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Povzetek 

 

 Diplomsko delo obravnava načrtovanje in izdelavo preprostega, zmogljivega in 

praktično uporabnega digitalnega signalnega procesorja, primernega za vgradnjo v cenejša 

integrirana vezja FPGA in namenjenega sprotni obdelavi signalov v časovnem prostoru. 

 V delu so uvodoma obravnavani referenčni DSP algoritmi, po katerih je arhitektura 

procesorja nastajala in katere naj bi procesor zmogel tudi efektivno izvajati. Predstavljena so 

še integrirana vezja FPGA, v katera je bil procesor namenjen za implementacijo in katera 

postavljajo določene okvire za optimalno izrabo njihovih razpoložljivih virov, katerim se je 

morala arhitektura med razvojem prilagoditi. 

Jedro dela predstavlja podroben opis zgradbe v tem diplomskem delu načrtane 

procesorske arhitekture DSPU1K36, kjer so tudi sproti navedeni razlogi za posamezne 

odločitve in rešitve pri izdelavi vsebovane strojne opreme. Predstavljene so bistvene lastnosti 

numeričnega računanja s fiksno vejico v aritmetiki nasičenja z različnimi načini 

zaokroževanja ter avtomatsko naslavljanje in direkten zunanji dostop do procesorjevega 

podatkovnega pomnilnega prostora. Bodočemu programerju v podporo je za lažje 

razumevanje načina pisanja programov opisano še delovanje in lastnosti programskega 

modela procesorja DSPU1K36 ter namembnost krmiljenja z zunanjim procesorjem, podanih 

pa je tudi nekaj primerov in trikov uporabe vgrajene strojne opreme, ki velja tudi za druge 

DSP procesorje. 

Za osvetlitev procesa načrtovanja procesorja DSPU1K36, so za zaključek 

predstavljena še uporabljena programska razvojna orodja ter sestavljeni razvojni sistem, na 

katerem je bil izdelani DSP procesor tudi praktično preverjen, kot zanimivost pa je 

predstavljena še statistika porabljenih virov uporabljenega integriranega vezja in njegov 

slikovni pregled umestitve logike in notranjih povezav. 

 

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: DSP, FPGA, procesor, digitalna obdelava signalov, CODEC, I2S. 
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Abstract 

 

The thesis presents the development and the make of a simple, efficient and applicable 

digital signal processor which is capable of real-time signal processing and can be 

implemented in affordable FPGA integrated circuits. 

The work introduces the reference DSP algorithms which can be carried out by the 

processor and on which the processor is based. The FPGA integrated circuits which have 

dictated the development of the processor architecture and in which the processor can be most 

effectively implemented are also described. 

The main part of the thesis gives a description of the processor architecture 

DSPU1K36, which was developed especially for this thesis. The reasons for specific 

architecture decisions and solutions regarding the development of the hardware are provided 

contemporary. The main properties of the numeric fixed point math with saturation arithmetic 

and various rounding techniques, the automatic addressing and the direct access to the 

processor's data memory space for an outer source are also explained. In addition to these the 

functioning and the properties of the programming model of the DSPU1K36 processor are 

described to ease the beginning of the software development. The ways of controlling the 

DSPU1K36 by means of an external processor are also provided. 

The development tools used during the processor's development and the evaluation 

system in which the processor was implemented are mentioned towards the end. The thesis 

also presents the statistics of the FPGA’s resources used by the implemented processor 

DSPU1K36, the used logic components distribution map and inter-component routing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: DSP, FPGA, processor, digital signal processing, CODEC, I2S. 
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1. Uvod 

 

Čeprav je procesiranje podatkov s takimi ali drugačnimi pripravami staro toliko kot 

človeštvo samo pa se je pravo aktivno procesiranje signalov začelo šele pred dobrim stoletjem 

s pojavom prvih elektronk. Slednje so prvič omogočile analogno spreminjanje poljubnega 

signala s poljubnim krmilnim signalom tako nizkih kot tudi visokih frekvenc, kar je razvoj 

elektronike zelo pospešilo. 

Nerodne in velike elektronke so pred približno pol stoletja začeli nadomeščati 

robustnejši, prav tako aktivni elementi, tranzistorji s karakteristikami podobnimi 

karakteristikam elektronk, le da ti porabijo veliko manj električne energije ter omogočajo 

nižje delovne napetosti in so zato lahko manjši. To je omogočilo zmanjšanje dimenzij vezij in 

zato omogočilo tudi signale višjih frekvenc, kar je precej pospešilo razvoj računalniških 

arhitektur z elektronkami. Računalniki so takrat obdelovali večinoma le posamezne podatke, 

za digitalno obdelavo signalov pa so bili še premalo zmogljivi. 

Miniaturizacijo je nadaljevala tehnologija integracije več tranzistorjev v eno samo 

integrirano vezje, kar je vodilo v nastanek zmogljivejših mikroprocesorjev. Ti so bili že 

dovolj hitri za digitalno obdelavo enostavnejših signalov nižjih frekvenc iz senzorjev 

reguliranih sistemov in krmiljenje slednjih, vendar niso bili še dovolj zmogljivi za obdelavo 

signalov s področja govornih in telekomunikacijskih frekvenc. 

 Ker je integracija omogočila tudi porast kompleksnosti vezij, so se kmalu pojavile 

tudi procesorske arhitekture prilagojene zahtevam procesiranja signalov, poimenovali so jih 

DSP (ang. digital signal processing) procesorji. Ti na račun večje kompleksnosti strojne 

opreme učinkoviteje izvajajo matematične operacije, potrebne pri obdelavi signalov, dodatna 

strojna oprema pa razbremenjuje procesorjevo jedro rutinskih opravil ter poenostavi in 

omogoči strojno izvajanje določenih sicer programsko izvedenih operacij. 

 Veliko DSP aplikacij potrebuje samo en nespremenljiv in strogo namenski način 

obdelave signalov. V primeru masovne proizvodnje takih proizvodov se proizvajalci za nižjo 

ceno izdelka pogosto odločijo za izdelavo namenskega DSP integriranega vezja (ang. 

application-specific integrated circuit ali ASIC). To samo je veliko cenejše in pogosto tudi 

zmogljivejše od primernega splošno namenskega DSP procesorja, saj vsebuje le najnujnejše 

podsestave in strojno izvedbo celotnega DSP algoritma. Vendar tako integrirano vezje ne 

omogoča popravkov ali posodobitev, za kar je potreben ponoven in drag celoten razvoj takega 

integriranega vezja. 
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 Rešitev posodobitve funkcionalnosti digitalnega integriranega vezja je omogočil 

prihod integriranih vezij CPLD (ang. complex programable logic device) in kasneje še 

fleksibilnejših integriranih vezij FPGA (field programable gate array), oboji pa vsebujejo 

programirljivo logiko, kateri se funkcionalnost določi programsko. Čeprav programirljiva 

logika nekemu DSP algoritmu ne omogoča fleksibilnosti, kot jo omogoča programsko 

izvajanje algoritmov, nudi pa izjemno računsko moč, ker se lahko vsi deli nekega DSP 

algoritma izvajajo sočasno oz. vzporedno. Slednje omogoča obdelavo signalov v realnem času 

tudi z najzahtevnejšimi algoritmi, kot npr. procesiranje video in radijskih signalov. Prednost, 

ki jo taka integrirana vezja pred ASIC izvedbo ponujajo, je tudi hitrejša pot od ideje do tržišča 

in nižji začetni stroški, kar  omogoča uporabo specifičnih integriranih vezij tudi v 

maloserijskih izdelkih, v le-teh bi ASIC izvedba bila nerentabilna. 

 Ker so procesorji prav tako logična vezja, lahko tudi te z programskim opisom 

izvedemo v programirljivi logiki integriranih vezij CPLD in FPGA, pred izvedbo pa jim lahko 

prilagodimo še osnovne parametre kot so to npr. bitne širine vodil, število vhodno-izhodnih 

vrat in podobno, ali odstranimo neuporabljene dele, da privarčujemo na razpoložljivem 

prostoru. Tako imamo lahko npr. poleg običajnega glavnega upravljalnega procesorja v istem 

integriranem vezju izveden še DSP procesor, preostalo logiko pa lahko koristno uporabimo še 

za razne komunikacijske vmesnike v podporo zunanje priključenim napravam. Mogoče je 

torej celoten poljuben sistem integrirati v eno samo integrirano vezje (ang. System-on-a-Chip 

ali SoC), katerega lahko kadarkoli popravimo ali posodobimo. 
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2. Ciljni  DSP algoritmi 

 

 Za DSP procesorje na splošno velja, da so zelo prilagojeni značilnostim DSP 

algoritmov. Želel sem zasnovati kar se da enostavno in funkcionalno DSP arhitekturo 

procesorja namenjeno procesiranju podatkovnih tokov v časovnem prostoru. Ker pa obstaja 

tudi v časovnem prostoru nešteto DSP algoritmov, katerim vsem verjetno ne bi bilo mogoče 

prilagoditi nastajajoče arhitekture, sem za reprezentativne algoritme izbral zelo popularna sita, 

ki služijo za ojačitev in oslabitev določenih frekvenčnih pasov in oscilatorje, ki generirajo 

osnovne oblike signalov ter v manjši meri tudi algoritme za pogojno procesiranje dinamike 

signalov in regulacijo ter še nekatere druge. 

 

2.1 Sita 

 

2.1.1 FIR sita 

 

 Frekvenčni odziv FIR (ang. finite impulse response) sit opisuje prenosna funkcija v 

obliki enačbe: 

 

L+⋅+⋅+=
−− 2

2
1

10)( zBzBBzH   .             (1) 

 

Delujejo po principu časovne konvolucije oz. frekvenčnega množenja spektrov množenja in 

imajo lahko poljuben frekvenčni odziv. Tega lahko enostavno določimo s poljubno prenosno 

karakteristiko v frekvenčnem prostoru, ki nam s prenosom v časovni prostor da prevajalno 

funkcijo impulznega odziva sita v obliki koeficientov B0, B1, B2 … enačbe (1). Ker enačba (1) 

vsebuje samo ničle, je tako sito tudi vedno stabilno. 

 Oznaka z-1 v enačbi (1) predstavlja zakasnitev D na sliki 2.1 za en vzorec signala in 

tako lahko algoritem FIR sita predstavimo z diagramom na sliki 2.1, kjer vidimo za DSP 

algoritme (in procesorje) zelo značilna operacija množi-prištej (ang. multiply-accumulate). 

 Odlika FIR sit je tudi ta, da če za koeficiente B0, B1, B2 … vzamemo simetrično 

prevajalno funkcijo imajo ti potem linearno fazo, zelo pomembno pri opazovanju časovnih 

signalov, kot npr. signali EKG, slabost pa je, da za strme prehode prenosne funkcije 
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potrebujejo veliko odcepov prikazanih na sliki 2.1 in temu primerno veliko računskih operacij 

množi-prištej (ang . multiply-accumulate ali MAC). 

 

 
 

Slika 2.1: Struktura običajnega FIR sita. 

 

2.1.2 IIR sita 2. reda 

 

 Velikokrat linearne faze ne potrebujemo in lahko zato namesto FIR sit uporabimo  IIR 

(ang. infinite impulse response) sita, ki zmorejo strme frekvenčne prehode z manj računskimi 

operacijami in jih lahko predstavimo s prenosno funkcijo v obliki enačbe: 

 

2
2

1
10

2
2

1
10)(

−−

−−

⋅+⋅+

⋅+⋅+
=

zAzAA

zBzBB
zH  .                             (2) 

 

Ker enačba 2 vsebuje tudi pola, ki predstavljata povratni zanki, lahko postanejo taka IIR sita 

tudi nestabilna (zaoscilirajo …) in ker so zelo občutljiva na kvantizacijo koeficientov      

(slika 2.1) je sita višjih redov bolje sestaviti iz kaskade več sit drugega reda, kar predstavlja 

enačba (2). 
 

 
 

Slika 2.1: Odstopanje karakteristike IIR sita od želene (črtkano) zaradi samo 18 bitne kvantizacije koeficientov. 



2. Ciljni DSP algoritmi 
 

 9 

 

 
 

Slika 2.2: 1. in 2. direktna oblika IIR sit 2. reda primernih za 5 MAC operacij in kaskadna vezava le-teh. 

 

 Za optimalno porabo števila operacij se enačbo (2) običajno skalira s koeficientom A0, 

kar da enačbo: 
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ali z vhodnim faktorjem ojačanja (A0/B0), kar ponazarja enačba: 
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Obe enačbi imata sedaj samo še pet (v oklepajih) koeficientov namesto prej šest in s tem je 

enačbo (2) mogoče izvesti s petimi MAC operacijami. Obe izvedbi prikazuje tudi slika 2.2. 

Strukturo algoritma IIR sit najpogosteje izvajamo v eni od štirih možnih direktnih 

oblik enačbe (2), od katerih sem za načrtovanje arhitekture uporabil samo prvi dve. Prva 

enačba (slika 2.2 zgoraj) je zelo ugodna za realizacijo na DSP procesorjih s fiksno vejico, ker 

na poti signala najprej nastopajo ničle, šele nato poli in tako zahteva manjše dinamično 

območje računanja, drugo (slika 2.2 spodaj) pa odlikuje minimalna poraba pomnilnika, ker 

vsebuje samo dve zakasnitvi in je zato velikokrat imenovana tudi kanonična oblika. 

Za IIR sita je težje izračunati koeficiente kot za FIR sita in se jih običajno določi z 

(bilinearno) transformacijo analognih sit v digitalno različico. 

 

2.1.3 Spremenljiva sita 

 

 Ker je sitom IIR v direktni obliki zahtevno računati koeficiente, lahko za primer 

najosnovnejših oblik sit uporabimo spremenljivo sito (ang. state-variabile filter), ki je tudi tipa 

IIR, vendar omogoča enostavno spreminjanje karakterističnih parametrov sita in omogoča 

istočasno tri izhodne oblike. 

 

 

 

Slika 2.3: Spremenljivo sito, ki omogoča enostavno spremembo parametrov in tri izhodne oblike istočasno. 
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2.1.4 Preprosto RC sito 

 

 Včasih potrebujemo eksponenten odziv ali pa glajenje magnitude za določitev 

ovojnice signala, za kar običajno zadostuje enostavno RC sito (upor-kondenzator), kateremu 

lahko preko enake RC konstante analognega sita določimo digitalni ekvivalent z enako 

karakteristiko. 

 

 

 

Slika 2.4: Enostavno nizkoprepustno RC sito. 

 

 Sito s slike 2.4 je tipa IIR prvega reda. Ker vsebuje samo eno povratno vezavo ima 

samo en pol in je, razen za enosmerne signale, vedno stabilno. Obstajajo še druge 

ekvivalentne strukture, vendar ima to (prikazano na sliki 2.4),  prednost da ji lahko, čeprav ne 

neodvisno, poleg frekvence rezanja istočasno določimo tudi poljubno ojačanje. 

Če postavimo za koeficient A=1, povratna zanka nima več slabljenja in nastane 

integrator, ki v frekvenčnem prostoru predstavlja padajočo premico -6dB/oktavo. Ko 

koeficient A zmanjšujemo, se frekvenčna karakteristika integratorja od enosmerne 

komponente dalje začne izravnavati v značilno karakteristiko nizkoprepustnega sita. 

Koeficient A podaja enačba 

 

    

sF
cf

e

A
π2

1
= ,                                                            (5) 

 

kjer fc predstavlja frekvenco rezanja (ang. cutoff) pri -3dB, Fs pa frekvenco vzorčenja. 

Izravnanemu delu lahko s koeficientom B popravimo ojačanje na 0dB, če velja relacija: 

 

( )AB −= 1  .                                                      (6) 
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2.2 Oscilatorji 

 

2.2.1 Harmonični oscilatorji 

 

 Kot že omenjeno lahko zaradi napačnih koeficientov postanejo IIR sita nestabilna in 

zanihajo, kar lahko uporabimo za harmonični oscilator. Potrebujemo torej sito z neskončno 

kvaliteto in začetni pulz, katerega velikost določa amplitudo sinusnega signala. 

 Če situ slike 2.3 določimo koeficient Q = 0, dobi sito neskončno kvaliteto. Če ga z 

začetnim pulzom amplitude zaženemo, dobimo kvadraturni oscilator, kjer BP izhod 

predstavlja sinus, LP izhod pa kosinus, iz obeh pa še vse druge fazne kote, npr. za generiranje 

trifazne napetosti pri  krmiljenju trifaznega motorja. 

 

2.2.2 Relaksacijski oscilatorji 

 

 Relaksacijski oscilatorji predstavljajo skupino neharmoničnih oscilatorjev, ki 

generirajo nezvezne (lomljene) signalne oblike kot so žaga, trikot, kvadrat in podobne. 

 Žago lahko izvedemo z integratorjem, ki prišteva neko vhodno vrednost prejšnjemu 

rezultatu in če ta doseže maksimalno ali minimalno vrednost, to postavimo nazaj na začetno 

vrednost. Frekvenca takega oscilatorja je proporcionalna vhodu v integrator. 

 Trikot dobimo iz žage, če to postavimo tako, da sta njuna maksimum in minimum 

simetrično okrog vrednosti nič in naredimo absolutno vrednost take žage. 

 Kvadrat lahko dobimo tako iz žage kot iz trikota, če ju primerjamo z neko pragovno 

vrednostjo, ki določa kdaj nastopi minimum in kdaj maksimum kvadrata. Če pragovno 

vrednost spreminjamo, dobimo kvadratni signal, kateremu spreminjamo (moduliramo) širino 

pulza (ang. pulse width modulation ali PWM), tak signal pa je na splošno zelo uporaben npr. 

za efektivnejšo regulacijo obratov močnostnega enosmernega motorja, ki se odziva na 

povprečno vrednost signala PWM. 

 Relaksacijski oscilatorji torej zahtevajo od DSP procesorja sposobnost, da lahko 

detektira neko vrednost in se nanjo pogojno odzove. Ker taki nezvezni signali generirajo tudi 

veliko harmonshih komponent, ki se preko Nyquistove frekvence (Fs/2) preslikajo nazaj (ang. 

aliasing), lahko tako popačene signale izboljšamo z anti-alias filtri in/ali prevzorčenjem, kar je 

priporočljivo za signale višjih frekvenc. 
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Slika 2.5: Žaga (rumena) kot izhodišče trikotnega (levo) in PWM (desno) signala. 

 

2.3 Procesiranje dinamike signalov 

 

 Procesiranje dinamike signalov predstavlja ugotavljanje njihove jakosti in na tej 

podlagi izvedbo korekcije teh istih signalov ali katerih drugih tako krmiljenih signalov. Tako 

procesiranje zajema npr. omejitev zagonskega toka motorja na maksimalno še dopustno ali pa 

avtomatsko korekcijo glasnosti radijskih sprejemnikov (ang. automatic gain control ali AGC). 

 Ker procesiranje dinamike signalov običajno zajema tako ali drugačno obliko 

detekcije nečesa, mora biti za tako procesiranje DSP procesor sposoben medsebojne 

primerjave signalov in na podlagi rezultatov le-te tudi pogojnega izvajanja ustreznega dela 

programske kode. 

Algoritmov za procesiranja dinamike je preveč, da bi jim lahko vsem prilagodili 

arhitekturo DSP procesorja, za diplomsko delo sem se odločil za njihove najpogostejše 

sestavne dele, to so detektorji dinamike. 

 

2.3.1 Detektor magnitude 

 

 Detektor magnitude ugotavlja povprečno vrednost vrhov absolutne vrednosti signala 

(usmerjen signal), kar predstavlja ovojnico takega signala, kot prikazuje slika 2.6. 
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Slika 2.6: Odziv vezja s slike 2.7 predstavlja Ovojnico (rdeče) usmerjenega (modro) vhodnega signala (sivo). 

 

 Detektor magnitude na sliki 2.7 lahko dobimo s predelavo enostavnega 

nizkoprepustnega RC sita s slike 2.5 tako, da vhodni del s koeficientom B zamenjamo s 

pretvornikom absolutne vrednosti, seštevalnik pa s preklopnim stikalom, ki iz povratne 

vezave preklopi na izhod pretvornika absolutne vrednosti vsakič, ko je absolutna vrednost 

vhodnega signala večja od eksponentno padajočega signala povratne zanke. 

 Za absolutno funkcijo potrebujemo zmožnost procesorja za pogojno množenje z -1, ki 

v primeru negativne vhodne vrednosti to popravi v pozitivno. Potrebna je tudi sposobnost 

primerjanja dveh števil in na podlagi rezultata primerjave tudi pogojno odločanje katera od 

vrednosti naj se upošteva. 

 

 
 

Slika 2.7: Detektor magnitude. 

 

2.3.2 Detektor efektivne vrednosti (RMS) 

 

 Detektor efektivne vrednosti (ang. root mean square ali RMS) je uporaben predvsem 

zato, ker je njegov izhod proporcionalen jakosti vhodnega signala. Tako lahko RMS detektor 

pravilno predstavi npr. glasnost zvoka ali pa moč, ki se troši na bremenu. 
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Delovanje RMS detektorja podaja enačba: 

 

( ) nnxxRMS n K2,1,0,)( 2 ==  ,                       (7) 

 

ki predstavlja koren povprečne vrednosti kvadrata vhodnega signala in po kateri lahko 

sestavimo ustrezen algoritem primeren za izvedbo z MAC operacijami. 

Kvadriranje v enačbi (6) izvedemo z množenjem vhodnega signala samega s seboj 

tako, da tudi koeficient MAC operacije predstavlja isti vhodni signal. Torej če procesor nima 

kvadratne funkcije, lahko to izvede s kopiranjem signala v koeficient. 

Povprečenje izvedemo z nizkoprepustnim sitom, npr. kar z enostavnim sitom s       

slike 2.7.  

Korenjenje predstavlja inverzno funkcijo kvadriranja, inverzne funkcije pa lahko 

izvedemo tako, da jih postavimo v povratno zanko (podobno operacijskemu ojačevalniku) 

kot je za koren prikazano na sliki 2.8 skrajno desno, kjer koeficient G predstavlja ojačanje, s 

povečanjem katerega se izboljša natančnost povratne zanke. 

Če imamo na voljo tudi vezje za logaritem in eksponent, ki sta pri procesiranju 

dinamike signalov precej priročni, lahko korenjenje izvedemo po enačbi: 

 

( )x

ex
ln

2

1

=  .                                                         (8) 

 

Za obe izvedbi pa moramo zagotoviti pozitivne vhodne vrednosti, da se izognemo nasičenju. 

 

 
 

Slika 2.8: RMS detektor. 
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Slika 2.9: Odziv vezja s slike 2.8 predstavlja efektivno vrednost (rdeče), ki jo dobimo s korenjenjem povprečne 

vrednosti (zeleno) in kvadriranjem (modro) vhodnega signala (sivo). 

 

2.4 Regulacijski sistemi 

 

 Teorija regulacij z negativno povratno zanko zajema zelo široko področje uporabe in 

presega okvire samo avtomatike in robotike. Take sisteme najdemo pogosto tudi v naravi, kjer 

skrbijo za ohranitev ravnovesij. Značilno delovanje večine regulacijskih zank lahko 

najpogosteje predstavimo s PID regulatorjem. 

 

2.4.1 PID regulator 

 

 PID (ang. proportional integral derivative) regulator se pogosto uporablja za regulacijo 

linearnih sistemov z negativno povratno zanko, ki opazuje izhod nekega procesa in ga 

primerja z želenim vhodom, iz njune razlike pa poda napako odstopanja. To obdela PID 

regulator, katerega sestavljajo naslednji elementi: 

 

- produkt oz. množenje podaja ojačanje povratne zanke, 

- integrator predstavlja numerično integriranje. 

- diferenciator predstavlja numerično odvajanje, 



2. Ciljni DSP algoritmi 
 

 17 

in ga v njegovi najosnovnejši obliki predstavlja slika 2.10,  

 

 
 

Slika 2.10: PID regulacija nekega procesa. 

 

kjer proces predstavlja npr. regulirane vrtljaje servo motorja ali stabilizacijo napetosti 

digitalnega preklopnega napajalnika itd. pod različnimi izhodnimi obremenitvami. 

 Vpliv ojačenja (P) v povratni zanki je omenjen v podpoglavju 2.1.3, izvedba 

integratorja (I) v 2.3.2,  diferenciator (D) pa predstavlja preprosto razliko med trenutnim in 

prejšnjim vzorcem. Odziv PID regulatorja določajo konstante Kp, Ki in Kd, za katere je bilo 

razvitih več metod za njihovo optimalno nastavitev in zagotovitev, da je sistem stabilen. 

Ojačanje običajno skrbi za primerno občutljivost zanke na napako, integrator odpravlja 

akumulacijo napake morebitnih odstopanj, diferenciator pa služi hitrejšemu odzivu. 

 

 
 

Slika 2.11: Primeri odzivov na nenadno vhodno napako e(t) (sivo) za podkritičen (modro), kritičen (zeleno) in 

nadkritičen (rdeče) odziv PID regulatorja s slike 2.10. 
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3. Integrirana vezja FPGA 

 

 Kratica FPGA (Field Programable Gate Arrays) označuje programirljiva integrirana 

vezja, katerim lahko, podobno kot pri nekoliko starejši tehnologiji CPLD (ang. Complex 

Programable Logic Device), uporabnik programsko določi neko digitalno logično vezje. 

Integrirana vezja FPGA omogočajo večjo fleksibilnost, CPLD integrirana vezja pa zaradi 

preprostejše strukture omogočajo manjše in bolj predvidljive zakasnilne čase in s tem višjo 

hitrost delovanja, tako da so vseeno še vedno zelo aktualna. 

Opise logičnih vezij, ki jih nameravamo vpisati v ciljna programirljiva integrirana 

vezja, izvajamo skoraj izključno z visokonivojskimi opisnimi jeziki kot sta  npr. VHDL ali 

Verilog, tako da podrobno o ciljnem integriranem vezju ni potrebno veliko vedeti. Vendar pa 

splošno razumevanje osnovnega delovanja in zgradbe strojne opreme med samim 

programiranjem pomaga k boljši optimizaciji in boljšemu predvidevanju, kaj lahko na koncu 

pričakujemo od nastajajočega dizajna. 

 

 

 

Slika 3.1: Poenostavljena zgradba integriranih vezij FPGA [9]. 
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3.1 Integrirano vezje XC3S200 

 

 V tem diplomskem delu sem za izvedbo digitalnega signalnega procesorja izbral 

FPGA integrirano vezje XC3S200 družine Spartan-3 proizvajalca Xilinx, ki za izgradnjo 

logičnih vezij omogoča  ekvivalent 200 000 logičnim vratom. 

Tako kot je značilno za vsa integrirana vezja FPGA, je tudi Xilinxova družina Spartan-

3 zgrajena iz matrike celic, med katerimi so vodi, na katere se celice lahko povežejo, vodi 

sami pa se končajo v križiščih, ki usmerjajo signale vodov, podobno kot na sliki 3.3. 

 

 

 

 

Slika 3.2: Arhitektura družine Spartan-3 [1]. 

 

 Arhitektura Xilinxove družine Spartan-3 integriranih vezij FPGA vsebuje naslednje 

osnov ne programirljive sestavne dele: 

 

- konfigurabilni logični bloki, 

- blok RAM pomnilniki, 

- množilni bloki, 

- vhodno-izhodni bloki, 

- digitalni upravitelji ure. 
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Poleg teh pa imajo nekateri modeli še DSP (ang. digital signal processing) bloke, ki zmorejo 

operacije MAC (ang. multiply-accumulate) za pohitritev DSP algoritmov. 

 

3.3.1 Konfigurabilni logični bloki 

 

 Vsak konfigurabilni logični blok (ang. configurable logic block ali CLB) vsebuje štiri 

tako imenovane rezine (ang. slice), ki so razporejene v levi in desni par, vsak s svojo 

neodvisno verigo prenosnih signalov. Levi par omogoča poleg kombinacijske logike še 

implementacijo premikalnih (shift) registrov in sestavo po vezju porazdeljenega RAM ali 

ROM pomnilnika, desni pa samo implementacijo kombinacijske logike in ROM pomnilnika. 

 

 

 
Slika 3.3: Razvrstitev rezin znotraj CLB [1]. 

 

 Vsaka rezina vsebuje dve štirivhodni preslikovalni tabeli (ang. look-up table ali LUT) 

v obliki 16 enobitnih RAM lokacij, ki služijo za implementacijo različnih  štirivhodnih 

logičnih funkcij ali za sestavo RAM/ROM pomnilnika in dva flip-flopa tipa D, s katerimi 

implementiramo registre in zapahe, ki tako omogočajo izvedbo sekvenčne logike. 
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Slika 3.4: Poenostavljen diagram leve rezine [1]. 
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3.3.2 Blok RAM pomnilniki 

 

Kljub temu da lahko RAM in ROM pomnilnike implementiramo z uporabo CLB celic, 

pa dodatni blok RAM pomnilniki omogočajo shrambo večjih količin podatkov. Izvedeni so 

zelo fleksibilno, saj omogočajo izvedbo več vrst RAM in ROM pomnilnikov in več načinov 

dostopanja do podatkov. 

Blok RAM pomnilniki so izvedeni dvovratno iz dveh enakovrednih vrat, ki lahko v 

nekem trenutku neodvisno ena od drugih v pomnilnik pišejo ali iz njega berejo. Ker ima oboje 

vrat tudi ločene krmilne signale, lahko do vrat dostopamo tudi z različno periodo, kar je zelo 

priročno npr. pri video vmesnikih, kjer procesor s pisanjem ne sme motiti branja na zaslon. 

 

 
 
Slika 3.5: Blok RAM pomnilniki omogočajo dvovratne in enovratne ( (1)/(2) ) podatkovne prenose [1]. 
 

Slika 3.5 prikazuje ločeni poti za branje in pisanje posameznih vrat, slika 3.6 pa ob 

sočasnem pisanju in branju ponazarja možne relacije: 

 

- najprej piši 

- najprej beri 

- branje brez spremembe 

 

 
 

Slika 3.6: Relacije med sočasnim pisanjem in branjem opazovanih vrat [1]. 
 

 



Načrtovanje digitalnega signalnega procesorja 
 

 24 

 

 

 

Slika 3.7: Možna organizacija blok RAM pomnilnikov Xilinx-ove FPGA družine Spartan-3 [1]. 
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V primeru dostopanja obojih vrat do iste lokacije so rezultati nepredvidljivi, razen  

takrat ko ena vrata vpisujejo, druga pa berejo, če je oboje vrat v načinu najprej beri. V 

primeru dostopanja obojih vrat, ko oboja istočasno vpisujejo, ne pride do fizične poškodbe. 

 Blok RAM  pomnilnik je izveden v celoti sinhrono, kar pomeni, da je tudi branje 

izvedeno ob fronti ure, kar moramo upoštevati tudi v našem dizajnu s pravilnim programskim 

opisom, da ga lahko uporabimo. Asinhroni pomnilniki pa se lahko implementirajo samo iz  

CLB celic, ki pa lahko hitro poidejo. 

 S kombiniranjem več blok RAM pomnilnikov je mogoče sestaviti tudi pomnilnike, ki 

lahko imajo več kot samo dvoje vrat. 

 Blok RAM pomnilnik je kapacitete 18 K-bitov, ki se lahko razporedijo na različne 

načine, ki so prikazani na sliki 3.7. V tem diplomskem delu uporabljen model družine 

Spartan-3 XC3S200 ima na razpolago 12  takih blok ram pomnilnikov.  

 

3.3.3 Množilni bloki 

 

 Množenje lahko izvajamo s kombinacijsko logiko, ki jo lahko implementiramo tudi iz 

CLB celic, vendar so pri družini Spartan-3 na voljo tudi množilni bloki že v strojni opremi, ki 

so veliko hitrejši in zmorejo množenje dveh 18 bitnih števil, pri tem pa pridelajo poln 36 bitni 

rezultat. 

 Model družine Spartan-3 XC3S200, ki sem ga uporabil, ima na voljo 12  takih 

množilnih blokov, ki se uporabijo, če v naši programski kodi uporabljamo znak za produkt 

(*). 

 

3.3.4 Vhodno-izhodni bloki 

 

Vhodno-izhodni bloki (ang. input-output block ali IOB) povezujejo implementirano 

vezje z izhodnimi priključki. Tako ti bloki določajo ali je priključek vhod ali izhod, izhodu 

omogočajo stanje visoke impedance, kombiniranje priključkov v pare za visoko zmogljiv 

diferencialni prenos, omogočajo prenos podatkov ob obeh frontah ure (ang. double data rate 

ali DDR), digitalno lahko nastavijo zakasnitve in s tem časovno izravnavo ter digitalno 

nastavijo izhodno in vhodno impedanco in s tem pravilno impedančno zaključitev 

visokofrekvenčnih vodov. 
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Slika 3.8: Poenostavljen diagram posameznega IOB [1]. 
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3.3.5 Digitalni upravitelji ure 

 

 Družina Spartan-3 ima lahko do štiri digitalne upravitelje ure (ang. digital clock 

manager ali DCM) ti pa omogočajo distribucijo urinih signalov preko za to namenjenih osmih 

visoko zmogljivih vodov za časovno skladnost, omogočajo tudi fazne zakasnitve ter množenje 

in deljenje urine frekvence. 

 

 

 
 

Slika 3.9: DCM funkcionalni blok in pripadajoči signali [1]. 
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4. Digitalni signalni procesor DSPU1K36 

 

 
 

Slika 4.1: Poenostavljen blok diagram digitalnega signalnega procesorja DSPU1K36. 
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DSPU1K36 je oznaka DSP procesorja tega diplomskega dela in pomeni digitalna 

signalna procesna enota (ang. Digital Signal Processing Unit), ki lahko med vsakim 

vzorčenjem signalov izvede 1K oz. 1024 operacij nad 36 bitov širokimi podatki. 

Kljub temu, da so DSP algoritmi v realnem času računsko precej intenzivni, so to 

večinoma linearni programi, ki se nepretrgoma izvajajo v zanki in vsebujejo ne pogosto ter 

enostavno pogojno programsko kodo. DSPU1K36 je namenjen predvsem DSP algoritmom za 

obdelavo podatkovnih tokov, s poudarkom na ugodnem razmerju med enostavnostjo in 

funkcionalnostjo arhitekture. Tako je priporočljivo izvajanje kode, ki ni časovno kritična, kot 

je npr. ne pogost izračun novih konstant, na zato bolj primernem zunanjemu klasičnem 

krmilnem procesorju. Ta naj se odzove na zahtevo uporabnika in osveži ustrezne parametre 

ter morebiti tudi program DSPU1K36. 

 Ker je poudarek na enostavnosti arhitekture, ta ne omogoča pravih pogojnih skokov. 

Namesto teh so implementirani ukazi, ki se pogojno izvedejo ali izpustijo del kode. Pogojne 

izpuste bi sicer lahko enostavno nadomestili z pogojnimi skoki tako, da bi ob izpolnjenem 

pogoju namesto nalaganja števila praznih ciklov v izpustni števec to nadomestili z nalaganjem 

novega naslova v programski števec, a bi kljub enaki kompleksnosti obeh mehanizmov s tem 

več izgubili, kot pa pridobili, še posebno ob upoštevanju, da je pogojna programska koda 

večinoma izredno kratka. Izvedba z izpuščanjem omogoča: 

 

- preprosto generiranje krmilnih signalov za I2S serijsko komunikacijo z ADC in 

DAC kar iz določenih odcepov programskega števca, 

- preprosto in učinkovitejšo implementacijo cevovoda pri množenju in s tem 

poenostavitev in/ali pohitritev množilnega vezja, 

- preprosto in deterministično načrtovanje vedno izvedljivega programa kjer ni 

možnosti, da se ne bi zaradi izvajanja dodatne pogojne programske kode celoten 

program pravočasno zaključil pred novim vzorčenjem signalov. 

 

Sicer izpuščanje delov programa pomeni, da takrat procesorsko jedro miruje in je 

neizkoriščeno, vendar kot že omenjeno, so ti deli programa kratki, običajno dolžine nekaj 

ciklov, kar je manj kot število praznih ciklov, potrebnih za praznjenje in ponovno polnjenje 

morebitnega 36 x 36 množilnika z npr. 36 stopenjskim cevovodom. Ravno tak množilnik pa  

omogoča izvedbo hitrega množenja tudi v cenejših integriranih vezjih FPGA in CPLD, ki 

nimajo množilnih blokov že vgrajenih v strojno opremo. 
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4.1 Pomnilni prostor 

 

Za DSPU1K36 procesorsko jedro sem izbral Harvard arhitekturo, ki omogoča hkraten 

dostop do več delov pomnilnika hkrati in s tem omilitev problema ozkega grla prenosa 

podatkov med procesnim jedrom in pomnilnikom, ki ga ima Von Neumanova arhitektura, 

vendar pa je naslavljanje več pomnilnikov hkrati tudi bolj kompleksno. Tako ima DSPU1K36 

pomnilnik razdeljen na tri dele: 

 

- P-RAM, ki predstavlja programski pomnilnik, 

- Y-RAM, ki predstavlja parametrični pomnilnik, 

- X-RAM, ki predstavlja podatkovni pomnilnik. 

 

Take oznake so zelo pogoste tudi pri drugih DSP procesorjih. 

Poleg trojnega hkratnega pomnilniškega dostopa pa omogoča DSPU1K36 tudi sočasno 

zajemanje in shranjevanje podatkov v isti urini periodi, ki je možno zato, ker so vsi trije 

pomnilniki dvovratni, kar pomeni, da lahko tak pomnilnik istočasno bere ali piše v dve 

različni pomnilniški lokaciji hkrati. Tako so za DSPU1K36 arhitekturo prva vrata rezervirana 

za vpisovanje, druga pa za branje.  

V P-RAM pomnilnik lahko preko krmilnega vmesnika piše samo zunanji krmilni 

procesor, ker ni predvideno, da bi procesor DSPU1K36 sam sebi spreminjal program, medtem 

ko lahko v X-RAM in Y-RAM pomnilnika piše poleg krmilnega vmesnika tudi jedro samo, ki 

ju med vpisovanjem vidi kot enoten XY pomnilni prostor, X-RAM na nižjih naslovih, takoj 

za njim pa Y-RAM na višjih naslovih.  

 

4.1.1 Programski števec 

 

 Ker je celoten programski prostor DSPU1K36 namenjen izvajanju linearne kode v 

zanki, je temu tudi prilagojen programski števec. Ta je širine 10 bitov, kar ravno ustreza 1024 

naslovnim lokacijam strojne programske kode, kar kot že omenjeno, nakazuje tudi oznaka 

DSPU1K36.  

Ker ni programskih skokov, programski števec ne potrebuje vezja za nalaganje nove 

programske pozicije in ker 1024 predstavlja polno izkoriščenost od možnih 10 bitnih 

naslovov, ne potrebuje niti reset vezja za doseg štetja manjšega od 1024. Tako enostavno teče 
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v krogu s porastom 1 na vsako urino periodo in lahko poleg naslovov enostavno generira tudi 

krmilne pulze za I2S protokol, ki so kar ustrezni odcepi, če vemo, da vsak naslednji bit stran 

od bita, ki ga krmili ura, deli frekvenco prejšnjega bita točno za polovico. 

 

 

Deljenje z 2 Frekvenca Odcep števca 

/ 50 MHz  

1x 25 MHz (LSB ) 

2x 12,5 MHz Fs * 256 = I2S - SYSCLK 

3x 6,25 MHz  

4x 3,125 MHz Fs * 32 = I2S - BCK 

5x 1,5625 MHz  

6x 781,250 kHz  

7x 390,625 kHz  

8x 195,3125 kHz  

9x 97,65625 kHz  

10x 48,828125 kHz Fs = I2S - WS (MSB)  

 
Tabela 4.1: Možne frekvence odcepov števca med 50 MHz uro in 48 kHz frekvenco vzorčenja Fs. 1x predstavlja 

1. odcep, ki ga direktno poganja ura, ta pa potem poganja naslednje odcepe. 
 

 

Ker ima I2S serijski protokol, ki sem ga uporabil, za komunikacijo z ustreznim I2S 

avdio ADC in DAC vzorčno frekvenco 48 kHz, pomeni, da mora procesorsko jedro izvajati 

operacije pri približno 50 MHz, da lahko vmes ciklično pregleda vseh 1024 programskih 

lokacij: 

 

48 kHz * 1024 = 49.152 MHz 

 

Ker pa je ura na razvojnem sistemu dejansko točno 50 MHz je frekvenca vzorčenja nekoliko 

višja in nestandardna: 

 

50MHz / 1024 = 48,828125 kHz ,  

 

kar je tudi frekvenca s katero DSPU1K36 ponavlja DSP program dolžine največ 1024 ukazov. 
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4.1.2 P-RAM 

 

V P-RAM pomnilniku se nahaja celoten DSP program dolžine 1024 lokacij, katere 

naslavlja programski števec in v katerih so zakodirani naslednji podatki: 

 

- koda ukaza: DSPU1K36 premore 8 ukazov, ki so kodirani s tremi biti in ti so tudi 

polno izkoriščeni (23=8). Postavljeni so na začetek (MSB) programske besede. 

- naslov branja podatka: Ker ima DSPU1K36 v trenutni izvedbi tudi za 

podatkovni X-RAM pomnilnik določenih 1024 lokacij, je za njihovo naslavljanje 

potrebnih 10 bitov. Ti so umeščeni za biti kode ukazov in ko ne naslavljajo vrat  

X-RAM pomnilnika, lahko podajajo število izpustnih ciklov ali pa tudi nič.  

- naslov vpisovanja podatka: Ker DSPU1K36 omogoča vpisovanje podatkov tudi 

v parametrični pomnilnik, ki je enako velik kot podatkovni pomnilnik, je za 

naslavljanje lokacije shranjevanja v XY pomnilni prostor potreben en bit več, torej 

11 bitov. Ti so umeščeni na konec (LSB) programske besede in ko ne naslavljajo 

prvih vrat XY pomnilnega prostora predstavlja zadnjih 6 bitov (LSB) podane 

pogoje. 

 

Tako je za celotno programsko besedo v trenutni izvedbi potrebnih 24 bitov (3+10+11). 

DSPU1K36 je načrtovan za Xilinxovo FPGA družino integriranih vezij Spartan-3, ki 

lahko 1024 lokacij umestijo v vgrajene RAM pomnilne bloke v vsakem primeru samo iz 36 

bitov širokih besed, kot to nakazuje slika 3.7, zato so za vse tri dele programske besede 

rezervirani dodatni biti za morebitno kasnejšo nadgradnjo. Tako je dejanska programska 

beseda sestavljena iz: 

 

- 7 bitov (MSB) za kodo ukaza, 

- 14 bitov za naslov želenega podatka, 

- 15 bitov (LSB) za naslov shranitve rezultata. 

 

DSPU1K36 je v trenutni izvedbi načrtovan za direktno priključitev na 32 bitno 

podatkovno vodilo zunanjega krmilnega procesorja, zato 32 bitov iz krmilnega vmesnika 

zgornjih 4 bitov (MSB) 36 bitne programske besede ne doseže, tako da bi morebitna razširitev 

nabora ukazov zahtevala drugačen način vpisovanja programskih besed. 
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Ker je za naslavljanje branja podatkov na voljo 14 bitov, to pomeni da lahko X-RAM 

pomnilnik razširimo do 16 kilobajtov lokacij (214) in ker je za vpisovanje na voljo še dodaten 

bit, torej skupaj 15 bitov, to pomeni enako velik tudi Y-RAM, ta pa zaradi tesne naveze 

omogoča enako velik tudi P-RAM. 16 kilobajtov dolg program pa ob 50 MHz uri pomeni 

vzorčno frekvenco 3 kHz, kar zadostuje npr. DSP algoritmom za krmiljenje in regulacijo. 

 

4.1.3 Y-RAM 

 

Pri DSP aplikacijah je najbolj uporabna kombinacija operacij zaporednega in 

ponavljajočega se množenja in prištevanja (akumulacije), zato je smiselno ti operaciji združiti 

v en ukaz, ki ga običajno označimo s kratico MAC (ang. multiply-accumulate). Zmnožke 

večinoma prištevamo k prejšnji vrednosti, ki ostane v registru akumulatorja, medtem ko za 

množenje potrebujemo poleg nekega podatka iz pomnilnika še nek dodaten množilni 

parameter. Če želimo oba podatka prebrati istočasno, je poleg podatkovnega pomnilnika 

potreben dodaten ločen parametrični pomnilnik, ki je običajno označen kot   

Y-RAM. 

Pri večini MAC operacij potrebujemo v vsakem naslednjem koraku nov parameter, 

zato sem za arhitekturo DSPU1K36 določil, da tudi Y-RAM pomnilnik naslavlja kar 

programski števec in je tako dolžina Y-RAM pomnilnika enaka P-RAM pomnilniku, torej 

1024. Iz tega sledi, da ob vsaki novi prebrani programski besedi dobimo tudi ustrezen nov 

parameter, ki je tako nekako tudi del programa. Tak način naslavljanja arhitekturo še dodatno 

poenostavi, pa tudi programska beseda v P-RAM pomnilniku je tako krajša, ker ta naslavlja 

en podatek (parameter) manj. Če je že potreben večkrat enak parameter, je ta lahko večkrat 

ponovljen na ustreznih lokacijah. 

Za dodatno fleksibilnost procesorja DSPU1K36 si ta, poleg krmilnega vmesnika, 

lahko tudi sam spreminja parametre v Y-RAM-u. To je zelo priročno pri npr. adaptivnih sitih 

ali modulaciji, omogoča pa tudi enostavno izvedbo funkcije x2 (x2 = x * y , y = x) in računanje 

aproksimacijskih (Taylorjevih) polinomov (… dx3 + cx2 + bx + a =… x*(x*(x*d + c) + b) + a 

oz. … x*y2 + a,  … y2= x* y1+ b,   y1= x*d + c ). 

Glede na možne širine RAM blokov (slika 3.7) pri integriranem vezju FPGA, katerega 

sem uporabil, je za 1024 lokacij Y-RAM pomnilnika bila izbrana širina besede 36 bitov, ker 

se je v simulaciji zelo pomembnih IIR sit pri nižjih frekvencah izkazalo, da so koeficienti sita 

širine 18 bitov premalo natančni za dovolj dober nadzor karakteristike sita. 
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4.1.4 Naslovni prostor X 

 

4.1.4.1 X-RAM 

 

Pri vsaki periodi vzorčenja med obdelavo od vhodnih do izhodnih signalov večinoma 

nastajajo tudi vmesni rezultati, ki jih moramo hraniti za nadaljnjo obdelavo v isti ali naslednji 

periodi. Včasih potrebujemo tudi kakšne dodatne začetne vrednosti ali pa samo konstante. 

Vse take podatke hranimo v podatkovnem pomnilniku, ki ga pri DSPU1K36 predstavlja  

X-RAM. 

Ker je DSP algoritmov poljubno mnogo, je tudi neskončno mnogo načinov v kakšnem 

vrstnem redu se bodo podatki brali iz pomnilnika in rezultati nazaj vpisovali. Zato je za večjo 

splošnost DSPU1K36 procesorja X-RAM pomnilnik naslovljen neposredno iz programske 

besede, ki vsebuje dva naslova, krajšega za branje, za en bit daljšega pa za vpisovanje, ki je 

združeno z vpisovanjem tudi v Y-RAM. Kot že omenjeno je tudi X-RAM pomnilnik 

dvovratni, zato sta lahko obe operaciji izvedeni sočasno v isti urini periodi. 

Tudi za X-RAM pomnilnik sem izbral dolžino 1024 lokacij v smislu, da lahko 

DSPU1K36 med vsakim zajemom vhodnih vzorcev tako ali drugače izvede največ 1024 

ukazov iz P-RAM pomnilnika, ki lahko obdelajo 1024 ali manj podatkov. 

V diplomskem delu sem za vhode in izhode uporabil avdio AD/DA pretvornike, ki 

generirajo oz. sprejmejo 24 bitne signalne besede. Da ne zavržemo dela informacij teh besed,  

je smiselno, da se hrani njihova celotna bitna širina, vendar lahko za 1024 takih besed po  

sliki 3.7 v uporabljenem integriranem vezju FPGA izberemo le širino 36 bitov, kar je 12 bitov 

več. 

Ker vsak bit neke binarne besede omogoča enkrat večjo vrednost oz. približno za  

6dB večji doseg, imajo tako 24 bitne besede vsaj teoretično 144dB veliko dinamično 

območje, vendar se tudi najboljši 24 bitni avdio AD/DA pretvorniki v praksi izkažejo 

nekoliko slabše. Za predstavo lahko vzamemo, da je slišni razpon med nadpražnim 

zaznavanjem in glasnostjo bolečine pri povprečnem človeku približno 120dB, kolikor danes 

dosegajo najboljši avdio AD/DA pretvorniki, kar pomeni, da je le približno zgornjih 20 bitov 

brez napak. 

Obdelovanje signalnih podatkov pa lahko v določenih primerih zahteva tudi večji 

dinamični razpon vmesnih rezultatov, kot ga imajo signali sami. Če so signali samo preveliki 

ali samo premajhni jih lahko ustrezno skaliramo, vendar obstajajo tudi primerih, ko sta 
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kritični obe skrajnosti hkrati. Tak primer predstavlja npr. IIR sito z visoko resonanco, ki lahko 

signal ojači za več decibelov in povzroči popačenje. Ker pa je IIR sito rekurzivno, ima tudi 

povratne zanke, zaradi katerih lahko v istem primeru, kljub odsotnosti signala, premajhna 

natančnost povzroči slišne nekorelirane oscilacijam podobne signale. Za izboljšanje takih in 

podobnih situacij se zdi smiselno uporabiti tudi tistih prej omenjenih 12 bitov, ki bi sicer 

ostali neizkoriščeni in podatkovne besede na vsaki strani razširiti za 6 bitov, kar nanese ravno 

36 bitov (6 + 24 + 6) in je tako X-RAM pomnilnik polno izkoriščen. 

 

4.1.4.2 Modulo naslavljanje 

 

 Nekateri DSP algoritmi, kot so to npr. sita, zahtevajo, da pri vsakem vzorčenju po 

načinu FIFO (ang. first in first out) zamikamo podatke v smislu zaporednega shranjevanja 

nekaj preteklih vzorcev. DSPU1K36 procesor je bil od samega začetka načrtovan tudi za 

učinkovito izvedbo zamikanja, da tako vsebuje funkcionalnost, da lahko ob branju nekega 

podatka tega sočasno v isti urini periodi vpiše na neko drugo lokacijo X-RAM pomnilnika, 

naslova branja in povratnega vpisovanja pa sta, kot že omenjeno, vsebovana v programski 

besedi. 

 Med načrtovanjem sem nastajajočo arhitekturo ves čas primerjal z zahtevami DSP 

algoritmov in tako se je pri pisanju hipotetičnih testnih programov v psevdozbirniku (ang. 

psevdoassembler) izkazalo, da bi bilo lažje in pregledneje pisati programe, če bi se določeni 

podatki zamikali kar sami od sebe. Tak mehanizem mi je tudi uspelo realizirati, tako da 

omogoča arhitektura DSPU1K36, ki sem jo izvedel, dva načina zamikanja podatkov: 

 

- programski zamik podatkov z izbiro ustreznega ukaza, 

- avtomatski zamik podatkov po modulo načinu, z navedbo začetnega in končnega 

naslova X-RAM pomnilnika, med katerima naj se podatki zamikajo.  

 

Ker več podatkov v pomnilniku vsekakor ne moremo premakniti istočasno, se avtomatski 

zamik poslužuje zamikanja naslovov X-RAM pomnilnika s prištevanjem prosto tekočega 

števca, ki spremeni vrednost ob vsakem novem vzorčnem oz. programskem ciklu. 

 Najprej sem izdelal zamik podatkov kar celega X-RAM pomnilnika v smislu, da 

podatke, katerih ne želimo zamikati, sočasno ob prvem branju z ustreznim ukazom tudi 

zamaknemo in imajo tako ob naslednjem vzorčenju pravilno popravljeno lokacijo, a se je 
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kasneje z vidika pisanja programov to izkazalo za manj praktično. Tako pisanje programov, ki 

potrebujejo zamik poenostavimo, a hkrati postane pisanje programov, ki ne potrebujejo 

zamika težavnejše, zato je bila potrebna rešitev, ki bi zamikala samo nek določen del X-RAM 

pomnilnika 

Tako je bil prištevalnik nadalje nadgrajen v modulo prištevalnik, ki želenemu naslovu 

podatka tako kot prej prišteje vrednost števca ciklov, ki je še vedno 10 biten, tako da je še 

vedno omogočeno zamikanje celotne dolžine X-RAM pomnilnika. Vendar predstavlja v tem 

primeru izhod modulo prištevalnika pri konstantnem vhodnem naslovu nič krožno štetje po 

modulo načinu, kar pomeni od poljubne začetne do poljubne končne vrednosti. 

 

 
Slika 4.3: Naslavljanje podatka v delu modulo naslovljenega pomnilnika preko naslova 4 ob različnih trenutkih. 
 

Modulo štetje matematično predstavlja ostanek, ki ga dobimo pri deljenju števnega 

števila z želenim dosegom štetja. (Štetje po modulu 12 predstavlja npr. številčnica ure.). Pri 

DSPU1K36 modulo izračuna modulo prištevalnik iz razlike med začetno in končno 

vrednostjo zamikanja, ki sta obe podani vsaka v svojem registru, in tako dobljeno modulo 

naslavljanje odmakne od začetka X-RAM pomnilnika za začetno vrednost. Ker bi pa deljenje 
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zahtevalo preveč kompleksno vezje, je bil uporabljen trik z odštevanjem od binarnega (2n) 

modula. Najprej se iz želenega modula kar preko preslikovalne tabele določi najmanjši 

binarni modulo, ki je še večji od zahtevanega modula in v primeru, da nek naslov preko 

binarnega modula prekorači končno mejo, se od takega naslova odšteje zahtevan modulo. 

Kot to nakazuje slika 4.3, je znotraj modulo zanke pravzaprav nemogoče vedeti do 

katere fizične lokacije pomnilnika se dejansko dostopa, ker je poleg zahtevanega naslova to 

odvisno tudi od števila pretečenih vzorčnih oz. programskih ciklov, ki jih šteje števec ciklov, 

to pa se po modulo načinu prišteje zahtevanemu naslovu. 

 Števec ciklov šteje vzvratno, tako da se podatki navidezno zamikajo proti koncu X-

RAM pomnilnika. Če npr. na nekem naslovu vpisujemo podatke, se ti serijsko pomikajo proti 

višjim naslovom, kjer jih lahko zakasnjene beremo, takoj za tem naslovom pa, če podatki niso 

več uporabljeni, lahko izvedbo take zakasnitve signala ponovimo. 

 

4.1.4.3 DMA naslovni prostor 

 

Čeprav ima veliko DSP procesorjev možnost uporabe prekinitvenih programov za 

komunikacijo s periferijo (npr. AD/DA pretvorniki), pa take prekinitve dodatno 

obremenjujejo procesorsko jedro in imajo tako DSP programi za svoje izvajanje na voljo 

manj procesorskega časa. Tako je taka periferna komunikacija s prekinitvami, ki je običajna 

za klasične procesorje, pri DSP procesorjih večidel izvedena hardversko, brez posredovanja 

jedra, v obliki direktnega pomnilnega dostopa (ang. DMA - direct memory access). Običajno 

je za naslavljanje velike količine cenenega RAM pomnilnika DMA dostop izveden tako, da 

procesor za kratek čas prepusti svoje vodilo veliko hitrejšemu DMA kontrolerju, ki prenese 

podatke, vendar med tem procesor običajno neizkoriščeno miruje, ker nima dostopa do 

programa v pomnilniku. Če pa določimo del pomnilnika kot dvovratnega v smislu, da 

dostopata procesor in DMA kontroler do podatkov vsak preko svojega vodila, potem postane 

DMA dostop z vidika procesorja popolnoma neopazen. 

Del podatkovnega pomnilnika X-RAM je tudi pri DSPU1K36 rezerviran za DMA 

dostop, ki je tudi edini način periferne komunikacije, glede na to, da prekinitvenih programov 

DSPU1K36 ne omogoča. Ker so vsi deli pomnilnika DSP1K36 procesorja mišljeni kot 

dvovratni, lahko tako po DMA načinu do periferije dostopamo ločeno in neodvisno za vhode 

in izhode kot to nakazuje tudi slika 4.4. Periferijo pa lahko predstavljajo tudi sestavni deli 

procesorja. 
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Slika 4.4: Razporeditev  X-RAM lokacij (temno-sivo) za DMA periferni dostop 

 

Dolžina DMA odseka X-RAM pomnilnika je lahko poljubna. V tem diplomskem delu 

sem za DMA prenos  rezerviral 32 od 1024 lokacij, kar predstavlja le približno 3%  

X-RAM pomnilnika, vendar je 32 vhodov in 32 izhodov že dovolj za nekatere praktične 

aplikacije, kot npr. 24 kanalni avdio mešalnik. 

DMA pomnilnik je samostojna enota, vendar je ta umeščena na začetne lokacije X-

RAM pomnilnika v smislu, da lahko DSPU1K36 tako ali drugače izvede največ 1024 ukazov 

nad 1024 X-RAM podatki. 

V tem diplomskem delu sem za praktično testiranje in razvoj procesorja uporabil samo 

dva serijska I2S vhoda in dva serijska I2S izhoda, katera ustrezna strojna oprema (primitiven 

DMA kontroler) ciklično razporeja med dvema zaporednima X-RAM lokacijama. Če tako 

lokacijo beremo, dostopamo do vhodnega registra, če pa v tako lokacijo vpisujemo, 

dostopamo do izhodnega registra (slika 4.4). Kot vhod je v DMA naslovni prostor pripeljan 

tudi izhod akumulatorja, kar omogoča tudi množenje akumulatorja z nekim parametrom iz Y-

RAM pomnilnika, rezervirani pa sta tudi dve izhodni lokaciji za začetni in končni naslov 

modulo naslavljanj, katera naj bi preko krmilnega vmesnika vpisal zunanji krmilni procesor. 
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4.2 Kontrolna enota 

 

 Kontrolna enota je tisti del procesorja, ki poveže in krmili vse ostale sestavne dele 

tako, da tvorijo celoto, ki se pravilno odziva na ukaze. Procesor DSPU1K36 je zasnovan v 

smislu RISC arhitekture, ki se od CISC loči tudi po preprostejših a hitrejših ukazih. Ker ti pri 

DSPU1K36 vsi po RISC principu naloži-shrani operirajo z registrom akumulatorja, je lahko 

kontrolna enota zelo preprosta in ker se vsi ukazi DSPU1K36 izvedejo tudi v eni urini periodi, 

je kontrolna enota zgrajena večinoma iz kombinacijske logike. 

 

 Kontrolna enota ima naslednje naloge: 

 

- dekodiranje ukazov 

- ugotavljanje izpolnjenosti pogojev 

- štetje izpustnih ciklov 

- usmerjanje podatkov in naslovov. 

 

4.2.1 Dekodiranje ukazov 

 

 Dekodiranje ukazov, ki se nahajajo v zgornjih bitih (MSB) programske besede, izvaja 

ukazni dekoder v obliki preslikovalne tabele 4.2. 

 

 

koda 

ukaza 

multiplekser 

shranjevanja 

naloži/ 

akumuliraj 

uporaba 

shranjevanja 

ohranitev 

zastavic 

pogojno 

izpuščanje 

pogojena 

operacija 

000    (1. SKIP-IF) 00    (BUFF) 0 0 1 1 0 

001    (2. LOAD-IF) 00    (BUFF) 0 0 0 0 1 

010    (3. ADD-IF) 00    (BUFF) 1 0 0 0 1 

011    (4. MOVE-LOAD) 01    (X2) 0 1 0 0 0 

100    (5. MOVE-ADD) 01    (X2) 1 1 0 0 0 

101    (6. SAVE-LOAD) 10    (ACC) 0 1 0 0 0 

110    (7. SAVE-ADD) 10    (ACC) 1 1 0 0 0 

111    (8. SAVE) 10    (ACC) 0 1 1 0 0 

 

Tabela 4.2: Vsebina preslikovalne tabele ukaznega dekoderja. 
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Kode ukazov v tabeli 4.2 prihajajo iz P-RAM pomnilnika in predstavljajo: 

 

- 1. SKIP-IF: izpusti podano število ciklov, če so izpolnjeni vsi pogoji, 

- 2. LOAD-IF: naloži skaliran podatek v akumulator, če so izpolnjeni vsi pogoji, 

- 3. ADD-IF: prištej skaliran podatek akumulatorju, če so izpolnjeni vsi pogoji, 

- 4. MOVE-LOAD: premakni podatek, tega nato skaliranega naloži v akumulator, 

- 5. MOVE-ADD: premakni podatek, tega nato skaliranega prištej akumulatorju, 

- 6. SAVE-LOAD: shrani akumulator in ga nato naloži s skalirano vrednostjo, 

- 7. SAVE-ADD: shrani akumulator in mu nato prištej skalirano vrednost, 

- 8. SAVE: shrani akumulator in ohrani vsebino pogojnih zastavic. 

 

Podatkovni multiplekser shranjevanja izbira kateri podatek se bo preko prvih vrat X-

RAM in Y-RAM pomnilnika vpisal v XY pomnilni prostor sestavljen zaporedno iz X-RAM 

in Y-RAM pomnilnika, katera imata vsak svoj tak multiplekser. Oznake multipleks stanj v 

tabeli 4.2 predstavljajo: 

 

- BUFF: vpiše naj se podatek iz krmilnega vmesnika 

- X2: vpiše naj se podatek iz drugih vrat X-RAM pomnilnika 

- ACC: vpiše naj se vsebina akumulatorja 

 

Signal naloži/akumuliraj v tabeli 4.2 krmili multiplekser, ki izbira ali se bo v 

akumulator preko seštevalnika naložila vsota vhodnega podatka in ničle, ali pa vsota 

vhodnega podatka in preko povratne vezave akumulatorja samega. V prvem primeru se 

vhodni podatek samo naloži v akumulator, v drugem primeru pa se vhodni podatek akumulira 

prejšnji vrednosti  akumulatorja. 

Signal uporaba shranjevanja v tabeli 4.2 predstavlja informacijo o tem ali ukaz, ki je 

na vrsti za izvršbo uporablja možnost povratnega shranjevanja v XY naslovni prostor ali ne. V 

primeru, da ukaz naslavlja enega od pomnilnikov XY naslovnega prostora, to pomeni, da v 

tega krmilni vmesnik ne sme in ne more vpisovati, če želimo, da se ukaz v celoti pravilno 

izvrši. 

Signal pogojno izpuščanje v tabeli 4.2 omogoča, da se ob izpolnjenem pogoju, ko se 

zastavice stanja akumulatorja ujemajo s pogojnimi biti programske besede, naloži v 

programski besedi podana vrednost v izpustni števec, ki nato vsako urino periodo po ena šteje 
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navzdol do nič, med tem pa so vse operacije jedra prekinjene, lahko pa med tem podatke v 

pomnilnike vpisuje kontrolni vmesnik. 

Signal ohranitev zastavic v tabeli 4.2 označuje tisti ukaz, ki ne potrebuje izvajanja 

matematične operacije in poskrbi, da takrat akumulator miruje, da nepotrebno novo stanje v 

akumulatorju ne bi povozilo prejšnje postavitve zastavic stanja, ki so tako na voljo še 

naslednjemu ukazu. 

 

4.2.2 Ugotavljanje izpolnjenosti pogojev 

 

 Kontrolna enota ugotavlja izpolnjenosti pogojev s tremi enakimi primerjalnimi 

preslikovalnimi tabelami, vsaka za svoj tip pogoja. Vhodni podatki v tako tabeli so tako: 

 

- pogojna bita vsebovana v programski besedi 

- statusna zastavica akumulatorja. 

 

Kadar ukaz ne uporablja povratnega shranjevanja podatkov, je za XY naslov 

rezerviran del programske besede prost in v spodnjih bitih (LSB) vsebuje podane pogojne bite 

v obliki: 

 

 /, /, /, /, /, /, /, /, /, v, V, n, N, z, Z, ( / pomeni prazno) 

 

kjer uporabljene oznake za tipe zahtevanih pogojev uporabljenih bitov pomenijo: 

 

- v, V bita predstavljata pogoj prekoračenega dosega  rezultata v akumulatorju, 

- v, N bita predstavljata pogoj negativnega območja rezultata v akumulatorju, 

- z, Z bita predstavljata pogoj, da je rezultat v akumulatorju nič. 

 

Ob tem bit označen z majhno črko pomeni ali naj se ta pogoj upošteva (1) ali ne (0), bit 

označen z veliko črko pa narekuje pogoj, ki mora v primeru njegovega upoštevanja biti enak 

istoimenski statusni zastavici iz akumulatorja.  
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vklop(1) 

pogoja 

zahtevan 

pogoj 

statusna 

 zastavica 

izpolnjenost(1) 

pogoja 

0 X X 1 

1 0 0 1 

1 0 1 0 

1 1 0 0 

1 1 1 1 

 

Tabela 4.3: Preslikovalna tabela za ugotavljanje izpolnjenosti  enega pogoja (X predstavlja poljubno vrednost). 
 

 

Preslikovalno tabelo lahko enostavno izvedemo tudi z logičnimi vrati kot je to 

prikazano na sliki 4.5, kjer primerjanje predstavljajo XNOR vrata katerim serijsko sledijo 

NAND vrata za vklop pogoja, vendar je to s stališča zakasnitev pri FPGA vezju, ki sem ga 

uporabil vseeno, ker so vse Boolove logične funkcije s štirimi ali manj vhodi tabelirajo v eni 

preslikovalni tabeli, ki je osnovni sestavni del strojne opreme integriranih vezij FPGA. 

 

 
 

Slika 4.5: Alternativa preslikovalni tabeli podani v tabeli 4.3. 

 

 Za izpolnjen skupen pogoj morajo biti izpolnjeni vsi trije pogoji, zato se signali 

posameznih pogojev združijo z AND vrati, ki nato vodijo v multiplekser z inverznim 

izhodom, s katerim signal pogojno izpuščanje iz tabele 4.2 vklopi AND izhod, drugače pa 

veže na 1. To se konča v vratih OR skupaj še s signalom ohranitev zastavic iz tabele 4.2 in 

detektorjem ničle izpustnega števca, ki je 0 ob njegovem štetju. Iz OR vrat vodi signal 

stoj/operiraj (ang. halt/operate) v akumulator, katerega ustavi, če je postavljen na 1. 

 

4.2.3 Štetje izpustnih ciklov 

 

 V primeru, da je na vrsti ukaz izpuščanja (prvi ukaz: SKIP-IF) in da so hkrati 

izpolnjeni vsi trije pogoji, ti skupaj s signalom iz ukaznega dekoderja, ki signalizira ta ukaz, 

sprožijo nalaganje izpustnega števca z vrednostjo iz dela programske besede rezerviranega za 
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naslov branja podatka, ki v tem primeru predstavlja število nadaljnjih ukazov, ki naj se 

izpustijo. Ta števec opazuje ničelni detektor, ki ob neničelni vrednosti postavi signal, ki 

omogoča števcu štetje urinih period in s tem ukazov od naložene vrednosti po ena navzdol do 

nič, ko ta signal izgine in ustavi števec ter nazaj sprosti jedro. 

 Jedro procesorja DSPU1K36 se pri izpuščanju ukazov blokira tako, da je kakršnokoli 

registrsko nalaganje v akumulatorju onemogočeno, obenem pa mora biti, za razliko od drugih 

pogojnih ukazov, onemogočeno tudi naslavljanje XY pomnilnega prostora in s tem vmesnim 

ukazom kakršno koli povratno shranjevanje podatkov, lahko pa med tem ta prosti čas izkoristi 

krmilni vmesnik, ki v XY naslovnem prostoru neodvisno spreminja parametre in podatke. 

 

4.2.4 Usmerjanje podatkov in naslovov 

 

V RAM pomnilnike podatke preko prvih vrat vpisuje krmilni vmesnik, lahko pa preko 

XY naslovnega prostora v X-RAM in Y-RAM pomnilnik podatke vpisuje tudi jedro 

DSPU1K36 samo. V primeru, da želita krmilni vmesnik in jedro istočasno dostopati do istega 

RAM pomnilnika, reši to konfliktno situacijo kontrolna enota tako, da omogoči prednost 

jedru, ki za pravilno delovanje ne sme prekiniti toka podatkov, krmilnemu vmesniku pa 

signalizira naj počaka in si začasno shrani podatek poslan iz krmilnega procesorja. 

Ker je pomnilnik razdeljen med tri RAM pomnilnike, je naloga kontrolne enote tudi, 

da dekodira, kateremu od treh je vpisovani podatek namenjen in tistemu omogoči vpisovanje. 

Poleg tega pa kontrolna enota krmilnemu vmesniku, če ta pri vpisovanju v enega od 

pomnilnikov ni v konfliktni situaciji z jedrom, dodeli preko pripadajočega naslovnega 

multiplekserja naslovno vodilo ciljnega pomnilnika in preko pripadajočega podatkovnega 

multiplekserja, tudi podatkovno vodilo ki, kot že omenjeno, izbira še dve drugi vodili iz jedra 

(izhod akumulatorja in vodilo X). 
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4.3 Računska enota 

 

4.3.1 Množilnik 

 

4.3.1.1 Zgradba množilnika 

 

 Operacija množenja je ena od najpomembnejših in najpogostejših operacij pri DSP 

algoritmih in ker množenje predstavlja večkratno zaporedno seštevanje, je ta operacija, če jo 

želimo kot pri DSPU1K36 izvesti v enem urinem ciklu, tudi med časovno najbolj kritičnimi. 

To se zgodi zaradi velikih kombinacijskih časovnih zakasnitev, kar velja še posebno za 

informacijo o prenosu ena-dalje. 

 Zaradi velike uporabnosti operacije množenja imajo nekatera integrirana vezja FPGA, 

med njimi tudi model, ki sem ga uporabil, poleg hardversko izvedenih RAM pomnilnih 

blokov v strojno opremo vgrajene tudi množilne bloke, ki so veliko hitrejši od ekvivalentov 

zgrajenih iz FPGA celic. 

 Vhoda množilnega vezja procesorja DSPU1K36 sta direktno povezana na podatkovno 

vodilo vsak svojega pomnilnika. Tako je prvi vhod vezan na podatkovno vodilo drugih 

(izhodnih) vrat X-RAM pomnilnika, drugi vhod pa je vezan na podatkovno vodilo drugih 

(izhodnih) vrat Y-RAM pomnilnika. S tem je omogočeno sočasno zajemanje podatka iz X-

RAM pomnilnika in njegovo skaliranje s parametrom iz Y-RAM pomnilnika. Če se nato tako 

dobljeni rezultat še akumulira v registru akumulatorja, dobimo pri DSP algoritmih daleč 

najpogosteje uporabljeno operacijo, ki jo običajno označimo s kratico MAC (ang. multiply-

accumulate). 

 Oba podatka prebrana iz X-RAM in Y-RAM pomnilnka sta zaradi polne 

izkoriščenosti bitne širine obeh pomnilnikov široka 36 bitov, zato je smiselno, da sta tudi oba 

vhoda v množilnik enake širine za polno izkoriščenost natančnosti računanja. Ker pa imajo 

vhodi vgrajenih hardverskih množilnih blokov uporabljenega integrira vezja FPGA bitno 

širino samo 18 bitov, je potrebno množilnik s 36 bitov širokimi vhodi sestaviti iz več takih 

manjših, natančneje iz štirih, poleg teh pa moramo dodati še seštevalnike za vmesne rezultate, 

kot to prikazuje slika 4.6, ki lahko vnesejo dodatne zakasnitve, zato so na slika 4.6 kot opcija 

dodani še vmesni registri za cevovod (ang. pipeline). Ker 36 bitov predstavlja točno dvojno 

širino vhodov vgrajenih množilnikov, imajo vsi štirje uporabljeni hardverski množilniki tudi 

polno izkoriščene vse bite in je tako zmnožek širine 72 bitov.  
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Slika 4.6: Večji množilnik sestavljen iz več manjših množilnikov 
 

 
4.3.1.2 Formati števil skozi množilnik 

 

 Vhodni podatki obeh vhodov v množilnik so predznačena števila v dvojiškem 

komplementu, zato morejo biti vsi štirje hardverski množilniki za to tudi konfigurirani pa tudi 

pri seštevanju vmesnih rezultatov je potrebna pravilna razširitev predznaka kot je tudi 

prikazano na sliki 4.6  (MSB). 

Kot že omenjeno, so 24 bitni signali AD in DA pretvornikov, ki so tudi predznačena 

števila, postavljena na sredino 36 bitov X-RAM in Y-RAM besed, tako da je z obeh koncev 

dodanih 6 bitov za razširitev dinamičnega območja. Običajno se razpon vrednosti vhodov in 

izhodov AD in DA pretvornikov predstavlja kot signale v območju med vrednostma +1 in -1, 

kar pomeni, da mora biti taka 24 bitna beseda zapisana v formatu 1.23, ki predstavlja zapis 

števila bitov pred in za binarno vejico in kjer prvi bit predstavlja predznak predznačenega 

števila v dvojiškem komplementu. Ker je tej besedi z obeh strani dodanih 6 bitov, hranita X-

RAM in Y-RAM pomnilnika podatke v formatu 7.29, predznak pa je potrebno pri pretvorbi 

zapisa razširi (ponoviti) do zgornjega bita, tako da se množijo pravilno tudi negativna števila, 

pri pretvorbi nazaj na 24 bitov pred izhodom na DA pretvornik pa moramo omejiti doseg 36 

bitov nazaj na doseg 24 bitov. 
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Rezultate množenja števil z binarno piko najlažje interpretiramo, če za vhode 

množilnika vzamemo preprosto število 1 v zahtevanem formatu 7.29, potem vemo, da 

moramo za zmnožek dobiti število 1, ki je enostavno zapisano tudi v binarnem zapisu z 1.  

Tam kjer v zmnožku, ki namreč vsebuje dvakrat več bitov od vhodov, stoji ta enica, vemo, da 

takoj za njo stoji tudi binarna pika, po kateri lahko to dvojno število bitov poravnamo z vhodi 

kot to nakazuje tabela 4.4. 

 

število format celota frakcija 

24 bitni pretvorniki 1.23 ------011111111111111111111111 

32 bitov v X-RAM 7.25 00000010000000000000000000000000 

32 bitov v Y-RAM 3.29 ----00100000000000000000000000000000 

36 bitni X-RAM 7.29 000000100000000000000000000000000000 

36 bitni Y-RAM 7.29 000000100000000000000000000000000000 

72 bitni zmnožek 14.58 000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

65bitni akumulator 7.58 00000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 

Tabela 4.4: Zapis števila ena v vseh uporabljenih formatih (--- : razširitev predznaka). 
 

 Iz tabele 4.4 vidimo, da se signali iz AD/DA pretvornikov, kljub temu da lahko 

dosežejo število -1, številu +1 lahko le približajo na bit natančno, kar za 24 bitov v formatu 

1.23 predstavlja decimalno število 0,99999988079071044921875.  

Tabela 4.4 nakazuje, kako se 32 bitna števila poravnajo in razširijo na 36 bitov preden 

se vpišejo v X-RAM in Y-RAM pomnilnika. V X-RAM pomnilnik naj bi krmilni procesor 

vpisoval predvsem konstante in začetne (startne, prožilne) pogoje, za katere je zaželen 

maksimalni amplitudni doseg in se zato 32 bitov poravna na višja (MSB) mesta 36 bitov, 

medtem ko so v Y-RAM pomnilniku običajno vpisani skalirni faktorji in koeficienti sit, ki 

npr. pri IIR sitih zahtevajo maksimalno resolucijo in se zato 32 bitov poravna na nižja (LSB) 

mesta 36 bitov. 

 

4.3.2 Akumulator 

 

 Akumulator je tisti del računske note DSPU1K36 procesorja, ki za razliko od 

množilnika, aktivno komunicira z kontrolno enoto tako, da sprejema kontrolne signale in za 

povratno informacijo pošilja nazaj signale, ki sporočajo v kakšnem stanju je po zadnji 

izvedeni operaciji. 
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 Ker je procesor DSPU1K36 tipa RISC, pri katerem je zaradi poenostavitev arhitekture 

značilno procesiranje po principu naloži-shrani med pomnilnikom in registri, sodeluje 

akumulator pri vseh ukazih in pri vsakem aritmetičnem računanju gredo podatki skozi register 

akumulatorja po RISC načinu naloži-shrani. 

 

4.3.2.1 Seštevanje 

 

 Rezultati (zmnožki) množilnika gredo direktno v akumulator, kjer najprej naletijo na 

seštevalnik, ki akumulatorju omogoča akumulacijo. Akumulacija poteka tako, da se trenutni 

vhodni podatek v akumulator prišteje preteklemu rezultatu akumulatorja shranjenega v 

njegovem registru, kateri mora tako biti s povratno zanko vezan na seštevalnik. S tem, ker so 

vhodni podatki zmnožki, je tudi že omenjena operacija MAC kompletna. 

 Kljub veliki uporabnosti akumulacije, pa mora imeti akumulator možnost začeti nov 

proces (npr. izračun naslednjega sita), ki je neodvisen od prejšnjih rezultatov, zato je na prej 

omenjeno povratno zanko nameščen multiplekser, s katerim lahko kontrolna enota zanko 

prekine in namesto nje na seštevalnik pripelje ničlo. Tako se v tem primeru vhodnemu 

podatku prišteje nič in podatek se nespremenjen naloži v akumulatorjev register. Izbiro 

multiplekserja krmili signal naloži/akumuliraj, ki ga pošlje kontrolna enota glede na to, kateri 

ukaz je na vrsti. 

 

 
 

Slika 4.7: Princip akumulacije v registru D. 

 

 Ker je rezultat množilnika širine 72 bitov, morata biti vhoda seštevalnika in s tem tudi 

multiplekserja tudi take bitne širine, ker ne želimo izgube natančnosti, do katere bi prišlo pri 

rezanju spodnjih bitov (LSB), ali celo prekoračitve obsega števil, do katere bi prišlo pri 

rezanju zgornjih bitov (MSB) bitov. Ker je tak seštevalnik zgrajen s povezovanjem osnovnih 

celic integriranega vezja FPGA, predstavlja 72 bitno seštevanje veliko bitno širino, vendar 

imajo te celice posebno logiko, ki poskrbi za učinkovit prenos informacije ena-dalje. 
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4.3.2.2 Nasičenje 

 

 Ker zmnožki v bitni poravnavi iz tabele 4.6 prekoračijo zgornjo bitno širino X-RAM 

in Y-RAM pomnilnikov, pomeni to, da doseg zmnožkov prekorači doseg števil, ki se še lahko 

pravilno shranijo v pomnilnik. Če bi zgornje bite kar odrezali, bi to ob morebitnem 

prekoračenju (binarnem prelivu) pomenilo zamenjavo predznaka, kot to prikazuje slika 4.7. 

 

 
 

Slika 4.7: Prekoračitev dosega števil pri sinusnem signalu brez uporabe nasičenja. 

 

Tak signal, kateremu se mu predznak nenadno spreminja, je zelo močno popačen, ker se 

zaradi močnih nezveznosti pojavijo precej močne harmonske frekvenčne komponente in ker 

smo v digitalnem svetu, moramo upoštevati še omejitev Nyquistove frekvence (polovica 

vzorčne), preko katere se ti harmoniki preslikajo nazaj še v dodatne neharmonske frekvenčne 

komponente. 

 

 
 

Slika 4.8: Prekoračitev dosega števil pri sinusnem signalu z uporabo nasičenja. 

 

 Situacijo v takem primeru precej izboljšamo, če uporabimo vezje, ki signal vedno 

avtomatsko omeji tako, da med prekoračenjem dosega števil signal obdrži na maksimalni 
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vrednosti, ko je predznak signala pozitiven in na minimalni vrednosti, ko je predznak signala 

negativen, kot to prikazuje slika 4.8. Tak signal je sicer še vedno popačen, a zaradi ohranitve 

predznaka v primerjavi s sliko 4.7 veliko manj, kar se velikokrat celo ne opazi oz. sliši. 

 Vezje za nasičenje, katerega sem uporabil, deluje tako, da opazuje 7 zgornjih bitov 

(MSB) 72 bitne vsote vhodnega seštevalnika, ki jih nameravamo odbiti in še en naslednji bit, 

ki bo predstavljal predznak obrezane besede. Na podlagi opazovanja teh 8 bitov se krmili 

multiplekser, ki za izhodni podatek izbira med tremi 65 bitnimi besedami: 

 

- maksimalna 65 bitna vrednost, ko je vrednost 8 zgornjih bitov > od  00000000 (0) 

- minimalna 65 bitna vrednost, ko je vrednost 8 zgornjih bitov < od  11111111 (-1) 

- obrezana 65 bitna vsota za vse ostale primere. 

 

Izbrana vrednost 00000000 (0) ugotavlja, ali je prišlo do preliva za pozitivna števila, izbrana 

vrednost 11111111 (-1), ki predstavlja razširjen predznak obrezane 65 bitne besede, pa 

ugotavlja, ali je prišlo do preliva za negativna števila. 

 

4.3.2.3 Register 

 

 Običajno so računske enote podobnih DSP procesorjev s fiksno vejico zgrajene tako, 

da imajo vezje za nasičenje takoj za vhodnim seštevalnikom, ki je v našem primeru bitne 

širine 72, na katere doseg se z nasičenjem tudi omeji. Sledil bi 72 bitov širok register, s 

povratno zanko vezan nazaj na vhodni seštevalnik, za njim vezje za zamik (ang. barrel 

shifter), ki lahko v enem urinem ciklu za več bitov zamakne in s tem  skalira rezultat, na 

koncu pa ponovno vezje za nasičenje in še zaokroževanje na bitno širino ciljnega pomnilnika. 

 Pri procesorju DSP1K36, ki sem ga v tem diplomskem delu skonstruiral, vhodnemu 

seštevalniku tudi sledi vezje za nasičenje, vendar to vezje omeji vsote že kar na končni doseg 

števil v pomnilniku, kot to prikazuje tudi zadnja vrstica tabele 4.4 (biti z leve). Na ta način 

zadostuje samo to vezje za nasičenje, prej omenjenega dodatnega končnega vezja nasičenja in 

zamika pa ne potrebujemo, ker je tako že zagotovljen doseg ciljnih pomnilniških besed. S tem 

smo sicer prikrajšani za 7 zgornjih bitov (MSB) dinamičnega območja, kot to prikazuje tudi 

zadnja vrstica tabele 4.4, lahko pa še vseeno skaliramo rezultat že s skaliranjem vhodnih 

podatkov v vhodni seštevalnik s temu prilagojenimi parametri pri množenju in s tem bolje 
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izkoristimo dinamično območje preostalih 65 bitov registra, kateremu lahko kontrolna enota s 

signalom stoj/operiraj onemogoči urin signal in s tem prekine vsako nadaljnje računanje. 

Po vsem opisanem dobimo veliko bolj enostavno, a še vedno precej funkcionalno in 

dovolj hitro vezje akumulatorja, kar pripomore k celotni enostavnosti in hitrosti procesorja 

DSPU1K36, to pa je bil tudi cilj tega diplomskega dela.  

 

4.3.2.4 Zaokroževanje 

 

 Register akumulatorja ima po omejevanju z nasičenjem 65 bitov, kar je še vedno za 29 

več od ciljnih 36 bitov širokih pomnilniških besed. Med 65 bitno akumulacijo, se teh spodnjih 

29 bitov (LSB), ki izhajajo še iz polne resolucije zmnožkov, ohrani za večjo resolucijo 

računanja in s tem zmanjševanja računskih napak.  

 Ker je potrebno pred shranjevanjem v pomnilnik 65 bitnemu registru akumulatorja teh 

dodatnih 29 bitov odstraniti, se to v takem primeru običajno stori z zaokroževanjem, ki 

prenese del informacije teh odbitih bitov na zadnji bit (LSB) besede, ki za tem ostane in se 

shrani v pomnilnik. 

 Poznamo več vrst zaokroževanja, in ker imajo vsa svoje prednosti in slabosti, so bili 

izbrani trije načini, ki so pogosti tudi pri drugih DSP procesorjih: 

 

- zaokroževanje navzdol 

- zaokroževanje polovice navzgor 

- konvergentno zaokroževanje 

 

Zaokroževanje navzdol je od vseh treh najbolj preprosto, ker predstavlja enostavno 

odstranitev odvečnih spodnjih bitov (LSB), za kar pa sploh ne potrebujemo nekega dodatnega 

vezja. Ima pa tako enostavno zaokroževanje to slabost, da dobijo tako zaokrožena števila pri 

vsakem računanju nek majhen negativni odmik, ki se lahko akumulira.  

Zaokroževanje polovice navzgor precej zmanjša problem akumuliranja odmika, 

vendar to zaokroževanje zahteva vezje za prištevanje binarne vrednosti 1 končni bitni širini v 

primeru, da je postavljen na 1 najvišji bit (MSB) odbitih bitov, ki sporoča, da se za mestom 

reza nahaja vrednost večja od polovice vrednosti, ki jo lahko ima bit pred rezom. 

 Ta tip zaokroževanja ima tudi, čeprav veliko manjši, odmik, ki pa je pozitiven, saj se 

točno polovična vrednost za rezom vedno zaokroži samo navzgor. 
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Konvergentno zaokroževanje povsem odpravi zamik, ker v primeru nastopa točno 

polovične vrednosti za rezom, vrednosti pred rezom prišteje binarno 1 v odvisnosti od bita 

pred rezom, ki določa ali je število pred rezom sodo ali liho. Ta bit pa je bolj ali manj 

naključen, ker je del števila, ki predstavlja poljuben signal, zato je tudi vsaka morebitna 

enosmerna komponenta zaradi zamika naključno porazgubljena. V tem diplomskem delu so 

bila izbrana soda števila, proti katerim se zaokrožijo (konvergirajo) polovične vrednosti za 

rezom. 

 

 
 

Slika 4. 9: Primerjava različnih načinov zaokroževanja pri bolj grobi kvantizaciji. Vidi se, da ima tudi 
zaokroževanje pol-gor majhen pozitiven odmik (rumen graf spodaj) 
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Čeprav je vezje konvergentnega zaokroževanja najbolj kompleksno pa to učinkovito 

odpravlja zamik, kar je zelo priročno pri uporabi rekurzije, kot npr. pri IIR sitih, kjer lahko 

tudi majhni zamiki z akumulacijo narastejo v močne enosmerne komponente, ki nam rinejo 

signale v nasičenje in s tem precej zmanjšajo dinamično območje, ali pa povzročijo druge 

nezaželene stranske učinke. 

Vezje za prištevanje binarne enice mora imeti tudi detekcijo, ali je mogoče nastopila 

maksimalna vrednost, saj v tem primeru vezje ne sme nič prišteti, ker bi v nasprotnem 

primeru prišlo do prekoračitve obsega (binarnega preliva) števil. 

Običajno imajo DSP procesorji, ki omogočajo več načinov zaokroževanja, omogočeno 

izbiro načina na programskem nivoju. Pri procesorju DSPU1K36, ki je namenjen predvsem 

implementaciji v integrirana vezja FPGA, pa je izbira zaradi zmanjšanja kompleksnosti 

procesorja izvedena na nivoju hardverske implementacije tako, da pred implementacijo 

odkomentiramo tisti del VHDL kode, ki vsebuje opis vezja za izbran način zaokroževanja. 

 

4.3.2.5 Zastavice 

 

 Akumulator procesorja DSPU1K36, skonstruiranega v tem diplomskem, delu 

omogoča sporočanje svojega stanja kontrolni enoti v obliki kombinacije signalov, katerim se 

običajno reče zastavice, ki se postavijo odvisno od določene situacije in po katerih se nato 

kontrolna enota odloča za nadaljnji potek programa. Zastavice so tri: 

 

- prekoračenje (ang. overflow) 

- negativno (ang. negative) 

- ničla (ang. zero) 

 

Zastavica prekoračenje se postavi, kot že nakazuje poimenovanje, ob detekciji 

prekoračenja pozitivnega dosega in ob detekciji prekoračenja negativnega dosega, oboje pa je 

združeno z OR vrati. Ker se detekcija prekoračenja, katera omogoča nasičenje, izvaja pred 

registrom akumulatorja, moramo tudi to zastavico pred priključitvijo na kontrolno enoto 

peljati skozi register, ki mora tako kot register akumulatorja imeti možnost, da mu signal 

stoj/operiraj onemogoči urin signal. 



Načrtovanje digitalnega signalnega procesorja 
 

 54 

 Zastavica negativno se postavi, kot že nakazuje poimenovanje, ko je v registru 

akumulatorja negativno število, in je kar kopija predznaka tega števila. Ta zastavica v 

kombinaciji s prejšnjo pove ali je prišlo do pozitivnega ali negativnega nasičenja. 

 Zastavica ničla se postavi, kot že nakazuje poimenovanje, kadar je vrednost registra 

akumulatorja nič in je izvedena z detektorjem ničle. Ta zastavica se ne more postaviti v 

kombinaciji zastavico negativno, ker se vrednost nič smatra za pozitivno število pa tudi ne v 

kombinaciji z zastavico prekoračenje, ker je vrednost registra akumulirajo v tem primeru 

bodisi maksimalna bodisi minimalna nasičena vrednost. 

 

4.4 Zunanja komunikacija 

 

4.3.1 Krmilni vmesnik 

 

 Krmilni vmesnik poveže procesor DSPU1K36 z zunanjim krmilnim procesorjem, 

kateri lahko preko tega vmesnika v DSPU1K36 naloži in mu spreminja program v P-RAM 

pomnilniku in parametre v Y-RAM pomnilniku ter morebiti tudi konstante in začetne 

vrednosti podatkov v X-RAM pomnilniku. 

 Krmilni vmesnik vsebuje začasni medpomnilnik podatkov, ki deluje po principu FIFO 

(ang. first in first out), pri katerem je branje in pisanje popolnoma ločeno med seboj. Zunanji 

krmilni procesor lahko v ta medpomnilnik piše kadar želi, vendar se podatki v medpomnilnik 

sprejemajo le dokler ni ta poln, kar tudi javi nazaj kot povratno informacijo. Branje iz 

medpomnilnika se prekine v treh primerih: 

 

- medpomnilnik je prazen, 

- DSPU1K36 procesor je zaseden, 

- na zahtevo krmilnega procesorja, kadar želi ta poslati podatke v enem paketu. 

 

Medpomnilnik krmilnega vmesnika predstavlja kratek dvovratni RAM pomnilnik, ki 

je izveden kar iz preslikovalnih tabel (ang. look-up table) FPGA celic (CLB). Ena celica 

uporabljene Spartan-3 FPGA družine omogoča tako 64 enobitnih lokacij enovratnega RAM 

pomnilnika ali pa 32 enobitnih lokacij dvovratnega RAM pomnilnika. Zaradi optimalne 

uporabe je bila tako izbrana dolžina medpomnilnika 32 lokacij, kar zasede eno FPGA celico 
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za vsak bit besede medpomnilnika, ki jo lahko shrani. Ker lahko DSPU1K36 procesor 

naslavlja vsakega od treh svojih pomnilnikov 14 bitno, potrebujemo za linearno naslavljanje 

vseh treh pomnilnikov 16 bitov in ker je DSPU1K36 zamišljen za priključitev na 32 bitni 

krmilni procesor, to vse skupaj zahteva 48 bitne podatkovne besede medpomnilnika in s tem 

48 FPGA celic. 

 Krmilni vmesnik vpisuje podatke preko prvih vrat, bere pa z drugih vrat 

medpomnilnika. Oboje vrat ciklično naslavlja vsak svoj števec (5 bitna), ki predstavljata vsak 

svoj kazalec na neko lokacijo v pomnilniku in oba se povečata za eno lokacijo ob vsakem 

dostopu do svojih vrat, pri tem pa lahko med njima nastanejo tri situacije: 

 

- kazalec branja dohiti kazalec pisanja: pomnilnik je prazen, 

- kazalca kažeta na različno lokacijo: v pomnilniku so podatki, 

- kazalec pisanja dohiti kazalec branja: pomnilnik je poln. 

 

Tako potrebujemo dva primerjalnika. Prvi ugotavlja ali sta vrednosti obeh kazalcev enaki, kar 

pomeni, da je pomnilnik prazen in v tem primeru ustavi števec branja in s tem branje, drugi pa 

ugotavlja, ali je vrednost kazalca pisanja za ena manjša od vrednosti kazalca branja, kar 

pomeni, da je pomnilnik poln in to javi krmilnemu procesorju. To zadnje poteka tako, da se 

pred primerjanjem enakosti vrednosti obeh kazalcev, kazalcu branja prišteje ena. 

 

 

 

 

 

 

Slika 4.10: Prazen medpomnilnik (levo) in poln medpomnilnik (desno). 

 

 

V tem diplomskem delu je krmilnik zamišljen kar za direkten priklop na podatkovno 

in naslovno vodilo krmilnega procesorja. Odvisno od širine naslovnega vodila krmilnega 
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procesorja, ki je na voljo je potrebno zagotoviti samo še primerjalnik zgornjih naslovnih bitov 

(MSB), ki niso povezani na DSPU1K36 in s katerimi umestimo naslovni prostor procesorja 

DSPU1K36 na določen del naslovnega prostora krmilnega procesorja. Kljub temu da je tak 

paralelni priklop na vodilo omogoča zelo hiter prenos podatkov pa taka rešitev zahteva v 

primerjavi z serijskim prenosom zelo veliko signalov, vendar je lahko tudi krmilni procesor 

implementiran v istem integriranem vezju FPGA. Izbira procesorja je torej poljubna in tako je 

tudi prilagoditev vmesnika izbranemu procesorju puščena za morebitno nadgradnjo. 

 

4.3.2 I2S komunikacija in CODEC krmilni signali 

 

 Ker so danes 16 bitne avdio AD/DA pretvornike že skoraj izpodrinili 24 bitni, je tak 

uporabljen tudi na razvojnem sistemu in vsebuje v enem integriranem vezju, ki se mu reče 

CODEC (ang. coder-decoder) po en stereo ADC in DAC. Ta dva uporabljata za komunikacijo 

z DSPU1K36 I2S (ang. Inter-IC Sound) protokol, sam CODEC pa zahteva poleg I2S signalov 

še sistemsko uro SYSCLK, ki je tudi odcep iz programskega števca in je lahko 256 ali 384 

mnogokratnik vzorčne frekvence . 

 

 
Slika 4.2: I2S protokol: WS -vzorčna perioda in izbira levi desni kanal (ang. word select), BCK –ura za serijski 

premik podatkov (ang. bit clock), DATA –serijski podatki. 
 

  Ker časovni diagram v I2S specifikaciji [5] prikazuje, da si besede serijsko sledijo 

takoj druga za drugo, to za 24 bitne podatke onemogoča odvzem krmilnih signalov 

neposredno iz programskega števca, ker na periodo vzorčenja prenašamo stereo, torej 48 

bitov, to pa ni binarno število 2n, zato ga ne moremo dobiti enostavno z odcepov 

programskega števca. 

 Če je sistemska ura CODEC-a 256 mnogokratnik vzorčne frekvence, ne moremo 

dobiti BCK iz slike 4.1. Tega bi sicer lahko dobili, če bi namesto 256 raje izbrali ponujeni 384 

mnogokratnik, a potem pa tega ne bi mogli dobiti z odcepov programskega števca. 
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 To lahko rešimo tako, da standardni 24 bitni širini besede na koncu dodamo 8 LSB 

ničelnih bitov, kar I2S protokol dopušča in tako razširimo besedo na 32 bitov, ki pa je 

digitalno število 2n in tako lahko dobimo signal BCK iz odcepov programskega števca. 

Frekvenca BCK se tako sicer poveča, a je ta še vedno majhna v primerjavi z sistemsko uro 

današnjih sigma-delta avdio AD/DA pretvornikov, ki vsi uporabljajo tehniko visokega 

prevzorčenja (ang. oversampling npr.: 64x ali 128x Fs). 

Vse to seveda velja, če lahko krmilne signale generira DSP procesor kot gospodar in 

če je mogoče vse na tak  procesor priključene AD/DA  pretvornike postaviti v podložniški 

način. 
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5. Programiranje DSPU1K36 

 

5.1 Programerjev model 

 

 Programerjev model predstavlja poenostavljen blok diagram procesorjevih bistvenih 

sestavnih delov in podatkovnih poti, ki pomagajo pri razumevanju načelnega delovanja 

procesorja in tako olajšajo pisanje programov. 

 

 
 

Slika  5.1: Programerjev model procesorja DSPU1K36. 

 

 Če najprej opazujemo pomnilnike na sliki 5.1, opazimo, da imajo ti vsi dvoje vrat pri 

tem pa prikazane puščice nakazujejo na to, da so prva vrata vhodna, druga pa izhodna. Pri X-

RAM pomnilniku vidimo, da je začetni del X-RAM pomnilnika rezerviran za DMA naslovni 

prostor, kjer se nahajajo vsi signalni vhodi in izhodi ter doda hardverska razširitev 

funkcionalnosti procesorja. Poleg tega pa je preko X-DMA naslovnega prostora mogoče v 

akumulator prebrati tudi akumulator sam in ga pri tem skalirati z množilnikom. 
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Iz modela na sliki 5.1 lahko razberemo, da sta izhoda X-RAM in Y-RAM pomnilnika 

z X in Y podatkovnima vodiloma vezana direktno na množilnik, katerega rezultat se nato 

akumulira v akumulatorju. Če želimo v akumulator prebrati nek podatek samo iz enega od 

obeh podatkovnih vodil, poskrbimo, da je na nasprotnem vodilu vrednost ena, katera pri 

množenju brani podatek ne spremeni. 

Opazimo lahko tudi, da ima procesor DSPU1K36 dve pomnilniški povratni zanki in 

sicer iz akumulatorja, ki služi shranjevanju rezultatov, in iz podatkovnega vodila X, ki služi 

istočasnemu premikanju podatkov že ob njihovem branju. Povratni zanki vodita nazaj na oba 

pomnilnika X-RAM in Y-RAM, ki tako ustvarita XY pomnilniški naslovni prostor. Tam se 

jima pridruži še izhod medpomnilnika krmilnega vmesnika za priključitev na zunanji krmilni 

procesor. 

Podatkovnih vodila za vpisovanje podatkov v XY naslovni prostor izbirata  dva 

multiplekserja ločeno za X-RAM in Y-RAM pomnilnik, kar omogoča manjšo interferenco 

med programom DSPU1K36 procesorja, ki večinoma operira z signali v X-RAM pomnilniku 

in med krmilnim vmesnikom, ki večinoma osvežuje parametre v Y-RAM pomnilniku (npr. 

koeficiente sit). Tako lahko procesor DSPU1K36 shranjuje v X-RAM pomnilnik, med tem pa 

krmilni procesor nemoteno v Y-RAM pomnilnik vpisuje nove parametre. V primeru 

istočasnega dostopa do istega pomnilnika, ima prednost procesor DSPU1K. 

Razberemo lahko tudi, da P-RAM pomnilnik bere kontrolna enota, od kjer dobi ukaze, 

v ta pomnilnik pa vpisuje samo krmilni vmesnik, zato lahko to počne vedno nemoteno.  

 

5.2 Cevovod 

 

 Pomnilniki procesorja DSPU1K36 so vsi sinhroni, kar pomeni, da branega podatka na 

izhodu pomnilnika ne dobimo takoj, čim mu postavimo nov naslov, ampak se to zgodi 

sinhrono šele ob naslednji fronti ure, enako pa velja tudi za vpisovanje. Ker sta naslova za 

branje iz X-RAM pomnilnika in vpisovanje na XY naslovni prostor vsebovana v programski 

besedi v P-RAM pomnilniku, potrebuje za izvajanje ukazov v eni urini periodi (ciklu) tako 

štiristopenjski cevovod (ang. pipeline), vsaka stopnja pa reagira na pozitivno urino fronto po 

naslednjem principu: 
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- 1. stopnja: Programski števec, ki direktno naslavlja P-RAM pomnilnik, se poveča 

na nov programski naslov za naslednji ukaz. 

- 2. stopnja: Nov naslov iz P-RAM pomnilnika prebere novo programsko besedo, 

preko registra pa naslovi tudi Y-RAM pomnilnik. Naslov, ki ga vsebuje 

programska beseda se dostavi X-RAM pomnilniku. 

- 3. stopnja: Prebrana programska beseda se preko registra prenese v kontrolno 

enoto, ki dekodira ukaz, iz nje pa se dostavi še XY naslov. Prebereta in zmnožita 

se tudi podatka X iz X-RAM in Y iz Y-RAM pomnilnika. 

- 4. stopnja: V XY naslovni prostor se shrani akumulator ali podatek X, v 

akumulator pa se naloži ali akumulira zmnožek. 

 
 

1. stopnja 

 

2. stopnja 

 

3. stopnja 

 

4. stopnja 
 

nov programski 

P-RAM naslov 

P-RAM podatek in 

X&Y-RAM naslov 

ukaz, X, Y podatka in 

XY naslov ter množenje 

X/akumulator v X/Y-RAM, 

zmnožek v akumulator 

nov programski 

P-RAM naslov 

P-RAM podatek in 

X&Y-RAM naslov 

ukaz, X, Y podatka in 

XY naslov ter množenje 

X/akumulator v X/Y-RAM, 

zmnožek v akumulator 

nov programski 

P-RAM naslov 

P-RAM podatek in 

X&Y-RAM naslov 

ukaz, X, Y podatka in 

XY naslov ter množenje 

X/akumulator v X/Y-RAM, 

zmnožek v akumulator 

nov programski 

P-RAM naslov 

P-RAM podatek in 

X&Y-RAM naslov 

ukaz, X, Y podatka in 

XY naslov ter množenje 

X/akumulator v X/Y-RAM, 

zmnožek v akumulator 

nov programski 

P-RAM naslov 

P-RAM podatek in 

X&Y-RAM naslov 

ukaz, X, Y podatka in 

XY naslov ter množenje 

X/akumulator v X/Y-RAM, 

zmnožek v akumulator 

nov programski 

P-RAM naslov 

P-RAM podatek in 

X&Y-RAM naslov 

ukaz, X, Y podatka in 

XY naslov ter množenje 

X/akumulator v X/Y-RAM, 

zmnožek v akumulator 

nov programski 

P-RAM naslov 

P-RAM podatek in 

X&Y-RAM naslov 

ukaz, X, Y podatka in 

XY naslov ter množenje 

X/akumulator v X/Y-RAM, 

zmnožek v akumulator 

 

Tabela 5.1: Pomikanje in interpretacija ukazov (enaka barva) skozi cevovod ob vsaki fronti ure. 

 

 

Čeprav so X-DMA lokacije del X-RAM naslovnega prostora, se podatki iz X-DMA 

berejo asinhrono, tako da se X-RAM naslov za te lokacije dostavi kar na isti stopnji, kot se te 

tudi berejo, ta naslov pa tudi preko multiplekserja izbere podatek X iz izhoda X-DMA ali X-

RAM pomnilnika, odvisno kam ta naslov kaže. 
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Zasnova procesorja DSPU1K36 omogoča, da se programerju nikoli ni potrebno 

ukvarjati z vgrajenim cevovodom, ker so vsi podatki in naslovi pri branju vedno časovno 

poravnani s tistimi pri pisanju v pomnilnik. To bi veljalo tudi, če bi izpustni ukaz predelali v 

pravi skočni ukaz. Če bi uporabili tudi cevovodni množilnik, pa to ne bi več držalo, ker bi, če 

bi npr. s povratno zanko v akumulator želeli prebrati akumulator sam, bi morali najprej 

počakati, da se cevovod sprazni oz., da pride ta podatek skozi vse stopnje cevovodnega 

množilnika. 

 

5.3 Funkcionalnost X-DMA naslovnega prostora 

 

 X-DMA naslovni prostor je bil zamišljen kot dvovratni pomnilnik brez spominskih 

lokacij za avtomatski neodvisen prenos signalov v reaalnem času med procesorjem in 

periferijo ter za razširitev funkcionalnosti jedra procesorja. Namesto spominskih lokacij se 

lahko priključijo razne enote, registri ali kar večji pomnilniki.  

DSPU1K36 omogoča 14 bitno naslavljanje X pomnilniškega prostora, kar nanese na 

16 K lokacij, ki je lahko poljubno razporejen med X-RAM pomnilnik in X-DMA pomnilni 

prostor. Tako bi bilo mogoče na vhodni in izhodni del X-DMA naslovov povezati dva ločena 

dvovratna medpomnilnika z enimi od njunih vrat, na druga vrata medpomnilnika pa priključiti 

DMA kontroler, ki bi lahko prenašal, premikal ali kopiral cele bloke podatkov, kot se to 

dogaja pri večjih DSP procesorjih. 

Včasih pri DSP algoritmih potrebujemo velike prekodirne tabele ali pa velike 

zakasnitve signalov (ang. delay-RAM ali D-RAM), oboje pa zahteva veliko pomnilniških 

lokacij. Te lahko izvedemo z zunanjimi in počasnejšimi SRAM ali DRAM integriranimi 

vezji, katere preko ustreznega vmesnika povežemo v X-DMA naslovni prostor tako, da lahko 

ves ta zunanji ram dostopamo indeksno – s podajanjem naslovov kot procesiranih podatkov. 

Procesor DSPU1K36 ima 36 bitov široka podatkovna vodila, katera bi mu omogočala 

procesiranje takih naslovov, ki bi lahko naslovili največ 70G 36 bitnih lokacij (236), kar je 

poleg zakasnitev in prekodirnih tabel dovolj tudi za daljše večkanalno snemanje in hranjenje 

signalov. 

X-DMA naslovni prostor lahko uporabimo tudi za enostavno nadgraditev 

matematičnih sposobnosti procesorja. V trenutni izvedbi ima procesor DSPU1K36 na 

bralnem naslovu 0 naslovnega prostora X, ki se nahaja v X-DMA območju naslovov, vezan 

izhod akumulatorja, tako da je možno tudi množenje (skaliranje) akumulatorja. Lahko pa 
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izhod akumulatorja pripeljemo tudi še na druge proste bralne lokacije, vendar tokrat vsako 

povezavo preko svoje prekodirne računske logike, ki izračuna določeno funkcijo. Pri DSP 

algoritmih so zelo uporabne trigonometrične funkcije ter logaritem in eksponent, s katerima 

kombinacijo lahko izvedemo še deljenje, xy (koreni) in v telekomunikacijah popularno A-law 

in u-law dinamično stiskanje. 

 

 

lokacija prva vrata druga vrata 
0 D-RAM address ACCUMULATOR 
1 D-RAM in D-RAM out 
2 inter-DSP receive buffer inter-DSP send 
3 DSPU1K36 -> uP buffer noise 
4 MODULO_X-RAM_start log(ACC) 
5 MODULO_X-RAM_stop exp(ACC) 
6 MODULO_D-RAM_start cos(ACC) 

7 MODULO_D-RAM_stop sin(ACC) 

8 DAC 01 ADC 01 
9 DAC 02 ADC 02 

10 DAC 03 ADC 03 
11 DAC 04 ADC 04 
12 DAC 05 ADC 05 
13 DAC 06 ADC 06 
14 DAC 07 ADC 07 
15 DAC 08 ADC 08 
16 DAC 09 ADC 09 
17 DAC 10 ADC 10 
18 DAC 11 ADC 11 
19 DAC 12 ADC 12 
20 DAC 13 ADC 13 
21 DAC 14 ADC 14 
22 DAC 15 ADC 15 
23 DAC 16 ADC 16 
24 DAC 17 ADC 17 
25 DAC 18 ADC 18 
26 DAC 19 ADC 19 
27 DAC 20 ADC 20 
28 DAC 21 ADC 21 
29 DAC 22 ADC 22 
30 DAC 23 ADC 23 
31 DAC 24 ADC 24 

 

Tabela 5.2: Primer uporabe 32 X-DMA lokacij. 
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5.4 Modulo naslavljanje 

 

 Tako kot pri večini DSP procesorjev, tudi DSPU1K36 procesor pri programiranju 

omogoča zamikanje podatkov v DSP algoritmih avtomatsko in neopazno že na strojnem 

nivoju in poznavanje samega hardverja ni potrebno. Zagotoviti moramo samo začetni in 

končni naslov, med katerimi želimo, da se podatki v X-RAM pomnilniku zamikajo, nahajata 

pa se na dveh X-DMA lokacijah. Ker se običajno ta naslova med delovanjem ne spreminjata 

je smiselno, da ju vpiše zunanji krmilni procesor že kar pri nalaganju programa. 

 

 

naslov vzorec1 vzorec2 vzorec3 vzorec4 vzorec5 vzorec6 vzorec7… 
32 b0=ADC b1 b2 b3 b4 b5 b6 
33 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b0=ADC 
34 b2 b3 b4 b5 b6 b0=ADC b1 
35 b3 b4 b5 b6 b0=ADC b1 b2 
36 b4 b5 b6 b0=ADC b1 b2 b3 
37 b5 b6 b0=ADC b1 b2 b3 b4 
38 b6 b0=ADC b1 b2 b3 b4 b5 

 

Tabela 5.2: Zamik podatkov FIR sita sedmega reda v delu modulo naslovljenega X-RAM pomnilnika. 

 

 

  Tabeli 5.2 ponazarja podatke preprostega FIR sita sedme stopnje, kot jih vidi procesor 

pri branju pri vsakem vzorčenju pri modulo naslavljanju. Začetni modulo naslov je 32, končni 

pa 38. Pri vsakem vzorčenju se namreč za ena zmanjša vrednost prosto tekočega števca, kateri 

se prišteje želenemu naslovu, zato se podatki navidezno pomikajo krožno gor. Za vsako 

naslednje vzorčenje bi si FIR sito povozilo svoj rep z branjem stare vrednosti b6 za vrednost 

b0, vendar pa predstavlja b0 vhod v sito, v katerega se pri vsakem vzorčenju vpiše nov 

podatek iz AD pretvornika. 

 Podobno kot za FIR sita lahko avtomatski zamik podatkov uporabimo tudi za IIR sita. 

Tabela 5.3 prikazuje razmere pri zamikanju treh IIR sit drugega reda, ki so serijsko povezane 

v kaskado za dosego višjega šestega reda. 
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naslov vzorec1 vzorec2 vzorec3… 
32 b0 = ADC b1  b2   
33 b1   b2   R   b0  
34 b2   R   b0  a1 b1  
35 R   b0  a1 b1  a2 b2  
36 a1 b1  a2 b2    R   b0 
37 a2 b2    R   b0  a1 b1 
38   R   b0  a1 b1  a2 b2 
39  a1 b1  a2 b2 DAC =  R   
40  a2 b2 DAC =  R     a1 
45 DAC =  R     a1   a2 
46   a1   a2 b0 = ADC 
47   a2 b0 = ADC b1   

 

Tabela 5.3: Zamik podatkov kaskade treh IIR sit v delu modulo naslovljenega X-RAM pomnilnika. 

 

 

5.5 Komunikacija s krmilnim procesorjem 

 

 Arhitektura procesorja DSPU1K36 je zasnovana za procesiranje signalnih 

podatkovnih tokov, ki zahtevajo neprestano procesiranje v zanki. To pomeni, da se za vsak 

nov vzorec ponovi isti program. Lahko sicer procesira tudi podatke, ki ne zahtevajo  obdelave 

v realnem času (npr. izračun koeficientov sita, …), vendar potem ostane med vsakim 

vzorčenjem manj časa za ukaze DSP programa, med tem ko ukazi namenjeni takemu 

krmiljenju računajo vsakič z nespremenjenimi vhodnimi podatki. 

 Namen načrtovanja procesorja DSPU1K36 je bil že v zasnovi za priključitev na 

zunanji krmilni procesor, ki naj bi DSPU1K36 krmilil tako, da bi vanj nalagal in spreminjal 

DSP program ter tudi računal in osveževal nove DSP parametre in koeficiente, za katere je 

včasih (npr. za celoten izračun kompleta koeficientov poljubnega IIR sita) potrebno precej 

zahtevnih matematičnih enačb. 

 Pri programiranju lahko pred določenimi deli DSP programske kode v DSPU1K36 

postavi ukaz izpustimo (SKIP), temu ukazu pa lahko nato z zunanjim krmilnim procesorjem 

spremenimo parameter števila izpuščenih ukazov tako, da se ta želeni del kode izklopi. To je 

še posebej priročno pri nalaganju spremenjenih delov kode tako, da to ne povzroči neželenih 

signalnih učinkov. Ker ta ukaz omogoča tudi izpustitev kar celega programa, lahko tega 

celega (npr. ob prvem zagonu) naložimo tako, da najprej naložimo ukaz za celotno izpustitev, 
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nato celoten program, tega pa vklopimo tako, da ukaz izpusti popravimo na izpuščanje samo 

samega sebe. 

 Ker ukaz izpusti omogoča izpuščanje celotne dolžine programskega pomnilnika in ker 

je lahko ta tudi pogojno izveden, omogoča, kljub temu, da se program izvaja linearno v zanki, 

izvajanje tudi običajnih programov s pogojnimi vejitvami naprej in nazaj, podobno kot so to 

počeli prvotni računalniki na krožno speljan luknjan trak. 

 Včasih želimo, da se podatki vpišejo hkrati v paketu v eni periodi vzorčenja (npr. 

hkraten start trifaznih oscilatorjev s predpisanimi fazami). Ker pa je lahko med komunikacijo 

zunanji krmilni procesor zaseden še z drugimi opravili, je temu omogočeno, da s signalom 

ustavi branje iz medpomnilnika krmilnega vmesnika v pomnilnik DSPU1K36. Tako lahko 

tudi krmilni procesor, ki je veliko počasnejši, brezskrbno najprej napolni medpomnilnik 

krmilnega vmesnika in ko je podatkovni paket v njem celoten z omenjenim signalom sprosti 

branje, ki poteka pri frekvenci procesorja DSPU1K36. 

 Krmilni vmesnik procesorja DSPU1K36 je zasnovan samo za krmiljenje, zato branja 

signalov iz DSPU1K36 ne omogoča. Če bi bila to funkcionalnost potrebovali,  to lahko 

storimo preko X-DMA naslovnega prostora z dograditvijo potrebnega vmesnika in v 

programu  dodatno dopišemo nekaj DSPU1K36 ukazov, ki kopirajo želene podatke v ta 

vmesnik. Možni sta dve opciji: 

 

- odčitovanje v realnem času (npr. večkanalno snemanje signalov): Za vsak 

opazovan signal, je potreben svoj ukaz, 

- naključno odčitovanje (npr. opazovanje amplitud signalov): Dovolj je že en 

multipleksiran ukaz, kateremu krmilni procesor spreminja kazalec na želen signal. 

 

Pri programiranju pa moramo biti pozorni tudi na poravnavo 32 bitnih podatkov iz 

medpomnilnika krmilnega vmesnika, ki je namenjen za priključitev na standardno 32 bitno 

vodilo, na nestandardnih 36 bitov širokih podatkov procesorja DSPU1K36. Za X-RAM 

pomnilnik se za večji doseg signalov 32 bitov poravna levo (MSB), za Y-RAM pomnilnik pa 

se za večjo resolucijo koeficientov 32 bitov poravna desno (LSB), kot  prikazuje tabela 4.4. 
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5.6 Pisanje programske kode 

 

 Arhitektura procesorja DSPU1K36 omogoča visoko determinističnost izvajanja 

programske kode, kar je običajno tudi zaželeno pri DSP procesorjih. Ker se program 

DSPU1K36 izvaja ciklično in v celoti linearno, brez vejitev in prekinitev, ni mogoče, da bi 

izvajanje programa preseglo časovni okvir, ki je na voljo med dvema vzorcema. 

 Običajno se DSP algoritmi podajajo v obliki blok diagramov, kjer so narisane vse poti, 

smeri in vozlišča signalov ter operacije njihovega množenja, seštevanja in zakasnitve. Za 

procesor DSPU1K36 je iz takih diagramov dokaj enostavno ugotoviti število potrebnih 

ukazov za vsak nov vzorec vhodnega signala. Njegova arhitektura z dvovratnimi pomnilniki 

mu namreč dopušča, da se operaciji branja podatkov in shranjevanja prejšnjega rezultata 

izvedeta istočasno v eni urini periodi. Tako je število potrebnih ukazov za določen algoritem 

enako kar številu signalnih puščic DSP blok diagrama, ki vsebujejo množenje (skaliranje) in 

se končajo v znakih za vsoto (+), puščice, ki povezujejo posamezne vsote pa se funkcionalno 

združijo v eno vsoto, pri tem pa posamezni odcepi predstavljajo sočasno shranjevanje. 

 Med razvojem procesorja so bili testni programi napisani v strojni kodi DSPU1K36, ki 

je bila vključena kar v  VHDL programski opis procesorja. Ker pa je pisanje strojne kode 

zahteven proces, je bil zasnovan tudi psevdo zbirniški jezik procesorja DSPU1K36, psevdo pa 

zato ker dejansko še ne obstaja in moramo ukaze ročno prevajati v strojno kodo, vendar so 

programi napisani v zbirniškem jeziku veliko preglednejši od strojne kode. 

 

 

Slika 5.4: Možne kombinacije ukazov psevdo zbirnika DSPU1K36 in njihovih učinkov. 

 

  IF = condition test (preverjanje pogojev) 

  SKP= skip    (preskoči) 

  LDA= load accumulator (naloži akumulator) 

  ACC= accumulate  (akumuliraj) 

  STA= store accumulator (shrani akumulator) 

  MVX= move data X to X-RAM (premakni podatek X v X-RAM) 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

  SKP  {cycles}  , IF  {condition} ; ACC  =  ACC, flags = flags if {condition} = flags 

 

  LDA  [X] * [Y] , IF  {condition} ; ACC <=  [X] * [Y]          if {condition} = flags 

  ACC  [X] * [Y] , IF  {condition} ; ACC <=  [X] * [Y]  + ACC   if {condition} = flags 

 

  LDA  [X] * [Y] , MVX  [M] {[n]}  ; ACC <=  [X] * [Y]          , XYRAM[M] <= [X] 

  ACC  [X] * [Y] , MVX  [M] {[n]}  ; ACC <=  [X] * [Y]  + ACC   , XYRAM[M] <= [X] 

 

  LDA  [X] * [Y] , STA  [M] {[n]}  ; ACC <=  [X] * [Y]          , XYRAM[M] <= [ACC'] 

  ACC  [X] * [Y] , STA  [M] {[n]}  ; ACC <=  [X] * [Y]  + ACC   , XYRAM[M] <= [ACC'] 

 

  STA  data{[n]}                   ; ACC  =  ACC, flags = flags , XYRAM[M] <= [ACC'] 
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Slika 5.5: Zbirniški program INTERFERENCA DVEH ŽAG in njegov strojni prevod (pod črto). 

 

 Sliki slika 5.5 in slika 5.6 prikazujeta primera dveh zbirniških programov, ki izvajata 

isti DSP algoritem (interferenca dveh 48 Hz žagastih signalov razlike 0,2 Hz za 50 MHz uro, 

kar se sliši podobno kot let letala). Ker je prvotna izvedba zamikanja podatkov omogočala 

samo zamik celega X-RAM pomnilnika, so bili programi, ki tega niso potrebovali bolj 

zapleteni, ker je bilo potrebno ta zamik programsko kompenzirati. Kasneje je bil zamik 

podatkov nadgrajen v zamik po modulo načinu z izbiranjem samo določenega območja 

;INTERFERENCA DVEH ŽAG 
;(z zamikanjem X-RAM-a, za preizkus) 
 
 
mod_start     EQX   0 , 0b0000000000 ;modulo zamikanje kar od začetka 
mod_stop      EQX   31, 0b1111111111 ;pa do konca X-RAMA 
 
accumulator   EQX   0                ;akumulator je na X-RAM naslovu 0 (X-DMA) 
 
saw1          EQX   33, 0b111        ;signal žage 1 (poljubna začetna vrednost) 
inc1          EQX   34, 0b0.0001     ;začetna frekvenca za žago 1 
 
saw2          EQX   35, 0b101        ;signal žage 1 (poljubna začetna vrednost) 
inc2          EQX   36, 0b0.0001     ;začetna frekvenca za žago 2 
 
freq1         EQY   1 , 1            ;koeficient spremembe frekvence žage 1 
freq2         EQY   5 , 1            ;koeficient spremembe frekvence žage 2 
 
 
              ORG   0 
 
              LDA   saw1     * 1     , MVX   saw1 -1 ;naloži žago 1 in kompenziraj zamik 
              ACC   inc1     * freq1 , MVX   inc1 -1 ;akumuliraj inkrement 1 in  
                                                     ;kompenziraj zamik 
              LDA   saw1 -1  * 0     , IF    V!N     ;resetiraj žago 1 če gre v +nasičenje 
              STA   saw1 -1                          ;shrani žago 1 
 
              LDA   saw2     * 1     , MVX   saw2 -1 ;naloži žago 2 in kompenziraj zamik 
              ACC   inc2     * freq2 , MVX   inc2 -1 ;akumuliraj inkrement 2 in 
                                                     ;kompenziraj zamik 
              LDA   saw2 -1  * 0     , IF    V!N     ;resetiraj žago 2 če gre v +nasičenje 
              STA   saw2 -1                          ;shrani žago 2 
 
              LDA   saw1 -1  * 0b0.0000001           ;naloži     0dB skalirano žago 1 
              ACC   saw2 -1  * 0b0.0000001           ;akumuliraj 0dB skalirano žago 2 
              STA   DAC_L                            ;shrani rezultat za levi  kanal 
              STA   DAC_R                            ;shrani rezultat za desni kanal 
 
              END 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
IIIXXXXXXXXXxxxxxMMMMMMMMMMmmmmm YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 
P_RAM         ORG   0           ,Y_RAM       ORG   0 
01100000000100001000000000100000,000000100000000000000000000000000000   LDA   saw1     * 1           , MVX   saw1 -1 
10000000000100010000000000100001,000000100000000000000000000000000000   ACC   inc1     * freq1       , MVX   inc1 -1 
00100000000100000000000000110000,000000000000000000000000000000000000   LDA   saw1 -1  * 0           , IF    V!N 
11100000000000000000000000100000,000000000000000000000000000000000000   STA   saw1 -1 
01100000000100011000000000100010,000000100000000000000000000000000000   LDA   saw2     * 1           , MVX   saw2 -1 
10000000000100100000000000100011,000000100000000000000000000000000000   ACC   inc2     * freq2       , MVX   inc2 -1 
00100000000100010000000000110000,000000000000000000000000000000000000   LDA   saw2 -1  * 0           , IF    V!N 
11100000000000000000000000100010,000000000000000000000000000000000000   STA   saw2 -1 
00100000000100000000000000000000,000000000000010000000000000000000000   LDA   saw1 -1  * 0b0.000001 
01000000000100010000000000000000,000000000000010000000000000000000000   ACC   saw2 -1  * 0b0.000001 
11100000000000000000000000001000,000000000000000000000000000000000000   STA   DAC_L 
11100000000000000000000000001001,000000000000000000000000000000000000   STA   DAC_R 
 
X_RAM         ORG   33 
000011100000000000000000000000000000 
000000000010000000000000000000000000 
000010100000000000000000000000000000 
000000000010000000100000000000000000 
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zamika, kjer posebej izvedemo sita, ki jim ta zamik koristi, ostale DSP algoritme, ki zamika 

ne potrebujejo pa izvedemo v preostalem delu podatkovnega pomnilnika X-RAM. Tako iz 

nastalih dveh verzij programa iz obeh slik vidimo, da je zadnja verzija programa med ORG 0 

in END napisana enostavneje in je celo krajša za dve vrstici oz. dva strojna ukaza. 

 

 

Slika5.6: Program s slike 5.5 brez zamikanja podatkov. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

;INTERFERENCA DVEH ŽAG 
;(brez zamikanjea X-RAM-a) 
 
 
mod_start     EQX   30, 0b1111111111   ;za izklop modulo zamikanja umaknemo začetek 
mod_stop      EQX   31, 0b1111111111   ;in konec na isto (zadnjo) X-RAM lokacijo 
 
accumulator   EQX   0                  ;akumulator je na X-RAM naslovu 0 (X-DMA) 
 
saw1          EQX   33, 0b111          ;signal žage 1 (poljubna začetna vrednost) 
inc1          EQX   34, 0b0.0001       ;začetna frekvenca za žago 1 
 
saw2          EQX   35, 0b101          ;signal žage 1 (poljubna začetna vrednost) 
inc2          EQX   36, 0b0.0001       ;začetna frekvenca za žago 2 
 
freq1         EQY   1 , 1              ;koeficient spremembe frekvence žage 1 
freq2         EQY   5 , 1              ;koeficient spremembe frekvence žage 2 
 
 
              ORG   0 
 
              LDA   saw1 * 1                                       ;naloži žago 1 
              ACC   inc1 * freq1                                   ;akumuliraj inkrement 1 
              LDA   saw1 * 0           , IF    V!N                 ;resetiraj žago 1 če ta 
                                                                   ;pride v +nasičenje 
              STA   saw1               , LDA   saw2 * 1            ;shrani žago 1, naloži žago 2 
              ACC   inc2 * freq2                                   ;akumuliraj inkrement 2 
              LDA   saw2 * 0           , IF    V!N                 ;resetiraj žago 2 če ta 
                                                                   ;pride v +nasičenje 
              STA   saw2               , LDA   saw1 * 0b0.0000001  ;shrani žago 2, naloži žago 1 
              ACC   saw2 * 0b0.0000001                             ;in akumuliraj žago 2, obe 
                                                                   ;naj bosta skalitani na 0dB 
              STA   DAC_L                                          ;shrani v levi  DAC 
              STA   DAC_R                                          ;shrani v desni DAC 
 
              END 
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6. Izvedba procesorja DSPU1K36 

 

6.1 Programska orodja 

 

6.1.1 Active-HDL 

 

 Procesor DSPU1K36 sem opisal z VHDL (ang. Very high-speed integrated circuit 

Harware Description Language) programskim jezikom. Za sestavo in verifikacijo celotne 

programske kode sem uporabil Active-HDL 3.6 podjetja Aldec, ker smo le-tega uporabljali 

tekom študija. Ta omogoča  dokaj dobro simulacijo obnašanja kode z različnimi stimulatorji 

kot so to ura, števci, tipke, itd. in različne prikaze signalov kot npr. binarni, decimalni, 

analogni, itd. Nima pa prikaza predznačenih (negativnih) števil in prikaza z decimalno vejico, 

vendar je ta zadnji redko zastopan tudi pri ostalih programskih paketih. 

 Active-HDL precej olajša sestavljanje kode, ker omogoča grafično povezovanje 

posameznih programskih modulov v večje celote. Povezovanje modulov je zelo preprosto tudi 

na nivoju programske kode, vendar je grafično povezovanje preglednejše in če izgled grafike 

ni pomemben, velikokrat tudi precej hitrejše, poleg vsega pa so tudi lapsus napake tako precej 

redke. 

 Active-HDL nam poleg grafičnega sestavljanja programskih modulov omogoča tudi 

grafično izvedbo in urejanje prehajanja stanj krmilnih avtomatov, vendar te možnosti v tem 

diplomskem delu nisem uporabil, ker procesor DSPU1K36 avtomatov ne vsebuje, saj ga v 

celoti krmili program v njegovem programskem pomnilniku. 
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Slika 6.1: Active-HDL 3.6 (Aldec) 

 

6.1.2 ISE Project Navigator 

 

 Ker sem  za realizacijo procesorja DSPU1K36 uporablil integrirano vezje XCS200 

družine Spartan-3 proizvajalca Xilinx, sem bil za sintezo, implementacijo in konfiguracijo 

programske kode v integrirano vezje uporabil programski paket ISE 9.1 Project Navigator 

istega proizvajalca, ki s tem programskim paketom ponuja zastonj podporo svojim 

produktom. 

 Tudi ta programski paket omogoča veliko možnosti, med drugim tudi pisanje 

programske kode  v  programskem jeziku VHDL ali Verilog, avtomatsko generiranje kode s 

podprogramom Core Generator ter simulacijo v svojem podprogramu ali v zastonj 

programskem paketu Model Sim XE podjetja Mentor Graphic katerega sam pokliče in odpre, 

omogoča pa boljšo simulacijo dejanske implementacije, z vsemi zakasnitvami in digitalno 

travo (ang. glitches). 
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 Uporabil sem tudi že omenjeni podprogram Core Generator za realizacijo RAM 

pomnilnikov ker ta omogoča zelo enostavno zamenjavo vsebine v obliki zunanjih datotek. Po 

generaciji dobimo datoteko, iz katere prenesemo odseke kode v novo VHDL datoteko z istim 

imenom, kot ga uporabljamo v dizajnu in s tem vanj vključimo nastali pomnilnik vključno z 

dodeljeno vsebino. Za kasnejšo spremembo vsebine pa je dovolj, da v čarovniku samo 

zamenjamo zunanjo datoteko z vsebino. 

 Ker je bil uporabljen že sestavljen razvojni sistem je bilo potrebno v ISE 9.1 sestaviti 

tudi krajšo tekstovno datoteko končnice ucf, s katero povemo implementaciji na katerih 

priključkih integriranega vezja želimo imeti določene vhode in izhode. 

 

NET "clk"  LOC = "T9" ; 
NET "reset"  LOC = "L14" ; 
 
NET "sysclk"  LOC = "B5" ; 
NET "sck"  LOC = "B6" ; 
NET "ws"  LOC = "A7" ; 
NET "SD_OUT"  LOC = "A8" ; 
NET "SD_IN"  LOC = "B10" ; 

 

Slika 6.2: Datoteka DSPU1K36.ucf  usmeri želene signale na priključke XC3S200. 
 
 

 
Slika 6.3: ISE 9.1 Project navigator (Xilinx). 
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6.2     Razvojni sistem 

 

6.2.1 Xilinx Spartan-3 Starter Kit 

 

 Podjetje Xilinx ponuja v podporo svojim integriranim vezjem tudi razvojne sisteme, ki 

olajšajo začetek in verifikacijo nekega dizajna še preden imamo tiskano vezje. Za realizacijo 

procesorja DSPU1K36 sem uporabljen razvojni sistem z oznako Xilnx Spartan-3 Starter Kit, 

z integriranim vezjem FPGA XC3S200. Na tiskanem vezju so še konfiguracijski flash 

pomnilnik, vsi potrebni stabilizatorji za 5V napajanje, 7 segmentni LED prikazovalnik, tipke, 

stikala, RS232 in VGA ter PS2 konektor, na spodnji strani pa še 50MHz oscilator in dva hitra 

256Kx16 SRAM pomnilnika. Vezje se poveže na računalnik preko JTAG (ang. Joint Test 

Action Group) vmesnika, preko mostičnikov pa se mu lahko nastavlja razne načine delovanja, 

programiranja in načina zagona ob vklopu. 

 

 
Slika 6.4: Xilinx Spartan-3 Starter Kit. 
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6.2.2 Programator 

 

 Razvojnemu sistemu Xilinx Spartan-3 Starter Kit je priložen JTAG kabel, ki se 

priključi direktno na LPT (tiskalniška) vrata računalnika. Ker pa mi je originalni kabel 

povzročal veliko težav pri komunikaciji med nalaganjem konfiguracijske datoteke na razvojni 

sistem, sem iz enega od predhodnih diplomskih del [6] uporabil program, ki je preko USB, ki 

uporablja visokozmogljivi diferencialni prenos, komunicira z integriranim vezjem FT232R 

proizvajalca FTDI, ki pretvarja USB podatke v serijske na več priključkih, s katerih program 

naredi JTAG vmesnik. Izdelati sem moral še tiskano vezje s FT232R integriranim vezjem ter 

ustreznimi konektorji. 

 Slabost te rešitve v primerjavi z originalnim JTAG kablom pa je ta, da v tem primeru 

ni možno programiranje konfiguracijskega flash pomnilnika, s katerega se ob priključitvi 

napajanja izvede FPGA konfiguracija, vendar to možnost med samim razvojem običajno manj 

uporabljamo. 

 

 
Slika 6.5: Izdelan USB-JTAG  FPGA programator 

 

 Na programatorju s slike 6.5 lahko z mostičnikom izbiremo JTAG izhodne nivoje 

enake ciljnemu sistemu ali pa 3,3V iz vgrajenega napetostnega stabilizatorja na sami tiskanini 

programatorja, ob tem pa mu moramo preko napajalnega priključka zagotoviti enosmerno 

napetost npr. 5V ali več. 

 

6.2.2.1 JTAG 

 

 JTAG (ang. Joint Test Action Group) ali ang. Boundary Scan je že precej uveljavljen 

protokol za konfiguracijo integriranih vezij in omogoča programiranje več takih naprav v 

seriji, kot nakazuje tudi slika 6.3, z ustreznimi programskimi orodji pa omogoča tudi 

opazovanje notranjih signalov za lažje razhroščevanje, vendar te možnosti nisem uporabljal. 
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6.2.3 Zvočna kartica 

 

Zvočna kartica omogoča pretvorbo zvočnih signalov med digitalnim in analognim 

svetom in s tem procesorju DSPU1K36 obdelavo zvočnih signalov tako, da lahko napisane 

DSP programe v praksi tudi slišimo, kar je veliko bolj prepričljivo od simulacije. 

Zvočna kartica je zasnovana okrog stereo CODEC (ang. coder-decoder) integriranega 

vezja UDA1345 proizvajalca Philips, ki vsebuje dva analogno-digitalna in dva digitalno-

analogna 24 bitna avdio pretvornika. Za vhoda lahko izberemo signale efektivne vrednosti 1V 

ali 2V na izhodih pa 1V. UDA1345 pretvarja signale po načinu sigma-delta, kar pomeni da so 

vhodi in izhodi visoko prevzorčeni in so zato zunanji anti-alias filtri praktično nepotrebni. Ti 

so pri sigma-delta pretvorbi namreč izvedeni digitalno pred vhodno decimacijo (znižanje 

vzorčenja) in po izhodni interpolaciji (zvišanje vzorčenja). Po decimaciji in pred interpolacijo 

so na voljo serijski digitalni avdio signali različnih standardov prenosa z vzorčno frekvenco 

8kHz do 100kHz. 

 

 

 

Slika 6.6: Poenostavljen diagram integriranega vezja UDA1345. 
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Vhodni del zvočne kartice omogoča priključitev tako diferencialnih mikrofonskih 

signalov kot tudi asimetričnih linijskih signalov. Tako imata oba vhodna kanala diferencialni 

ojačevalnik, ki s potenciometrom omogoča nastavitev ojačanja od 12dB do 60dB za 

mikrofonsko priključitev, pred vhodom v ojačevalnik pa je še stikalo atenuatorja, ki vhodni 

signal zmanjša za 20dB in tako mogoča priključitev tudi  najglasnejših linijskih vhodov ter 

stikalo, ki kondenzatorskim mikrofonom omogoči zunanje 48V fantomsko napajanje. Izhodi 

UDA1345 vodijo na stereo priključka, ki zagotavljajo linijske signale, oba pa ojači še 

ojačevalnik, ki omogoča priključitev slušalk. 

 
Slika 6.7: Zvočna kartica za DSPU1K36 procesor. 

 

6.2.4.1 Napajalnik 

 

 Napajalnik za zvočno kartico zagotavlja stabilizirane napetosti +5V in -5V za 

napajanje operacijskih ojačevalnikov in +3V za napajanje CODEC pretvornika. Izdelal sem 

ga v klasični linearni izvedbi z linearnimi integriranimi napetostnimi stabilizatorji. 

 
Slika 6.8: Napajalnik zvočne kartice. 
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6.3 Implementacija DSPU1K36 

 

 Implementacija je bila izvedena v že omenjeno Xilinx Spartan-3 XC3S200 integrirano 

vezje FPGA, z natančnejšo oznako XC3S200-4FT256. Označba -4 pomeni, da to integrirano 

vezje zmore približno 17% manjše hitrosti oz. večje zakasnitvene čase od takega z oznako -5. 

FT256 pa je oznaka tipa BGA (ang. ball grid array) ohišja (slika 6.4), ki ima na spodnji 

površini matriko 16*16 (256) priključkov. Tako oznako modela integriranega vezja FPGA 

moramo tudi pravilno nastaviti v programu Xilinx ISE 9.1 Project Navigator tako za 

verodostojno simulacijo kot pravilno implementacijo.  

 Med samim načrtovanjem procesorja DSPU1K36 sem poleg Active-HDL 3.6 

simulacije pravilnega obnašanja programske kode posameznih sestavnih delov sproti preverjal 

tudi njihove napovedi pri implementaciji v ISE 9.1. Najbolj sta me zanimala kontrolna enota 

in računska enota (MAC operacije), ki sta tudi najkompleksnejša sestavna elementa. Za 

kontrolno enoto se je kljub njenim večkratnim spremembam vedno napovedovalo skoraj 

200MHz delovanje, medtem  ko se je pri računski enoti od začetne do končne verzije 

frekvenca iz približno 115MHz spustila na okrog 87MHz večinoma zaradi nadgradnje 

vhodnih podatkov iz Y-RAM pomnilnika iz 18 na 36 bitov, kar je zahtevalo enkrat večji 

množilnik in tudi širši akumulator, oba pa vsebujeta nekaj zelo širokih seštevalnikov. Med 

razvojem sem namreč ugotovil, da zelo popularnim IIR sitom 18 bitni koeficienti ne 

zadoščajo za dovolj dobro nastavitev karakteristike pri nizkih frekvencah in strmih naklonih. 

 Najbolj presenetljiva je bila napoved implementacije celotnega vezja, ki je bila vedno 

precej slabša od računske enote, kot edinega zelo kritične elementa. Tako je bila napoved 

frekvence delovanja procesorja DSPU1K36 za prvo verzijo računske enote ocenjena na 

približno 38MHz, za drugo pa samo še na okrog 27MHz. To bi za standardno vzorčno 

frekvenco 48kHz pomenilo v obeh primerih zmanjšanje 1K  programskega  prostora, za kar bi 

bila potrebna celotna predelava. Ciljna frekvenca je bila namreč 50MHz, ker je bil tak 

oscilator tudi na voljo na razvojnem sistemu Xilnx Spartan-3 Starter Kit. 

 Kljub slabšim napovedim je na praktičnem preizkusu procesor DSPU1K36 tekel na 

50MHz brez problemov. V Xilinx literaturi je namreč zaslediti, da so napovedi pri 

implementaciji kar se da previdne in konservativne zato, da nek dizajn deluje skoraj 100%. 

Sem pa kasneje pri natančnejši analizi ugotovil veliko opozoril pri nekritičnih signalih iz 

odcepov programskega števca (ang. signal skew, fan-out …), zaradi katerih je bila mogoče 

napoved tako previdna. 
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 Razlike sem opazil tudi pri načinu pisanja VHDL programske kode. Tako sem za opis 

neke logične funkcije pri računski enoti preizkusil opis z logičnimi vrati in opis v obliki 

tabeliranja. Slednji je pohitril računsko enoto kar za 10 MHz. 

 

Device Utilization Summary 

Logic Utilization Used Available Utilization Note(s) 
Number of Slice Flip Flops 293 3,840 7%   

Number of 4 input LUTs 1,204 3,840 31%   

Logic Distribution          

Number of occupied Slices 826 1,920 43%   

    Number of Slices containing only related logic 826 826 100%   

    Number of Slices containing unrelated logic 0 826 0%   

Total Number of 4 input LUTs 1,463 3,840 38%   

Number used as logic 1,204       

Number used as a route-thru 82       

Number used for Dual Port RAMs 176       

Number used as Shift registers 1       

Number of bonded IOBs 56 173 32%   

    IOB Flip Flops 1       

Number of Block RAMs 6 12 50%   

Number of MULT18X18s 4 12 33%   

Number of GCLKs 4 8 50%   

Total equivalent gate count for design 434,146       

Additional JTAG gate count for IOBs 2,688       
 

Tabela 6.1:  Poraba virov v XC3S200 za implementacijo DSPU1K36. 
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Slika 6.9: Razporeditev in zasedenost logike v XC3S200. 

 

 
Slika 6.9: Nakazane povezave logike v XC3S200. 

 



7. Zaključek 
 

 81 

7. Zaključek 

 

Cilj izdelave preprostega in zmogljivega digitalnega signalnega procesorja primernega 

za implementacijo v integrirana vezja FPGA je uspel kot načrtovano. Tudi s praktičnim 

preizkusom so se izpolnila vsa pričakovanja. Oznaka DSPU1K36 se je v končno obliko 

dopolnila čisto na koncu načrtovanja, ko je praktični preizkus potrdil, da bo procesor 

sposoben med vsakim vzorčenjem izvesti 1k ukazov nad 36 bitnimi podatki pri taktu ure 

50Mhz. Kljub sposobnostim je procesor dokaj majhen, saj zasede le slabo polovico 

razpoložljivih virov drugega najcenejšega integriranega vezja cenejše družine Xilinx Spartan-

3. Največja je poraba vgrajenih blok RAM pomnilnikov, ki znaša točno 50%. 

Naslednji smiselni razvojni korak bi lahko bil računalniški program, ki bi programe 

napisane v zbirniku pretvoril v ukaze strojnega jezika procesorja DSPU1K36 in pa mogoče 

tudi krmilni program, ki bi med razvojem emuliral zunanji krmilni procesor ter tako omogočal 

spreminjanje parametrov v realnem času in preverjanje posledičnih učinkov. Preprosto 

programiranje procesorja DSPU1K36 po DSP blok diagramih omogoča tudi enostavnejši 

razvoj računalniškega programa za grafično programiranje DSP algoritmov, ki bi zelo pohitril 

pot od ideje do pravilno delujočega končnega programa in izdelka. 

Načrtovanje procesorja je iterativen proces, ker programov zanj ne moremo napisati 

dokler ne poznamo ukazov arhitekture, hkrati pa ne moremo določiti, katere ukaze vgraditi, če 

ne poznamo načina pisanja programov. Ko so bili ukazi že določeni in sem z njimi v psevdo 

zbirniku že napisal nekaj hipotetičnih programov, sem ugotovil, da bi bilo mogoče bolje 

zadnji ukaz, ki shranjuje z zamrzovanjem zastavic stanja, zamenjati z ukazom primerjanja 

dveh števil, ki bi rezultat primerjave signaliziral z zastavicami, na katere bi se lahko odzivali 

vsi sledeči pogojni ukazi do ponovne take primerjave. Za nadgradnjo še drugih ukazov pa so 

rezervirani še štirje kodirni biti za skupno 128 vseh ukazov oz. za omenjeno 27 bitno različico 

ostane en rezervni bit in tako 16  vseh ukazov. 

Šele na koncu sem opazil, da zaradi sinhronega tipa vgrajenih pomnilnikov ni možna 

prvotno načrtovana funkcija kvadriranja v enem urinem taktu s kopiranjem X vodila skozi Y-

RAM pomnilnik na Y vodilo, kar pa lahko rešimo z manjšim popravkom. Potrebno je dodati 

le multiplekser, ki v primeru dostopanja obeh vrat do iste lokacije Y-RAM pomnilnika, poleg 

shranjevanja vanj, tega tudi premosti na Y vodilo. 

Med samim razvojem sem preučil tudi možnost, da v primeru, ko bi se 36 bitne besede 

izkazale za nepotrebno preveč natančne, bi te znižal na 27 bitov. Temu sem prilagodil 
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računsko enoto, ki je najbolj kritičen del, izbral poddružino Spartan-3E in nekoliko hitrejšo 

različico z oznako -5. Napoved implementacije je pokazala, da bi tak procesor lahko deloval 

do približno 105MHz, kar je več kot še enkrat kot sedaj in če se bo to v praksi tudi potrdilo, bi 

lahko glede na namembnost raziskali o smiselnosti 36 oz. 27 bitov. Izbira 27 bitnih besed je 

spet nestandardna, to pa zato, ker bi lahko za enkrat višjo frekvenco delovanja za vsak vzorec 

procesor izvedel namesto 1k po novem 2k programa, tak pomnilnik pa je mogoče sestaviti iz 

treh zato polno izkoriščenih 9 bitnih blok ram pomnilnikov. 

Čeprav pred tem nisem imel veliko predznanja o DSP arhitekturah pa tudi z 

integriranimi vezji FPGA nisem imel izkušenj, je nastali procesor tak kot sem si ga zamislil. 

Je enostaven tako po zgradbi kot njegovi uporabi, hkrati pa je zmogljiv in tudi komercialno 

uporaben. Ker je procesor izveden v integriranem vezju FPGA, kjer je lahko poleg njega 

implementiran tudi glavni krmilni procesor, je lahko celotna aplikacija izvedena v enem 

samem integriranem vezju (ang. System-on-a-Chip ali SoC). To je bil moj prvi večji projekt 

in svojo inženirsko pot želim nadaljevati v tej smeri. 
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Priloge 

 

Priložene so vse bistvene blok sheme logike arhitekture izdelanega procesorja DSPU1K36 in 

opis vezij uporabljenih pri razvoju po naslednjem vrstnem redu: 

 

- celoten pregled arhitekture (stran 84) 

- kontrolna enota (stran 85) 

- akumulator, (stran 86) 

- uporaba X-DMA v tem diplomskem delu (stran 87) 

- krmilni vmesnik (stran 88) 

- zvočna kartica (strani 89-91) 

- programator (stran 92) 

- napajalnik (stran 93) 

- celoten razvojni sistem (stran 94) 
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ZVOČNA KARTICA (z CODEC-om UDA1345TS in LM2822 za slušalke): 

 

R1 = 33k 
R2 = 150E 
R3 = 47k 
R4 = 47k 
R5 = 1k 
R6 = 1k 
R7 = 2k2 
R8 = 2k2 
R9 = 100k 
R10= 6k8 
R11= 6k8 
R12= 33k 
R13= 47k 
R14= 47k 
R15= 150E 
R16= 47k 
R17= 47k 
R18= 1k 
R19= 1k 
R20= 2k2 
R21= 2k2 
R22= 100k 
R23= 680E 
R24= 680E 
R25= 33K 
R26= 33k 
R27= 47k 
R28= 47k 
R29= 680E 
R30= 680E 
R31= 150E 
R32= 150E 
R33= 6k8 
R34= 6k8 
R35= 22k  
R36= 22k  
R37= 4E7 
R38= 4E7 
R39= 47k LOG 
R40= 10E 
R41= 1E 
R42= 10E 
R43= 47E 
R44= 10k 
R45= 10k 

 

R46= 100E 
R47= 100E 
R48= 1E 
R49= 1E 
R50= 10k 
R51= 10k 
GAIN_L= 47k LOG 
GAIN_R= 47k LOG 
 
C1 = 1n 
C2 = 1n 
C3 = 47u 
C4 = 47u 
C5 = 47u 
C6 = 47u 
C7 = 100u 
C8 = 100u 
C9 = 470u 
C10= 470u 
C11= 100n 
C12= 100n 
C13= 100u 
C14= 47u 
C15= 47u 
C16= 47u 
C17= 47u 
C18= 47u 
C19= 100u 
C20= 100u 
C21= 100n 
C22= 100n 
C23= 100u 
C24= 100u 
C25= 100n 
C26= 100n 
C27= 100n 
C28= 100n 
C29= 47u 
C30= 100n 
C31= 100n 
C32= 100n 
C33= 100n 
C34= 10u 
 
D1-D8= 1N4148 
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R1 = 1k 
R2 = 1k 
R3 = 120E 
R4 = 120E 
R5 = 2k2 
R6 = 2k2 
R7 = 2k2 
R8 = 2k2 
 

C1 = 100u 
C2 = 100u 
C3 = 100u 
C4 = 100u 
C5 = 10u 
C6 = 10u 
C7 = 1u 
C8 = 100u 
C9 = 100n 
C10= 1u 
C11= 1u 
C12= 1u 
 

IC1= B250R(gretz) 
IC2= LM7805  
IC3= LM137 
IC4= LM337 
IC5= LM7905  
 

TR1= 220/2x12V,160mA 
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