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Anotace
Práce popisuje návrh digitálního vzorkovacího osciloskopu. Funkce navrženého

zařízení je založena na součinnosti rychlého a přesného A/D převodníku, hradlového pole

FPGA, mikroprocesoru a počítače.

V teoretickém rozboru je uvedena koncepce zařízení a zjednodušený i detailní popis

tohoto zařízení. Další kapitola představuje všechny použité integrované obvody.

Práce dále obsahuje popis schématu zapojení. V další kapitole jsou popsány programy

pro mikroprocesor, FPGA a počítač. V příloze jsou obrazce plošného spoje, celkové schéma,

fotografie zařízení, apod.

Abstract
The work describes design of digital storage oscilloscope. Function of this device is

based on cooperation of fast and precise A/D converter, field programmable gate array FPGA,

microprocessor and computer.

The theoretic analyze discusses concept of designed device, simplified and detailed

description of its function. In the next chapter, there are introduced used integrated circuits.

The thesis than includes hardware description. The next chapter describes programmes for

microprocessor, FPGA and computer. In the appendix, there are PCB layers, photos of device, etc.
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Úvod
Cílem diplomové práce je návrh a realizace zařízení, které by umožňovalo zobrazovat

průběhy rychlých elektrických dějů, v řádech jednotek MHz. Jelikož bylo podobné zařízení

realizováno již v rámci mé bakalářské práce, je hlavním cílem této práce vyrobit

několikanásobně rychlejší zařízení s využitím moderních programovatelných prvků. První

zařízení pracovalo se vzorkovacím kmitočtem maximálně 100 kSPS. Nynější zařízení by

mělo mít vzorkovací kmitočet v řádech desítek MSPS. Zvýšení vzorkovací rychlosti s sebou

však přináší jinou koncepci u HW a tím pádem i u ovládacích programů.

Zařízení bude složeno z několika funkčních bloků. Vstupním blokem pro zpracování

analogových signálů bude A/D převodník. Ten bude řízen rychlým hradlovým polem FPGA

(Field Programmable Gate Array). Obvod FPGA bude použit proto, že standardními

mikroprocesory by nebylo možné s potřebnou dynamikou řídit A/D převodník a rychle

ukládat velké množství naměřených dat. Pro přenos navzorkovaných dat z FPGA do počítače

bude sloužit mikroprocesor typu ARM (Acorn RISC Machine). Jeho sekundární funkcí bude

konfigurace hradlového pole FPGA. Při přenosu dat do počítače bude použito sběrnice USB

(Universal Serial Bus). V počítači budou data zpracována obslužným programem a zobrazena

na jeho monitoru.
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1. Teoretický rozbor řešení
V této kapitole je nejprve uveden popis koncepce zařízení, dále následuje popis

algoritmu zpracování dat a nakonec i detailní popis funkce osciloskopu. Ideálně by zde mohl

být uveden i obecný popis funkce různých A/D převodníků. Ty totiž určují hlavní parametry

každého zařízení pro digitalizaci analogových signálů. Tento popis jsem však již uváděl

v bakalářské práci a vzhledem k rozsahu této práce nebude tento popis uváděn. Práce je

zaměřena spíše na využití relativně moderních programovatelných součástek, jakými jsou

právě mikroprocesory ARM a hradlové pole typu FPGA. Základní myšlenka měření pomocí

popisovaného osciloskopu je zobrazena na obr. 1.

Obr. 1 Informační cyklus měření

1.1 Koncepce zařízení
Zvolená koncepce hardware je na obr. 2. Zařízení je ovládáno programem v počítači

(PC). Komunikace mezi PC a zařízením probíhá pro sběrnici USB. Do mikroprocesoru ARM

jsou posílány řídící příkazy z PC. Mikroprocesor určité příkazy interpretuje do FPGA. Tento

obvod pak řídí A/D převodník (ADC) a obsluhuje jeho výstupy se stejnou frekvencí, s jakou

jsou na ně naměřená data vystavována. Naměřená data se tedy velmi rychle uloží do FPGA.

Tato data se potom přepošlou do mikroprocesoru a dále do počítače, kde se zpracují a zobrazí.

Obr. 2 Blokové schéma popisovaného zařízení
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1.2 Algoritmus zpracování dat
Pro digitalizaci vstupních signálů je použit dvoukanálový A/D převodník AD9248.

Jeho maximální vzorkovací rychlost je 20 MSPS. To je tedy hlavní parametr celého zařízení.

Taktovací kmitočet pro A/D převodník je vytvářen obvodem FPGA. Jinými slovy, vzorkovací

rychlost A/D převodníku je určována hradlovým polem FPGA.

Obvod FPGA tedy řídí vzorkování a čte digitální data na výstupech A/D převodníku.

Načtená dat jsou následně v FPGA uložena do interní paměti SRAM. Toto ukládání

pochopitelně probíhá synchronně s A/D převodníkem, který tedy není tímto ukládáním

zpomalován. Data se stihnou uložit dříve, než jsou k dispozici data nová. Pokud by byl místo

FPGA použit standardní mikroprocesor, například typ AVR řady ATmega na 16 MHz, pak by

jednak muselo být použito externí paměti SRAM (u nižších členů řady), ale hlavně by

mikroprocesor neměl dostatek času na uložení vzorků. Příliš mnoho instrukcí při operaci se

vzorky by o několik řádů degradovalo maximální vzorkovací rychlost. FPGA je tedy velmi

vhodnou volbou. Navíc počet uživatelsky použitelných vývodů FPGA je značný, a to i u

nejnižších verzí v dané řadě.

Až se v interní SRAM uvnitř obvodu FPGA nashromáždí požadovaný počet vzorků,

pak je zastaveno vzorkování A/D převodníku. Data z FPGA jsou postupně nahrávána do

mikroprocesoru. Na rychlost tohoto ukládání už jsou kladeny nižší nároky, než na ukládání

vzorků do FPGA při vlastním měření.

Mikroprocesor slouží pro přeposílání dat mezi FPGA a počítačem. Pokud jsou tedy po

předchozích operacích všechny naměřené vzorky uloženy již v paměti mikroprocesoru, pak je

odstartován jejich přenos do počítače přes USB rozhraní. Jak již bylo dříve uvedeno, druhým

úkolem mikroprocesoru je konfigurace FPGA, a to automaticky při každém připojení

napájení.

Z mikroprocesoru se tedy dále do počítače posílají naměřená data. Po načtení všech

naměřených vzorků je provedeno jejich vykreslení na obrazovku. Data jsou nejprve

převedena z binární podoby do srozumitelnější desítkové soustavy. Na obrazovce se

naměřená data vykreslují prostým spojováním naměřených bodů. Není použita žádná

interpolační technika. Rozlišení vykreslování je jeden pixel, tudíž bude vykreslovaný průběh

hladký.
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1.3 Detailní popis funkce osciloskopu
Následující textový popis funkce osciloskopu je poměrně složitý, proto je pro

přehlednost uveden ještě v grafické podobě na obr. 3. Celý proces měření se odstartuje

tlačítkem START v ovládacím programu v počítači. Toto tlačítko spustí měřící smyčku,

kterou lze zastavit pouze tlačítkem STOP. Ve skutečnosti jsou tlačítka START a STOP

sloučena do jednoho tlačítka, jehož funkce se přepíná. Do mikroprocesoru se tedy po stisku

START pošle řídící řetězec „On“ a dále ještě 2 bajty, určující požadovanou vzorkovací rychlost.

Hodnotu vzorkovací rychlosti je však nutné poslat z mikroprocesoru do FPGA,

protože tento obvod řídí vzorkovací rychlost A/D převodníku. Než se však toto provede, musí

se počkat, až FPGA vystaví na svém výstupním pinu VYSTAV log. 1. Tím signalizuje

mikroprocesoru, že má uložena nová data a je připraveno komunikovat. Mikroprocesor

přizemní svůj výstup POVEL. Tímto se do FPGA sděluje, že bude nejprve sériově přijímat

2 bajty vzorkovací rychlosti. Přenos těchto bajtů je zajištěn dvěma výstupními piny

mikroprocesoru – hodinovým CLK_CPU a datovým DSER. Až FPGA přijme všech 16 bitů,

pak mikroprocesor nastaví výstup POVEL do log. 1. V tomto okamžiku se z FPGA začnou

vyčítat naměřená data z předchozího cyklu. Vyčítání se provádí paralelně po 14 bitech.

Operace je také řízena hodinovým výstupem procesoru CLK_CPU. Jeden vzorek z A/D

převodníku má šířku 14 b. Vždy se načítá 1000 vzorků z obou kanálů. Dohromady se

v jednom cyklu přenese do mikroprocesoru: 2*1000*14 b = 28 kb, tedy 3,5 kB. Potom

mikroprocesor přestane generovat řídící signál na CLK_CPU a proces přenosu dat se ukončí.

FPGA ihned po přenosu dat do mikroprocesoru začne řídit A/D převodník. Řízení

spočívá ve vytváření hodinového signálu na výstupním pinu CLK_ADC. Tímto signálem je

A/D převodník taktován zadanou vzorkovací rychlostí. Výstupní data obou kanálů A/D

převodníku jsou současně čtena vstupními piny FPGA. Po načtení 1000 vzorků z každého

kanálu přejde pin VYSTAV opět do log. 1. FPGA je tedy opět připraveno vysílat nová data.

V mikroprocesoru tedy máme uložena naměřená data. Protože šířka dat 14 b je dosti

nevhodná, jsou data v mikroprocesoru ukládána jako 16 b, přičemž nejnižší dva bity jsou

vždy nulové. Mikroprocesor tedy načetl 3500 B dat, ale uložil je jako 4000 B. Po uložení

posledního vzorku se ihned začnou data posílat do počítače. Nejprve se pošle všech 1000

horních bajtů dat kanálu A, a pak i 1000 dolních bajtů. Potom se stejně odešlou datové bajty

kanálu B. V mikroprocesoru se interně používá sériová jednotka USART, ale data jsou do

počítače přenášena přes vhodnější integrovanou jednotku USB.
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V počítači se postupně načtou všechny bajty obou kanálů. Bajty obou kanálů jsou

přepočítány na měřené napětí. Tyto hodnoty, již ve voltech, jsou uloženy do speciálních

globálních proměnných. Na obrazovku se pak vykreslí data kanálu A i B a jsou zobrazeny

jejich číselné charakteristiky (například frekvence, amplituda, apod.).

Funkce pro načítaní dat v PC je provedena jako smyčka, ukončitelná pouze tlačítkem

STOP. Ihned po vykreslení dat je znovu automaticky do mikroprocesoru vyslán příkaz

v podobě řetězce „On“ a celá procedura se bude opakovat s novými daty. Grafickou podobu

celé procedury ukazuje obr. 3.

První 4 bajty posílané z PC do mikroprocesoru (uP) představují řetězec „On“ a 2 bajty

vzorkovací rychlosti. Dva bajty povelu posílané z mikroprocesoru do FPGA představují

hodnotu požadované vzorkovací rychlosti. Všech 3500 bajtů naměřených dat z předchozího

měření se z FPGA pošle do mikroprocesoru. Pak se do FPGA načtou nová data z A/D

převodníku (ADC). Nakonec se data z předchozího měření odešlou do počítače a zobrazí se.

Těchto dat je více, než kolik bylo naměřeno, důvod již však byl vysvětlen výše. Načítání

nových dat z A/D převodníku do FPGA a přeposílání předešlých dat do počítače probíhá

paralelně.

Obr. 3 Tok dat v osciloskopu
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2.  Popis použitých obvodů

2.1 AD9248 – A/D převodník
2.1.1 Úvod o A/D převodnících

Analogově-digitální převodník je zařízení pro vzorkování a kvantování vstupního

analogového signálu. Je to hlavní prvek v řetězci při číslicovém zpracování signálů. Hlavním

parametrem je rozlišení, které udává přesnost kvantování. Je uváděno v bitech. Druhým

hlavním parametrem je vzorkovací rychlost. Z této rychlosti a Shannon-Kotělnikova  teorému

poznáme maximální měřitelnou frekvenci vstupního signálu. Dalšími parametry jsou: počet

vstupních kanálů, vstupní rozsah, formát výstupních dat, způsob napájení, atd.

2.1.2 Parametry obvodu AD9248-20
Jedná se o dvoukanálový čtrnáctibitový analogově-digitální převodník založený na

principu pipelined flash ADC. Vzorkovací rychlost je až 20 MSPS, což označuje číslo v jeho

názvu. Každý kanál má vlastní Sample and Hold zesilovač. Hodinový signál pro řízení A/D

převodníku je nutné externě přivádět z krystalu nebo z řídící součástky. Oba kanály

převodníku nemusí pracovat na stejné frekvenci. Měřící vstupy obou kanálů jsou

diferenciální. Vstupní kanály však mohou pracovat i jako Single-Ended, tedy proti zemi.

Maximální vstupní rozsah měřitelného napětí je 2 V, míněno diferenciálně mezi

dvěma vstupy jednoho kanálu. Případně jenom 1 V jako Single-Ended, dle nastavení

příslušných pinů. Napěťová reference 0,5 V je integrována. Rozsah vstupního napětí je však

možné zvyšovat externím odporovým děličem, který připojíme na speciální vstup. Je zde i

možnost připojení externí reference (max. 2 V). Jedná se o CMOS převodník, takže napájecí

napětí je 3,3 V. Výstup čtrnácti bitů dat může být klasický binární nebo ve dvojkovém

doplňku. Každý kanál má své vlastní výstupní datové piny. Lze však povolit multiplex, při

kterém se na jednom výstupním 14b portu střídají data obou kanálů. Bližší informace jsou v [1].

Pro zlepšení přesnosti převodu analogového napětí na digitální data jsou v převodníku

vestavěny obvody pro detekci a korekci chyb. Je vyráběn pouze v provedení SMD (Surface

Mount Device), a to ve dvou konstrukčních variantách. Jsou to 64-pinové LFCSP či LQFP

(Lead Quad Flatpack Package). Rozměr varianty pouzdra LQFP je 7 x 7 mm.
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2.1.3 Pouzdro a piny obvodu
Pouzdro LQFP se 64 vývody, které bylo v osciloskopu použito, je na obr. 4.

Obr. 4 Rozmístění vývodů na pouzdře LQFP-64

Vývody obvodu

1., 4., 13., 16. AGND – Analogová zem

2. VIN+A – Pozitivní vstup kanálu A

3. VIN–A – Negativní vstup kanálu A

5., 12., 17., 18. AVDD – Analogový napájecí vstup

6. REFT_A – Pozitivní vstup diferenciální napěťové reference kanálu A

7. REFB_A – Negativní vstup diferenciální napěťové reference kanálu A

8. VREF – IO pin globální napěťové reference

9. SENSE – Vstupní pin volby režimu napěťové reference

10. REFB_B – Negativní vstup diferenciální napěťové reference kanálu B

11. REFT_B – Pozitivní vstup diferenciální napěťové reference kanálu B

14. VIN–B – Negativní vstup kanálu B

15. VIN+B – Pozitivní vstup kanálu B

18. CLK_B – Vstup hodinového signálu ovládajícího kanál B
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19. DCS – Povolení stabilizátoru pracovního cyklu (log. 1)

20. DFS – Volba formátu datového výstupu (0: normální, 1: dvojkový doplněk)

21. PDWN_B – Vypnutí kanálu B, logickou jedničkou

22. OEB_B – Povolení výstupu dat kanálu B

23.-27., 30.-38. DO_B – Datové výstupy kanálu B, MSB je  na pinu 38

28., 40., 53. DRGND – Digitální zem

29., 43., 52. DRVDD – Digitální výstup řídícího napájecího napětí

39. OTR_B – Indikace měření mimo rozsah na kanálu B

42.-51., 54.-57. DO_A – Datové výstupy kanálu A, MSB je  na pinu 57

58. OTR_A – Indikace měření mimo rozsah na kanálu A

59. OEB_A – Povolení výstupu dat kanálu A

60. PDWN_A – Vypnutí kanálu A, logickou jedničkou

61. MUX_SELECT – Řízení multiplexování dat obou kanálů, log 1 zakazuje mpx

62. SHARED_REF – Řízení sdílení reference, log 1 – kanály mají stejnou referenci

63. CLK_A – Vstup hodinového signálu ovládajícího kanál A

2.1.4 Funkce převodníku
Každý kanál A/D převodníku je tvořen Sample and Hold zesilovačem a vlastním A/D

převodníkem se spínanými kapacitory. Tento vlastní převodník je tvořen třemi sekcemi

FLASH převodníků. První sekce je čtyřbitová, druhá je tvořena osmi 1,5b převodníky,

poslední sekcí je tříbitový převodník. První dvě sekce jsou tvořeny navíc i násobičkou zbytku

po převodu pro následující sekci. Výstupy sekcí jsou sečteny pomocí digitálního korekčního

logického bloku. Aby se procedura převodu zrychlila, je použito systému pipeline. Tímto je

zajištěno, že úvodní sekce převádí nový vzorek vstupního signálu, zatímco ostatní sekce ještě

převádějí vzorek předešlý. Převodník dále ještě využívá D/A převodníky, podobně jako je

tomu u odečítacích A/D převodníků.
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2.1.5 Vstupní obvody
Vstup převodníku s diferenciálním Sample and Hold zesilovačem (SHA) může být

nastaven jako AC nebo DC vázaný. Vstupy však lze použít i jako Single-Ended. Když je SHA

obvod ve vzorkovacím režimu, je vstupní signál přiveden na vzorkovací kondenzátory. Na

obr. 5 je vstup převodníku.

Měřené napětí musí být vždy kladné. Pokud budeme chtít měřit signál s výchylkou ±1

V, pak je možné použít referenční napětí +1 V. Toto kladné referenční napětí přivedeme na

negativní vstup IN–. Měřený signál přivedeme na pozitivní vstup IN+. Tímto se do A/D

převodníku nedostává signál s amplitudou ±1 V, ale signál oscilující mezi 0 a 2 V.

Obr. 5 Vstup A/D převodníku

2.1.6 Hodinové obvody
A/D převodník používá obě hrany hodinového signálu pro řízení vnitřních obvodů.

Tento převodník disponuje oddělnými hodinovými vstupy pro oba kanály. Pochopitelně je

nejlepší, když jsou oba tyto vstupy externě propojeny a napájeny stejným zdrojem. Pokud

bude mít každý kanál svůj zdroj hodin, pak vhodným posunutím fáze mezi oběma zdroji

můžeme zajistit zvýšení vzorkovací frekvence. Můžeme totiž vstupy obou kanálů spojit

paralelně a na ně měřený signál připojit. Bude-li každý kanál vzorkovat vstupní signál v jiném

okamžiku, pak stihneme za určitý čas odebrat a převést více různých vzorků ze signálu, než

v normálním režimu.
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2.2 XC3S50 – FPGA
2.2.1 Úvod o FPGA

Obvody FPGA (Field Programmable Gate Array) patří mezi programovatelné logické

obvody, stejně jako například mikroprocesory. Oproti mikroprocesorům však FPGA mají

obecnější strukturu a mnohem více vnitřních logických obvodů. Jistou alternativou jsou ještě

obvody CPLD (Complex Programmable Logic Device). FPGA jsou nejkomplexnější

programovatelné obvody. Mohou pracovat i na frekvencích stovek MHz. Struktura FPGA

umožňuje do tohoto obvodu implementovat mnohem více logiky, než do srovnatelně velkého

CPLD. FPGA se skládají z mnoha funkčních bloků, které lze uživatelsky využívat. Program

pro FPGA se vytváří pomocí speciálních SW nástrojů. Procesu programování se zde však říká

konfigurace. Obecné i konkrétní informace lze nalézt v [2].

Obecná struktura standardního obvodu FPGA je na obr. 6. Hlavními částmi jsou tedy

bloky PLB, IOB, PIB, RAM. Zakreslenou nevolatilní (energeticky nezávislou) paměť mají

jen některá FPGA. Obvody FPGA jsou tvořeny především funkčními bloky PLB

(Programmable Logic Block nebo též CLB Configurable L. B.). Tyto bloky sdružují určitý

počet logických buněk.

Obr. 6 Struktura FPGA
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Logická buňka je složena z tabulky požadované čtyřvstupové funkce – LUT (Look-Up

Table), dále z přenosové kontrolní logiky a konečně z paměťového prvku – D klopného

obvodu. Logická buňka však nemusí obsahovat tabulku  LUT. Obvody bez tabulky LUT jsou

programovatelné pouze jednou, jsou tedy nazývány OTP FPGA (One-Time Programmable).

LUT jsou realizovány jako konfigurovatelné paměti RAM. Pokud jsou některé

nevyužity, lze je využít pro ukládání dat. Tyto tabulky jsou proto také nazývány

distribuovanou pamětí RAM. Přenosová kontrolní logika zrychluje přenos při provádění

aritmetických operací. Klopný obvod typu D slouží jako jednobitová paměť. Bývá

konfigurovatelný jako klopný obvod citlivý na hranu (Flip-Flop) nebo na hladinu (Latch).

Aby bylo možné realizovat velmi složité funkce, jejichž zápis není možné zapsat do

jednoho PLB, jsou mezi jednotlivými PLB umístěny další bloky. Tyto další bloky – PIB

(Programmable Interconnect Block) nám umožní velmi rychlé spojení bloků PLB mezi sebou

a s výstupními jednotkami. Na obr. 7 je vidět symbolické rozmístění těchto propojení.

Obr. 7 Spojovací bloky PIB a funkční bloky CLB

Propojovací struktura ve skutečnosti tvoří matici spojů. V horní i dolní části FPGA jsou

horizontálně rozmístěny jednotlivé spoje. Horní spoje jsou kolmé ke spojům dolním. Takže

při pohledu seshora tyto spoje tvoří matici. Bloky PIB jsou tedy shluky programovatelných

propojení. Spoje se dělí na několik skupin, podle délky a způsobu rozmístění v FPGA

Interface mezi bloky PLB a výstupními piny celého FPGA tvoří vstupně/výstupní bloky

IOB (Input/Output Blocks). Více bloků tvoří jednu BANK. Bloky IOB obsahují

programovatelné vstupní a výstupní buffery, multiplexory, programovatelné zpožďovací

registry, budiče, ochranné obvody a klopné obvody typu D. Tyto bloky mají možnost

pracovat v mnoha různých logikách. K dispozici je i režim DDR (Double Data Rate) pro

zvýšení rychlosti přenosu dat. Impedanci výstupů je možné plynule řídit díky systému DCI

(Digital Controlled Impedance).
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FPGA obsahují několik velkých bloků synchronní statické paměti RAM rovnoměrně

rozmístěných v ploše celého FPGA. RAM bloky jsou využívány pro paměťově náročnější

návrhy. Řada SPARTAN III nabízí až 144 bloků. Každý blok má však vždy stejnou velikost –

4 kb. Protože každý blok RAM má zdvojené adresové i datové sběrnice, lze ho využít jako

dvouportovou paměť.

Další  části  struktury  FPGA  je  DCM  (Digital  Clock  Manager),  obsahující  obvod  DLL

(Delay-Locked Loop). Tato součást slouží pro úpravu vstupního hodinového signálu. Některé

obvody FPGA obsahují místo obvodů DLL obvody fázového závěsu PLL (Phase-Locked

Loop). Oba tyto obvody sledují vstupní hodinový kmitočet a kmitočet který se šíří v globální

hodinové sběrnici. Zjištěný rozdíl (fázový posuv) je automaticky ukládán do korekčních členů

a rozdíl je v jisté míře korigován. Hlavním problémem je rozdělení hodinového signálu po

celém FPGA se stejnou fází. Problém je také to, aby signál hodin měl maximálně kolmé

nástupné i sestupné hrany. Kdyby se distribuce hodin řešila jedním vodičem, postupně by na

něm vzrůstalo zpoždění, posouvala by se tedy fáze hodinového signálu. Používá se proto

stromové rozšiřování hodinového signálu.

Obvody FPGA mohou dále obsahovat další jednotky, které jsou známé například u

mikroprocesorů. Jsou to například komunikační jednotky USART, SPI, I2C, JTAG, CAN,

apod. Některé moderní FPGA (Virtex) také obsahují přímo procesorová jádra typu PowerPC

nebo ARM.

Programování těchto obvodů, tedy jejich konfigurace se provádí v zásadě dvěma

způsoby, v závislosti na typu FPGA. Těmito dvěma typy obvodů FPGA jsou SRAM FPGA a

OTP FPGA. Druhý typ FPGA je založený na principu antipropojek, nepodporuje

programování v systému a navíc je jejich naprogramování trvalé a neměnné (jako PROM).

Současné obvody FPGA jsou tedy spíše založeny na principu paměti SRAM. Konfigurace

FPGA představuje nastavení logických bloků PLB, propojovacích prvků PIB a

vstupně/výstupních bloků IOB. Po každém připojení napájení na FPGA je nutné konfiguraci

(Bitstream)  do  interní  SRAM  nahrát  z  externí  EEPROM  či  jiné  permanentní  paměti  nebo  z

počítače. Vlastní konfigurace se do FPGA přenáší přes JTAG rozhraní. Existují však i obvody

s integrovanou FLASH pamětí, u kterých je nahrávání konfigurace při startu automatické.

Obecnou velkou nevýhodou všech FPGA je nepředvídatelné časování operací. U těchto

obvodů vzniká nepříjemné zpoždění v propojovací matici. Asi 70% zpoždění je způsobeno

logickými spínači v propojovací struktuře.
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Pro vývoj aplikací s nejsložitějšími obvody FPGA je nutné zakoupit SW s roční licencí

v řádech desítek tisíc Kč. Pro menší FPGA je možné použít levnější nebo freewarovou verzi

tohoto SW. Verze se prakticky liší jen v rozsahu typů FPGA, které je možné tímto SW

obsloužit. Freeware i full verze vývojového prostředí ISE poskytuje například firma XILINX.

V prostření ISE se program pro FPGA píše v jazyce VHDL (Very high speed Hardware

Description Language) nebo v jazyku VERILOG. Další informace jsou také v [3] a [4].

ISE podporuje i nástroje pro konfiguraci FPGA přes JTAG rozhraní. Dále podporuje

editor stavových diagramů a FloorPlanner pro úpravy fyzického rozmístění realizovaného

nastavení v FPGA. Toto vývojové prostředí převede většinou VHDL popis návrhu na obecný

netlist pro FPGA. Dále provede konverzi obecného netlistu podle konkrétního FPGA.

Nakonec je zajištěno  vhodné rozmístění a propojení jednotlivých bloků obvodu. Tato operace

se označuje P&R (Place and Route). Výsledkem je konfigurační řetězec, tzv. bitstream, který

je třeba nahrát do FPGA. Velmi dobrým pomocníkem je nástroj Xilinx PACE – Asign

Package Pins. Tímto nástrojem lze mapovat naše vnitřní zapojení v FPGA na jakékoli

uživatelské piny. Jinými slovy si lze vybrat, kterými piny spojíme FPGA s dalšími prvky na

plošném spoji, aby bylo jejich propojení co nejjednodušší. Na obr. 8 je vidět mapování vstupu

„Data_z_AD_A(0)“ na fyzický pin číslo 1.

Obr. 8 Utilita Xilinx PACE

Kromě nástroje ISE je někdy potřeba také simulátor. Firma XILINX opět poskytuje

freewarovou verzi simulátoru ModelSim XE. Oproti plné verzi je pouze pomalejší. Vývojové

prostředí ISE nám také dokáže ukázat schématickou podobu našeho zápisu v VHDL. Hlavní

rozdíl práce v jazyku VHDL od práce s instrukcemi v procesoru spočívá v tom, že instrukce

procesoru jsou vykonávány postupně, kdežto v FPGA je většinou zpracování paralelní.
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2.2.2 Parametry obvodu XC3S50
Obvod XC3S50 představuje výkonné hradlové pole neboli obvod typu FPGA.

Nejedná se však pouze o složité pole hradel. Důkazem může být např. to, že obvod má

integrovaný vlastní softwarový procesor. V tomto obvodu si můžeme vytvářet libovolnou

kombinační i sekvenční logiku, ale také složité konstrukce, jako procesory, paměti, apod.

Podrobný katalogový list je v [5].

XC3S50 je vyráběn společností Xilinx, jakožto nejnižší člen rodiny obvodů FPGA

řady SPARTAN 3. Je nejnižší jak ve smyslu hustoty logiky, tak ve smyslu fyzické velikosti.

Toto FPGA disponuje rozhraním pro konfiguraci pomocí JTAG jednotky. Jde o

klasický čtyřvodičový standard IEEE 1149.1. Toto hradlové pole obsahuje všechny klasické

prvky, které byly zmíněny v jedné z předchozích  kapitol. Obvod XC3S50 obsahuje čtyři

vložené široké násobičky (Multipliers). Násobičky jsou čtyři, protože i bloky RAM jsou čtyři.

XC3S50 obsahuje 192 konfigurovatelných logických bloků (PLB), což představuje

1 728 logických buněk, tedy asi 50 000 logických hradel. Tabulky LUT pro zadávání

čtyřvstupových funkcí mají celkovou kapacitu 12 288 bitů. Hlavním úložištěm dat v tomto

obvodu je bloková paměť RAM (BRAM – Block RAM). Celkově je zde k dispozici 73 728

bitů této paměti.

Bloková paměť RAM je velkou výhodou FPGA oproti malým hradlovým polím či

CPLD obvodům. Jeden blok této paměti má vždy velikost 18 kb. XC3S50 obsahuje takové

bloky 4. Organizace bloku 18 kb je volitelná (šířka vs. hloubka paměti). Jelikož je ale velikost

paměti 18 kb, je výhodné volit organizaci např. jako 18 b x 1 k, 9 b x 2 k, apod. Navíc je

možné tuto paměť využívat jako dvouportovou.

Pro zrychlení datového toku je možné použít režim DDR. Jelikož spotřeba FPGA roste

s jeho pracovní frekvencí, je pro bateriové aplikace vhodné tuto frekvenci snížit. To však

pochopitelně způsobí snížení výpočetního výkonu. Pokud však snížíme frekvenci na polovinu

a použijeme režim DDR, dostaneme na výstupu FPGA opět původní frekvenci, navíc při

snížené spotřebě.

Další prvky FPGA jsou například 32b softwarový RISC procesor MicroBlaze a 8b SW

kontrolér PicoBlaze. Jejich použití je však technicky náročné, a v případě MicroBlaze musíme

mít licenci na jeho použití.
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2.2.3 Pouzdro a piny obvodu
Obvod XC3S50 je vyráběn ve čtyřech variantách SMD pouzder s počtem pinů od 100

až do počtu 208. Pouzdro se 144 vývody je zobrazeno na obr. 9.

Obr. 9 Rozmístění vývodů u FPGA

Pro logické spojení s periferiemi máme na výběr z 26 logických standardů. Z tohoto

počtu je 8 diferenciálních. Nenajdeme zde však například standard TTL, pouze LVTTL (Low

Voltage TTL). Pouzdro TQ144 poskytuje 97 uživatelských vývodů.

Vývody obvodu XC3S50 jsou pro přehlednost uspořádány do osmi skupin,

označovaných jako Banks. Všechny skupiny však obecně nemají stejný počet pinů. Průměrný

počet vývodů ve skupině je 15, pro pouzdro TQ144. Skupina má vždy 2 zemnící GND a 2

napájecí vývody VCCO-X, kde X označuje skupin vývodů (Right, Left, Top, Bottom).

Tento obvod je nutné napájet trojím napájecím napětím. Hodnoty těchto napětí jsou

1,2 V (piny VCCINT), 2,5 V (piny VCCAUX) a konečně 3,3 V (piny VCCO-X).
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2.2.4 Konfigurace obvodu
Programování obvodu se provádí nahráním konfiguračních dat do vnitřní volatelní

CMOS paměti. Jelikož je třeba konfigurační řetězec nahrát při každém připojení napájení, je

nutné mít konfiguraci uloženou v nějaké externí paměti. Maximální velikost konfiguračního

řetězce je u tohoto obvodu téměř 440 kb. Bližší informace o konfiguraci jsou například v [5].

Pokud je na všech napájecích pinech připojeno dostatečné napájecí napětí, začne se

inicializovat konfigurační paměť a je odstaven globální reset. Provede se kontrola, na jaké

logické úrovni je vstupní pin PROG_B. Je-li na log. 0, pak je programování inicializováno.

Způsob konfigurace je dán piny M0, M1 a M2. Nyní je možné načtení konfiguračního

řetězce do FPGA. V režimu Slave Serial je třeba procesorem generovat hodinový signál na

pinu CCLK a potřebná data zase na pinu DIN. Po úspěšném nahrání Bitstreamu do

konfigurační paměti je obvod připraven k použití. Úspěch programování signalizuje log. 1 na

pinu DONE, naopak neúspěch signalizuje log. 0 na pinu INIT_B. Tento pin je na log. 1 také

při mazání vnitřní paměti před konfigurací.

Konfiguraci je možné provádět jedním z pěti základních způsobů, ve kterých může být

FPGA nastaveno takto:

Ø Master Parallel – osmivodičové datové spojení s nevolatilní pamětí
Ø Slave Parallel – osmivodičové spojení s nevolatilní pamětí, řízeno procesorem

Ø Master Serial – dvouvodičové spojení s nevolatilní pamětí
Ø Slave Serial – dvouvodičové spojení s nevolatilní pamětí, řízeno procesorem

Ø JTAG – čtyřvodičové spojení s řídící jednotkou
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2.3 AT91SAM7S64 – mikroprocesor
2.3.1 Úvod o ARM procesorech

První procesory ARM (Acorn RISC Machine) byly vyvinuty již koncem 80. let. Mnoho

užitečných informací je v [6]. Zpočátku tyto procesory neměly integrovanou paměť, což

brzdilo jejich masivní rozšíření. Jsou to většinou 32b RISC procesory. Paměť dat a paměť

programu je oddělena. Pracovní frekvence těchto procesorů jsou až stovky MHz. Vysoký

výpočetní výkon a 32b struktura předurčuje tyto procesory pro aplikace, které jsou náročné na

rychlost zpracování objemných dat. ARM procesory vyrábí několik světových výrobců

(Atmel, Texas Instruments, Philips, atd.). Vestavěnými periferiemi jsou například jednotky

UART, USB, JTAG, PWM, ADC, apod.

Program pro ARM procesory je možné vytvořit přímo v assembleru nebo ve vyšším

programovacím jazyku. Instrukční soubor ARM procesorů obsahuje 44 základních 32b

instrukcí, některé procesory však disponují i druhou sadou s komprimovanými 16b

instrukcemi, tzv. THUMB sadou. Používání 16b instrukcí na 32b architektuře přináší možnost

vyšší hustoty kódu programu.

Různá jádra procesorů ARM se označují číslem, umístěným za zkratkou ARM. Prvním

hojně používaným jádrem těchto procesorů bylo až jádro ARM6. Dalšími jádry těchto

procesorů jsou pak ARM7, ARM9, ARM10 a ARM11. Jednotlivé rodiny ARM procesorů se

liší maximální taktovací frekvencí, velikostí vnitřní paměti, počtem I/O pinů a množstvím

periferií. Všechna tato jádra jsou 32b a procesory již mají integrované poměrně velké

paměťové prostory. Výkon procesorů ARM7 je až 130 MIPS, využívá také tříúrovňový

pipelining. ARM11 mají osmiúrovňový pipelining, zdokonalenou instrukční sadu, podporu

režimu DMA a podporu OS.

ARM procesory se používají v mobilních telefonech, v PDA, v digitálních kamerách,

apod. Některé také podporují operační systémy, jako například WINDOWS nebo LINUX.
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2.3.2 Parametry obvodu AT91SAM7S64
Jedná se o RISC CMOS procesor řady ARM7TDMI. Podporuje dvě instrukční sady.

První sadou je soubor výkonných 32b ARM instrukcí. Druhou podporovanou sadou jsou

komprimované 16b THUMB instrukce. Rozsáhlé informace jsou především v [7].

V tomto mikroprocesoru je integrováno 64 kB paměti FLASH, která je organizovaná

jako 512 stránek po 128 bajtech. K této paměti lze přistupovat rychlostí 30 MHz. Integrována

je i datová paměť SRAM o velikosti 16 kB, ke které lze přistupovat maximální rychlostí, dle

taktovací frekvence. Interní paměť ROM obsahuje programovací program a kontrolér FFPI.

Obvod dále obsahuje kontroléry. Tyto subobvody slouží například pro operace s pamětí,

pro vlastní resetovaní nebo pro tzv. Power Management. Jedenáctikanálový DMA kontrolér

slouží pro management přesunu dat mezi procesorem a periferiemi. Procesor může být

taktován až na 55 MHz. Je možné dosáhnout výpočetního výkonu 0,9 MIPS/MHz (Million

Instruction Per Second).

Velkou výhodou tohoto procesoru je integrovaná jednotka USB 2.0, jenž je schopná

pracovat v režimu Full Speed (12 Mb/s). Pro komunikaci s okolím slouží dvě jednotky

USART (Universal Synchronous/Asynchronous Receiver and Transmitters). Další možností

komunikace s periferiemi je jednotka SPI (Serial Peripheral Interface), a TWI (Two-wire

Interface). K dispozici je i čtyřkanálová 16b jednotka pro generovaní signálu PWM. Pro

digitalizaci analogových dat slouží osmikanálový A/D převodník s rozlišením 10 bitů. Pro

programovaní lze používat jednotku na principu JTAG nebo již zmíněnou jednotku USB.

Tento procesor obsahuje 12b intervalový, 20b programovatelný a 32b volně běžící

čítač. Dále je k dispozici Watchdog a obvody pro kontrolu přerušení. Procesor má 32

uživatelsky programovatelných I/O pinů. Tyto piny slouží v multiplexu i pro vnitřní periferie.

Procesor má několik funkčních režimů. Ve většině případů se využije režim User.

Nejsilnějším režimem je režim Supervisor, pouze z něj lze nastavovat hardwarové parametry.

Ø User – uživatelský mód
Ø FIQ – mód rychlé obsluhy přerušení

Ø Abort – mód při selhání načtení dat
Ø IRQ – mód obsluhy přerušení

Ø Supervisor – mód pro operační systém
Ø System – systémový mód

Ø Undefined – mód při vykonání neznámé instrukce
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Registry jsou dvaatřicetibitové. V každém režimu je jich k dispozici 16. Registry R0 až

R7 jsou uživatelské. Funkce registrů R8 až R14 závisí na daném režimu. Registr R15 je

Program Counter, R14 uchovává návratovou adresu, R13 je Stack Pointer.

Jádro provede před vykonáním každé instrukce test, zda nedošlo k přerušení. Dojde-li

k přerušení, uloží se stavový registr CPSR. Při současném příchodu dvou přerušení rozhoduje

o pořadí jejich vykonání přiřazená priorita. Nejčastěji se vyskytují přerušení FIQ a IRQ.

Jádro ARM7TDMI podporuje 5 typů přerušení.

Ø FIQ – rychlé přerušení

Ø IRQ – normální přerušení
Ø SWIs – softwarové přerušení

Ø Nepodařené vykonání nedefinované instrukce
Ø Chyby paměti

Jako zdroj taktovacího signálu lze nejsnáze použít klasický krystal. Pokud budeme

používat programování procesoru pomocí vnitřní USB jednotky, je nezbytné, aby kmitočet

krystalu byl 18,432 MHz. Navíc je třeba na vstup fázového závěsu PLLRC připojit RC filtr

s přesně zadanými hodnotami součástek.

2.3.3 Pouzdro a piny obvodu
Procesor je sice vyroben technologií CMOS, ale všechny uživatelské vstupy jsou

tolerantní i vůči 5 V na vstupu (max. 5,5 V). Napájecí napětí je 3,3 V pro I/O obvody a 1,8

V pro jádro. Napájení pro paměť FLASH je 3,3 V a je oddělené od napájení ostatních obvodů.

Mikroprocesor má integrovaný měnič napětí s výstupním napětím 1,85 V, kterým lze napájet

jádro obvodu. Obvod se vyrábí v 64pinových pouzdrech LQFP nebo QFN. Na obr. 10 je

znázorněno pouzdro LQFP64.

Obr. 10 Pouzdro LQFP s 64 piny
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Vývody obvodu

1. ADVREF – Vstup reference pro ADC

2., 17., 46., 60. GND – Zem

3.-6. AD4 –AD7 – Vstup ADC, kanály 4 až 7

7. VDDIN – Napájecí vstup interního regulátoru, 3,3 V

8. VDDOUT – Výstup interního regulátoru napětí, 1,85 V

9., 10 PA17/AD0, PA18/AD1 – I/O piny/ Nultý a první kanál ADC

11. PA21 – I/O pin

12., 24., 54. VDDCORE – Napájení jádra 1,65 – 1,95 V

13. PA19/AD2 – I/O pin/ Druhý kanál ADC

14., 15. PA22, PA23 – I/O piny

16. PA20/AD3 – I/O pin/ Třetí kanál ADC

18., 45., 58. VDDIO – Napájení I/O obvodů, 3,3 V

19. – 22. PA16 – PA13 – I/O piny

23. – 26. PA24 – PA26 – I/O piny

27. – 32. PA12 – PA7 – I/O piny

33., 49.,  50., 51. TDI, TDO, JTAGSEL, TMS – JTAG piny

34. – 36. PA6 – PA4 – I/O piny

37., 38. PA27, PA28 – I/O piny

39. NRST – I/O reset procesoru

40. TST – Vstup pro aktivaci režimu SAM-BA

41., 42. PA29, PA30– I/O pin

43. – 48. PA3 – PA0 – I/O pin

52. PA31– I/O pin

53. TCK – JTAG, Test Clock

55. ERASE – Bitové mazání FLASH, vstup

56. DDM – USB Data Minus

57. DDP – USB Data Plus

59. VDDFLASH – Napájení paměti FLASH, 3,3 V

61. XOUT – Výstup hlavního oscilátoru

62. XIN/PGMCK – Vstup hlavního oscilátoru/Programovací vstup - hodiny

63. PLLRC – Vstup filtru PLL

64. VDDPLL – Napájení PLL, 1,65 – 1,95 V
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2.3.4 Komunikační periferie
USB
V procesoru ATSAM7S64 je tato jednotka nazvána UDP (USB Device Port). Výhodou

je podpora specifikace USB 2.0, a to i režim FULL–SPEED. První podmínkou jejího použití

je hlavní hodinový signál v procesoru (MCK) o frekvenci 18,432 MHz. Druhou podmínkou je

hodinový signál UDPCK o frekvenci 48 MHz. Tento signál musí být generován PLL co

nejpřesněji. Komunikace jednotky UDP s počítačem probíhá po dvou obousměrných linkách.

USART
Sériová komunikační jednotka USART (Universal Synchronous/Asynchronous

Receiver and Transmitters) poskytuje plně duplexní spojení s externím zařízením. Formát

přenášených zpráv je široce nastavitelný. Nastavuje se délka rámce, počet stop bitů a parita.

Tato jednotka podporuje připojení i dalších zařízení, například s rozhraním RS485 a IrDA.

TWI
TWI (Two-Wire Interface, I2C) je další komunikační periferie. Slouží pro komunikaci

s externími periferiemi po dvou obousměrných linkách. Jedna linka je datová, druhá slouží

pro řízení přenosu hodinovým signálem. Rychlost komunikace je až 400 kb\s. Procesor lze

nastavit jako Master vysílač nebo Master přijímač.

SSC
SSC (Synchronous Serial Controller) je sériová komunikační jednotka, která slouží pro

propojení procesoru s externím zařízením. Jednotka podporuje komunikační protokoly,

využívané především v telekomunikačních aplikacích, například I2S. Tato jednotka

komunikuje po třech linkách. První linka přenáší datové rámce, druhá slouží pro přenos

hodinového signálu a třetí je určena pro synchronizaci rámců.

SPI
Jednotka SPI (Serial Peripheral Interface) slouží k sériové komunikaci mezi procesorem

a externí periferií. Procesor lze nastavit jako Master nebo Slave. Pro komunikaci přes SPI

slouží 4 piny. Prvním datovým pinem MISO (Master In Slave Out) slouží pro příjem dat,

vysílaných z zařízení Slave. Druhým datovým pinem je MOSI (Master Out Slave In), který

slouží  pro  vysílání  dat  zařízením  Master.  Dalším  pinem  je  SPCK  (Serial  Clock).  Tento  pin

slouží pro řízení přenosu dat hodinovým signálem. NSS je posledním potřebným pinem, jím

se povoluje zařízení Slave ke komunikaci.
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2.3.5 Vnitřní kontroléry
PIO
PIO (Parallel Input/Output Controller) ovládá všech 32 vstupně/výstupních linek.

Pomocí PIO lze každou tuto linku přepnout buď do uživatelského režimu nebo do stavu, ve

kterém I/O linky slouží jako interface pro interní periferie. Každý pin je přiřazen ke svému

bitu v 32b uživatelských registrech. Stav vstupního pinu lze číst v registru PIO_PDSR.

Výstupní pin nastavíme na log. 1 zápisem jedničky do jeho bitu v registru PIO_SODR. Pro

zjištění logického stavu slouží registr PIO_ODSR. Na každém pinu lze povolovat externí

přerušení a nastavovat jeho prioritu. Dále je k dispozici zákmitový filtr. Některým pinům je

přiřazeno více periferií. Po resetu je pin nastaven jako obecný I/O.

PMC
Jednotka PMC (Power Management Controller) má za úkol minimalizovat spotřebu

procesoru. Toto se dosahuje vhodným řízením rozvodu všech vnitřních hodinových signálu.

Například nevyužité periferie jsou odpojeny od hodinových signálů.

AIC
AIC (Advaced Interrupt Controller) je řadič přerušení. Jedná se o vektorový,

osmiúrovňový kontrolér, kterým se řídí všech 32 možných zdrojů přerušení. Osm priorit

umožňuje jemné roztřídění zdrojů přerušení dle důležitosti.

PDC
PDC (Peripheral DMA Controller) řídí přenos dat mezi interními periferiemi a interními

nebo externími pamětmi. Jádro procesoru je tedy tímto kontrolérem odlehčováno.

MC
MC (Memory Controller) zajišťuje spojení paměťové sběrnice a přístup dalších

zařízení. Tvoří ho klasické součásti pro práci s pamětí, například adresní dekodéry a řadiče.

EFC
EFC (Embededd Flash Controller) je částí MC kontroléru. Zajišťuje propojení paměti

FLASH se sběrnicí. Dále provádí vlastní programování, mazání či blokování obsahu FLASH.

RTSC
RTSC (Reset Conroller) obsahuje blok Power-on resetu a Brownout resetu. Zjišťuje

správnost resetu všech prvků. Reset může být vyvolaný při startu procesoru, poklesem napětí,

pomocí Watchdog, softwarově nebo uživatelem. V tomto pořadí také klesá jejich priorita.
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2.3.6 Ostatní periferie
ADC
V procesoru je integrován osmikanálový desetibitový A/D převodník. Je založen na

principu SAR (Successive Aproximation Register). Rozsah převodníku je od 0 V do 3,3 V.

Vzorkovací rychlost je při desetibitovém rozlišení 384 kSPS, při osmibitovém 533 kSPS.

T/C
V procesoru jsou tři obecné šestnáctibitové čítače/časovače – T/C (Timer/Counter).

Jednotka T/C může pracovat ve dvou režimech: Capture a Waveform. V prvním režimu se

T/C používá pro měření parametrů vstupních signálů, např. periody. Režim Waveform slouží

pro generování požadovaného signálu. Procesor obsahuje i několik speciálních časovačů

Speciální typ 12b časovače je WDT (Watchdog Timer). Používá se jako pojistka proti

zacyklení procesoru, tedy proti uváznutí vlákna programu. Nejprve se nastaví počáteční

hodnota, ta je postupně dekretována. Dojde-li čítač až k nule, pak dojde k resetu procesoru.

Další typem je PIT (Periodic Interval Timer), který slouží pro spouštění periodických

přerušení od plánovače operačního systému.

Posledním typem je 32b RTT (Real-time Timer). Používá se na měření uplynulé doby.

Časovač generuje periodicky přerušení. Při frekvenci 32,768 kHz a nastavené dělící hodnotě

0x8000 by čítal po sekundě. Čítal by až do 232 sekund, tedy cca 136 let, než by jednou přetekl.

DBGU
DBGU (Debug Unit) slouží pro připojení ladících prostředků. Jedná se o jednodušší

dvouvodičovou asynchronní jednotku UART. Pomocí tohoto kanálu je možné komunikovat

s ovládacím software a tak snadno zjistit vnitřní stavy pamětí, registrů apod.

PWM
Další periferií je jednotka pro generování signálu pulsně-šířkové modulace PWM (Pulse

Width Modultion). Charakteristiky výstupního modulovaného signálu jsou plně měnitelné.

FFPI
FFPI (Fast Flash Programming Interface) je rozhraním, které poskytuje paralelní nebo

sériové programování zařízení. Při paralelní propojení se procesor chová jako standardní

paměť EEPROM. Při využití sériového propojení se používá JTAG.

VREG
VREG (Voltage Regulator) je zařízením, sloužícím pro generování 1,85 V z napájecího

3,3 V. Je ovládán registrem PSTDBY.
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3. Popis HW části zařízení

3.1 Pohled na zařízení
Zapojení se umístěno na jediné dvouvrstvé desce plošného spoje a umístěno do

hliníkové krabičky. Na předním panelu jsou dva vstupní konektory BNC obou kanálů. Mezi

nimi jsou 3 zelené LED diody. První indikuje napájecí napětí, druhá úspěšné rozpoznání

osciloskopu na USB a třetí slouží pro indikování úspěšné konfigurace FPGA. Vpředu jsou

ještě přepínače pro ovládání děliče napětí a pro oddělení ss složky ze vstupního signálu. Na

zadní straně krabičky je napájecí konektor a datový USB konektor. Ještě jsou zde umístěna dvě

tlačítka, sloužící pro programování procesoru a hlavní reset. V příloze č. 2 je celkové schéma.

3.2 Napájecí část
Zařízení je složeno z integrovaných obvodů, které jsou náročné na stabilitu napájecího

napětí. Navíc FPGA potřebuje tři různé velikosti napájecího napětí. Osciloskop je napájen

přes standardní 2,5mm jack. Napájecí napětí by mělo být 12 V DC. Toto stejnosměrné napětí

je z napájecího konektoru desky přímo přivedeno na můstkový usměrňovač, který zajistí

správnou funkci i při nechtěném připojení napětí opačné polarity. Napájení je dále vedeno na

tlačítko, aby při inicializaci programování mikroprocesoru nemusel být odpojován napájecí

konektor. Napájení je potom přivedeno na tři stejné měniče napětí PTH08080, viz obr. 11.

Vstupy i výstupy každého měniče jsou ošetřeny LC filtry. Každý měnič je pomocí rezistorů

nastaven na požadované výstupní napětí. Měniče jsou nastaveny na hodnoty 3,3 V, 2,5 V a

1,2 V. Všechny tyto úrovně jsou přivedeny na FPGA. Mikroprocesor vyžaduje napětí 3,3 V a

1,8 V. První hodnota napětí je přivedena přímo z příslušného měniče PTH08080. Pro

generování 1,8 V (pro jádro procesoru) je přímo využito jeho interního měniče „VREG“, viz

kapitola popis procesoru. Obvody PTH08080 jsou sice trochu finančně nákladnější, ale jejich

použití je naprosto bezproblémové. Měnič PTH08080 je tvořen vlastní destičkou plošného

spoje, ze které je vyvedeno pět pinů. Výstupní proud jednoho měniče může být i více než 2 A.

Obr. 11 Obvody PTH08080
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3.3 Mikroprocesorová část
Zapojení vychází z katalogového listu [7] a z mého Ročníkového projektu II [20].

Mikroprocesor vyžaduje pouze několik okolních součástek. Je zobrazen na obr. 12. Napájecí

napětí 3,3 V je těsně u něj blokováno keramickými kondenzátory. Výstup mikroprocesoru

VDDOUT generuje napájecí napětí pro jádro mikroprocesoru. Tento výstupní pin je propojen

s napájecími piny jádra. I zde jsou přidány blokovací kondenzátory. Pro vyhlazení obou

napájecích napětí jsou ještě přidány tantalové kondenzátory 10µF. Na pinu PA2 je připojena

zelená LED dioda, která signalizuje úspěšné rozpoznání osciloskopu při jeho připojení k

počítači. Tato LED dioda je jednou ze tří LED diod, vyvedených na přední panel.

Zdrojem taktovacího kmitočtu je krystal 18,432 MHz, který je blokován dvojicí

keramických kondenzátorů. Na vstupu PLLRC je připojen RC filtr. Hodnoty součástek tohoto

filtru jsou přesně dány, dle potřeb jednotky USB. Datové spojení s počítačem zajišťuje

konektor USB, který je pouze přes omezovací rezistory připojen k pinům DDP a DDM u

mikroprocesoru. Na pinu DDP je ještě připojen permanentní pull-up rezistor. Díky němu je

zařízení detekováno automaticky při připojení k počítači. Na pinu TST je umístěno tlačítko

BLD, kterým je možné na něj připojovat log. 1. Je-li rozpojené, pak mikroprocesor pracuje

v normálním režimu. Jeho sepnutím se inicializuje Bootloader, který do programové paměti

nahraje jednoduchý program. Tento program slouží pro naprogramování mikroprocesoru přes

USB pomocí aplikace SAM-BA.

U mikroprocesoru je umístěna energeticky nezávislá paměť typu FLASH

AT45DB021B. Tato paměť slouží pro uložení konfiguračního řetězce pro FPGA. Paměť je

připojena pomocí rozhraní SPI. S procesorem je spojena svými piny MISO, MOSI, CS, SCK

a RST. Napájecí pin paměti je proti zemi blokován keramickým kondenzátorem. U procesoru

není využita interní jednotka SPI a pro komunikaci s pamětí jsou vytvořeny vlastní rutiny.

Další informace o použité paměti jsou v katalogovém listu, viz [16].

Obr. 12 Mikroprocesor AT91SAM7S64
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3.4 Část s FPGA
Zapojení této části opět vychází z katalogového listu [3] a z mého Ročníkového

projektu I [19]. Obvod XC3S50 má v použité variantě celkem 20 napájecích a 16 zemnících

vývodů. Z tohoto vyplývá, že spojení s dalšími součástkami je na desce plošného spoje

znesnadněno. Obvod je navíc napájen 3 různými úrovněmi napětí. Všechna tato napájecí

napětí jsou blokována keramickými kondenzátory. Na hodnotě napájecího napětí je připojena

zelená LED dioda, která tedy signalizuje jeho přítomnost. Tato LED dioda je jako druhá

v pořadí vyvedena na přední panel. Log. 1 na pinech M1, M2, M3 a HSWAP znamenají, že při

konfiguraci se použije režim Slave Serial a na konfiguračních pinech nebudou připojeny interní

pull-up rezistory. Zdrojem taktovacího kmitočtu je krystal 40 MHz, který je blokován dvojicí

keramických kondenzátorů. V cestě hodinového signálu k FPGA je ještě omezovací rezistor.

Mikroprocesor je k FPGA připojen několika řídícími a čtrnácti datovými spoji. Těmito

datovými spoji jsou do mikroprocesoru paralelně načítána naměřená data. Komunikace

směrem do FPGA se realizuje sériově po jednom datovém a jednom hodinovém vodiči.

Dalším vstupem do FPGA se přepíná směr datové komunikace. FPGA signalizuje

připravenost k vysílání dat pomocí dalšího výstupu. Je k dispozici i několik záložních spojení.

Programováni, neboli konfigurace FPGA se provádí pomocí jeho vstupů PROG_B,

CCLK a DIN. Pinem PROG_B se konfigurace inicializuje, což krátce potvrdí log. 0 na

výstupu INIT_B. Tento výstup také trvale přechází do log. 0, pokud by při programování

došlo k chybě. Konfigurační řetězec se sériově nahrává z externí FLASH paměti přes datový

vstup DIN a hodinový vstup CCLK. Úspěšnou konfiguraci signalizuje LED dioda na pinu

DONE, což je třetí LED dioda vyvedená na přední panel. Výstup DONE je rezistorem tažen

k log. 1, úspěšná konfigurace znamená nastavení DONE do log. 1. LED diodu spíná tranzistor.

FPGA načítá data z A/D převodníku pomocí 28 datových spojů, 14 pro každý kanál.

Řízení A/D převodníku je realizováno pouze jedním hodinovým výstupem CLK_ADC,

připojeným na hodinové vstupy obou kanálů A/D převodníku.

Obr. 13 Obvod XC3S50
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3.5 Část s A/D převodníkem
Výstupy obou kanálů A/D převodníku jsou přímo připojeny k FPGA. Napájecí piny

analogové a digitální části jsou propojeny a opatřeny filtračními a blokovacími kondenzátory.

Oba kanály mají možnost samostatného řízení vzorkovací rychlosti, což ale není využito. A/D

převodník má vnitřní referenci, na jejímž výstupním pinu jsou připojeny další kondenzátory.

Uzemněním pinu SENSE se hodnota vnitřní reference nastaví na hodnotu 1 V. Referenční

piny REFB a REFT obou kanálů jsou propojeny a blokovány kondenzátory, takže oba kanály

budou vždy mít stejný vstupní rozsah, a to 0 až 2 V. Tento rozsah však není příliš vhodný,

proto bude vstupními obvody upraven na rozsah -1 až +1 V.

Vstupní obvody pro oba kanály A/D převodníku tvoří především operační zesilovače

(OZ) AD8138. Vstupy A/D převodníku jsou diferenciální, proto jsou použity operační

zesilovače s diferenciálním výstupem. Tyto OZ jsou napájeny unipolárně, napětím +3,3 V,

které je těsně u OZ blokováno a filtrováno kondenzátory. OZ mají zvláštní vstup pro

nastavení  offsetu  –  VOCM. Pomocí odporového děliče a kondenzátorů je na tento vstup

přivedeno napětí cca 1,62 V. To znamená, že i na obou výstupech OZ je napětí +1,62 V. Ale

vůči sobě tyto výstupy žádné napětí nemají. Jelikož jsou vstupy A/D převodníku diferenciální,

tak jeho datové výstupy budou vykazovat nulové napětí. Díky vstupu VOCM je možné na OZ

přivádět bipolární napětí, aniž by OZ musel být bipolárně napájen. Takže A/D převodník má

nyní rozsah posunutý na -1 až +1 V.

Vstupy A/D převodníku jsou ještě opatřeny dolní propustí v podobě dvou RC článků.

Operační zesilovače jsou zapojeny tak, aby neovlivňovaly amplitudu vstupního napětí. Mezi

vstupním BNC konektorem a vstupy OZ je nejprve zařazen oddělovací kondenzátor (pro DC

složku), který lze překlenout pomocí spínače „AC/DC“. V cestě signálu je ještě

kompenzovaný odporový dělič který lze používat pomocí přepínače „1:10“. Hodnoty

součástek u děliče jsou orientační, úplná kompenzace bude provedena až ve speciální vstupní

sondě. Mohlo by se zdát, že v děliči chybí jeden rezistor, ten je však zastoupen dvojící

rezistorů na vstupech OZ.

Obr. 14 Obvod AD9248
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4. Popis ovládacích programů

4.1 Program pro mikroprocesor
Program pro mikroprocesor byl vytvořen v jazyce C, ve volně dostupném vývojovém

prostředí ECLIPSE (release GANYMADE, viz [12]). Do tohoto prostřední je třeba integrovat

nástroje YAGARTO [10] a utilitu MAKE, viz [11]. Podrobný popis celého nastavení uvádí

James Lynch ve svém dokumentu, který lze nalézt v [8]. Základem komunikace s počítačem

přes USB je ukázkový program společnosti ATMEL, upravený Martinem Thomasem, viz [9].

Následující popis komunikace mikroprocesoru s okolím je pro přehlednost graficky

znázorněn na obr. 15. Plný výpis programu uvádí příloha č. 5.

Hlavním úkolem programu v mikroprocesoru je zprostředkování komunikace mezi

FPGA a počítačem. Komunikace probíhá pomocí integrované sběrnice USB. Sekundární funkcí

je konfigurace FPGA. Tato operace se provádí automaticky při každém připojení napájecího

napětí, protože FPGA nemá vnitřní energeticky nezávislou programovou paměť. Z tohoto

důvodu obsahuje osciloskop ještě sériovou SPI paměť typu FLASH o velikosti 2 Mb.

Program v mikroprocesoru obsahuje funkce pro zápis a čtení této paměti. Pro tyto dvě funkce

byl napsán speciální ovládací program pro PC. Ten umožňuje do paměti zapisovat soubory

s příponou BIN. Pro kontrolu je možné zpětné čtení obsahu paměti.

Obr. 15 Komunikační vazby mikroprocesoru

FLASH
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Do hlavního souboru projektu jsou nejprve vloženy potřebné hlavičkové soubory. Jsou

definovány velikosti komunikačních zpráv a každému uživatelskému pinu je pro přehlednost

přiřazeno symbolické jméno. Následují funkční prototypy. Jako externí budou použity funkce

pro inicializaci jednotky USART a funkce pro ovládání kontrolní LED diody. Jsou zde

deklarovány funkce pro komunikaci s FLASH pamětí. Jsou to přesněji funkce pro zápis a

přečtení  jednoho bajtu, pro inicializaci komunikace s pamětí, pro programování FPGA a dvě

funkce pro přečtení horního či dolního bajtu dat z FPGA. Potom je volána funkce, která zajistí

potřebná nastavení jednotky USB.

V Hlavní funkci main() jsou nejprve definovány buffery pro datovou komunikaci.

Důležitá jsou především pole 1000 prvků typu CHAR. Jsou nazvána dataH_A, dataL_A,

dataH_B a dataL_B, dle toho jaké datové bajty se do nich ukládají. Dále jsou ještě provedeny

nezbytné operace pro správnou funkci mikroprocesoru, týkajících se hodinového signálu a

resetu. Následuje oblast, kde se uživatelské piny nastavují podle požadovaných funkcí jako

vstupní či výstupní.

Nyní provedena inicializace výstupů na požadované hodnoty. Je volána funkce pro

inicializaci jednotky USB. Pak je zařazen cyklus, který zajistí nepokračování programu,

dokud nebude jednotka USB konfigurována. V programu se používá jednotka USART, která

však s počítačem komunikuje pod hlavičkou jednotky USB (jako virtuální sériový port).

V programu je dále volána funkce pro programování FPGA a funkce pro inicializaci

jednotky USART. Časovou nekonečnost běhu programu zajišťuje hlavní smyčka while(1).

Pokud je komunikační jednotka správně nakonfigurována, pak se pokračuje dále.

Nejprve se přijmou data z PC a je uložen počet přijatých bajtů. Přijatá data jsou

testována, dle nich mikroprocesor rozpozná požadovanou operaci. Pokud mikroprocesor přijme

5 bajtů v podobě řetězce „Start“, pak se jedná o zahájení komunikace. Mikroprocesor pouze

odpoví odesláním řetězce „ARM7“ do počítače. Je-li přijat řetězec „On“, je dán požadavek na

start funkce osciloskopu. V tomto případě je proměnné prikaz přiřazena hodnota 30 a dále se

ještě přečtou 2 B povelu z počítače. Tyto bajty představují požadovanou vzorkovací rychlost a

bude tedy nutné je poslat ještě do FPGA. Příjem řetězce „Wr“ znamená požadavek na zápis

do paměti FLASH, odpovědí mikroprocesoru je odeslání řetězce „wR“. Pokud je přijat

řetězec „Re“, je požadováno čtení paměti FLASH,  odpovědí je řetězec „rE“. V další části se

testuje hodnota proměnné prikaz. Hodnota 10 znamená čtení FLASH, hodnota 20 zápis do

FLASH a hodnota 30 znamená start funkce osciloskopu. Příkazy pro čtení a zápis do paměti

FLASH se posílají ze speciální PC aplikace, nikoli z ovládacího programu osciloskopu.
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4.1.1 Komunikace s FPGA
Přijetí řetězce „On“ z počítače je žádostí o naměřená data. Komunikace při práci

osciloskopu se skládá z vyslání dvou bajtů do FPGA a přijmu 3500 bajtů z FPGA. Tyto

naměřené bajty se ještě přeposílají  do počítače. Nejprve je tedy výstupní pin mikroprocesoru

POVEL nastaven do log. 0, což znamená, že FPGA bude přijímat 2 bajty. Tyto bajty

představují hodnotu požadované vzorkovací rychlosti, která byla přijata z počítače. Ale před

vysláním těchto bajtů do FPGA se čeká, dokud nebude vstupní pin mikroprocesoru –

VYSTAV v log. 1. Tedy se čeká, dokud FPGA není připraveno komunikovat. Je-li VYSTAV

v log. 1, do FPGA se sériově vyšle 16 bitů požadované vzorkovací rychlosti. K tomu se

využívá výstup CLK_CPU a datový výstup DSER. Nejdříve na pinu DSER nastaví

požadované hodnota bitu a nastavením pinu CLK_CPU se tato hodnota zapíše do FPGA.

Tento zápis do FPGA je realizován cyklem for s 16 opakováním. Na jeho začátku je pin

CLK_CPU vždy stažen do log. 0.

Čtení naměřených hodnot je realizováno také cyklem for, ale s počtem opakování

1000. V cyklu je nejprve CLK_CPU nastaven na log. 0, pak se do proměnných

dataH_A[1000] a dataL_A[1000] na dané pozice uloží horní a dolní bajt dat z kanálu A. Data

jednoho kanálu mají šířku 14 b. Tato data se tedy rozdělí do dvou oddělených proměnných

typu CHAR. Zvlášť se uloží horní a dolní bajty. Dolní bajty mají platných jen 6 horních bitů.

Pro čtení těchto horních a dolních bajtů slouží funkce FPGA_read_high() a

FPGA_read_low(). Tyto funkce přečtou stavy vstupních datových pinů D0 – D13 a přepočtou

jimi představovanou binární hodnotu. Jejich návratové hodnoty jsou horní resp. dolní bajt dat.

Funkce pro čtení horního bajtu čte 8 vstupních pinů, funkce pro čtení dolního bajtu čte pouze

6 zbylých vstupních pinů. Po načtení dat prvního kanálu je CLK_CPU stažen do log. 0, ale

zase opět nahozen do log. 1. Nyní je na vstupních pinech mikroprocesoru možné číst 14 b dat

kanálu B. Jsou to stejné vstupy, na nichž byla před chvílí čtena data kanálu A. Opět se

postupně zavolají 2 zmíněné funkce pro čtení horního a dolního bajtu nových dat. Data kanálu

B jsou uložena do proměnných dataH_B[1000] a dataL_B[1000]. Toto je v zápisu programu

poslední operace v cyklu čtení. Střídavé čtení dat kanálu A a B proběhne tisíckrát, aby se

načetlo 1000 vzorků o šířce 14 b z každého kanálu. Následuje odeslání dat do počítače. To je

realizováno po 1000 bajtech, pomocí funkce write(). Nejprve se odešle 1000 horních bajtů

kanálu A, pak 1000 jeho dolních bajtů. Stejně se odešlou data kanálu B. Po odeslání všech

naměřených dat, tedy po odeslání 4000 B, je komunikace s počítačem ukončena, až do

příchodu nového příkazu – dalšího řetězce „On“ a 2 bajtů vzorkovací rychlosti.
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4.1.2 Komunikační funkce pro FLASH paměť
Na desce je umístěna paměť FLASH, která slouží pro uložení konfiguračního řetězce

pro FPGA. Paměť komunikuje pomocí rozhraní SPI. Mikroprocesor sice disponuje

integrovanou jednotkou SPI. Protože bitová komunikace po SPI je velice jednoduchá, byla

komunikace s FLASH pamětí vytvořena bez použití mikroprocesorové jednotky SPI. Pro

inicializaci, zápis a čtení paměti byly vytvořeny vlastní jednoduché funkce.

Funkce Init_SPI() provede pouze přípravu pro komunikaci. Její tělo tvoří příkazy pro

zapnutí CS (Chip Select), pro nulování hodinového výstup SCK (Serial Clock) a datového

výstupu MOSI (Master Out Serial In).

Další komunikační funkcí je Send_Byte_SPI(). Tato funkce slouží pro zápis jednoho

bajtu dat nebo adresy do paměti. Funkce přebírá jeden parametr. Tímto parametrem je bajt,

který se má do FLASH paměti  zapsat.  Tělo této funkce je realizováno pomocí cyklu for s 8

opakováním. Postupně je testována hodnota jednotlivých bitů v bajtu, který se má odeslat. Na

začátku cyklu je výstup SCK stažen do log. 0. Následuje bitový test, přičemž jako první se

testuje bit MSB. Pak podle hodnoty testovaného bitu je výstup MOSI nastaven do log. 0 nebo

log. 1. Nakonec se výstup SCK nastaví do log. 1. Tímto byl do FLASH vyslán 1 bit. Cyklus

se zopakuje ještě sedmkrát.

Funkce Receive_Byte_SPI() slouží pro přečtení jednoho bajtu z paměti FLASH. Data

jsou čtena po jednotlivých bitech, ze kterých je pak složen datový bajt. Nejprve je výstup

SCK stažen do log. 0. V hlavním cyklu for s 8 opakováními je SCK nastaven zpět do log. 1.

Poté je přečten logický stav datového vstupu MISO. Výstup SCK je poté stažen do log. 0.

Nyní se testuje stav, který byl ze vstupu MISO přečten. Pokud byl MISO v log. 1, pak se do

proměnné hodnota přičte binární velikost, kterou by nastavenost daného bitu představovala.

V opačném případě se toto přičítání přeskočí. Bity se čtou v pořadí od MSB, proto

nastavenost prvního přijatého bitu způsobí přičtení hodnoty 0x80. S každým dalším bitem se

případná přičítaná hodnota dvakrát snižuje. Až cyklus proběhne osmkrát, bude ukončen a

funkce vrátí hodnotu přijatého bajtu.
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4.1.3 Zápis do FLASH
Pokud mikroprocesor přijme z počítače příkaz „Wr“, pak to také způsobí přiřazení

hodnoty 10 do proměnné prikaz. Tímto je požadován zápis konfiguračního souboru do paměti

FLASH. Paměť je organizována jako 1024 stránek po 264 bajtech. Její obsah je tedy

1024*264 B = 270 336 B, tedy přibližně 2 Mb. Nejprve se volá funkce pro inicializaci

komunikace s pamětí – Init_SPI().

Vlastní zápis je vytvořen pomocí cyklu for s 1024 opakováními a pomocí dalšího

vnořeného cyklu s počtem opakování 264. Na začátku hlavního cyklu je výstup Chip Select

CS aktivován (log. 0). Dále se načte 264 B dat z počítače, pomocí funkce Read(). Poté se do

paměti pošle bajt o hodnotě 0x80, což je instrukce zápisu. Dále následuje odeslání horního a

dolního bajtu adresy stránky, na kterou se do FLASH zapisuje a ještě adresa bajtu, od kterého

se má začít zapisovat (vždy 0x00). Adresa stránky pro zápis se v cyklu automaticky

inkrementuje. Nyní následuje vnořený cyklus for, který pomocí funkce Send_Byte_SPI()

pošle postupně do paměti 264 B bajtů dat. Pak se výstup CS deaktivuje (log. 1) a je volána

funkce Trace_toggel_LED(), která zajistí takové zpoždění, dokud se v paměti FLASH

nepřesunou načtená data z vnitřního bufferu na požadovanou stránku. Tato funkce také ovládá

LED diodu, z důvodů ladění programu. Zde končí hlavní cyklus for i celá procedura, která je

prováděna při příjmu příkazu „Wr“.

4.1.4 Čtení FLASH
Nejprve se volá funkce pro inicializaci komunikace s pamětí Init_SPI(). Poté  se  do

paměti pošle bajt 0xE8, což se instrukce kontinuálního čtení celé FLASH. Následuje ještě

poslání 8 nulových bajtů. První 4 bajty říkají, že číst se má začít od nultého bajtu na nulté

stránce. Další 4 bajty jsou nutné pro inicializaci čtení. Datové čtení je provedeno pomocí dvou

vnořených cyklů for.

Hlavní cyklus s počtem opakování 1024 obsahuje vnitřní cyklus a jedno volání funkce

Write() pro odeslání 1000 přečtených bajtů dat do počítače. Vnitřní cyklus for má počet

opakování 264. V něm je pouze volána funkce čtení jednoho bajtu z paměti – funkce

Receive_Byte_SPI(). Její návratová hodnota je postupně ukládána do pole proměnných typu

CHAR – data2[264]. Po přijmu 264 B z paměti jsou všechny tyto bajty jedním příkazem

odeslány do počítače. Zde končí hlavní cyklus for. Nakonec je výstup CS deaktivován (log. 1).
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4.1.5 Programování FPGA
Funkce Program_FPGA() naprogramuje FPGA, přesněji provede jeho konfiguraci.

Jde v podstatě o upravenou funkci pro čtení celé FLASH paměti. Nejprve se vyšle do paměti

instrukce kontinuálního čtení 0xE8, následována osmi nulovými bajty, jako u normálního

čtení paměti. Poté je vstup FPGA PROG_B stažen do log. 0. Toto je pro FPGA signál pro

inicializaci konfigurace. Nyní se ve smyčce čeká na log. 0 na výstupu FPGA – INIT_B. Tímto

je zpět mikroprocesoru signalizován start inicializace FPGA. Výstup mikroprocesoru

PROG_B je zpět nastaven do log. 1 a opět se ve smyčce čeká na log. 1 na vstupu

mikroprocesoru INIT_B. Dále už následuje cyklus for s 1024 opakováními. V něm je vnořen

druhý cyklus s počtem opakování 264. V tomto druhém cyklu je volána funkce

Receive_Byte_SPI(), jejíž návratová hodnota se zahazuje. Výstup paměti MISO je totiž

připojen na programovací vstup dat u FPGA. Po každém přečtení jedné stránky se testuje

logický stav vstupního pinu mikroprocesoru DONE, ten přejde do log. 1 pouze při úspěšné

konfiguraci. Pokud se tak stane, je zajištěno ukončení programovací smyčky. Na konci funkce

je ještě výstup CS deaktivován (log. 1).
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4.2 Program pro FPGA
Program pro FPGA je napsán v jazyce VHDL a pomocí vývojového prostředí XILINX

ISE 9.2, viz [13]. Kvůli požadavkům na rychlost a vlastnostem tzv. VHDL procesů byl

program pro FPGA napsán jako stavový automat.  Výpis celého programu uvádí příloha č. 6.

Nejprve jsou do projektu vloženy potřebné knihovny. Potom je podle pravidel VHDL

založena nová entita „Kontroler“ a jsou nadefinovány její vstupní a výstupní porty či

jednotlivé piny. Entita definuje pouze černou skříňku s vývody. Je definován jejich počet,

datový směr a typ logiky, kterou budou I/O piny používat. Ve vývojovém prostředí XILINX

ISE je možné si nechat popisovanou entitu zobrazit, viz obr. 16.

Obr. 16 Grafická podoba entity Kontroler

Prvním definovaným vstupem je CLK_CPU, kterým je řízena komunikace

z mikroprocesoru do FPGA. Dalším vstupem je CLK_40, což je taktovací vstup pro krystal

40 MHz. Vstup DSER slouží pro sériový přenos dat z mikroprocesoru do FPGA. Další vstup

se jmenuje POVEL. Tento vstup určuje, jestli FPGA bude přijímat příkaz z mikroprocesoru

nebo k němu bude vysílat naměřená data. Dva čtrnáctibitové vstupy – Data_z_AD_A a

Data_z_AD_B slouží pro čtení dat ze dvou kanálů A/D převodníku.

Výstup CLK_ADC slouží pro generování hodinového signálu pro A/D převodník.

Výstup VYSTAV slouží k signalizaci, že jsou načtena nová data z A/D převodníku a FPGA je

připraveno je vysílat do mikroprocesoru. Osmibitovým výstupem Data_do_uP jsou data

z A/D převodníku posílána do mikroprocesoru.
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Dále je podle pravidel jazyka VHDL nutné popsat architekturu vytvořené entity.

Architektura musí také mít svůj název, byla tedy nazvána „Popis“. V architektuře se definují

vnitřní propojení, tzv. signály, které nejsou vyvedeny ven z entity. Signál nemusí

představovat pouze propojovací vodič, ale i složitější obvody. Nejprve je založen nový datový

typ mem_type, jakožto dvourozměrné pole o rozměrech 2048 x 32 b. Na tomto typu je založen

signál pamet. To znamená, že pamet představuje odkládací prostor, který bude po kompilaci

tvořen blokovou pamětí RAM. Následuje opět založení nového výčtového datového typu –

stavy. Následně je vytvořen signál stav a je inicializován na hodnotu s1. Tyto stavy budou

sloužit při řízení práce FPGA. Dále je vytvořen nový výčtový typ kanaly, který může nabývat

2 hodnot. Na tomto typu je založen signál kanal. Tento signál bude určovat, jaká data budou

posílána do mikroprocesoru. Dalším signálem je vzork_rychlost, založena jako šestnáctibitová

sběrnice. Signál data_out je 32b sběrnice, sloužící jako buffer při vyčítání naměřených dat.

Jednobitový signál we je spoj, který zakazuje či povoluje zápis dat do RAM.

Nyní je možné začít s vlastním funkčním popisem. Výkonná část je tvořena dvěma

procesy. Každý proces má jiný citlivostní seznam, tzn. reaguje na změnu jiného vstupního

signálu. Popis práce není jednoduchý, protože oba procesy mohou pracovat paralelně.

Dochází k současnému spouštění obou procesů. Nelze tedy například měnit stejný signál

v obou procesech. To by vedlo k nedeterminovanému chování a takový zápis programu by

nám kompilátor ani nedovolil. Následuje tedy popis jednotlivých procesů, grafické znázornění

jejich vazby je na obr. 17.

Obr. 17 Procesy řídící funkci FPGA
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4.2.1 Proces 1
Stav FPGA je inicializován na hodnotu s2.  V tomto  stavu  se  z  A/D převodníku  čtou

data a nakonec se výstup VYSTAV nastaví log. 1. Mikroprocesor čeká na log. 1 na tomto

pinu a při jejím zjištění začne generovat hodinový signál na pinu CLK_CPU, čímž se v FPGA

spustí proces 1. Tento proces je tedy citlivý na změnu vstupu CLK_CPU, reaguje na jeho log. 1.

Nejprve jsou založeny dvě pomocné proměnné, které slouží jako adresy při zápisu dat.

Čtyřbitová proměnná adresa2 slouží při čtení hodnoty vzorkovací rychlosti z mikroprocesoru.

Jedenáctibitová proměnná adresa bude určovat, která data se budou do mikroprocesoru posílat.

Ve výkonné části tohoto procesu je nejprve testován vstup POVEL. Je-li v log. 0, pak

se bude z mikroprocesoru načítat 16 bitů vzorkovací rychlosti. Je-li v POVEL v log. 1, budou

se vysílat naměřená data do mikroprocesoru. Čtení 16 bitů požadované vzorkovací rychlosti

probíhá sériově po bitech. Ze vstupu DSER se tedy postupně načte 16 bitů této vzorkovací

rychlosti a ty jsou uloženy do šestnáctibitového signálu vzork_rychlost. Ukládání dat do

vzork_rychlost je řízeno jeho adresou – proměnnou adresa2.

Stav FPGA je potom změněn na hodnotu s2. Tento stav, mimo jiné, v procesu 2 stáhne

výstup VYSTAV do log. 0, čímž se zajistí, že se znovu nezačne komunikovat

s mikroprocesorem. Až mikroprocesor vyšle všech 16 datových bitů, pak svůj výstup POVEL

nastaví do log. 1.

Je-li vstup POVEL v log. 1, budou se přenášet data do mikroprocesoru. Data se

přenáší paralelně po 14 bitech. Pořadí přenášených dat určuje signál kanal, který nabývá 2

hodnot. Jsou to hodnoty kanal_A a kanal_B. V tomto pořadí jsou v paměti FPGA uložena

data z A/D převodníku a ve stejném pořadí jsou i posílána do mikroprocesoru. Nejprve se

však  do  pomocného  signálu data_out načte 32 bitů uložených dat. Prvních 16 b jsou data

z kanálu A, druhých 16 b je z kanálu B, 2 nejnižší bity každého kanálu jsou vždy nulové a do

mikroprocesoru se neposílají. Který řádek paměti o šířce 32 b se bude z paměti načítat určuje

proměnná adresa, která se postupně inkrementuje. Pomocí podmíněného příkazu se na

čtrnáctibitový výstup Data_do_uP vystavují naměřená data. Nejprve je vystaveno 14 b kanálu

A, protože signál kanal je inicializován právě na hodnotu kanal_A. Potom je signál kanal

změněn na kanal_B, což v dalším průchodu zajistí vyslání 14 b dat kanálu B. Po odeslání 14 b

dat každého kanálu, tedy jednoho vzorku z každého kanálu, se inkrementuje proměnná

adresa. Tato proměnná určuje řádek v interní paměti RAM, který se bude posílat.
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Je-li dosaženo oblasti RAM, kde jsou uložena poslední data, pak je adresa vynulována

a s odesíláním se již nepokračuje, protože bylo odesláno všech 1000 vzorků z každého kanálu.

Po tomto odeslání je stav FPGA přestaven do stavu s1. V tomto stavu se uvnitř procesu 2

spouští A/D převodník a ukládají se jeho výstupní data. Jelikož byl již předtím stažen výstup

VYSTAV do log. 0, tak mikroprocesor již nebude dál generovat řídící signál CLK_CPU,

čímž se první proces již nespustí.

4.2.2 Proces 2
Tento druhý proces je spouštěn pouze při log. 1 a aktivitě vnějšího signálu,

připojeného na vstup CLK_40. Na tento vstup je připojen oscilátor 40 MHz. Proces je tedy

spouštěn neustále, dokud je připojeno napájecí napětí. Úkolem procesu je uložit stanovený

počet vzorků z obou kanálů A/D převodníku do interní paměti SRAM. Nejdříve je založena

jedenáctibitová pomocná proměnná adresa1, která bude určovat místo v paměti, kam se

naměřená data budou zapisovat. Druhá šestnáctibitová proměnná je nazvána perioda_clk_AD.

Ta bude určovat taktovací frekvenci pro A/D převodník. Pomocí příkazu ; je proces rozdělen

do dvou částí, podle toho, v jakém ze dvou možných stavů se program FPGA nachází.

Proces 2 – stav s2

Do stavu s2 se program dostane povelem z prvního procesu, který je řízen

mikroprocesorem. Tento stav slouží pro vyčkávání, než se do mikroprocesoru naměřená data

odešlou. Po jejich odeslání je stav FPGA přehozen do stavu s1.  Ve  stavu s2 je nejprve

povolen zápis do paměti RAM. Toto je provedeno pomocí nastavení signálu we do log. 1.

Dále je výstup VYSTAV stažen do log. 0.

Proces 2 – stav s1

Tento stav je hlavním funkčním jádrem v procesu. Nejdříve se otestuje povolení

zápisu do RAM. Zápis do RAM je totiž zakázán při jejím naplnění. FPGA je řízeno

kmitočtem 40 MHz. A/D převodník může mít maximální taktovací kmitočet 20 MHz.

K dělení kmitočtu 40 MHz slouží proměnná perioda_clk_AD. Tato proměnná je

v každém průchodu inkrementována. Po inkrementaci se testuje její hodnota. Pokud bude její

hodnota shodná s hodnotou signálu vzork_rychlost, pak je výstup hodinového signálu pro A/D

převodník CLK_ADC nastaven do log. 1. Signál vzork_rychlost obsahuje 16 bitů, představující

požadovanou rychlost vzorkování. Čím bude tato hodnota větší, tím déle se bude mezi

odebíranými vzorky čekat a tím nižší bude výsledná vzorkovací rychlost.
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Dále je konečně provedeno načtení a uložení dat za A/D převodníku do RAM.

Přesněji, data jsou uložena do signálu pamet, na adresu adresa1. Data z obou kanálů jsou

čtrnáctibitová (2x14 b), ale paměť je široká 32 b. K oběma čtrnáctibitovým výsledkům

převodu z A/D převodníku jsou tedy připojeny dva nulové bity na nejnižší pozice. Po uložení

dat je inkrementována adresní proměnná adresa1. Proměnné perioda_clk_AD je přiřazena

hodnota 32 768, aby při inkrementaci v dalším cyklu tato proměnná přetekla na nulu.

Poté následuje test hodnoty proměnné adresa1. Pokud je už za oblastí pro ukládání

dat, pak je provedeno její vynulování, je tedy dosaženo uložení požadovaného počtu vzorků.

V tomto případě by byl ještě výstup VYSTAV nastaven do log. 1, jako signalizace

připravenosti vysílání dat do mikroprocesoru. A dále by také byl signál we nastaven   do

log. 1. To proto, aby se zabránilo přepisování dat RAM novými daty, než mikroprocesor

zaregistruje log. 1 na výstupu VYSTAV.

 Nakonec se ještě testuje jestli proměnná perioda_clk_AD má hodnotu 0. Pokud ano,

pak je výstup CLK_ADC stažen do log. 0. Tímto je na výstupu CLK_ADC dokončena jedna

perioda taktovacího signálu. Dále následuje už jenom označení konce procesu a konce popisu

architektury. Pokud bychom chtěli vidět celé fyzické schéma popsaného programu, je opět

možné si jej nechat zobrazit přímo v prostředí XILINX ISE. Schéma je však příliš rozsáhlé a

jeho zobrazení, tak aby bylo možné číst textové popisky, by pokrylo formát A2. Na obr. 18 je,

alespoň pro představu o poměrné složitosti celého systému, toto schéma uvedeno.

Obr. 18 Schéma popsaného programu v FPGA
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4.3 Program pro počítač
Ovládací program pro počítač byl napsán v programovacím jazyce Visual C++. Bylo

použito vývojové prostředí Microsoft Visual C++ 6.0. Některé základní informace jsou v

[14]. Základní informační tok je na obr. 19. Jádro programu vychází z mé bakalářské práce

viz [18]. Z důvodu velkého rozsahu kódu programu (cca 30 stran A4) obsahuje příloha č. 7

pouze výpis dvou nejdůležitějších funkcí, celý program lze nalézt na doprovodném CD.

Obr. 19 Přehled toku povelů, odpovědí a výsledků měření přes SW

4.3.1 Stručný popis základní části programu
Zdrojový kód výkonné části je umístěn v souboru HlavniOkno.cpp. Na začátku jsou do

tohoto souboru vloženy pomocné a hlavičkové soubory. Soubor Tserial.h obsahuje definici

třídy pro sériový port. Tato třída je volně ke stažení z [17]. Dále jsou direktivami přiřazeny

k použitým ovládacím prvkům jedinečné identifikátory. V mapě zpráv jsou k ovládacím

prvků přiřazeny příslušné funkce, které budou volány při jejich používání. Potom je vytvořen

ukazatel *com na základě třídy Tserial. Pak jsou definovány globální proměnné, především

pak dataAD_A[1000] a dataAD_B[1000]. Tato pole hodnot typu FLOAT slouží pro uložení

naměřených dat. Další důležitou proměnnou je také pole hodnot UNSIGNED CHAR

sample_speed_FPGA_H[14] a sample_speed_FPGA_L[14]. Tato pole obsahují hodnoty,

které se posílají do FPGA, kde při řízení A/D převodníku symbolizují vzorkovací rychlosti.
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Hlavní částí programu je vytvoření okna aplikace. Definují se zde veškeré vlastnosti

okna a všechny jeho ovládací prvky. Těmito prvky jsou například tlačítka, zaškrtávací

políčka, apod. Dále je vytvořen nový sériový port – com. Při úspěchu je proměnné verifikace

přiřazena hodnota TRUE. Dále následuje destruktor okna, který má uvolnit použité

prostředky. Funkce pro obsluhu tlačítka KONEC pouze zavře sériový port i okno aplikace.

Funkce OnPRIPOJ_COM() má za úkol otevřít sériový port COM0 až COM9, dle toho

kam byl osciloskop připojen. Port se zde tedy otevře s nastavenými parametry komunikace

(8 b dat, žádná parita, rychlost 100 kBd). Ihned po otevření portu se přes něj do

mikroprocesoru ARM pošle řetězec „Start“. Mikroprocesor ho přijme a při správně nastavené

komunikaci pošle do počítače řetězec „ARM7“. Komunikace je tedy úspěšně navázána, což je

uživateli sděleno pomocí informací v textovém poli Edit. Tuto informaci představuje nápis

„Otevřeno: ARM7.“ Potom se ještě automaticky zpřístupní všechna tlačítka, což zajistí volání

funkce AktivaceTlacitek() .

Funkce OnPaint() se volá při překreslování okna aplikace. Ve funkci jsou také

vypsány statické nápisy v okně. V této funkci se volá další funkce – Zobraz_data(), která

překreslí oblast s naměřenými daty, pokud okno ztratí fokus, například při minimalizaci okna.

Funkce ProcessMessages() má do jisté míry pomoci proti zacyklení programu

v kritických místech. Funkce OnRadio() se volá při označení tlačítka typu RadioButton. Tato

tlačítka se navzájem vylučují, je-li označeno jedno, druhé se automaticky odznačí. Označením

prvního tlačítka je proměnné posun_A_B přiřazena hodnota 20, při označení druhého je této

proměnné přiřazena hodnota 30. Těmito tlačítky se určuje, kterým ze dvou naměřených

průběhů se bude pohybovat, a to pomocí čtyř směrových tlačítek.

Při stisku tlačítka START/STOP je volána příslušná funkce. Toto tlačítko slouží pro

spuštění i zastavení měření. Proměnná povel určuje, jaká funkce je stiskem tlačítka

požadována. Při prvním stisku – startu měření, jsou nejprve tlačítka RESET a KONEC

znepřístupněny, při zastavení měření jsou opět zpřístupněny. Proměnné konec se podle

požadované funkce přiřadí hodnota TRUE nebo FALSE. Na konci funkce obsluhy tlačítka

START/STOP je volána funkce – Nacti_data().

Funkce OnTLA_RESET() slouží pro vynulování všech proměnných, které slouží jako

různé parametry při zobrazování naměřených dat. Jde například o posuv či zvětšení

naměřeného průběhu. Po tomto vynulování se zavolá funkce Nacti_data() a je opět vykreslen

průběh se základními hodnotami proměnných parametrů.
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Dále následují čtyři funkce pro posun měřeného průběhu vpravo, vlevo, nahoru nebo

dolů. Funkce jsou adekvátně pojmenovány. Například funkce pro posun vpravo je nazvána

OnTLA_RIGHT(). Funkce pro každé tlačítko posouvá průběh o 5 pixelů v požadovaném

směru. Ihned po stisku nějakého tlačítka je průběh překreslen funkcí Zobraz_data(). Vždy se

posouvá pouze jeden ze dvou zobrazovaných průběhů, podle označení tlačítka typu

Radiobutton, označeného u obou kanálů jako „Posun“. V každé z posouvacích funkcí se tedy

testuje proměnná posun_A_B, aby se zjistilo, který průběh se bude posouvat.

Dvojice funkcí DeaktivaceTlacitek() a AktivaceTlacitek() slouží pro zpřístupnění, resp.

znepřístupnění všech požadovaných ovládacích tlačítek.

Další čtveřice funkcí slouží pro zvětšení a zmenšení měřítka kanálu A, a pro zvětšení a

zmenšení měřítka kanálu B. Zvlášť lze používat tyto funkce OnTLA_ZOOM() pro průběhy

obou kanálů. Aktuální hodnota zvětšení je uváděna na obrazovce, nad příslušnými ovládacími

tlačítky. Zvětšení může nabývat hodnot 0 až 9 a je ovládán dvojicí tlačítek pro každý kanál.

Funkce OnTLA_VZORK_P() je volána při stisku tlačítka, sloužícího pro zvýšení

vzorkovací rychlosti. Funkce OnTLA_VZORK_M() se volá při snižovaní vzorkovací rychlosti

pomocí druhého tlačítka. Tlačítka jsou označeny symboly „+“ a „-“. Tlačítka ovládají

proměnnou index, která slouží jako jakýsi ukazatel do pole, kde jsou uloženy hodnoty

vzorkovací rychlosti. Nastavovaná hodnota se vedle těchto tlačítek ihned zobrazuje. Pod tímto

údajem je ještě uváděno odpovídající rozlišení v čase, v jednotkách vztažených na dílek

displeje osciloskopu. Hodnota představující vzorkovací rychlost je uložena do globálních

proměnných typu čtrnáctiprvkových polí bajtů – sample_speed_FPGA_H[14]  a

sample_speed_FPGA_L[14]. Tyto hodnoty v přepočtu představují vzorkovací rychlosti od

20 MSPS do 1 kSPS, po 14 krocích.

Funkce Inicializace_dataAD() provede nulování prvků proměnných

data_AD_A[1000] a data_AD_B[1000]. Dále následuje definice obslužných funkcí pro

zaškrtávací políčka. Pro oba kanály jsou k dispozici 3 stejná zaškrtávací tlačítka. Pro

jednoduchost budou popsány jen políčka pro kanál A. Je-li zaškrtnuto políčko „1:10“ u kanálu

A, má proměnná delicA hodnotu TRUE, jinak FALSE. Při jeho zaškrtnutí jsou naměřená data

vynásobena 10. Je-li zaškrtnuto políčko „AC“, je hodnota proměnné AC_A nastavena na

TRUE. Dle této hodnoty budou nebo nebudou zobrazeny číselné charakteristiky daného

kanálu. A konečně při zaškrtnutí políčka „Zobraz“ je hodnota proměnné kanal_A TRUE.

V tomto případě budou data kanálu A vykreslována normálně. V opačném případě by se

nevykreslovala vůbec.
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4.3.2 Komunikace s procesorem – funkce Nacti_data()
Výpis této funkce je uveden v příloze č. 5. Nejprve jsou v této funkci vytvořeny

pomocné lokální proměnné, především pole pro dočasné ukládání naměřených dat. Tato pole

hodnot typu CHAR mají vždy 1000 prvků. Celá funkce je tvořena smyčkou Do – While. Její

tělo se bude vykonávat, dokud nebude stisknuto tlačítko STOP. Nejprve se provede test

hodnoty proměnné povel. Je-li její hodnota 2, pak bylo stisknuto tlačítko RESET, a tak je

pouze zavolána funkce Zobraz_data(). Při jiné hodnotě této proměnné bylo stisknuto tlačítko

START. V tomto případě je do proměnné prikaz nahrán řetězec „On“. Tento řetězec se vyšle

do mikroprocesoru, pomocí funkce sendArray().

Do proměnné vzorkovani[2] jsou uloženy 2 hodnoty, které jsou v globálních

proměnných sample_speed_FPGA_H[14] a sample_speed_FPGA_L[14]. Požadovanou

vzorkovací rychlost v těchto polích určuje proměnná index, která je ovládána tlačítky pro

změnu vzorkovací rychlosti. Dva bajty vzorkovací rychlosti se odešlou do mikroprocesoru.

Mikroprocesor tedy po přijmu řetězce „On“ a těchto bajtů vyšle zpět do počítače naměřená

data. Je tedy nutné nyní do ovládacího programu v počítači zařadit funkce pro čtení

naměřených dat.

Voláním funkce getArray() čtyřikrát po sobě je realizováno čtení naměřených dat.

Nejprve se načtou všechny horní bajty dat z kanálu A pak i jeho dolní bajty. Stejně tak se

načtou horní a dolní bajty kanálu B. V každé z těchto čtyř operací se načte 1000 bajtů, celkem

tedy 4 kB.

Třída pro sériový port je navržena pro komunikaci pomocí proměnných typu CHAR.

Naměřená data v tomto formátu jsou pak v cyklu for překopírována do dočasných lokálních

proměnných typu UNSIGNED CHAR. V tomto cyklu jsou ještě z horních a dolních bajtů dat

složeny výsledné hodnoty. Tyto hodnoty jsou dále v cyklu přepočteny na napětí ve voltech.

Avšak pro lepší vlastnosti (lepší vertikální rozlišení) při vykreslování jsou ještě výsledky

násobeny číslem 150. Tyto vypočtené hodnoty jsou uloženy do globálních proměnných (pole

FLOAT). Tato pole naměřených dat jsou pojmenována data_AD_A[1000] a

data_AD_B[1000].

Potom už je zavolána funkce Zobraz_data(), která tato data dále zpracuje a vykresluje

na obrazovku. Poslední operací je kontrola podmínky smyčky Do – While. Ta kontroluje,

jestli má proměnná konec stále hodnotu FALSE. Tedy pokud ještě nebylo stisknuto tlačítko

STOP.
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4.3.3 Vykreslování průběhu – funkce Zobraz_data()
Tato funkce je periodicky volána z funkce Nacti_data(). Jejím úkolem je naměřená

data zobrazit. Výpis této funkce je také v příloze č. 5.

Nejdříve jsou vytvořeny lokální proměnné, z větší části pro ukládání číselných

charakteristik měřených signálů. Jsou také založena dvě kreslící pera o tloušťce 1 pixel.

Červené pero pro kanál A, modré pro kanál B. Pomocí proměnné pocitac a jejího testování je

zajištěno, že časté překreslování číselných charakteristik nebude působit rušivě. Poté jsou

provedena potřebná grafická nastavení, především získání kontextů pro kreslení. Ve funkci se

několikrát testují proměnné kanalA a kanalB. Tyto proměnné ovlivňují příslušná zaškrtávací

políčka. Je-li políčko „Zobraz“ jednoho kanálu zaškrtnuto, je hodnota příslušné proměnné

TRUE a je prováděno vykreslování dat. Jako zdroj dat pro vykreslování slouží pole

data_AD_A[1000] resp. data_AD_B[1000].

V cyklu for jsou spočteny číselné charakteristiky z naměřených dat pro oba kanály.

Například při výpočtu průměrné hodnoty se nejprve provede součet amplitud všech 1000

vzorků. Poté je třeba tento součet vydělit číslem 1000. Ve skutečnosti je však výsledek ještě

dělen číslem 150, protože z důvodu lepšího vykreslování byly všechny naměřené hodnoty

vynásobeny číslem 150. Ostatní charakteristiky je tedy také dodatečně dělit hodnotou 150.

Dále se z naměřených dat zjistí frekvence měřeného signálu. Postup je následující:

Spočítá se vzdálenost dvou vzorků, jenž odpovídají průchodu náběžné hrany signálu nulovou

úrovní. Náběžnou hranu představují 2 sousední vzorky, z nichž první má kladnou hodnotu a

druhý nulovou nebo zápornou hodnotu. Z toho je vidět, že nelze změřit frekvenci signálu,

který neprochází nulou. Pokud jsou tedy nalezeny 2 náběžné hrany, je zjištěn počet vzorků

mezi nimi. Nastavenou vzorkovací rychlost pak stačí tímto číslem vydělit a výsledkem je

měřená frekvence. Perioda signálu je převrácenou hodnotou této frekvence.

První náběžná hrana měřeného signálu slouží jako trigger. Každý kanál má vlastní

trigger. Z měřeného signálu je sice odebráno 1000 vzorků, avšak vykreslováno jich je pouze

800. Zbylých 200 slouží jako rezerva pro triggering. Data se začnou vykreslovat vždy až od

vzorku, který představuje začátek náběžné hrany. Proto je nutné mít k dispozici další vzorky,

kterými se vykreslovaný průběh doplní z pravé strany. Protože těchto záložních vzorků je

pouze čtvrtina (800/200) oproti vykreslovanému průběhu, pak pro správnou funkci

synchronizace musí být na obrazovce vykreslovány alespoň 4 periody měřeného signálu.



- 52 -

Čtyři zobrazované periody na 800 vykreslovaných vzorků znamená, že na 200

odebraných vzorků připadá jedna perioda. Odebráno bylo ale 1000 vzorků, takže záložních

200 vzorků taktéž obsahuje jednu periodu. O tuto periodu je možné doplnit zobrazovaná data,

pokud by náběžná hrana byla detekována příliš pozdě (za 200. vzorkem). Pokud by tedy

náběžná hrana přišla až po 200. vzorku, tedy pokud by perioda měřeného signálu byla příliš

velká, pak je synchronizace vypnuta. Pokud by nebyla v této situaci vypnuta, na obrazovce by

se zobrazovala pouze část průběhu.

Naměřený průběh se tedy na obrazovce nepohybuje, pokud jsou zobrazeny alespoň 4

periody. Pokud je zobrazeno méně period, pak se průběh asynchronně posouvá po obrazovce.

Pomocí červeného pera a funkcí MoveTo() - LineTo() je v cyklu for provedeno vykreslení dat

z kanálu A. Pak jsou stejně vykreslena data kanálu B modrým perem. V obou případech je

testována poloha kreslícího kurzoru, aby se nevykreslovalo mimo určenou oblast. Při

zobrazování jsou použity parametry, které umožňují posun průběhu ve čtyřech směrech a také

parametry, kterými lze několikrát zvětšit amplitudu vykreslovaného průběhu.

Ve zbylé části funkce jsou dopočteny číselné charakteristiky a v závislosti na

proměnných kanalA a kanalB mohou být zobrazeny. Jde o střední hodnotu, hodnotu špička-

špička, efektivní hodnotu, maximální hodnotu, frekvenci a periodu. Střední hodnota je

zobrazována stále. Zobrazování ostatních charakteristik lze vypnout pomocí zaškrtávacího

políčka „AC“, jedno pro každý kanál. Barva písma použitého pro tyto charakteristiky

odpovídá u každého kanálu barvě vykreslovaného průběhu.

Při použití vstupního napěťového děliče je potřeba zaškrtnout příslušné políčko

„1:10“. Proto je ještě prováděn test proměnných delicA a delicB. Je-li tedy toto políčko u

kanálu A zaškrtnuto, je hodnota proměnné delicA TRUE a charakteristiky tohoto kanálu jsou

násobeny číslem 10. Pokud by nebylo zaškrtnuto políčko „Zobraz“, pak by se nezobrazovaly

žádné číselné charakteristiky ani naměřený průběh. Vertikální měřítko zobrazení je 2 mV/d.

Při použití děliče 1:10 je tato hodnota 2 V/d. Kvůli lepšímu zobrazování je sledována velikost

střední hodnoty, pokud je v intervalu (-1;1), pak se provede převod z V do mV. Podobně se

přepočítávají i hodnoty naměřené frekvence (Hz – kHz – MHz) či periody (ms – µs). Na

konci funkce jsou pera a font zobrazovaných charakteristik smazány. Úplně poslední

příkazem je příkaz pro uvolnění kontextu pro kreslení po obrazovce.
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5. Použití osciloskopu

5.1 Měření osciloskopem
Osciloskop se připojuje k počítači pomocí kabelu USB s koncovkami A-B. Na

napájecí konektor je třeba připojit napájecí napětí v rozmezí 7 až 12 V DC. Okamžitě se

rozsvítí zelená LED dioda PWR, signalizující přítomnost napájecího napětí. Za několik

sekund se rozsvítí druhá zelená dioda USB (rozpoznání na USB) a dále i poslední zelená LED

dioda DONE (FPGA je nakonfigurováno). Při prvním připojení k PC je nutné nainstalovat

přiložené ovladače (atm6125.inf). Osciloskop se v PC přihlásí jako virtuální sériový port. Ve

správci zařízení je nutné nastavit správné parametry sériové komunikace, viz popis SW pro

počítač. Vhodné je také nastavit, aby bylo připojení osciloskopu rozpoznáváno na portu

COM1. V tento okamžik je možné pokusit se navázat spojení s osciloskopem, a to spuštěním

ovládacího programu osciloskopu. Ve výběrovém poli je třeba najít číslo COM portu, na

kterém je osciloskop připojen. Pak je třeba stiskem tlačítka „Připoj COM“ navázat

komunikaci. Úspěch navázání komunikace s mikroprocesorem znamená zobrazení řetězce

„Připojeno: ARM7“ v textovém poli. Tato situace je na obr. 20.

Obr. 20 Ovládací program těsně po navázání komunikace

Pro spuštění i zastavení měření slouží jediné tlačítko „START/STOP“. Prvním stiskem

je měření spuštěno, opětovným naopak zastaveno. Po startu měření se na obrazovce začnou

vykreslovat průběhy naměřených dat a všechna tlačítka, kromě START/STOP jsou zakázána,

protože jejich použití není v danou situaci vhodné.
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Softwarový trigger (spouštěcí obvod) zajistí stabilitu zobrazovaného průběhu, pokud

jsou na obrazovce zobrazeny alespoň 4 periody měřeného signálu.

Tlačítko „RESET“ slouží k nulování zobrazovaných dat a jejich číselných

charakteristik. Zavření okna aplikace provedeme tlačítkem „KONEC“. Pro změnu vzorkovací

rychlosti slouží dvě tlačítka, umístěná vedle zobrazované vzorkovací rychlostí a vedle

odpovídajícího časového rozlišení v „µs/d“ či „ms/d“. Jsou označena „+“ a „-“. Pomocí nich

si lze navolit požadovanou rychlost vzorkování ve 14 krocích. Maximální vzorkovací rychlost

je 20 MSPS,  minimální je 1 kSPS. Tomu odpovídají časová rozlišení 2 µs/dílek až 40 ms/d.

Kanál A je na obrazovce vykreslován červeně, kanál B modře. Stejnou barvu mají i

jejich číselné charakteristiky, viz obr. 21. U každého kanálu jsou tři zaškrtávací políčka. První

je označeno jako „AC“, jeho zašktrtnutím zobrazíme další parametry měřeného signálu, jako

napětí „špička – špička“, maximální napětí, efektivní hodnota, frekvence a perioda, viz obr. 22.

Obr. 21 Ovládací program po stisku tlačítka START

Střední hodnota je zobrazována stále. Zaškrtávací políčko „1:10“ slouží pro změnu

vertikálního měřítka. Toto políčku je třeba zaškrtnout při přepnutí příslušného přepínače na

předním panelu osciloskopu do pozice „1:10“. Zobrazovaný popisek vertikálního rozlišení se

také změní z 200 mV/d na 2 V/d. Stejnosměrnou složku z měřeného signálu lze oddělit dalším

přepínačem na předním panelu osciloskopu, označeném „AC/DC“.

Posledním zaškrtávací políčkem je „Zobraz“. Nebude-li zaškrtnuté, nebudou se data

příslušného kanálu zobrazovat. Tlačítko typu RadioButton u každého kanálu určuje, který

průběh se pomocí směrových tlačítek bude po obrazovce posouvat vertikálně či horizontálně.
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 Tlačítka RadioButton se navzájem vylučují, nelze tedy najednou posouvat oba

průběhy. Vhodné použití této funkce je na obr. 22.

Obr. 22 Ovládací program při použití funkce posunu průběhu a „AC“

Pokud je amplituda měřeného napětí příliš nízká, lze u každého kanálu zvlášť použít

funkci Zoom, která vynásobí všechna data požadovanou hodnotou, aby byl lépe vidět tvar

měřeného napětí. Tato funkce se ovládá tlačítky „+“ a „-“, které jsou umístěny na ovládacím

panelu každého kanálu. Nad těmito tlačítky je zobrazována aktuální hodnota tohoto zvětšení.

Pozice vykreslovaných průběhů je hlídána, aby nedošlo k vykreslování mimo určenou oblast.

Použití funkce Zoom je vidět na obr. 23. Na tomto obrázku se na oba kanály osciloskopu

přivádí stejný signál, pouze na kanálu A je použito funkce Zoom (2x).

Obr. 23 Ovládací program při použití funkcí Zoom a „AC“
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5.2 Programování použitých obvodů z PC
Osciloskop je mimo jiné tvořen třemi programovatelnými integrovanými obvody,

které je tedy nutné pro správnou funkci nejdříve naprogramovat. Prvním je paměť FLASH.

Do ní se z počítače uloží konfigurační řetězec pro FPGA. Dalším obvodem je FPGA, které se

musí nakonfigurovat právě řetězcem, uloženým ve FLASH paměti. Pro tyto dva obvody byly

napsány speciální funkce v mikroprocesoru a v počítači. Posledním prvkem je samotný

mikroprocesor ARM. Jeho programování provádí aplikace, která je dodávána výrobcem

mikroprocesoru, firmou ATMEL.

5.2.1 Programování paměti FLASH
Pro programování paměti FLASH byl napsán speciální program pro počítač a

speciální funkce pro mikroprocesor. Tato aplikace umožňuje zápis souboru s příponou BIN do

paměti a také následné přečtení obsahu paměti do souboru „Vypis_pameti.txt“. V popisu

programu pro mikroprocesor byly popsány i funkce, které slouží právě pro programování

FLASH paměti. Stejně jako aplikace pro osciloskop se nejprve vybere sériový port, kam bylo

zařízení připojeno. Aplikace je zachycena na obr. 24. Navázání komunikace s

mikroprocesorem zajistí tlačítko „Otevři“. Nyní je možné použít tlačítko „Zapis“. Po této akci

se objeví okno, ve kterém je třeba vyhledat požadovaný soubor pro zápis. Po vybrání tohoto

souboru se provede vlastní zápis do paměti FLASH. Při zápisu jsou funkce tlačítek zakázány.

Zpřístupní se až po dokončení zápisu. Vlastní zápis trvá 10 sekund. Nyní je možné pomocí

tlačítka „Čti“ přečíst obsah paměti do textového souboru „Vypis_pameti“. Tato operace slouží

pro kontrolu správného zápisu.

Obr. 24 Vzhled aplikace pro programování FLASH
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5.2.2  Konfigurace FPGA
Pokud je již paměť FLASH naplněna konfiguračním řetězcem pro FPGA, pak se již

uživatel nemusí o konfiguraci FPGA zajímat. Konfiguraci FPGA, tedy přenos bitstremu

z paměti FLASH do FPGA zajistí sám mikroprocesor již po připojení napájecího napětí.

Úspěch signalizuje zelená LED dioda DONE.

5.2.3 Programování mikroprocesoru
Programování mikroprocesoru se provádí volně dostupnou aplikací firmy ATMEL.

Aplikace je nazvána SAM-BA, viz [15]. Programování probíhá pomocí sběrnice USB a jeho

postup je následující. Osciloskop se připojí k napájecímu napětí a k počítači přes USB.

Nejprve je třeba stisknout a držet tlačítko RST, ihned poté je třeba stisknout a držet i tlačítko

BLD. Pak je nutné uvolnit na 10 sekund tlačítko RST, naopak tlačítko BLD je nutné stále

držet. Počítač začne hlásit připojení neznámého zařízení, jelikož je toto pouze dočasné, je

možné hlášení ignorovat. Po 10 sekundách se opět stiskne tlačítko RST. Následuje uvolnění

tlačítka BLD. Při uvolnění i tlačítka RST (připojení napájení) počítač detekuje nové zařízení.

Pokud je programování prováděno poprvé, počítač nabídne instalaci ovladačů. Po

nainstalování souborů ovladačů atm6124.sys a atm6124.inf od firmy ATMEL je možné

používat aplikaci SAM-BA. Popisovaná procedura programování se zdá zdlouhavá a složitá,

avšak ve skutečnosti jde vše velmi rychle.

Spuštěním aplikace SAM-BA se vyvolá malé okno, ve kterém je nutné z nabídky

vybrat typ připojení, jako: \USB\ARM0. Dále se ještě vybere typ připojené desky. Program

SAM-BA je od firmy ATMEL, proto jsou nabízeny jen desky této firmy. Stačí však vybrat

desku „AT91SAM7S-EK“, protože používá stejný mikroprocesor. Dále se stiskne tlačítko

„CONNECT“. Vše je ukázáno na obr. 25.

Obr. 25 Úvodní okno aplikace SAM-BA
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V hlavním okně se pak vybere programovací soubor „main.bin“ a stiskne se tlačítko

„Send File“. Tento okamžik je zachycen na obr. 26. Aplikace se ještě zeptá, jestli si přejete

odemknout zaplněné části programové paměti. Je třeba zadat „YES“. Následuje dotaz na

uzamčení této paměti. Lze zadat „NO“. Nyní je v mikroprocesoru uložen programovací

řetězec, avšak požadované funkce bude mít mikroprocesor až po resetu. Aplikaci SAM-BA je

možné nyní zavřít a připojený osciloskop restartovat krátkým odpojením a připojením

napájení pomocí tlačítka RST. Nyní je již osciloskop správně detekován a je možné ho začít

používat. Pouze při jeho prvním připojení je třeba doinstalovat další ovladač atm6125.inf.

Obr. 26 Hlavní okno aplikace SAM-BA
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Závěr
Navržený osciloskop splňuje zadané požadavky a je plně funkční. Osciloskop je

z velké většiny tvořen programy v použitých programovatelných obvodech, a tak je fyzické

schéma poměrně jednoduché.

Měřený signál je snímám s rozlišením 14 bitů. Vzorkovací rychlost je možné měnit, a

to pomocí ovládacího SW v počítači. Díky nastavitelnosti vzorkovací rychlosti od 1 kSPS do

20 MSPS lze pohodlně měřit periodické signály s frekvencí od 2 Hz do 2 MHz. Pro frekvenci

2 MHz budeme totiž mít k dispozici vždy alespoň 10 vzorků na periodu měřeného signálu,

což zajistí malé zkreslení tvaru měřeného signálu.

Osciloskop je dvoukanálový a má diferenciálními vstupy. Měřitelný rozsah vstupního

signálu je od -1 V do + 1 V. Přepnutím přepínače „1:10“ lze zařadit odporový dělič a vstupní

rozsah se tak zvýší na -10 V až +10 V. V ovládacím SW je pak třeba zaškrtnout políčko

„1:10“, aby naměřené hodnoty odpovídali vstupnímu signálu. Dalším přepínačem lze

oddělovat DC složku ze vstupního signálu. Osciloskop je nutné externě napájet.

V ovládacím programu jsou naměřená data zobrazována v podobě časového průběhu.

Jsou zde zobrazeny i číselné charakteristiky měřené signálu, jako frekvence, perioda,

efektivní hodnota napětí, maximální a průměrná hodnota napětí a hodnota „špička-špička“.

Díky SW triggeru se zobrazované průběhy po obrazovce nepohybují, jsou synchronizovány

na nástupnou hranu.

Ovládací program může být v budoucnu doplněn o výpočet spektra měřeného signálu,

pomocí analýzy FFT. Časté překreslování zobrazovaného průběhu může při delším měření

působit rušivě, proto by bylo vhodné pro lepší dynamiku zobrazování použít například

techniku OpenGL. Do programu v FPGA by také mohla být implementována technika, která

by umožnila ekvivalentní vzorkování A/D převodníku. Tímto by bylo dosaženo mnohem

vyšší vzorkovací rychlosti při měření periodických signálů.
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Seznam zkratek
A/D Analogově-digitální (Analog to Digital)

AC Střídavý proud, napětí (Alternating Current)

ADC Analogově digitální převodník (Analog to Digital Converter)

ALU Aritmeticko-logická jednotka (Aritmetic-Logic Unit)

ARM Typ rychlého procesoru (Advanced Reduced instr. set comp. Machine)

Bd Přenosová rychlost bit za sekundu (Baud – b/s, bit per second)

BNC Vysokofrekvenční konektor (Bayonet Nut Coupler)

BRAM Bloková paměť RAM (Block RAM)

BW Šířka pásma (BandWidth)

CLK Hodinový signál (CLocK)

CLB Konfigurovatelný blok logiky (Configurable Logic Block)

CMOS Technologie výroby polovodičů (Complement. Metal Oxid Semiconductor)

CPLD  Komplexní program. log. obvod (Complex Programmable Logic Device)

CPU Centrální procesorová jednotka (Central Processing Unit)

D/A Digitálně-analogový (Digital to Analog)

DAC Digitálně-analogový převodník (Digital to Analog Converter)

DC Stejnosměrný proud, napětí (Direct Current)

DCI Digitální řízení impedance pinů (Digitally Controlled Impedance)

DCM Obvod pro úpravu signálu CLK (Digtal Clock Manager)

DLL Fázový závěs (Delay-Locked Loop)

EEPROM Elektricky smazatelná paměť (Electrically Eraseable PROM)

FFT Metoda výpočtu spektra signálů (Fast Fourier Transform)

FPGA  Hradlové pole (Field Programmable Gate Array)

GND Zem (Ground)

HW Fyzická část zařízení (Hardware)

IN Vstup (Input)

IOB Vstupně-výstupní blok (Input Output Block)

JTAG Komunikační jednotka (Join Test Action Group)

kSPS Tisíc vzorků za sekundu (Thousand Samples Per Second)

LED Svítivá dioda (Light Emitting Diode)

LFCSP SMD pouzdro integr. obvodu (Lead Frame Chip Scale Package)

LQFP SMD pouzdro integr. obvodu (Lead Quad Flatpack Package)
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LSB Nejméně významný bit (the Least Significant Bit)

LUT Tabulka pro zadávání funkcí (Look-Up Table),

LVTTL  Nízkonapěťová logika TTL (Low Voltage TTL).

MIPS Milion instrukcí za sekundu (Million Instruction Per Second)

MSB Nejvíce významný bit (the Most Significant Bit)

MSPS Milion vzorků za sekundu (Million Samples Per Second)

OUT Výstup (Output)

PC Osobní počítač (Personal Computer)

PLB Programovatelný logický blok (Configurable Logic Block)

PS Deska plošného spoje (Plošný spoj)

PWM Pulsně-šířková modulace (Pulse Width Moduation)

RAM Paměť s náhodným přístupem (Random Access Memory)

RISC Redukovaný instrukční soubor (Reduced Instruction Set Controler)

S/H Vzorkovací obvod „vzorkuj a drž“ (Sample and Hold)

SAR Registr postupné aproximace (Successive Aproximation Register)

SCK Sériový hodinový vstup (Serial ClocK)

SMD Techn. povrchové montáže souč. (Surface  Mount Device)

SP Ukazatel zásobníku (Stack Pointer)

SPI Sériové komunikační rozhraní (Serial Pheripetial Interface)

SPS Počet odebraných vzorků za sek. (Samples Per Second)

SRAM Statická paměť s náhodným příst. (Static Random Access Memory)

SW Program (Software)

TDMI Procesor s další HW podporou (Thumb arch. Debug ext. Multiplier, ICE mac.)

TQFP SMD pouzdro integrovaného obv. (Thin Quad Flat Package)

TWI Dvouvodičové rozhraní (Two Wires Interface)

USART Sériová komunikační jednotka (Univer. Synch. & Asynch. Rec. & Trans.)

USB Univerzální sériové rozhraní PC (Universal Serial Bus)

VHDL Jazyk pro slovní popis obvodů (VHSIC  Hardware Description Language)

VHSIC Velmi rychlé integrované obvody (Very High Speed Integrated Circuits)

VCC Napájecí napětí (Voltage colector – colector)

VCP Virtuální sériový port (Virtual Com Port)
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Seznam použitých součástek

Rezistory SMD 1206:
R1,R2,R7 27R
R15,R25,R32,R38 51R
R8 68R
R9 390R
R3,R4,R10,R21, 470R
R6 680R
R26,R27,R39,R40 1k
R16,R17 1k5
R14 1k8
R13 3k3
R11,R12, R18,R19,R24 10k
R28,R33,R34,R37,R41 10k
R20 27k
R23,R35 180k

Kondenzátory SMD 1206, keramické:
C2-C6,C9-C11,C19,C22,C23,C26, 100n
C27,C29-C44,C58-C61,C63,C66, 100n
C70,C71,C74,C78 100n
C12,C15,C17,C18 10n
C16 1n
C64,C65,C72,C73 20p
C8,C13,C14,C21,C24 10p
C80, C82 8p2
C79, C81 1p
Kondenzátory SMD, hliníkové:
C20,C25,C28 470u/16V, vel. F
C45-C50 100u/16V, vel. E
Kondenzátory SMD, tantalové:
C1,C7,C51-C53,C55-C57, 10u/16V, vel. B
C62,C67,C68,C75,C76 10u/16V, vel. B
Tlumivky SMD:
L1-L6 BLM41PG600SH1
Krystaly:
Q1 18,432 MHz
Q2 40 MHz, SG-8002CA
Integrované obvody SMD:
IO1-IO3 PTH08080WAH
IO4 AT91SAM7S64, LQFP
IO5 AT45DB021b, SO8
IO6 XC3S50, TQFP
IO7 AD9248, LQFP
IO8, IO9 AD8138, SO8
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Tranzistor SMD:
T1 BC848C, SOT23
LED diody:
D1-D3 GREEN, 3mm
Přepínače:
S1-S4 Páčkový přepínač
S5,S6 Tlačítko spínací/rozpínací
Konektory:
A,B BNC konektor do PS 90°
USB USB konektor B do PS 90°
NAP Napájecí konektor do PS 90°
Usměrňovač:
U1 Můstkový usměrňovač B380C1500
Krabička:
K1 RAL 05 160, ALU, Fischer elektronik
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Příloha č. 3

Obrazce plošných spojů

Vrstva TOP (100x160mm)

Vrstva BOTTOM (100x160mm)



Příloha č. 4

Fotografie osciloskopu – deska plošných spojů



Příloha č. 4

Fotografie osciloskopu – vnější zpracování
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Výpis programu pro mikroprocesor
#include "project.h"
#include "cdc_enumerate.h"

#define MSG_SIZE 264
#define DATA_SIZE 1000

#define DATA11 AT91C_PIO_PA0
#define DATA12 AT91C_PIO_PA1
#define LED AT91C_PIO_PA2
#define CLK_CPU AT91C_PIO_PA3
#define DATA13 AT91C_PIO_PA4
#define FREE1 AT91C_PIO_PA5
#define FREE2 AT91C_PIO_PA6
#define FREE3 AT91C_PIO_PA7
#define FREE4 AT91C_PIO_PA8
#define DATA8 AT91C_PIO_PA9
#define DATA7 AT91C_PIO_PA10
#define DATA6 AT91C_PIO_PA11
#define DATA5 AT91C_PIO_PA12
#define DATA1 AT91C_PIO_PA13
#define DATA0 AT91C_PIO_PA14
#define FREE5 AT91C_PIO_PA15
#define MISO AT91C_PIO_PA16
#define MOSI AT91C_PIO_PA17
#define SCK AT91C_PIO_PA18
#define CS AT91C_PIO_PA19
#define INIT_B AT91C_PIO_PA20
#define RST AT91C_PIO_PA21
#define PROG_B AT91C_PIO_PA22
#define DONE AT91C_PIO_PA23
#define DATA2 AT91C_PIO_PA24
#define DATA3 AT91C_PIO_PA25
#define DATA4 AT91C_PIO_PA26
#define DATA9 AT91C_PIO_PA27
#define DATA10 AT91C_PIO_PA28
#define VYSTAV AT91C_PIO_PA29
#define POVEL AT91C_PIO_PA30
#define DSER AT91C_PIO_PA31

extern void Usart_init ( void );
extern void Trace_Toggel_LED( unsigned int led) ;

void Send_Byte_SPI (char Bajt);
void Init_SPI(void);
char Receive_Byte_SPI(void);
void Program_FPGA(void);
char FPGA_read_high(void);
char FPGA_read_low(void);

struct _AT91S_CDC  pCDC;
void AT91F_USB_Open(void)
{

AT91C_BASE_CKGR->CKGR_PLLR |= AT91C_CKGR_USBDIV_1 ;
AT91C_BASE_PMC->PMC_SCER = AT91C_PMC_UDP;
AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = (1 << AT91C_ID_UDP);
AT91F_CDC_Open(&pCDC, AT91C_BASE_UDP);

}



Příloha č. 5

int main ( void )
{

unsigned char prikaz = 0, vzorkovani = 0;
char data[MSG_SIZE]; //prijimaci buffer
char data2[MSG_SIZE]; //odesilaci buffer
unsigned int length;  //delka zpravy
char dataH_A[DATA_SIZE]; //data z A/D kanalu A
char dataL_A[DATA_SIZE]; //data z A/D kanalu A
char dataH_B[DATA_SIZE]; //data z A/D kanalu B
char dataL_B[DATA_SIZE]; //data z A/D kanalu B
AT91C_BASE_RSTC->RSTC_RMR = AT91C_RSTC_URSTEN | (0x4<<8) |
(unsigned int)(0xA5<<24);
AT91F_PMC_EnablePeriphClock ( AT91C_BASE_PMC, 1 << AT91C_ID_PIOA ) ;
//LED**********************************************************************
AT91F_PIO_CfgOutput(AT91C_BASE_PIOA,LED ); // výstup pro LED
AT91F_PIO_SetOutput(AT91C_BASE_PIOA,LED ); // na log. 1 - zhasnout LED
//FLASH*********************************************************************
//vystupy do pameti
AT91F_PIO_CfgOutput(AT91C_BASE_PIOA,SCK); //SCK
AT91F_PIO_CfgOutput(AT91C_BASE_PIOA,RST); //RST negace
AT91F_PIO_CfgOutput(AT91C_BASE_PIOA,CS); //CS negace
AT91F_PIO_CfgOutput(AT91C_BASE_PIOA,MOSI); //MOSI
//inicializace vystupu na nuly
AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOA,SCK);
AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOA,MOSI);
//inicializace vystupu na 1
AT91F_PIO_SetOutput(AT91C_BASE_PIOA,RST);
AT91F_PIO_SetOutput(AT91C_BASE_PIOA,CS);
 //vstup z pameti
 AT91F_PIO_CfgInput(AT91C_BASE_PIOA,MISO); //MISO
//FPGA**********************************************************************
 AT91F_PIO_CfgOutput(AT91C_BASE_PIOA,PROG_B); //PROG_B je vystup
AT91F_PIO_SetOutput(AT91C_BASE_PIOA,PROG_B); //PROG_B do 1
AT91F_PIO_CfgInput(AT91C_BASE_PIOA,INIT_B);  //INIT_B je vstup
AT91F_PIO_CfgInput(AT91C_BASE_PIOA,DONE);    //DONE je vstup
//datové vstupy z FPGA
 AT91F_PIO_CfgInput(AT91C_BASE_PIOA,VYSTAV); //ridici
AT91F_PIO_CfgInput(AT91C_BASE_PIOA,DATA0);  //data
AT91F_PIO_CfgInput(AT91C_BASE_PIOA,DATA1);
AT91F_PIO_CfgInput(AT91C_BASE_PIOA,DATA2);
AT91F_PIO_CfgInput(AT91C_BASE_PIOA,DATA3);
AT91F_PIO_CfgInput(AT91C_BASE_PIOA,DATA4);
AT91F_PIO_CfgInput(AT91C_BASE_PIOA,DATA5);
AT91F_PIO_CfgInput(AT91C_BASE_PIOA,DATA6);
AT91F_PIO_CfgInput(AT91C_BASE_PIOA,DATA7);
AT91F_PIO_CfgInput(AT91C_BASE_PIOA,DATA8);
AT91F_PIO_CfgInput(AT91C_BASE_PIOA,DATA9);
AT91F_PIO_CfgInput(AT91C_BASE_PIOA,DATA10);
AT91F_PIO_CfgInput(AT91C_BASE_PIOA,DATA11);
AT91F_PIO_CfgInput(AT91C_BASE_PIOA,DATA12);
AT91F_PIO_CfgInput(AT91C_BASE_PIOA,DATA13);
//výstupy do FPGA
AT91F_PIO_CfgOutput(AT91C_BASE_PIOA,POVEL); //ridici POVEL
AT91F_PIO_CfgOutput(AT91C_BASE_PIOA,DSER); //DSER
AT91F_PIO_CfgOutput(AT91C_BASE_PIOA,CLK_CPU);//CLK_CPU
//inicializace vystupu na 0
AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOA,CLK_CPU);
AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOA,DSER);
AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOA,POVEL);
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AT91F_USB_Open();   // Inicialzace USB

while (!pCDC.IsConfigured(&pCDC));

Program_FPGA(); // naprogramuj FPGA

AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOA,LED); //enumerace OK? led rozvit!

// Inicializace Usartu
Usart_init();
while (1)
{
   if (pCDC.IsConfigured(&pCDC))
       {

length = pCDC.Read(&pCDC, data, MSG_SIZE);
if (length>0)
 {
        if ((length==5)&&(data[0]=='S')&&(data[1]=='t')&&

(data[2]=='a')&&(data[3]=='r')&&(data[4]=='t'))
{
      data[0]='A';
      data[1]='R';
      data[2]='M';
      data[3]='7';
      pCDC.Write(&pCDC, data, 4);

              }

         if ((length==2)&&(data[0]=='O')&&(data[1]=='n'))  //Osciloskop start
{

prikaz=30;//start osciloskopu, jinak stop
          pCDC.Read(&pCDC, data, 2); //nacti vzorkovaci rychlost
          vzorkovani_H=data[0];
          vzorkovani_L=data[1];
 }

         if ((length==2)&&(data[0]=='W')&&(data[1]=='r')) // prikaz Write
             {
                    prikaz=10; //zapis do pameti

      data[0]='w';
      data[1]='R';   // pro kontrolu posli do pc "wR"
      pCDC.Write(&pCDC, data, 2);
}

          if ((length==2)&&(data[0]=='R')&&(data[1]=='e'))  // prikaz cteni
{
      prikaz=20;//cteni
      data[0]='r';
      data[1]='E';   // pro kontrolu posli do pc "rE"
      pCDC.Write(&pCDC, data, 2);
}

          if (prikaz==30) //Osciloskop start
             {
                    int test=0;

     char B = 0x80;
     prikaz = 0;
     unsigned char vzorkovani=0;
     vzorkovani=vzorkovani_H;
     AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOA,POVEL);
     do {

test = AT91F_PIO_IsInputSet(AT91C_BASE_PIOA,VYSTAV);
           }while (test == 0);  //cekej na jednicku vystav
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 for (int i=0; i<16; i++)
{
      AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOA,CLK_CPU);
      if (vzorkovani&B)
      {

AT91F_PIO_SetOutput(AT91C_BASE_PIOA,DSER);
AT91F_PIO_SetOutput(AT91C_BASE_PIOA,CLK_CPU);
B=B/2;

       }
     else
      {

AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOA,DSER);
AT91F_PIO_SetOutput(AT91C_BASE_PIOA,CLK_CPU);
B=B/2;

      }
     if(i==7)
     {

B=0x80;
vzorkovani=vzorkovani_L;

     }
              }

AT91F_PIO_SetOutput(AT91C_BASE_PIOA,POVEL);

for(int s=0;s<DATA_SIZE;s++)
    {
         //cti data z FPGA
         AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOA,CLK_CPU);
         dataH_A[s]=FPGA_read_high();
         dataL_A[s]=FPGA_read_low();

                       AT91F_PIO_SetOutput(AT91C_BASE_PIOA,CLK_CPU);
                                     AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOA,CLK_CPU);

         dataH_B[s]=FPGA_read_high();
         dataL_B[s]=FPGA_read_low();
         AT91F_PIO_SetOutput(AT91C_BASE_PIOA,CLK_CPU);
    }
//posilej data z FPGA do PC
pCDC.Write(&pCDC, dataH_A, DATA_SIZE);
pCDC.Write(&pCDC, dataL_A, DATA_SIZE);
pCDC.Write(&pCDC, dataH_B, DATA_SIZE);
pCDC.Write(&pCDC, dataL_B, DATA_SIZE);

             }
         if (prikaz==10) //zapis
            {

     unsigned char A=0,B=0;
     prikaz = 0;
     Init_SPI();
     for(int m=0;m<1024;m++)
          {

    AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOA,CS); //CS zapnout,
    pCDC.Read(&pCDC, data, MSG_SIZE); //nacti 264B dat
    Send_Byte_SPI(0x82);  //instrukce zapisu do pameti
    Send_Byte_SPI(B);  //Adresa stranky - horni, krome peti MSB
    Send_Byte_SPI(A);  //Adresa stranky - dolni, krome 1 LSB
    Send_Byte_SPI(0x00);  //adresa bytu pro zapis, vzdy nulty bajt
    if(A==255)            //výpočet adres pro zápis
     {
           if(B==7) B=0xFF;
           B++;
      }
     A++;
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     for (int j=0;j<264;j++)  //zapis jednu stránku
       {
           Send_Byte_SPI(data[j]);

                                   }
     AT91F_PIO_SetOutput(AT91C_BASE_PIOA,CS); //CS vypnout
     Trace_Toggel_LED (LED); // pockej 100ms

          }
 }

            if (prikaz==20) //cteni
{
       prikaz = 0;
       Init_SPI();
       Send_Byte_SPI(0xE8);   //instrukce - kontinuální cteni
       for (int j=0;j<7;j++)

{
       Send_Byte_SPI(0x00); //zacni od nulteho bajtu cist
 }

        for(int m=0;m<1024;m++)
{
       for (int j=0;j<264;j++) //nacti stranku z pameti

{
         data2[j] = Receive_Byte_SPI();
 }
 pCDC.Write(&pCDC, data2, MSG_SIZE);

 }
        AT91F_PIO_SetOutput(AT91C_BASE_PIOA,CS); //CS vypnout
 }

    }
         }

            }
}

char FPGA_read_high(void)
{

unsigned int data_H=0, p=0;
p = AT91F_PIO_IsInputSet(AT91C_BASE_PIOA,DATA6);
if (p > 0) data_H=data_H+1;
p = AT91F_PIO_IsInputSet(AT91C_BASE_PIOA,DATA7);
if (p > 0) data_H=data_H+2;
p = AT91F_PIO_IsInputSet(AT91C_BASE_PIOA,DATA8);
if (p > 0) data_H=data_H+4;
p = AT91F_PIO_IsInputSet(AT91C_BASE_PIOA,DATA9);
if (p > 0) data_H=data_H+8;
p = AT91F_PIO_IsInputSet(AT91C_BASE_PIOA,DATA10);
if (p > 0) data_H=data_H+16;
p = AT91F_PIO_IsInputSet(AT91C_BASE_PIOA,DATA11);
if (p > 0) data_H=data_H+32;
p = AT91F_PIO_IsInputSet(AT91C_BASE_PIOA,DATA12);
if (p > 0) data_H=data_H+64;
p = AT91F_PIO_IsInputSet(AT91C_BASE_PIOA,DATA13);
if (p > 0) data_H=data_H+128;
return data_H;

}

char FPGA_read_low(void)
{

unsigned int data_L=0, pom=0;
pom = AT91F_PIO_IsInputSet(AT91C_BASE_PIOA,DATA0);
if (pom > 0) data_L=data_L+4;
pom = AT91F_PIO_IsInputSet(AT91C_BASE_PIOA,DATA1);
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if (pom > 0) data_L=data_L+8;
pom = AT91F_PIO_IsInputSet(AT91C_BASE_PIOA,DATA2);
if (pom > 0) data_L=data_L+16;
pom = AT91F_PIO_IsInputSet(AT91C_BASE_PIOA,DATA3);
if (pom > 0) data_L=data_L+32;
pom = AT91F_PIO_IsInputSet(AT91C_BASE_PIOA,DATA4);
if (pom > 0) data_L=data_L+64;
pom = AT91F_PIO_IsInputSet(AT91C_BASE_PIOA,DATA5);
if (pom > 0) data_L=data_L+128;
return data_L;

}

void Send_Byte_SPI (char Bajt)
{

char pomo = 0x80;
for (int i=0; i<=7; i++)
  {
          AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOA,SCK);//clk dolu
          if (Bajt&pomo)
            {

       AT91F_PIO_SetOutput(AT91C_BASE_PIOA,MOSI);//data nahoru
       AT91F_PIO_SetOutput(AT91C_BASE_PIOA,SCK);//clk nahoru
        pomo=pomo/2;

            }
         else
           {

        AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOA,MOSI);//data dolu
        AT91F_PIO_SetOutput(AT91C_BASE_PIOA,SCK);//clk nahoru
        pomo=pomo/2;

            }
  }
AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOA,SCK);//clk dolu

}

void Init_SPI(void)
{

AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOA,CS); //CS ZAPNOUT
AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOA,SCK); //hodiny dolu
AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOA,MOSI); //data dolu
Trace_Toggel_LED (LED);

}
char Receive_Byte_SPI(void)
{

char hodnota=0, poc=1;
int pom = 0;
for (int i=1; i<=8; i++)
   {
              AT91F_PIO_SetOutput(AT91C_BASE_PIOA,SCK);//clk nahoru

pom = AT91F_PIO_IsInputSet(AT91C_BASE_PIOA,MISO); //zjisti MISO
AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOA,SCK);//clk dolu

if (pom > 0)
{

                    hodnota = hodnota + 0x80/poc;
      pom = 0;
 }
poc = poc * 2;

    }
return hodnota;

}
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void Program_FPGA()
{

Init_SPI();
int pom1=1;
Send_Byte_SPI(0xE8);   //kontinuální cteni

for (int j=0;j<7;j++)
 {
       Send_Byte_SPI(0x00); //zacni od nulteho bajtu cist
 }
AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOA,PROG_B); //prog_b dolu
do {

pom1 = AT91F_PIO_IsInputSet(AT91C_BASE_PIOA,INIT_B);
      }while (pom1 > 0); //cekej na nulu init_b

AT91F_PIO_SetOutput(AT91C_BASE_PIOA,PROG_B); //prog_b nahoru
do {

pom1 = AT91F_PIO_IsInputSet(AT91C_BASE_PIOA,INIT_B);
      }while (pom1 == 0);  //cekej na jednicku init_b

for(int m=0;m<1024;m++)
  {
      for (int j=0;j<264;j++)
         {

Receive_Byte_SPI(); //vracenou hodnotu zahazuj!!
          }
       pom1 = AT91F_PIO_IsInputSet(AT91C_BASE_PIOA,DONE);
       if(pom1 > 0) m=1024;  //DONE=1 -> konec prog. FPGA
  }

              AT91F_PIO_SetOutput(AT91C_BASE_PIOA,CS); //CS vypnout
}
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Výpis programu pro hradlové pole FPGA
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.ALL;
use ieee.numeric_std.ALL;
use ieee.std_logic_arith.ALL;
use ieee.std_logic_unsigned.ALL;

entity Kontroler is
      Port (

CLK_ADC       : out std_logic;
                CLK_CPU      : in std_logic;
                CLK_40 : in std_logic;
                DSER              : in std_logic;
                POVEL            : in std_logic;
                VYSTAV         : out std_logic :='1';
                Data_z_AD_A : in std_logic_vector(13 downto 0);
                Data_z_AD_B : in std_logic_vector(13 downto 0);
                Data_do_uP      : out std_logic_vector(13 downto 0)
             );
end Kontroler;
architecture Popis of Kontroler is

type mem_type is array (0 to 2047) of std_logic_vector(31 downto 0);
signal pamet : mem_type;
signal vzork_rychlost : std_logic_vector(15 downto 0):="0000000000000000";
type stavy is (s1,s2);
signal stav :stavy := s1;
type kanaly is (kanal_A, kanal_B);
signal kanal : kanaly := kanal_A;
signal data_out : std_logic_vector(31 downto 0):= "00000000000000000000000000000000";
signal we : std_logic := '1';

           begin
process (CLK_CPU)

variable adresa : std_logic_vector(10 downto 0):="00000000000";
variable adresa2 : std_logic_vector(3 downto 0):="0000";

     begin
if ((CLK_CPU='1')and(CLK_CPU'event)) then

if (POVEL='0') then
vzork_rychlost(15-to_integer(unsigned(adresa2)))<=DSER;
adresa2:=adresa2+1;
adresa:="00000000000";

end if;
stav<=s2;
if (Povel='1') then

if (kanal = kanal_A) then
data_out <= pamet(to_integer(unsigned(adresa)));
Data_do_uP <= data_out(15 downto 2);
kanal <= kanal_B;
adresa:=adresa+1;

else
Data_do_uP <= data_out(31 downto 18);
kanal <= kanal_A;
if (adresa=1000) then
adresa:="00000000000";
stav<=s1;
end if;

end if;
end if;

end if;
end process;
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process (CLK_40)
variable adresa1        : std_logic_vector(10 downto 0):="00000000000";
variable perioda_clk_AD : std_logic_vector(15 downto 0):="0000000000000000";

     begin
if ((CLK_40='1')and(CLK_40'event)) then

if (stav=s2) then
we<='1';
VYSTAV<='0';

end if;

if (stav=s1) then
if (we='1') then

perioda_clk_AD := perioda_clk_AD+1;
if (perioda_clk_AD=vzork_rychlost) then

CLK_ADC<='1';
pamet(to_integer(unsigned(adresa1))) <=
((Data_z_AD_A & "00") & (Data_z_AD_B & "00"));
adresa1:=adresa1+1;
perioda_clk_AD := "1111111111111111";
if (adresa1=1000) then

adresa1:="00000000000";
VYSTAV<='1';
we<='0';

end if;

end if;
if (perioda_clk_AD=0) then

CLK_ADC<='0';
end if;

end if;
end if;

end if;
end process;

end architecture Popis;
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Výpis části programu pro počítač
//funkce pro komunikaci s mikroprocesorem
#define DATA_SIZE 1000

void CHlavniOkno::Nacti_data()
{

char dataH_A[DATA_SIZE], dataL_A[DATA_SIZE];
char dataH_B[DATA_SIZE], dataL_B[DATA_SIZE];
char prikaz[2], vzorkovani[1];
unsigned char dataH_A1,dataL_A1, dataH_B1, dataL_B1;

if (povel==2) Zobraz_data();
else
{
  do{

sprintf(prikaz,"On");
com->sendArray(prikaz,2);
ProcessMessages();

vzorkovani[0]=sample_speed_FPGA[index];
com->sendArray(vzorkovani,1);

com->getArray(dataH_A, DATA_SIZE);
com->getArray(dataL_A, DATA_SIZE);
com->getArray(dataH_B, DATA_SIZE);
com->getArray(dataL_B, DATA_SIZE);

ProcessMessages();

for (int k=0; k< DATA_SIZE; k++)
    {

dataH_A1 = dataH_A[k];
dataH_B1 = dataH_B[k];
dataL_A1 = dataL_A[k];
dataL_B1 = dataL_B[k];
dataAD_A[k]=150*((float)dataH_A1/128+

(float)dataL_A1/32768-1);
dataAD_B[k]=150*((float)dataH_B1/128+

(float)dataL_B1/32768-1);
    }
Zobraz_data();

        }while (!konec);
}

}

//funkce pro vykreslování dat
void CHlavniOkno::Zobraz_data()
{

CFont fontNapeti;
CPen red,blue;
char char1[20], char2[20], char3[20], char4[20], char9[20], char11[20];
char char5[20], char6[20], char7[20], char8[20], char10[20], char12[20];
double prumer1=0, minimum1=0, maximum1=0, PeakToPeak1=0, efektivni1=0;
double prumer2=0, minimum2=0, maximum2=0, PeakToPeak2=0, efektivni2=0;
double frekvence1=0, frekvence2=0, perioda1=0, perioda2=0;
unsigned char freq_pom1=0,freq_pom2=0;
unsigned int t1=0, t2=0, a=0;
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red.CreatePen(PS_SOLID, 1, RGB(255, 0, 0));
blue.CreatePen(PS_SOLID, 1, RGB(0, 0, 255));
fontNapeti.CreatePointFont(160,"Times New Roman CE");

pocitac++;

if (pocitac==10)
{

pocitac=0;
InvalidateRect(CRect(880,188,1100,320));//prekresli cisla
InvalidateRect(CRect(880,329,1100,461));

}

CPaintDC dc(this);
CDC * pDC=GetDC();
dc.SetBkMode(TRANSPARENT);
Obrazek.SetBitmap(Bitmap);
dc.SelectObject(&fontNapeti);

for (int i1=0;i1<1000;i1++)
{

if ((i1>15)&&((dataAD_A[i1]<0)&&(dataAD_A[i1+1]>=0)))//nastupna
{

freq_pom1++;
if (freq_pom1==1) t1=i1;
if (freq_pom1==2)
{ // zjisteni frekvnece ch1

frekvence1=1000000*(double)sampling[index]/(i1-t1);
if (index>4) frekvence1/=1000;

}
}
if ((i1>15)&&((dataAD_B[i1]<0)&&(dataAD_B[i1+1]>=0)))//nastupna
{

freq_pom2++;
if (freq_pom2==1) t2=i1;
if (freq_pom2==2)
{ // zjisteni frekvnece ch2

frekvence2=1000000*(double)sampling[index]/(i1-t2);
if (index>4) frekvence2/=1000;

}
}

//zajisteni zobrazeni pro nizké frekvence
if ((t1>200) || (t1<10)) t1=20;
if ((t2>200) || (t2<10)) t2=20;

//prubezné pocitani charakteristik
prumer1=prumer1+dataAD_A[i1];
if (minimum1>dataAD_A[i1]) minimum1=dataAD_A[i1];
if (maximum1<dataAD_A[i1]) maximum1=dataAD_A[i1];
efektivni1=efektivni1+dataAD_A[i1]/150*dataAD_A[i1]/150;

prumer2=prumer2+dataAD_B[i1];
if (minimum2>dataAD_B[i1]) minimum2=dataAD_B[i1];
if (maximum2<dataAD_B[i1]) maximum2=dataAD_B[i1];
efektivni2=efektivni2+dataAD_B[i1]/150*dataAD_B[i1]/150;

}

if (kanalA)
{ //Vykreslovani ch A
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pDC->SelectObject(&red);
for (int i=t1;i<1000;i++)
{

a++;
if (a<792)
{

if ((191-ZOOM_A*1.07*(int)dataAD_A[i+offset_x_A]-offset_y_A>30) &&
     (191-ZOOM_A*1.07*(int)dataAD_A[i+offset_x_A]-offset_y_A<350))
{

pDC->MoveTo(31+a,191-ZOOM_A*1.07*
           (int)dataAD_A[offset_x_A+i]-offset_y_A);

pDC->LineTo(32+a,191-ZOOM_A*1.07*
         (int)dataAD_A[offset_x_A+i+1]-offset_y_A);

}
}

}
}
if (kanalB)
{ //Vykreslovani ch B

a=0;
pDC->SelectObject(&blue);
for (int i=t2;i<1000;i++)
{

a++;
if (a<792)
{

                           if ((191-ZOOM_B*1.07*(int)dataAD_B[i+offset_x_B+1]-offset_y_B>30)&&
    (191-ZOOM_B*1.07*(int)dataAD_B[i+offset_x_B+1]-offset_y_B<350))
{

pDC->MoveTo(31+a,191-ZOOM_B*1.07*
           (int)dataAD_B[offset_x_B+i]-offset_y_B);

pDC->LineTo(32+a,191-ZOOM_B*1.07*
          (int)dataAD_B[offset_x_B+i+1]-offset_y_B);

}
}

}
}
prumer1/=1000*150; //dopocteni charaktersitik
prumer2/=1000*150;
minimum1/=150;
minimum2/=150;
maximum1/=150;
maximum2/=150;
if (minimum1<0) minimum1=(-1*minimum1);
if (minimum2<0) minimum2=(-1*minimum2);
PeakToPeak1=(maximum1+minimum1);
PeakToPeak2=(maximum2+minimum2);
efektivni1=sqrt(efektivni1/(1000));
efektivni2=sqrt(efektivni2/(1000));

if (delicA) //delic 10
{

PeakToPeak1*=10;
efektivni1*=10;
prumer1*=10;
maximum1*=10;

}

if (delicB)
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{
PeakToPeak2*=10;
efektivni2*=10;
prumer2*=10;
maximum2*=10;

}
dc.SetTextColor(RGB(0,0,0));

//prevod "V" do "mV"
if (kanalA)
{

dc.TextOut(880,188, "Uav");
if ((prumer1<1)&&(prumer1>-1))
{

dc.TextOut(1020,188, "mV");
sprintf(char1,"%.1f",prumer1*1000);

}
else
{

dc.TextOut(1020,188, "V");
sprintf(char1,"%.2f",prumer1);

}

sprintf(char3,"%.2f",PeakToPeak1);
sprintf(char2,"%.2f",maximum1);
sprintf(char4,"%.2f",efektivni1);

}

if (kanalB)
{

dc.TextOut(880,330, "Uav");
if ((prumer2<1)&&(prumer2>-1))
{

dc.TextOut(1020,330, "mV");
sprintf(char5,"%.1f",prumer2*1000);

}
else
{

dc.TextOut(1020,330, "V");
sprintf(char5,"%.2f",prumer2);

}
sprintf(char7,"%.2f",PeakToPeak2);
sprintf(char6,"%.2f",maximum2);
sprintf(char8,"%.2f",efektivni2);

}
if (kanalA) //policko AC - vsechno zobrazit
{

if (AC_A)
{

if (frekvence1<=1000)
{

if(frekvence1>0)
{

perioda1=1000/frekvence1;
}
dc.TextOut(1020,273, "Hz");
dc.TextOut(1020,294, "ms");

}

if (frekvence1>=1000000)
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{
frekvence1/=1000000;
dc.TextOut(1020,273, "MHz");
perioda1=1/frekvence1;
dc.TextOut(1020,294, "us");

}
if (frekvence1>1000)
{

frekvence1/=1000;
dc.TextOut(1020,273, "kHz");
perioda1=1000/frekvence1;
dc.TextOut(1020,294, "us");

}
sprintf(char9,"%.1f",frekvence1);
sprintf(char11,"%.1f",perioda1);

dc.TextOut(880,273,"Freq");
dc.TextOut(880,294,"Time");
dc.TextOut(880,209,"Upp");
dc.TextOut(1020,209, "V");
dc.TextOut(880,231,"Umax");
dc.TextOut(1020,231, "V");
dc.TextOut(880,252,"Urms");
dc.TextOut(1020,252, "V");
dc.SetTextColor(RGB(255,0,0));
dc.TextOut(940,231,char2);
dc.TextOut(940,209,char3);
dc.TextOut(940,252,char4);
dc.TextOut(940,273,char9);
dc.TextOut(940,294,char11);

}
dc.SetTextColor(RGB(255,0,0));
dc.TextOut(940,188,char1);

}

if (kanalB)
{

if (AC_B)
{

dc.SetTextColor(RGB(0,0,0));
if (frekvence2<=1000)
{

if(frekvence2>0)
{

perioda2=1000/frekvence2;
}
dc.TextOut(1020,417, "Hz");
dc.TextOut(1020,439, "ms");

}

if (frekvence2>=1000000)
{

frekvence2/=1000000;
dc.TextOut(1020,417, "MHz");
perioda2=1/frekvence2;
dc.TextOut(1020,439, "us");

}

if (frekvence2>1000)
{
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frekvence2/=1000;
dc.TextOut(1020,417, "kHz");
perioda2=1000/frekvence2;
dc.TextOut(1020,439, "us");

}
sprintf(char10,"%.1f",frekvence2);
sprintf(char12,"%.1f",perioda2);

dc.SetTextColor(RGB(0,0,0));
dc.TextOut(880,417,"Freq");
dc.TextOut(880,439,"Time");
dc.TextOut(880,351,"Upp");
dc.TextOut(1020,351, "V");
dc.TextOut(880,373,"Umax");
dc.TextOut(1020,373, "V");
dc.TextOut(880,395,"Urms");
dc.TextOut(1020,395, "V");
dc.SetTextColor(RGB(0,0,255));
dc.TextOut(940,351,char7);
dc.TextOut(940,373,char6);
dc.TextOut(940,395,char8);
dc.TextOut(940,417,char10);
dc.TextOut(940,439,char12);

}
dc.SetTextColor(RGB(0,0,255));
dc.TextOut(940,330,char5);

} //uvolneni prostredku
red.DeleteObject();
blue.DeleteObject();
fontNapeti.DeleteObject();
ReleaseDC(pDC);

}
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