριτού χρόνου μετασχηματισμός Fourier
Σχεδιασμός φίλτρου
LTI θεωρία συστημάτων
Ελάχιστη φάση
Λειτουργία μεταφοράς
Ζ-μετασχηματισμός
Goertzel αλγόριθμος
s-αεροπλάνο

42

3.2 Αναλογική σε ψηφιακή μετατροπή (analog-to-digital convertion ADC)
Όπως προανέφερθηκε, το πρώτο βήμα στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος
είναι συνήθως η μετατροπή του σήματος από την αναλογική στην διακριτή του
μορφή με δειγματοληψία, και στη συνέχεια, η κβαντοποίηση του.
Στο στάδιο της διακριτοποίησης, ο χώρος των σημάτων είναι χωρισμένος
σε κλάσεις ισοδυναμίας και η κβαντοποίηση γίνεται με την αντικατάσταση του
σήματος με σήμα αντιπροσωπευτικό της αντίστοιχης κλάση ισοδυναμίας. Στο στάδιο
κβαντισμού οι αντιπροσωπευτικές τιμές σήματος προσεγγίζεται από τιμές από ένα
πεπερασμένο σύνολο.
Η ανάλυση του μετατροπέα υποδεικνύει τον αριθμό των διακριτών τιμών
μπορεί να παράγει πάνω από το φάσμα των αναλογικών τιμών. Οι τιμές συνήθως
αποθηκεύονται ηλεκτρονικά σε δυαδική μορφή, έτσι ώστε η ανάλυση να εκφράζεται
σε bits . Κατά συνέπεια, ο αριθμός των διαθέσιμων διακριτών τιμών, ή αλλιώς των
«επιπέδων», είναι μία δύναμη του δύο μείον 1. Για παράδειγμα, ένας ADC με
ανάλυση 8 bits μπορεί να κωδικοποιήσει μία αναλογική είσοδο σε ένα από τα 255
διαφορετικά επίπεδα, αφού 2 8 -1 = 256-1=255 πιθανά επίπεδα κβαντοποίησης.
Η τάση μετατρέπεται σε μία δυαδική αλληλουχία και το μέγεθος που στη
βιβλιογραφία καλείται Resolution (R) είναι δείκτης του πόσο ακριβής είναι η
μετατροπή που έγινε.
Το εύρος της τάσης διαιρούμενΟ από τον αριθμό των επιπέδων κβαντισμού
μας δίνει τη τιμή R σε volts και αποτελεί την ελάχιστη διαφορά τάσης που ο
μετατροπέας μπορεί να κβαντοποιήσει. Όσο περισσότερα είναι τα bits του
μετατροπέα τόσο πιο ευαίσθητος σε αλλαγές τάσης είναι, άρα και πιο ακριβής.
Δηλαδή

όπου Μ είναι το ψήφισμα του ADC σε bits και Ε FSR είναι το πλήρες εύρος της
κλίμακας τάσης (ονομάζεται επίσης «άνοιγμα»).
Η Ε FSR δίνεται από
όπου V RefHi και V RefLow είναι τα άνω και κάτω άκρα, αντίστοιχα, από τις τάσεις
που μπορούν να κωδικοποιηθούν.

Παράδειγμα:
υποθέτουμε σήμα εισόδου x(t) = Acos(t), A = 5V
Ε FSR = 5-(-5)=10 V (εύρος -5 με 5 βολτ)
8bit άρα 2 8 - 1 = 255 επίπεδα κβαντοποίησης
Resolution R = 10 V / 255 ≈ 0,039 ≈ 39 mV
Εικόνα 15
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Σε κάθε μετατροπέα υπάρχει ένα λογικό σφάλμα κβαντοποίησης. Εξ’ορισμού ο
μετατροπέας δέχεται ένα συνεχές σύνολο δεδομένων και δίνει ως αποτέλεσμα ένα
σύνολο από διακριτές τιμές. Υπάρχει, όπως ειπώθηκε, ένα πεπερασμένο πλήθος
διαθέσιμων επιπέδων κβαντοποίησης και έτσι τιμές τάσης που εμπίπτουν σε ένα
συγκεκριμένο εύρος τιμών μετατρέπονται σε μία μοναδική τιμή που αντιστοιχεί σε
μία διακριτή τιμή. Όσο μεγαλύτερος ο αριθμός των bits του μετατροπέα, τόσο
μικρότερα είναι τα εύρη των τάσεων και έτσι γίνεται πιο απίθανο δύο τιμές τάσης να
εμπίπτουν στην ίδια διακριτή τιμή κάνοντας τον μετατροπέα πιο ακριβή όπως
αναφέραμε και παραπάνω. Το μέγεθος του σφάλματος κβαντοποίησης κυμαίνεται
μεταξύ του μηδενός και της τιμής ½ του λιγότερο σημαντικού ψηφίου(LSB) το οποίο
αποτελεί τη μικρότερη μονάδα ψηφιακών δεδομένων και είναι για 8-bit μετατροπέα:
LSB=1/256.
Οι περισσότεροι ADCs είναι γραμμικές μορφές. Ο όρος γραμμικό υποδηλώνει
ότι το φάσμα των τιμών εισόδου έχει μια γραμμική σχέση με την τιμή
εξόδου.Παρόλ’αυτά, όλα τα ADCs υποφέρουν από σφάλματα μη-γραμμικότητας που
προκαλούνται από τις φυσικές ατέλειες τους, προκαλώντας την απόκλισή τους από
μια γραμμική συνάρτηση (ή κάποια άλλη λειτουργία, στην περίπτωση ενός σκοπίμως
μη γραμμικό ADC). Τέτοια λάθη μπορούν να μετριαστούν με βαθμονόμηση ή να
προληφθούν με δοκιμές.
Το σήμα πρέπει να δειγματοληπτείται σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να μη
χαθεί πληροφορία από αυτό. Η ελάχιστη τιμή της συχνότητας με την οποία το σήμα
πρέπει να δειγματοληφθεί ορίζεται από το όριο του Niquist. Το θεώρημα του Niquist
ορίζει ότι για να μη χαθεί πληροφοριακό περιεχόμενο, το σήμα πρέπει να
δειγματοληφθεί τουλάχιστον με τη διπλάσια συχνότητα από τη μέγιστη συχνότητα
που εντοπίζεται μέσα στο σήμα. Εάν η συχνότητα δειγματοληψίας είναι μικρότερη
από αυτή που ορίζει το θεώρημα τότε λόγω αυτού του under-sampling, οι
συνιστώσες των συχνοτήτων που είναι υψηλότερες από τη μισή συχνότητα
δειγματοληψίας επικαλύπτονται με τις συνιστώσες των χαμηλότερων συχνοτήτων
και έτσι εμφανίζονται σα χαμηλές συχνότητες στο σήμα. Αποτέλεσμα αυτού είναι η
δημιουργία παραμόρφωσης σήματος (distortion) και το ανακατασκευασμένο σήμα να
διαφέρει από το αρχικό (φαινόμενο aliasing).
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3.3

Επεξεργασία με ψηφιακά φίλτρα

Μετά την μετατροπή του σε ψηφιακό, το σήμα περνάει στο επίπεδο της
επεξεργασίας. Το Ψηφιακό φιλτράρισμα αποτελείται από κάποιο γραμμικό
(συνήθως) μετασχηματισμό ενός αριθμού δειγμάτων που περιβάλλονται γύρω από το
τρέχον δείγμα της εισόδου ή σήμα εξόδου (σαν είσοδος ή έξοδος αναφέρονατι σε
αυτο το κομμάτι η είσοδος και η έξοδος του φίλτρου).
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για το χαρακτηρισμό των φίλτρων. Για παράδειγμα:










Ένα
"γραμμικό"
φίλτρο
("linear"
filter)
είναι
ένα γραμμικός
μετασχηματισμός των δειγμάτων εισόδου (άλλα φίλτρα είναι μη γραμμικά). Τα
γραμμικά φίλτρα ικανοποιούν τη συνθήκη της υπέρθεσης, δηλαδή εάν μια
είσοδος είναι ένας σταθμισμένος γραμμικός συνδυασμός διαφορετικών
σημάτων, η έξοδος είναι ένας εξίσου σταθμισμένος γραμμικός συνδυασμός των
αντίστοιχων σημάτων εξόδου.
Ένα "αιτιατό" φίλτρο (“causal" filter) χρησιμοποιεί μόνο τα προηγούμενα
δείγματα της εισόδου ή σήματα εξόδου. Ενώ ένα "μη-αιτατό" φίλτρο
χρησιμοποιεί μελλοντικά δείγματα εισόδου. Ένα μη-αιτατό φίλτρο μπορεί
συνήθως να μετατραπεί σε αιτιατό φίλτρο με την προσθήκη μίας
καθυστέρησης.
Ένα "ανεξάρτητο του χρόνου" φίλτρο ("time-invariant" filter) έχει σταθερές
ιδιότητες με την πάροδο του χρόνου. Άλλα φίλτρα όπως τα προσαρμοστικά
φίλτρα (adaptive filters) μεταβάλλονται στο χρόνο.
Ένα "σταθερό" φίλτρο ( "stable" filter) παράγει μία έξοδο που συγκλίνει σε μία
σταθερή τιμή με τον χρόνο, ή παραμένει οριοθετειμένη μέσα σε ένα
πεπερασμένο χρονικό διάστημα. Ένα "ασταθές" φίλτρο (“unstable" filter)
μπορεί να παράγει μια έξοδο που μεγαλώνει χωρίς όρια (τείνει στο άπειρο), με
οριοθετειμένη ή ακόμα και με μηδενική είσοδο.
Ένα "πεπερασμένης κρουστικής απόκρισης" φίλτρο ή μη αναδρομικό φίλτρο
( "finite impulse response", FIR filter ) χρησιμοποιεί μόνο τα σήματα εισόδου.
Αντίθετα, ένα «άπειρης κρουστικής απόκρισης" φίλτρο ( "infinite impulse
response" filter IIR ) ή αναδρομικό φίλτρο, χρησιμοποιεί τόσο το σήμα εισόδου
και όσο τα προηγούμενα δείγματα του σήματος εξόδου. Φίλτρα FIR είναι
πάντα σταθερά, ενώ φίλτρα IIR μπορεί να είναι ασταθή.

Τα φίλτρα μπορούν να παρασταθούν από διαγράμματα μπλοκ, τα οποία μπορούν
στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή ενός αλγόριθμου
επεξεργασίας δείγματος, για την εφαρμογή του φίλτρου με εντολές υλικού
(hardware instructions), όπως στους DSP αλγόριθμους που ήδη αναφέρθηκαν. Ένα
φίλτρο μπορεί επίσης να περιγραφεί ως μία εξίσωση διαφορών , μια συλλογή
μηδενικών και πόλων ή εάν είναι ένα φίλτρο FIR, μια κρουστική απόκριση ή βηματική
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απόκριση. Η έξοδος ενός γραμμικού ψηφιακού φίλτρου σε κάθε δεδομένη είσοδο
μπορεί να υπολογιστεί με συνέλιξη του σήματος εισόδου με την παλμική απόκριση.

Τα ψηφιακά φίλτρα υπερέχουν των αναλογικών στα εξής:
• Ένα ψηφιακό φίλτρο είναι σε θέση να προγραμματισθεί. Η λειτουργία του
καθορίζεται από ένα πρόγραμμα στη μνήμη του επεξεργαστή. Αυτό σημαίνει ότι το
ψηφιακό φίλτρο μπορεί να αλλαχθεί εύκολα χωρίς να επηρεαστεί το κύκλωμα
(hardware). Ένα αναλογικό φίλτρο, μπορεί μόνο να αλλαχθεί ξανασχεδιάζοντας το
κύκλωμα του φίλτρου.
• Τα ψηφιακά φίλτρα είναι εύκολα στη σχεδίαση, στη δοκιμή, και στην υλοποίηση
σε ένα γενικού σκοπού υπολογιστή ή σε μια εγκατάσταση. Τα χαρακτηριστικά των
σχεδίων των κυκλωμάτων ενός αναλογικού φίλτρου, (ιδιαίτερα αυτών που περιέχουν
ενεργά συστατικά) εξαρτώνται από την τάση και βασίζονται στη θερμοκρασία. Τα
ψηφιακά φίλτρα δεν μαστίζονται από τέτοια προβλήματα και γι' αυτό είναι ιδιαίτερα
σταθερά, ως προς τον χρόνο και τη θερμοκρασία.
• Αντίθετα προς τα αναλογικά ισοδύναμα, τα ψηφιακά φίλτρα μπορούν να
χειριστούν χαμηλής συχνότητας σήματα επακριβώς. Καθώς η ανάπτυξη της DSP
τεχνολογίας συνεχίζει να αυξάνεται, τα ψηφιακά φίλτρα είναι σε θέση να
εφαρμοστούν σε υψηλής συχνότητας σήματα στην RF (ράδιο συχνότητα) περιοχή, η
οποία στο παρελθόν ήταν η αποκλειστικότητα της αναλογικής τεχνολογίας.
• Τα ψηφιακά φίλτρα είναι πολύ περισσότερο ευμετάβλητα στην ικανότητά τους να
παράγουν σήματα με μια ποικιλία τρόπων: αυτό εμπεριέχει την ικανότητα μερικών
τύπων ψηφιακών φίλτρων να προσαρμόζονται στις αλλαγές των χαρακτηριστικών του
σήματος. Οι γρήγοροι DSP επεξεργαστές μπορούν να χειριστούν σύνθετους
συνδυασμούς των φίλτρων παράλληλα ή σειριακά, κάνοντας τις απαιτήσεις του
hardware σχετικά απλές σε σύγκριση με το ισοδύναμο αναλογικό σχέδιο του
κυκλώματος.
Η ακριβής λειτουργία των φίλτρων περιγράφεται παρακάτω, σε συνάρτηση με
την ανάλυση σημάτων στο πεδίο της συχνότητας.
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3.4

Απο το πεδίο του χρόνου στο πεδίο της συχνότητας

Στην ηλεκτρονική, την μηχανική συστημάτων ελέγχου , καθώς και στη
στατιστική, το πεδίο της συχνότητας είναι το πεδίο για την ανάλυση
των μαθηματικών συναρτήσεων ή σημάτων σε συνάρτηση με τη συχνότητα, και όχι
του χρόνου. Με απλά λόγια,ενώ στο πεδίο του χρόνου το γράφημα δείχνει πώς ένα
σήμα αλλάζει με την πάροδο του χρόνου, στο πεδίο της συχνότητας το γράφημα
δείχνει τι ποσοστό του σήματος βρίσκεται μέσα σε κάθε δεδομένη ζώνη συχνοτήτων
(frequency band) σε συνάρτηση με ένα εύρος συχνοτήτων. Μια αναπαράσταση στο
πεδίο συχνότητας μπορεί επίσης να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με
τη μετατόπιση της φάσης που πρέπει να εφαρμοστει σε κάθε ημιτονοειδή, ώστε να
είναι σε θέση να επανασυνδυαστούν οι συνιστώσες της συχνότητας για να ανακτηθεί
το αρχικό σήμα χρόνου. Οι «φάσματικές» συνιστώσες συχνότητας είναι η
αναπαράσταση του σήματος στο πεδίο συχνοτήτων.
Η βασική ιδέα του φάσματος συχνοτήτων είναι ότι τι σήμα θεωρείται σαν ένα
άθροισμα ημιτόνων και συνημιτόνων. Στο πεδίο της συχνότητας καθορίζεται ποιες
συνιστώσες (ποιες συχνότητες) είναι παρούσες στο σχήμα. Αφού λοιπόν
μεταφερθούμε στο πεδίο της συχνότητας, επιλεγμένα τμήματα του φάσματος
μπορόυν έυκολα να υποστούν εξασθένιση ή απομάκρυνση με μαθηματικούς
χειρισμούς. Οι χειρισμοί αυτοί οδηγούν στο τροποποιημένο ή φιλτραρισμένο φάσμα.
Θα «κόψουμε» λοιπόν στο εκάστοτε σήμα μια σειρά από συχνότητες, είτε χαμηλές
είτε υψηλές, είτε με κάποιο άλλο κριτήριο. Έτσι ένα σήμα μπορεί να υποστεί
εξομάλυνση με πλήρη αποκοπή των συχνοτήτων από μία συχνότητα και πέρα, και
διατήρηση των χρήσιμων συχνοτήτων στις οποίες εμπεριέχεται η επιθυμητή
πληροφορία.
Πολύ συχνά, είτε για να βελτιώσουμε την ποιότητα των σημάτων και να
εξαλείψουμε το θόρυβο, είτε για να εξάγουμε μία χρήσιμη πληροφορία, η
απομάκρυνση συνιστωσών ορισμένων συχνοτήτων με απλή γνώση των συχνοτικών
ζωνών και χωρίς την ακριβή γωση του συχνοτικού περιεχόμενου των σημάτων είναι
μία εξαιρετικά σημαντική διαδικασία. Τα φίλτρα επιτελούν αυτή ακριβώς τη
λειτουργία.
Όταν μία δεδομένη λειτουργία ή σήμα μετατρέπεται από το πεδίο του χρόνου
στο πεδίο συχνότητας με ένα συνδιασμό μαθηματικών τελεστών,
ονομάζεται μετασχηματισμός. Για παράδειγμα, ο cepstrum μετατρέπει ένα σήμα στο
πεδίο των συχνοτήτων μέσω μετασχηματισμού Fourier, παίρνει το λογάριθμο, και στη
συνέχεια ακόμα έναν μετασχηματισμό Fourier. Αυτό τονίζει τις συνιστώσες της
συχνότητας με μικρότερο μέτρο, διατηρώντας την τάξη του μέτρο των συνιστωσών
συχνότητας.
Ο μετασχηματισμός Fourier, ο οποίος αποσυνθέτει μια συνάρτηση σε ένα
άθροισμα (ενδεχομένως άπειρο)
ημιτονοειδών συνιστωσών συχνότητας
(ημιτονοειδών κυματομορφών) και μετατρέπει την πληροφορία του σήματος σε
συνιστώσες μέτρου και φάσεως για κάθε συχνότητα. Ο αντίστροφος
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μετασχηματισμός Fourier μετατρέπει το σήμα από το πεδίο της συχνότητας πίσω σε
μία συνάρτηση χρόνου.
Εκτός από τις πληροφορίες συχνότητας, οι πληροφορίες φάσης είναι συχνά
απαραίτητες. Και αυτές μπορούν να ληφθούν από το μετασχηματισμό Fourier. Με
ορισμένες εφαρμογές, το πώς η φάση μεταβάλλεται συναρτήσει της συχνότητας
μπορεί να είναι πολύ σημαντικό.
Η ανάλυση των σημάτων στο φασματικό πεδίο μέσω του μετασχηματισμού
Fourier είναι καθοριστικό στοιχείο στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος (DSP).
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3.5

Ο FFT ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ

Ένας fast Fourier transform FFT (ταχύς μετασχηματισμός Fourier), είναι ένας
αποτελεσματικός αλγόριθμος για τον υπολογισμό τoυ διακριτού μετασχηματισμού
Fourier (discrete Fourier transform DFT), και το αντίστροφο. Για την ακρίβεια,
υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί αλγόριθμοι FFT που αφορούν ένα ευρύ φάσμα των
μαθηματικών, από την απλή αριθμητική στην ομάδα Θεωρία Συνόλων και Θεωρία
Αριθμών.
Ένας DFT αποσυνθέτει μια ακολουθία τμών σε συνιστώσες διαφορετικών
συχνοτήτων. Αυτή η λειτουργία του είναι χρήσιμη σε πολλούς τομείς, αλλά οι
υπολογισμοί με βάση τον ακριβή ορισμό είναι συχνά πολύ χρονοβόροι για να είναι
πρακτικό κάτι τέτοιο. Για να γίνει σαφής η διάκριση:ο όρος "DFT" αναφέρεται σε ένα
μαθηματικό μετασχηματισμό, ανεξάρτητα από το πώς υπολογίζεται, ενώ ο όρος "FFT"
αναφέρεται σε μία συγκεκριμένη οικογένεια αλγορίθμων του μετασχηματισμού DFT,
κυρίως για υπολογιστές. Ο ακριβής μαθηματικος ορισμός δίνεται από τον τύπο

όπου η αλληλουχία των Ν μιγαδικών αριθμών χ 0 , ..., χ N -1 μετατρέπεται σε άλλη
ακολουθία Ν μιγαδικών αριθμών.
Ένας FFT είναι ένας τρόπος για να υπολογίσουμε το ίδιο αποτέλεσμα πιο
γρήγορα: υπολογίζοντας έναν DFT Ν σημείων χρησιμοποιώντας τον ορισμό,
παίρνει O(Ν 2) αριθμητικές πράξεις, ενώ ένας FFT μπορεί να υπολογίσει το ίδιο
αποτέλεσμα σε μόνο O(Ν *logN) πράξεις. Η διαφορά στην ταχύτητα μπορεί να είναι
σημαντική, ειδικά για μεγάλα σύνολα δεδομένων, όπου Ν μπορεί να είναι σε χιλιάδες
ή εκατομμύρια. Στην πράξη, ο χρόνος υπολογισμού μπορεί να μειωθεί κατά
πολλές τάξεις μεγέθους σε τέτοιες περιπτώσεις, και η βελτίωση είναι
χονδρικά ανάλογη με Ν /log(N). Αυτή η τεράστια βελτίωση έκανε πολλούς
αλγόριθμους με βάση τον FFT πολύ πρακτικούς. Οι FFTs έχουν μεγάλη σημασία για
μια ευρεία ποικιλία εφαρμογών, από την ψηφιακή επεξεργασία σήματος και την
επίλυση μερικών
διαφορικών
εξισώσεων
μέχρι
αλγορίθμους
για
γρήγορο πολλαπλασιασμό των μεγάλων ακεραίων.
Οι πιο γνωστοί αλγόριθμοι FFT εξαρτώνται από την παραγοντοποίηση του Ν ,
αλλά υπάρχουν FFTs με Ο(Ν *logN) πολυπλοκότητα για όλα Ν , ακόμη και για prime
Ν . Πολλοί αλγόριθμοι FFT εξαρταται μόνο από το γεγονός ότι
είναι μια
λέξη πρωτόγονη ρίζα της ενότητας , και συνεπώς μπορεί να εφαρμοστεί σε
ανάλογους μετασχηματισμούς σε οποιαδήποτε πεπερασμένο πεδίο, όπως τον
μετασχηματισμο της θεωρίας αριθμών. Δεδομένου ότι ο αντίστροφος DFT είναι ο
ίδιος με τον DFT, αλλά με αντίθετο πρόσημο στον εκθέτη και έναν 1/Ν παράγοντα,
οποιοσδήποτε αλγόριθμος FFT μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί για αυτό.
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3.6

Ο ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ GOERTZEL

Ο αλγόριθμος Goertzel είναι μια τεχνική ψηφιακής επεξεργασίας σήματος
(DSP) για τον προσδιορισμό των συνιστωσων συχνότητας ενός σήματος (για την
ανίχνευση συχνοτήτων που απαρτίζουν ένα σήμα) , που δημοσιεύθηκε από τον
Gerald Goertzel το 1958. Ενώ ο γενικός FFT αλγόριθμος (Ταχύς μετασχηματισμός
Fourier) υπολογίζει ομοιόμορφα σε όλο το εύρος ζώνης του εισερχόμενου σήματος, ο
αλγόριθμος Goertzel κοιτάζει μόνο σε συγκεκριμένες, προκαθορισμένες συχνότητες.
Το βασικό του πλεονέκτημα είναι οι πολύ μικρές απαιτήσεις που έχει σε υπολογιστική
ισχύ έναντι του FFT, χρησιμοποιώντας έτσι πολύ λιγότερη CPU, και το γεγονός ότι
μπορεί να είναι ταχύτερος, αν ο αριθμός των συχνοτήτων είναι μικρός.

Εικόνα 16

Block διάγραμμα του φίλτρου GOERTZEL
(fi, η συχνότητα που μας ενδιαφέρει και fs, η συχνότητα δειγματοληψίας)
O αλγόριθμος αυτός υπολογίζει μια ακολουθία
ακολουθίας εισόδου x(n) :

s(n) δεδομένης μίας

όπου s (- 2) = s (- 1) = 0 και ω είναι η συχνότητα που μας ενδιαφέρει, η οποία θα
πρέπει να είναι μικρότερη από 1/2. Έτσι εφαρμόζεται αποτελεσματικά ένα Infinite
Impulse Response (IIR) 2ης τάξης φίλτρο με πόλους στο e+2πiω και e-2πiω και
απαιτεί μόνο έναν πολλαπλασιασμό, μία πρόσθεση και μία αφαίρεση (υποθέτοντας
πως το 2cos(2πω) είναι προϋπολογισμένο). Ο μετασχηματισμός Ζ είναι:

50

Εφαρμόζοντας επιπρόσθετα έναν FIR μετασχηματισμό της μορφής:

παίρνουμε έναν τελικό μετασχηματισμό της μορφής:

Το χρονικό ισοδύναμο αυτού του μετασχηματισμού είναι η παράσταση:

η οποία υποθέτοντας ότι x(k) = 0 για κάθε k < 0 εμπίπτει στη μορφή:

η οποία ισοδυναμεί με τον υπολογισμό του DFT (Discreet Fourier Transform) των n+1
δειγμάτων του x υπολογισμένα για μια συχνότητα ω, πολλαπλασιασμένο κατά τον
παράγοντα
. Σημειώνουμε ότι για να εφαρμόσουμε τον πρόσθετο
μετασχηματισμό Y(z)/S(z), απλά χρειαζόμαστε τα τελευταία 2 δείγματα της
ακολουθίας s. Συνεπώς, όταν υπολογίζονται τα Ν δείγματα x(0)…x(N-1) τα τελευταία
δύο δείγματα της ακολουθίας s χρειάζονται για τον υπολογισμό του DFT που
αντιστοιχεί στην επιλεγμένη συχνότητα ω ως εξής:

Στην απλουστευμένη περίπτωση όπου ωΝ=k είναι:

Σε κάθε περίπτωση η αντίστοιχη ενέργεια σήματος που υπολογίζεται
χρησιμοποιώντας το ίδιο συνημίτονο που χρησιμοποιήθηκε για να υπολογιστεί η
ακολουθία s:
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Σημείωση: Η ενέργεια σήματος είναι το μέγεθος του σήματος το οποίο μας δείχνει
την περιοχής κάτω από την καμπύλη (στο πεδίο του χρόνου). Αυτό το μέγεθος
προκύπτει είτε με τον τετραγωνισμό του σήματος ή με τη λήψη της απόλυτης τιμής
του.

Ef=-∞∫∞ (|f(t)|)²dt

Εικόνα 17: Η

ενέργεια αυτού του σήματος
είναι η σκιασμένη περιοχή

Η πιο συνήθης χρήση αυτού του αλγορίθμου είναι να μετράμε την ενέργεια του
σήματος σε διάφορες συχνότητες και να κάνουμε σύγκριση αυτών των τιμών. Εάν οι
ενέργειες αυτές έχουν περίπου ίδιες τιμές τότε η συχνότητα που ορίσαμε ως
παράμετρος στη συνάρτηση goertzel βρίσκεται μέσα στο φάσμα συχνοτήτων.

Εφαρμογή :
Όταν ο αλγόριθμος Gortzel εφαρμόζεται σε ένα γενικού σκοπού επεξεργαστή, οι τιμές
για
και
μπορούν να διατηρούνται σε μεταβλητές και οι νέες τιμές
της μπορεί να γίνονται shifted through καθώς υπολογίζονται, υποθέτοντας ότι μόνο
οι τελικές δύο τιμές της αλληλουχία απαιτούνται. Ο κώδικας τότε μπορεί να είναι
ως εξής:

s_prev = 0 ;
s_prev2 = 0 ;
normalized_frequency = target_frequency / sample_rate ;
coeff = 2 * cos(2 * PI * normalized_frequency) ;
for each sample, x[n],
s = x[n] + coeff * s_prev - s_prev2 ;
s_prev2 = s_prev ;
s_prev = s ;
end
power = s_prev2 * s_prev2 + s_prev * s_prev - coeff * s_prev * s_prev2 ;
Με τον αλγόριθμο Gortzel δημιουργούμε δηλαδή ένα γραμμικό, αιτιατό,
ανεξάρτητο του χρόνου, ασταθές, IIR φίλτρο.
Παρά το ότι ειδικά ολοκληρωμένα κυκλώματα (integrated circuits) υπάρχουν
για τις παραπάνω εφαρμογές, εκτελώντας αυτές τις λειτουργίες με λογισμικό κοστίζει
52

λιγότερο. Πολλά ενσωματωμένα συστήματα δεν έχουν την υπολογιστική ισχύ να
αποδώσουν συνεχείς FFTs πραγματικού χρόνου. Εδώ είναι που χρησιμοποιείται ο
αλγόριθμος Goertzel.
Ο αλγόριθμος Gortzel Πολλές εφαρμογές απαιτούν εντοπισμό συχνότητας, όπως για
παράδειγμα:
• DTMF αποκωδικοποίηση (αναγνώριση των DTMF τόνων που παράγονται από
τα κουμπιά έσπρωξε σε ένα πληκτρολόγιο τηλεφώνου)
• Aποκωδικοποίηση κλήσεων
• Μετρήσεις απόκρισης συχνότητας (στέλνοντας μια συχνότητα και διαβάζοντας
ταυτόχρονα το αποτέλεσμα). Kάνοντάς το για ένα εύρος συχνοτήτων, η
καμπύλη απόκρισης συχνοτήτων μπορεί να περιέχει πληροφορία. Π.χ. η
καμπύλη απόκρισης συχνότητας μιας τηλεφωνικής γραμμής μας λέει, το αν
κάποιο πηνίο φόρτισης είναι παρόν σε αυτήν την γραμμή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Επεξεργασία σηµάτων ΑΕ µε τον
ADUC7020
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Οι χαρτογραφημένοι στη μνήμη καταχωρήτες (memory mapped registerMMR) των διευθύνσεων 0xFFFF0000 έως 0xFFFFFFFF, στους όποίους έχουμε
πρόσβαση
με έμμεση προσπέλαση διαμέσου των καταχωρητών του
μικροεπεξεργαστή ARM7TDMI, παρέχει μια διεπαφή (interface) μεταξύ της CPU και
όλων των
on-chip περιφερειακών. Μέσω της interface αυτής, γίνεται ο
προγραμματισμος τους.
Μέσω δηλαδή του προγράμματος μας (software), αποθηκεύοντας στους
καταχωρητές αυτούς τις κατάλληλες τιμές, αρχικοποιηούμε την περιφερειακή
συσκευη που θέλουμε,την ελέγχουμε και τη ρυθμίζουμε.
O ADC ελέγχεται και ρυθμίζεται μέσω της interface που δημιουργούν οι οκτώ
MMRs: ADCCON, ADCCP, ADCCN, ADCSTA, ADCDAT, ADCRST, ADCGN, ADCOF. O DAC
ελέγχεται και ρυθμίζεται από τους DACxCON και DACxDAT καταχωρητές ελέγχου και
δεδομένων αντίστοιχα, όπου x η μια από τις4 (0,1,2,3) αναλογικές εξόδους. Κάθε DAC
ρυθμίζεται δηλαδή ανεξάρτητα.
Oi παρακάτω εξαιρετικά απλές και πολύ αναλυτικές εφαρμογές δείνουν μια
καλή εικόνα για την αρχιτεκτονική και τον προγραμματισμό του μικροελεγκτή για την
επεξεργασία σημάτων ΑΕ με τον ADUC7020.
Ολόκληρα τα προγράμματα των εφαρμογών βρίσκονται στο Παραρτημα.
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4.1 Εφαρμογή 1
Στην εφαρμογή αυτή ο ADC κάνει δειγματοληψία μιας αναλογικής τάσης με
συχνότητα δειγματοληψίας 1MHz. Τα αποτελέσματα της μετατροπής
α)αποθηκεύονται στη μνήμη και β)οδηγούνται στον DAC0. Χρησιμοποιούμε επίσης
την γενικού σκοπού έξοδο στην ακίδα 1.3 σαν δείκτη του χρόνου που ο ADC κανει την
δειγματοληψία, ώστε να ελέξουμε αν χάνουμε κάποιο δείγμα προς επεξεργασία.
Για να ανάψουμε τον ADC δημιούμε την συνάρτηση ADCpoweron. Η
ADCpoweron ειναι μια συνάρτηση delay (καθυστέρησης) ώστε ο επεξεργαστής αφού
ανάψει τον ADC να περιμένει τουλάχιστον 5 μs πριν συνεχίσει να εκτελεί το υπόλοιπο
προγραμμα. Αυτά τα 5 μs είναι απαραίτητα ωστε ο ADC να είναι fully powered on:
void ADCpoweron(int time)
{
ADCCON |= BIT5 ;
while (time >=0) {
fully powered on
time--;
}
}

// άναψε τον ADC
// περίµενε τον ADC µεχρι να είναι

Όπως αναφέρθηκε, μέσω της διεπαφής interface που δημιουργούν οι MMRs,
γίνεται ο προγραμματισμος των περιφερειακών.
Ο ADCCP είναι ένας θετικής επιλογής ADC καταχωρητής επιλογής καναλιού.
Εμείς θέτοντας το ΒΙΤ4 ίσο με μονάδα επιλέγουμε το κανάλι ADC4 που αντιστοιχεί στο
pin11 του AEXT. Ετσι ορίσαμε ποιο pin είναι η είσοδος μας:
ADCCP |= BIT4;

//επέλεξε το ADC channel 4

Ο REFCON είναι ένας καταχωρητής που οταν θέσουμε BIT1=1 ενεργοποιεί την
έξοδο αναφοράς VREF και την συνδέει στο pin VREF που είναι το pin 12 του AEXT. Η
τάση αναφοράς (2,5V) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια εξωτερική συνιστώσα αλλά
πρέπει να είναι buffered:
REFCON = BIT1;

// βγάλε 2.5V reference στο Vref pin

Όταν ο ADC εκτελεί μια μετατροπή, η κατάσταση του ADC μπορεί να διαβαστεί
εξωτερικά μέσω τoυ ADCBUSY pin. Αυτό το pin είναι high κατά τη διάρκεια της
μετατροπής. Οταν η μετατροπήέχει τελειώσει, το ADCBUSY πηγαίνει πίσω στο low.
Αυτή η πληροφορία μπορεί να είναι διαθέσιμη στο P0.5 μέσω του GPxCON
καταχωρητή. Η ADuC7019/2x παρέχουν 40 γενικού σκοπού εισόδου-εξόδου pins
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(General perpose I/O, GPIO). Σε γενικές γραμμές, πολλοί από τις ακίδες GPIO έχουν
πολλαπλές λειτουργίες .Έχουν ρυθμιστεί σε λειτουργία GPIO by default. Τα 40 GPIOs
ομαδοποιούνται σε πέντε Ports, Port 0 έως 4 (Port x).O GPxCON είναι ο καταχωρητής
ελέγχου των Port x. Εμείς τον προγραμματίσαμε ώστε να έχουμε το P0.5 σε
λειτουργία ADCBUSY:
// ενεργοποίησε ADCbusy

GP0CON =BIT21;

Αντίστοιχα οι GPxDAT είναι καταχωρητές δεδομένων και διαμόρφωσης των
Ports. Αυτοί ρυθμίζουν την κατεύθυνση (είσοδος ή έξοδος, με 0 ή 1 αντίστοιχα) των
pins όταν η λειτουργία τους είναι ορισμένη από τους GPxCON ως GPIO. Επίσης
κρατάνε τα δεδομένα εισόδου ή εξόδου. Θέτοντας το BIT27=1 του GP1DAT, ορίσαμε
ως έξοδο την, by default ορισμένη στον GP1CON, GPIO 1.3:
// θέτω το P1.3 σαν έξοδο

GP1DAT = BIT27 ;

Προγραμματίσαμε και αρχικοποιήσαμε και τον DAC, συγκεκριμένα τον DAC0,
μέσω των DAC0CON και DAC0DAT:
// ενεργοποίησε την έξοδο 0 του DAC,
// εύρος 0-AVdd, κανονική λειτουργία
//στα 16-27 bits φυλάσσεται το 12bit δεδοµένο, αρχικοποίηση

DAC0CON = BIT4 | BIT1 | BIT0 ;
DAC0DAT = BIT27;

Ο ADCCON είναι ένας καταχωρητής ελέγχου του ADC που επιτρέπει στον
προγραμματιστή να ανάψει την περιφερική ADC, να επιλέξει τον τρόπο λειτουργίας
του (single-ended mode, pseudo differential mode, ή fully differential mode), και να
επιλέξει τηνσυχνότητα δειγματοληψίας. Αρχικά, για να ανάψουμε τον ADC θέσαμε το
ΒΙΤ 5 ίσο με μονάδα μέσα στη συνάρτηση ADCpoweron . Χρσησιμοποιούμε |= για να
μην αλλάξουμε τις από κατασκευής (by default) τιμές του καταχωρητή όπου δεν
επιθυμούμε κατι τέτοιο. Στη συνέχεια του προγραμματός τίθενται ίσα με μονάδα και
τα εξής: BIT2 για να επιλέξουμε το mode λειτουργίας σε continious conversion, to
BIT7 για να ξεκινήσουμε την μετατροπή, το BIT10 για να είναι ο διαιρέτης /2 όπως και
by default. Δεν χρησιμοποιούμε το |= καθώς θέλουμε το ΒΙΤ9 να γίνει 0 από 1 που
είναι by default, για να έχουμε 2 clocks acquisition time. Έτσι έχουμε προγραμματίσει
τον ADC σε συχνότητα δειγματοληψίας 41780000/(2*(19+2))=994761,2 περίπου
δηλαδη 1ΜHz:
ADCCON = BIT2 | BIT5 | BIT7 | BIT10 ;
// Config: fADC/2,
// acquisition time = 2 clocks, άρα ADC Speed = 1MSPS
Με έναν ατέρμονο βρόχο( ένα while(1) ) από το οποίο ο επεξεργαστής δεν
βγαίνει ποτέ γιατί θέλουμε το πρόγραμμα να λειτουργεί για αυτόν σαν λογισμικό,
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αποθήκευουμε τις εξοδους του ADC στον πίνακα ADCDATA . Ο ADCSTA είναι ένας
καταχωρητής κατάστασης ADC που υποδεικνύει πότε ένα ADC αποτέλεσμα της
μετατροπής είναι έτοιμο. O καταχωρητής ADCSTA περιέχει μόνο ένα bit, το
ADCReady (Bit 0), που αντιπροσωπεύει την κατάσταση του ADC. Αυτό το bit είναι ίσο
με μονάδα στο τέλος της μετατροπής ADC και καθαρίζεται αυτόματα από την
ανάγνωση του ADCDAT που είναι ένας καταχωρητής που κρατάει το αποτέλεσμα των
12-bit στις θέσεις 16 έως 27 (εξού και η μετατόπιση κατα 16 θέσεις).
Με ένα δεύτερο while:
while (!ADCSTA) { }

// όσο το ADCSTA δεν ειναι 1 (=0), δηλ όσο δεν
// έχει τελείωσει η δειγµατοληψία περίµενε

εξασφαλίζουμε ότι το αποτέλεσμα θα αποθεκευτεί στον πίνακα και θα επεξεργαστεί
από DAC0 μετά από το πέρας της ADC μετατροπής. Για να είναι σίγουρο ότι δεν
χάνουμε κάποιο δείγμα λόγω του χρόνου εκτέλεσης των εντολών, εκτός από το να
εξετάσουμε στον προσομοιωτή το περιεχόμενο του πίνακα σε τυχαίες χρονικές
στιγμές και στον πραγματικό κόσμο την έξοδο DAC, χρησιμοποιείται και η έξοδος
P1.3. Πριν από το while (!ADCSTA) { } , δηλαδή πρίν την έναρξη της δειγματοληψίας, η
έξοδος P1.3 είναι ίση με 1 (με την εντολή GP1DAT = BIT27 | BIT19 ;), και παραμένει στη
μονάδα σε όλη τη διάρκεια της δειγματοληψίας. Αμέσως μετα την δειγματοληψία και
αμέσως πριν χρησιμοποιήσουμε το δείγμα, η P1.3 γίνεται 0 από την εντολή GP1DAT =
BIT27 ; .
Η συχνότητα δειγματοληψίας είναι 1ΜHz, δηλαδή 1Msample/sec, δηλαδή η ο
ADC παίρνει ένα δείγμα ανα 1 μsec. Εφόσον η P1.3 γίνεται 1 όσο ο
μικροεπεξεργαστής περιμένει την δειγματοληψία και 0 κατα την επεξεργασία του
δείγματος από τον μικροεπεξεργαστή, αν ο χρόνος μεταξυ δύο συνεχόμενων P1.3=0
(ή P1.3=1) είναι μικρότερος από 2 μsec, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι δεν χάνουμε
κάποιο δείγμα.
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Τρέχοντας το πρόγραμμα στον πραγματικό ADuC 7020, με τη βοήθεια του
περιβάλλοντος ανάπτυξης της Keil και του mvision4, και καταγράφοντας την P1.3
παίρνουμε τα εξής αποτελέσματα :

Εικόνα 18

Και καταγράφονται οι χρόνοι : 1,209 2,169 3,107 4,023 5,269 6,192 7,152 8,09
που αποδεικνύπουν ότι ο microcontroller δουλεύει σωστά και δεν χάνει κάποιο
δείγμα!
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Έχει ενδιαφέρον να αναφερθούν τα αποτελέσματα μιας προηγούμενης
έκδοσης του προγράμματος, αυτής που ο βρόχος επανάληψης υλοποιήθηκε με την
εντολή:
i = (i+1)%1024 ;
και είχαμε τα εξής:

Εικόνα 19

Και καταγράφονται οι χρόνοι :
1,158 2,345 3,547 4,719 5,848 7,02(!) 8,237 9,439 10,58 11,78 12,93 14,14 15,29 16,52

όπου παρατηρείται ότι ένα δείγμα (στη χρονική περιόδο που φαίνεται στο σχήμα)
χάνεται, δεν αποθηκεύεται στον πίνακα, ούτε στέλνεται στον DAC.
Αυτό συμβαίνει γιατι η εντολή i = (i+1) & 0x1FF ; μεταφράζεται σε assemply
σε εντολές με λιγότερους κύκλους μηχανής απ’ότι η εντολή i = (i+1)%1024 ; οπότε
απαιτείται λιγότερος χρόνος για να εκτελεστούν οι απαραίτητες εντολές μέχρι την
επόμενη δειγματοληψία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο λόγος που χρησιμοποιούμε την μεταβλητή aa είναι
ακριβώς για να μειώσουμε το χρόνο εκτέλεσης των εντολών μέσα στο βρόχο και να
μην χάνονται δείγματα. Οι εντολές της assemply που έχουν αναφορά στη μνήμη
εκτελούνται σε 3 ή 4 κύκλους μηχανής, ενώ οι εντολές που χρησιμοποιούν registers
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μπορούν συνήθως να εκτελεστούν σε 1 κύκλο μηχανής. Για εξοικονόμηση λοιπόν
χρόνου αποφεύγουμε συνήθως εντολές που κατα την μετάφραση τους σε assemply
θα χρειαστει αναφορα σε μνήμη και άρα περισσότερος χρόνος εκτέλεσης. Για
παράδειγμα αν αντί για
DAC0DAT= aa = ADCDAT ;
ADCDATA[i] = (aa >> 16) ;
το πρόγραμμα ηταν
DAC0DAT = ADCDAT ;
ADCDATA[i] = (ADCDAT >> 16);
θα είχαμε δύο φορές αναφορά στη μνήμη αντί για μία, και πιθανόν πρόβλημα
χρόνου!

Ολόκληρο το πρόγραμμα της εφαρμογής είναι το πρόγραμμα 1 του Παραρτήματος.
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4.2 Εφαρμογή 2
Στην εφαρμογή αυτή ο ADC επίσης κάνει δειγματοληψία μιας αναλογικής
τάσης με συχνότητα δειγματοληψίας 1MHz και χρησιμοποιούμε την GPIO 1.3 σαν
δείκτη του χρόνου που ο ADC κανει την δειγματοληψία, ώστε να ελέξουμε αν
χάνουμε κάποιο δείγμα προς επεξεργασία. H διαφορά με την προηγούμενη
εφαρμογή είναι το γεγονός ότι τα αποτελέσματα της μετατροπής περνάνε από 2
φίλτρα Gortzel και στη συνέχεια οδηγούνται στο DAC0 και DAC1.
Προσθέσαμε τα 2 φίλτρα Gortzel .
// φίλτρο Gortzel
//2ο φίλτρο Gortzel

t13=x + t11 - t12 ;
t23=x + t21 + (t21>>1) - t22 ;

Οι μεταβλητές x, t11 =0, t12=0, t13=0, t21=0, t22=0, t23=0, t = 0 ορίστηκαν ως register για να
εξοικονομήσουμε χρόνο εκτέλεσης όπως εξηγήθηκε και στην εφαρμογή 1.
Εξετάζοντας όμως την GPO 1.3 και τρέχοντας το πρόγραμμα στον πραγματικό ADuC
7020 έχουμε:

Εικόνα 20

µε χρόνους 1.729 3.415 5.056 6.801 8.493 .
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Ο microcontroller χάνει πολλά δείγματα εξ’αιτίας των εντολών DAC0DAT = t13 << 16 και
DAC1DAT = t23 << 16 οι οποίες απαιτούν πολλούς κύκλους εντολών για την εκτέλεση
τους. Παρατίθεται εδώ η μετάφραση που κάνει το μVision4 σε assemply (με
optimization 3) και δίπλα η απαιτούμενοι κύκλοι μηχανής για κάθε εντολή assemply:
75:
DAC0DAT = t12 << 16 ;
0x0008019A 4A16
LDR
R2,[PC,#0x0058]
0x0008019C 1A09
SUB
R1,R1,R0
0x0008019E 0418
LSL
R0,R3,#16
0x000801A0 6050
STR
R0,[R2,#0x04]
76:
DAC1DAT = t22 << 16 ;
0x000801A2 0408
LSL
R0,R1,#16
0x000801A4 60D0
STR
R0,[R2,#0x0C]

(4 κύκλοι µηχανής)
(1 κύκλοι µηχανής)
(1 κύκλοι µηχανής)
(3 κύκλο µηχανής )
(1 κύκλοι µηχανής)
(3 κύκλοι µηχανής)

Είναι λοιπόν λογικό να χάνουμε δείγματα αφού για δύο μόνο εντολές ξοδεύουμε ( (11
κύκλους μηχανής)*(0.024μsec)=0.264 μsec ) περισσότερο δηλαδή από το ¼ του
συνολικού χρόνου μεταξύ δύο δειγματοληψιών!
Αν αφαιρέσουμε τις εντολές DAC0DAT = t13 << 16 και DAC1DAT = t23 << 16 θα
παρατηρήσουμε ότι ο «έξυπνος» compiler του μVision4 (ακόμα και με μηδενικο
optimization) δεν μετφράζει σε assemply τις εντολές που αναφέρονται στην
επεξεργασία των δεδομένων και τα φίλτρα, εφόσον δεν αποθηκεύουμε ή δεν
οδηγούμε σε έξοδο κάποιο αποτέλεσμα!
Ολόκληρο το πρόγραμμα της εφαρμογής είναι το πρόγραμμα 2 του Παραρτήματος
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4.3 Εφαρμογή 3
Στην εφαρμογή αυτή ο ADC επίσης κάνει δειγματοληψία μιας αναλογικής
τάσης, με συχνότητα δειγματοληψίας 1MHz και χρησιμοποιούμε την GPIO 1.3 σαν
δείκτη του χρόνου που ο ADC κανει την δειγματοληψία, ώστε να ελέξουμε αν
χάνουμε κάποιο δείγμα προς επεξεργασία. H διαφορά με το πρόγραμμα της
προηγούμενης εφαρμογής είναι το γεγονός ότι, αφού τα αποτελέσματα της
μετατροπής περάσουν από 2 φίλτρα Gortzel, υπολογίζονται οι ενέργειες των
σημάτων, και αν αυτές είναι πάνω από ένα όριο, οδηγούνται στο DAC0 και DAC1.
Το σημαντικό όμως είναι ότι η o κώδικαs υλοποιήθηκε σε ARM εντολές (ARM
instruction set). Η procADC με όλα τα απαραίτητα define είναι ορισμένη σε
διαφορετικό αρχείο αν και, για λόγους ευκολίας στην αναγνώση, το πρόγραμμα
παρακάτω έχει γραφτεί ενιαίο. Με αυτό τον τρόπο, μέσω των ρυθμίσεων του
μVision4, ορίσαμε την αποθήκευεση του αρχείου στο οποίο βρίσκεται η procADC
procADC στη RAM.
Σε αυτό το πρόγραμμα αντι να οδηγήσουμε στην έξοδο τα σήματα μετα από
την επεξεργασία τους με φίλτρα Goertzel όπως κάναμε στο παράδειγμα 2,
υπολογίζουμε την ενέργεια των σημάτων
t11= x + t12 - t13;
t1e += t11 * t11 ;
t21=x + t22+ (t22>>1) - t23 ;
t2e += t21 * t21 ;

// φίλτρο Gortzel
//υπολογισµός ενέργειας
//2ο φίλτρο Gortzel
//υπολογισµός ενέργειας

και αν αυτές είναι πάνω από ένα όριο, οδηγούνται στο DAC0 και DAC1:
if ( t1e > T1THR )
DAC0DAT = t1e ;
if ( t2e > T2THR )
DAC1DAT = t2e ;
Μέσω των επιλογών που μας δίνει η πλατφόρμα ανάπτυξης της keil μVision4 o
κώδικαs υλοποιήθηκε σε ARM instruction set. Όπως έχει αναφερθεί, σε μία μνήμη
με πλάτος 16 bits, όπως είναι η Flash / EE μνήμη, για την ανάγνωση κάθε ARM
εντολής (instruction fetch) είναι απαραίτητες δύο προσπελάσεις (δύο κύκλοι
ρολογιού). Γι’αυτό το λόγο, η επιλογή μας αυτή θα δημιουργούσε πρόβλημα στην
έγκαιρη (ώστε να μην χάνουμε δείγματα) απόκριση του συστήματος αν δεν επιλέγαμε
να αποθηκεύσουμε το αρχείο με την procADC στη RΑΜ, που είναι μνήμη με
πλάτος 32bits, οπότε η άνάγνωση κάθε εντολής ARM απαιτεί μόνο 1 κύκλο ρολογιού.
Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επωφεληθούμε των πλεονεκτημάτων του ARM
instruction set, το οποίο χρησιμοποιεί συνήθως λιγότερες εντολές, καθώς
περιλαμβάνει εντολές που δεν πριλαμβάνει το σύνολο εντολών Τhumb και απαιτούν
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λιγότερους κύκλους μηχνής για την ίδια εργασία. Κάτι τέτοιο είναι εφικτό μέσω της
δυνατότητας ρύθμισης διαφορετικών επιλογών για κάθε ξεχωριστό αρχείο, που μας
δίνει το μVision.

Εικόνα 21

Για να γίνει πιο εμφανές, ακόμα και οπτικά, το πόσο ταχύτερη εκτέλεση
μπορούμε να πετύχουμε με ARM κώδικα σε σύγκριση με τον Τhumb, καταγράψαμε
στα 500KHz το αποτέλεσμα για την έξοδο GP1DAT (της οποίας το ρόλο εξηγήσαμε στο
παράδειγμα3):
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Εικόνα 22

Εικόνα 23
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Το τελικό πρόγραμμα, στο 1 MHz, μας δίνει τελικό αποτέλεσμα για την GP1DAT:

Εικόνα 24

Χρόνοι: 996.6 1.964 2.917 3.884 4.91 6.053 7.094 8.105 9.014 10.02
Δε χάνεται κάποιο δείγμα.

11.02

Ολόκληρο το πρόγραμμα της εφαρμογής είναι το πρόγραμμα 3 του Παραρτήματος.
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4.4 Εφαρμογή 4
Στην εφαρμογή αυτή ο ADC επίσης κάνει δειγματοληψία μιας αναλογικής
τάσης, με συχνότητα δειγματοληψίας 1MHz, ώστε να ελέξουμε αν χάνουμε κάποιο
δείγμα προς επεξεργασία. Αφού τα αποτελέσματα της μετατροπής περάσουν από 2
φίλτρα Gortzel, υπολογίζονται οι ενέργειες των σημάτων, και αν αυτές είναι πάνω
από ένα όριο, οδηγούνται στο DAC0 και DAC1.
Ο παρακάτω κώδικαs υλοποιήθηκε σε ARM εντολές (ARM instruction set). Η
procADC με όλα τα απαραίτητα define είναι ορισμένη σε διαφορετικό αρχείο. Με
αυτό τον τρόπο, μέσω των ρυθμίσεων του μVision4, ορίσαμε την αποθήκευεση του
αρχείου στο οποίο βρίσκεται η procADC procADC στη μνήμη RAM για τους λόγους
που έχουν ηδη εξηγηθεί.
Η διαφορά με το προηγούμενο πρόγραμμα βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο
υπολογίσαμε τις ενέργειες των σημάτων. Στο παρακάτω πρόγραμμα φαίνονται και οι
τρείς τρόποι με τους οποίους κάναμε δοκιμές. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα
προγράμματα τρέξαμε το πρόγραμμα σε simulation οπότε δεν χρησιμοποιήσαμε την
GPIO 1.3. Έτσι, το πρόγραμμα μας είναι ακόμη πιο γρήγορο χωρίς την επανηλλημένη
εκτέλεση της εντολής GP1DAT, αλλά δεν μπορούμε να το διαπιστώσουμε όπως
προηγουμένως (κλασσική θεωρία μετρήσεων).
Στο παρακάτω απόσπασμα του κώδικα φαίνεται πως το loop που
υπολογίζονται οι ενέργεις από τα φίλτρα Gortzel για ένα δείγμα:
// όσο το ADCSTA δεν ειναι 1 (=0),
//δηλ όσο δεν έχει τελείωσει η δειγµατοληψία
//περίµενε
x = (ADCDAT>>16) - 2047 ;

while (!ADCSTA) { }

t13=x + t11 - t12 ;
t1e += abs(t13) ;
//t1e += t13 * t13 ;
//t1e+= (t13*t13)>>16 ;

// φίλτρο Gortzel
//υπολογισµός ενέργειας

t23=x + t21 + (t21>>1) - t22 ;
t2e += abs(t23) ;
//t2e += t23 * t23 ;
//t2e+= (t23*t23)>>16 ;

//2ο φίλτρο Gortzel
//υπολογισµός ενέργειας

Υπολογίσαμε, όπως φαίνεται και από τον παραπάνω κώδικα με τρείς τρόπους
την ενέργεια του σήματος. Αν την υπολογίσουμε με πολλαπλασιασμό του φίλτρου,
δημιουργείται πρόβλημα υπερχείλησης (overflow). Γι’αυτό το λόγο έγινε δοκιμή
υπολογισμού της ενέργειας με μία μετατόπιση του γινομένου και στη συνέχεια
υπολογισμός της ενέργεις με χρήση απολύτου.
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Σε γλώσσα assemply από τον υπολογισμό της ενέργειας με γινόμενο και
μετατόπιση έχουμε:
60:
t1e += (t13*t13)>> 16 ;
61: //
t1e += abs(t13) ;
0x00010050 E0030696 MUL
R3,R6,R6
0x00010054 E08CC843 ADD
R12,R12,R3,ASR #16

(3 κύκλος µηχανής 0,072µs)
(1 κύκλος µηχανής 0,024µs)

Σε γλώσσα assemply από τον υπολογισμό της ενέργειας με απόλυτο έχουμε:
60: //
t1e += (t13*t13)>> 16 ;
61:
t1e += abs(t13) ;
0x00010050 E1A03006
MOV
R3,R6
0x00010054 42633000
RSBMI R3,R3,#0x00000000
0x00010058 E08CC003
ADD
R12,R12,R3

(1 κύκλος µηχανής 0,024µs)
(1 κύκλος µηχανής 0,024µs)
(1 κύκλος µηχανής 0,024µs)

Οπότε βλέπουμε ότι η ενέργεια υπολογίζεται γρηγορότερα, και άρα μειώνεται
ο χρόνος επεξεργασίας μεταξύδυο δειγματοληψιών, αν χρησιμοποιήσουμε τον
υπολογισμό με απόλυτο.
Το optimazation της procADC και στις δύο περιπτώσεις ήταν LEVEL2. Για να
γίνει εμφανές πόσο βελτιώνει τον assemply κώδικα το optimazation παρατίθεται ο
κώδικας για level 0 :
61:
t1e += abs(t13) ;
0x00010058 E2538000 SUBS R8,R3,#0x00000000
0x0001005C BA000001 BLT
0x00010068
0x00010060 E1A09008 MOV
R9,R8
0x00010064 EA000000 B
0x0001006C
0x00010068 E2689000 RSB
R9,R8,#0x00000000
0x0001006C E0866009 ADD
R6,R6,R9

(1 κύκλος µηχανής 0,024µs)
(3 κύκλος µηχανής 0,072µs)
(1 κύκλος µηχανής 0,024µs)
(3 κύκλος µηχανής 0,072µs)
(1 κύκλος µηχανής 0,024µs)
(1 κύκλος µηχανής 0,024µs)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Πρόγραμμα 1
Στο πρόγραμμα αυτό ο ADC κάνει δειγματοληψία μιας αναλογικής τάσης με
συχνότητα δειγματοληψίας 1MHz. Τα αποτελέσματα της μετατροπής
α)αποθηκεύονται στη μνήμη και β)οδηγούνται στον DAC0. Χρησιμοποιούμε επίσης
την γενικού σκοπού έξοδο στην ακίδα 1.3 σαν δείκτη του χρόνου που ο ADC κανει την
δειγματοληψία, ώστε να ελέξουμε αν χάνουμε κάποιο δείγμα προς επεξεργασία.

#include <ADuC7020.H>

/* ADuC7020 definitions */
//δήλωση της συναρτησης ADCpoweron ,
//συναρτηση αναµονής µέχρι ο ADC
//να είναι fully powered on (ορίζεται στο τέλος)

void ADCpoweron(int);

unsigned short ADCDATA[1024];

//δήλωση του πίνακα ADCDATA
//1024 στοιχείων

//************ορίζουµε συγκεκριµένους αριθµούς ως ΒΙΤν ωστε να µας είναι πιο
//*********************************εύχρηστο το πρόγραµµα*************
#define BIT0
#define BIT1
#define BIT2
#define BIT3
#define BIT4
#define BIT5
#define BIT6
#define BIT7
#define BIT8
#define BIT9
#define BIT10
#define BIT11
#define BIT12
#define BIT13
#define BIT14
#define BIT15
#define BIT16
#define BIT17
#define BIT18
#define BIT19
#define BIT20
#define BIT21
#define BIT22
#define BIT23

1
(1<<1)
(1<<2)
(1<<3)
(1<<4)
(1<<5)
(1<<6)
(1<<7)
(1<<8)
(1<<9)
(1<<10)
(1<<11)
(1<<12)
(1<<13)
(1<<14)
(1<<15)
(1<<16)
(1<<17)
(1<<18)
(1<<19)
(1<<20)
(1<<21)
(1<<22)
(1<<23)
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#define BIT24
#define BIT25
#define BIT26
#define BIT27
#define BIT28
#define BIT29
#define BIT30
#define BIT31

(1<<24)
(1<<25)
(1<<26)
(1<<27)
(1<<28)
(1<<29)
(1<<30)
(1<<31)

//********************************************************************
int main (void)
{
int i;
int aa ;
// θέτω το P1.3 σαν έξοδο

GP1DAT = BIT27 ;
ADCpoweron(20000);

// power on ADC και περίµενε time=20000
//επέλεξε το ADC channel 4

ADCCP |= BIT4;
REFCON = BIT1;
GP0CON =BIT21;
DAC0CON = BIT4 | BIT1 | BIT0 ;
DAC0DAT = BIT27;

// βγάλε 2.5V reference στο Vref pin
// ενεργοποίησε ADCbusy
//ενεργοποίησε την έξοδο 0 του DAC,
// εύρος 0-AVdd, κανονική λειτουργία
// στα 16-27 bits φυλάσσεται το 12bit
//δεδοµένο (αρχικοποίηση)

ADCCON = BIT2 | BIT5 | BIT7 | BIT10 ;

while(1)
{

// Config: fADC/2,
//acquisition time = 2 clocks,
//άρα ADC Speed = 1MSPS

// ξεκίνα continuous conversion

GP1DAT = BIT27 | BIT19 ;
//η έξοδος P1.3 βγάζει 1
while (!ADCSTA) { }
// όσο το ADCSTA δεν ειναι 1 (=0),
//δηλ όσο δεν έχει τελείωσει η δειγµατοληψία
//περίµενε
GP1DAT = BIT27 ;
// η έξοδος P1.3 βγάζει 0
DAC0DAT= aa = ADCDAT ;
//και στη συνέχεια
//βγάλε στην DAC0 το µετά
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//από µετατροπή αναλογικό αποτέλεσµα
ADCDATA[i] = (aa >> 16) ;

i = (i+1) & 0x1FF ;

//και συνέχεια αποθήκευσε
//στον πίνακαADCDATA
//τα δεδοµένα από τον ADCDAT
//βρόχος επανάληψης

}
}

//********************************************************************
void ADCpoweron(int time)
{
ADCCON |= BIT5 ;
// άναψε τον ADC
while (time >=0) {
// περίµενε τον ADC µέχρι
time--;
// να είναι fully powered on
}
}
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Πρόγραμμα 2
Στο πρόγραμμα αυτό ο ADC επίσης κάνει δειγματοληψία μιας αναλογικής τάσης με
συχνότητα δειγματοληψίας 1MHz και χρησιμοποιούμε την GPIO 1.3 σαν δείκτη του
χρόνου που ο ADC κανει την δειγματοληψία, ώστε να ελέξουμε αν χάνουμε κάποιο
δείγμα προς επεξεργασία. H διαφορά με το προηγούμενο πρόγραμμα είναι το
γεγονός ότι τα αποτελέσματα της μετατροπής περνάνε από 2 φίλτρα Gortzel και στη
συνέχεια οδηγούνται στο DAC0 και DAC1.
#include <ADuC7020.H>
void ADCpoweron(int);

/* ADuC7020 definitions */
//δήλωση της συναρτησης ADCpoweron ,
//συναρτηση αναµονής µέχρι ο ADC
//να είναι fully powered on (ορίζεται στο τέλος)

//********************************************************************
#define BIT0
1
#define BIT1
(1<<1)
#define BIT2
(1<<2)
#define BIT3
(1<<3)
#define BIT4
(1<<4)
#define BIT5
(1<<5)
#define BIT6
(1<<6)
#define BIT7
(1<<7)
#define BIT8
(1<<8)
#define BIT9
(1<<9)
#define BIT10
(1<<10)
#define BIT11
(1<<11)
#define BIT12
(1<<12)
#define BIT13
(1<<13)
#define BIT14
(1<<14)
#define BIT15
(1<<15)
#define BIT16
(1<<16)
#define BIT17
(1<<17)
#define BIT18
(1<<18)
#define BIT19
(1<<19)
#define BIT20
(1<<20)
#define BIT21
(1<<21)
#define BIT22
(1<<22)
#define BIT23
(1<<23)
#define BIT24
(1<<24)
#define BIT25
(1<<25)
#define BIT26
(1<<26)
#define BIT27
(1<<27)
#define BIT28
(1<<28)
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#define BIT29
#define BIT30
#define BIT31

(1<<29)
(1<<30)
(1<<31)

//********************************************************************
void procADC( void )
{
register int x, t11 =0, t12=0, t13=0, t21=0, t22=0, t23=0, t = 0 ;
while(1)
{

// ξεκίνα continuous conversion

GP1DAT = BIT27 | BIT19 ;
//η έξοδος P1.3 βγάζει 1
while (!ADCSTA) { }
// όσο το ADCSTA δεν ειναι 1 (=0),
//δηλ όσο δεν έχει τελείωσει η δειγµατοληψία
//περίµενε
GP1DAT = BIT27 ;
// η έξοδος P1.3 βγάζει 0
x = (ADCDAT>>16) ;
t13=x + t11 - t12 ;
// φίλτρο Gortzel
t23=x + t21 + (t21>>1) - t22 ;
//2ο φίλτρο Gortzel
DAC0DAT = t13 << 16 ;
//αποτέλεσµα 1ου στο DAC0
DAC1DAT = t23 << 16 ;
//αποτέλεσµα 2ου στο DAC1

GP1DAT = BIT27 | BIT19 ;
//η έξοδος P1.3 βγάζει 1
while (!ADCSTA) { }
// όσο το ADCSTA δεν ειναι 1 (=0),
//δηλ όσο δεν έχει τελείωσει η δειγµατοληψία
//περίµενε
GP1DAT = BIT27 ;
// η έξοδος P1.3 βγάζει 0
x = (ADCDAT>>16) ;
t12=x + t13 - t11 ;
//φίλτρο Gortzel
ο
t22=x + t23 + (t23>>1) - t21 ;
//2 φίλτρο Gortzel
DAC0DAT = t12 << 16 ;
//αποτέλεσµα 1ου στο DAC0
DAC1DAT = t22 << 16 ;
//αποτέλεσµα 2ου στο DAC1

GP1DAT = BIT27 | BIT19 ;
//η έξοδος P1.3 βγάζει 1
while (!ADCSTA) { }
// όσο το ADCSTA δεν ειναι 1 (=0),
//δηλ όσο δεν έχει τελείωσει η δειγµατοληψία
//περίµενε
GP1DAT = BIT27 ;
// η έξοδος P1.3 βγάζει 0
t11= x + t12 - t13 ;
//φίλτρο Gortzel
t21=x + t22+ (t22>>1) - t23 ;
//2ο φίλτρο Gortzel
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//αποτέλεσµα 1ου στο DAC0
//αποτέλεσµα 2ου στο DAC1

DAC0DAT = t11 << 16 ;
DAC1DAT = t21 << 16 ;

if ( ++t == 10 ) {
t13 = t23 = t12 = t22 = t11 = t21 = 4096>>1 ;
t=0;
}
}
}
//********************************************************************
int main (void)
{
GP1DAT = BIT27 ;
ADCpoweron(20000);

// θέτω το P1.3 σαν έξοδο
// power on ADC και περίµενε time=20000
//επέλεξε το ADC channel 4

ADCCP |= BIT4;
REFCON = BIT1;
GP0CON =BIT21;

// βγάλε 2.5V reference στο Vref pin
// ενεργοποίησε ADCbusy

DAC0CON = BIT4 | BIT1 | BIT0 ;

//ενεργοποίησε την έξοδο 0 του DAC,
// εύρος 0-AVdd, κανονική λειτουργία

DAC1CON = BIT4 | BIT1 | BIT0 ;

//ενεργοποίησε την έξοδο 1 του DAC,
// εύρος 0-AVdd, κανονική λειτουργία

DAC0DAT = BIT27;

// στα 16-27 bits φυλάσσεται το 12bit
//δεδοµένο (αρχικοποίηση)

ADCCON = BIT2 | BIT5 | BIT7 | BIT10 ;

// Config: fADC/2,
//acquisition time = 2 clocks,
//άρα ADC Speed = 1MSPS

procADC( ) ;
}

//********************************************************************
void ADCpoweron(int time)
{
ADCCON |= BIT5 ;
// άναψε τον ADC
while (time >=0) {
// περίµενε τον ADC µέχρι
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time--;

// να είναι fully powered on

}
}
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Πρόγραμμα 3
Στο πρόγραμμα αυτό ο ADC επίσης κάνει δειγματοληψία μιας αναλογικής
τάσης, με συχνότητα δειγματοληψίας 1MHz και χρησιμοποιούμε την GPIO 1.3 σαν
δείκτη του χρόνου που ο ADC κανει την δειγματοληψία, ώστε να ελέξουμε αν
χάνουμε κάποιο δείγμα προς επεξεργασία. H διαφορά με το προηγούμενο
πρόγραμμα είναι το γεγονός ότι, αφού τα αποτελέσματα της μετατροπής περάσουν
από 2 φίλτρα Gortzel, υπολογίζονται οι ενέργειες των σημάτων, και αν αυτές είναι
πάνω από ένα όριο, οδηγούνται στο DAC0 και DAC1.
Το σημαντικό όμως είναι ότι η o παρακάτω κώδικαs υλοποιήθηκε σε ARM
εντολές(ARM instruction set). Η procADC με όλα τα απαραίτητα define είναι ορισμένη
σε διαφορετικό αρχείο αν και, για λόγους ευκολίας στην αναγνώση, το πρόγραμμα
παρακάτω έχει γραφτεί ενιαίο. Με αυτό τον τρόπο, μέσω των ρυθμίσεων του
μVision4, ορίσαμε την αποθήκευεση του αρχείου στο οποίο βρίσκεται η procADC
procADC στη RAM.

#include <ADuC7020.H>
void ADCpoweron(int);
void procADC( ) ;
void InitDevice( ) ;

/* ADuC7020 definitions */
//δήλωση της συναρτησης ADCpoweron
//δήλωση της συναρτησης procADC
//δήλωση της συναρτησης InitDevice
//συνάρτηση αρχικοποιήσεων

//********************************************************************
#define BIT0
1
#define BIT1
(1<<1)
#define BIT2
(1<<2)
#define BIT3
(1<<3)
#define BIT4
(1<<4)
#define BIT5
(1<<5)
#define BIT6
(1<<6)
#define BIT7
(1<<7)
#define BIT8
(1<<8)
#define BIT9
(1<<9)
#define BIT10
(1<<10)
#define BIT11
(1<<11)
#define BIT12
(1<<12)
#define BIT13
(1<<13)
#define BIT14
(1<<14)
#define BIT15
(1<<15)
#define BIT16
(1<<16)
#define BIT17
(1<<17)
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#define BIT18
#define BIT19
#define BIT20
#define BIT21
#define BIT22
#define BIT23
#define BIT24
#define BIT25
#define BIT26
#define BIT27
#define BIT28
#define BIT29
#define BIT30
#define BIT31

(1<<18)
(1<<19)
(1<<20)
(1<<21)
(1<<22)
(1<<23)
(1<<24)
(1<<25)
(1<<26)
(1<<27)
(1<<28)
(1<<29)
(1<<30)
(1<<31)

#define T1THR
2000000
#define T2THR
2000000
//********************************************************************
int main (void)
{
InitDevice( ) ;
procADC( ) ;
}

//********************************************************************
void ADCpoweron(int time)
{
ADCCON |= BIT5 ;
while (time >=0) {
time--;
}
}

// άναψε τον ADC
// περίµενε τον ADC µέχρι
// να είναι fully powered on

//********************************************************************
void InitDevice()
{
GP1DAT = BIT27 ;
ADCpoweron(20000);
ADCCP |= BIT4;

// θέτω το P1.3 σαν έξοδο
//power on ADC και περίµενε time=20000
//επέλεξε το ADC channel 4
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REFCON = BIT1;
GP0CON =BIT21;

// βγάλε 2.5V reference στο Vref pin
// ενεργοποίησε ADCbusy

DAC0CON = BIT4 | BIT1 | BIT0 ;

//ενεργοποίησε την έξοδο 0 του DAC,
// εύρος 0-AVdd, κανονική λειτουργία

DAC1CON = BIT4 | BIT1 | BIT0 ;

//ενεργοποίησε την έξοδο 1 του DAC,
// εύρος 0-AVdd, κανονική λειτουργία

DAC0DAT = BIT27;

// στα 16-27 bits φυλάσσεται το 12bit
//δεδοµένο (αρχικοποίηση)

ADCCON = BIT2 | BIT5 | BIT7 | BIT10 ;

//ADCCON = BIT2 | BIT5 | BIT7 | BIT10 ;

// Config: fADC/2,
//acquisition time = 2 clocks,
//άρα ADC Speed = 1MSPS
// Config: fADC/2,
//acquisition time = 2 clocks,
//άρα ADC Speed =500 KSPS

}
//********************************************************************
void procADC( void )
{
register int x, t11 =0, t12=0, t13=0, t21=0, t22=0, t23=0, t = 0 ;
unsigned int t1e=0, t2e=0 ;
//ορίζω τις µεταβλητές για την ενέργεια
while(1)
{

// ξεκίνα continuous conversion

GP1DAT = BIT27 | BIT19 ;
//η έξοδος P1.3 βγάζει 1
while (!ADCSTA) { }
// όσο το ADCSTA δεν ειναι 1 (=0),
//δηλ όσο δεν έχει τελείωσει η δειγµατοληψία
//περίµενε
GP1DAT = BIT27 ;
// η έξοδος P1.3 βγάζει 0
x = (ADCDAT>>16) - 2047 ;
t13=x + t11 - t12 ;
// φίλτρο Gortzel
t1e += t13 * t13 ;
//υπολογισµός ενέργειας
t23=x + t21 + (t21>>1) - t22 ;
//2ο φίλτρο Gortzel
t2e += t23 * t23 ;
//υπολογισµός ενέργειας

GP1DAT = BIT27 | BIT19 ;
//η έξοδος P1.3 βγάζει 1
while (!ADCSTA) { }
// όσο το ADCSTA δεν ειναι 1 (=0),
//δηλ όσο δεν έχει τελείωσει η δειγµατοληψία
//περίµενε
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GP1DAT = BIT27 ;
x = (ADCDAT>>16) - 2047 ;

// η έξοδος P1.3 βγάζει 0

t12=x + t13 - t11;
t1e += t12 * t12 ;
t22=x + t23 + (t23>>1) - t21;
t2e += t22 * t22 ;

// φίλτρο Gortzel
//υπολογισµός ενέργειας
//2ο φίλτρο Gortzel
//υπολογισµός ενέργειας

GP1DAT = BIT27 | BIT19 ;
//η έξοδος P1.3 βγάζει 1
while (!ADCSTA) { }
// όσο το ADCSTA δεν ειναι 1 (=0),
//δηλ όσο δεν έχει τελείωσει η δειγµατοληψία
//περίµενε
GP1DAT = BIT27 ;
// η έξοδος P1.3 βγάζει 0
x = (ADCDAT>>16) - 2047 ;
t11= x + t12 - t13;
// φίλτρο Gortzel
t1e += t11 * t11 ;
//υπολογισµός ενέργειας
t21=x + t22+ (t22>>1) - t23 ;
//2ο φίλτρο Gortzel
t2e += t21 * t21 ;
//υπολογισµός ενέργειας

if ( ++t == 10 ) {
t13 = t23 = t12 = t22 = t11 = t21 = 0 ;
if ( t1e > T1THR )
DAC0DAT = t1e ;
if ( t2e > T2THR )
DAC1DAT = t2e ;
t1e = t2e = 0 ;
t=0;
}
}
}
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Πρόγραμμα 4
Στο πρόγραμμα αυτό ο ADC επίσης κάνει δειγματοληψία μιας αναλογικής
τάσης, με συχνότητα δειγματοληψίας 1MHz, ώστε να ελέξουμε αν χάνουμε κάποιο
δείγμα προς επεξεργασία. Αφού τα αποτελέσματα της μετατροπής περάσουν από 2
φίλτρα Gortzel, υπολογίζονται οι ενέργειες των σημάτων, και αν αυτές είναι πάνω
από ένα όριο, οδηγούνται στο DAC0 και DAC1.
Ο παρακάτω κώδικαs υλοποιήθηκε σε ARM εντολές(ARM instruction set). Η
procADC με όλα τα απαραίτητα define είναι ορισμένη σε διαφορετικό αρχείο αν και,
για λόγους ευκολίας στην αναγνώση, το πρόγραμμα παρακάτω έχει γραφτεί ενιαίο.
Με αυτό τον τρόπο, μέσω των ρυθμίσεων του μVision4, ορίσαμε την αποθήκευεση
του αρχείου στο οποίο βρίσκεται η procADC procADC στη RAM.
Η διαφορά με το προηγούμενο πρόγραμμα βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο
υπολογίσαμε τις ενέργειες των σημάτων. Στο παρακάτω πρόγραμμα φαίνονται και οι
τρείς τρόποι με τους οποίους κάναμε δοκιμές. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα
προγράμματα δεν χρησιμοποιήσαμε την GPIO 1.3 εφόσον τρέξαμε το πρόγραμμα σε
simulation.

#include <ADuC7020.H>
void ADCpoweron(int);
void procADC( ) ;
void InitDevice( ) ;

/* ADuC7020 definitions */
//δήλωση της συναρτησης ADCpoweron
//δήλωση της συναρτησης procADC
//δήλωση της συναρτησης InitDevice
//συνάρτηση αρχικοποιήσεων

//********************************************************************
#define BIT0
1
#define BIT1
(1<<1)
#define BIT2
(1<<2)
#define BIT3
(1<<3)
#define BIT4
(1<<4)
#define BIT5
(1<<5)
#define BIT6
(1<<6)
#define BIT7
(1<<7)
#define BIT8
(1<<8)
#define BIT9
(1<<9)
#define BIT10
(1<<10)
#define BIT11
(1<<11)
#define BIT12
(1<<12)
#define BIT13
(1<<13)
#define BIT14
(1<<14)
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#define BIT15
#define BIT16
#define BIT17
#define BIT18
#define BIT19
#define BIT20
#define BIT21
#define BIT22
#define BIT23
#define BIT24
#define BIT25
#define BIT26
#define BIT27
#define BIT28
#define BIT29
#define BIT30
#define BIT31

(1<<15)
(1<<16)
(1<<17)
(1<<18)
(1<<19)
(1<<20)
(1<<21)
(1<<22)
(1<<23)
(1<<24)
(1<<25)
(1<<26)
(1<<27)
(1<<28)
(1<<29)
(1<<30)
(1<<31)

#define T1THR
#define T2THR

2000000
2000000

//********************************************************************
int main (void)
{
InitDevice( ) ;
procADC( ) ;
}

//********************************************************************
void InitDevice()
{
ADCpoweron(20000);
//power on ADC και περίµενε time=20000
ADCCP |= BIT4;
REFCON = BIT1;
GP0CON =BIT21;

//επέλεξε το ADC channel 4
// βγάλε 2.5V reference στο Vref pin
// ενεργοποίησε ADCbusy

DAC0CON = BIT4 | BIT1 | BIT0 ;

//ενεργοποίησε την έξοδο 0 του DAC,
// εύρος 0-AVdd, κανονική λειτουργία

DAC1CON = BIT4 | BIT1 | BIT0 ;

//ενεργοποίησε την έξοδο 1 του DAC,
// εύρος 0-AVdd, κανονική λειτουργία

DAC0DAT = BIT27;

// στα 16-27 bits φυλάσσεται το 12bit
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//δεδοµένο (αρχικοποίηση)
ADCCON = BIT2 | BIT5 | BIT7 | BIT10 ;

//ADCCON = BIT2 | BIT5 | BIT7 | BIT10 ;

// Config: fADC/2,
//acquisition time = 2 clocks,
//άρα ADC Speed = 1MSPS
// Config: fADC/2,
//acquisition time = 2 clocks,
//άρα ADC Speed =500 KSPS

}
//********************************************************************
void ADCpoweron(int time)
{
ADCCON |= BIT5 ;
// άναψε τον ADC
while (time >=0) {
// περίµενε τον ADC µέχρι
time--;
// να είναι fully powered on
}
}
//********************************************************************
void procADC( void )
{
register int x, t11 =0, t12=0, t13=0, t21=0, t22=0, t23=0, t = 0 ;
unsigned int t1e=0, t2e=0 ;
//ορίζω τις µεταβλητές για την ενέργεια
while(1)
{

// ξεκίνα continuous conversion

// όσο το ADCSTA δεν ειναι 1 (=0),
//δηλ όσο δεν έχει τελείωσει η δειγµατοληψία
//περίµενε
x = (ADCDAT>>16) - 2047 ;
t13=x + t11 - t12 ;
// φίλτρο Gortzel
t1e += abs(t13) ;
//υπολογισµός ενέργειας
//t1e += t13 * t13 ;
//t1e+= (t13*t13)>>16 ;
t23=x + t21 + (t21>>1) - t22 ;
//2ο φίλτρο Gortzel
while (!ADCSTA) { }

t2e += abs(t23) ;
//t2e += t23 * t23 ;
//t2e+= (t23*t23)>>16 ;

while (!ADCSTA) { }

//υπολογισµός ενέργειας

// όσο το ADCSTA δεν ειναι 1 (=0),
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//δηλ όσο δεν έχει τελείωσει η δειγµατοληψία
//περίµενε
x = (ADCDAT>>16) - 2047 ;
t12=x + t13 - t11;
t1e += abs(t12) ;
//t1e += t12 * t12 ;
//t1e+= (t12*t12)>>16 ;
t22=x + t23 + (t23>>1) - t21;
t2e += abs(t22) ;
//t2e += t22 * t22 ;
//t2e+= (t22*t22)>>16 ;

// φίλτρο Gortzel
//υπολογισµός ενέργειας
//2ο φίλτρο Gortzel
//υπολογισµός ενέργειας

// όσο το ADCSTA δεν ειναι 1 (=0),
//δηλ όσο δεν έχει τελείωσει η δειγµατοληψία
//περίµενε
x = (ADCDAT>>16) - 2047 ;
t11= x + t12 - t13;
// φίλτρο Gortzel
t1e += abs(t11) ;
//υπολογισµός ενέργειας
//t1e += t11 * t11 ;
//t1e+= (t11*t11)>>16 ;
t21=x + t22+ (t22>>1) - t23 ;
//2ο φίλτρο Gortzel
t2e += abs(t21) ;
//υπολογισµός ενέργειας
//t2e += t21 * t21 ;
//t2e+= (t21*t21)>>16 ;
while (!ADCSTA) { }

if ( ++t == 10 ) {
t13 = t23 = t12 = t22 = t11 = t21 = 0 ;
if ( t1e > T1THR )
DAC0DAT = t1e ;
if ( t2e > T2THR )
DAC1DAT = t2e ;
t1e = t2e = 0 ;
t=0;
}
}
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