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ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΨΨΗΗ  
 
Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας υλοποιήθηκε η σύσταση G.721 της International 
Telecommunication Union (ITU-CCITT) η οποία περιγράφει την προσαρμοστική διαφορική 
παλμοκωδική διαμόρφωση (Adaptive Differential Pulse Code Modulation-ADPCM) για κανάλια  32 
Kbps με συχνότητα δειγματοληψίας 8 KHz. Η διαμόρφωση αυτή χρησιμοποιείται για συμπίεση 
δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, ιδίως φωνής, κατά τη μετάδοση σε ένα τηλεπικοινωνιακό κανάλι. 
Πρόκειται για μια από τις παλαιότερες τεχνικές κωδικοποίησης φωνής, η οποία εκμεταλλεύεται την 
υψηλή συσχέτιση των φωνητικών σημάτων παρέχοντας υψηλή απόδοση.      

Η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε στην αναπτυξιακή κάρτα C6211/C6711 DSK, πυρήνας της 
οποίας είναι ο ψηφιακός επεξεργαστής σήματος κινητής υποδιαστολής TMS320C6711 της Texas 
Instruments. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της οικογένειας TMS320 στην οποία αυτός ανήκει 
είναι η προχωρημένη Very Long Instruction Word (VLIW) αρχιτεκτονική, VelociTITM, η οποία 
παρέχει υψηλό παραλληλισμό πολλών βαθμίδων για την εκτέλεση πολλών εντολών στη διάρκεια 
ενός ωρολογιακού κύκλου. Η υψηλή απόδοση αυτού του επεξεργαστή, η ύπαρξη μετατροπέων A/D 
και D/A που εξασφαλίζουν την εύκολη είσοδο και έξοδο πραγματικών σημάτων, η ύπαρξη ενός 
πλήρους συνόλου αναπτυξιακών εργαλείων λογισμικού για εύκολο προγραμματισμό (Code 
Composer Studio v.1.23) κι η εύκολη διασύνδεση της αναπτυξιακής κάρτας με προσωπικό 
υπολογιστή, μέσω της παράλληλης θύρας επικοινωνιών, την καθιστούν ένα ισχυρό εργαλείο για την 
ανάπτυξη εφαρμογών της ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων, της επεξεργασίας και συμπίεσης 
φωνής, τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών κ.ά. 

Η εργασία αυτή δομείται σε τρία κεφάλαια. Στο 1ο κεφάλαιο περιγράφονται τα βασικά 
χαρακτηριστικά του επεξεργαστή TMS320C6711, στο 2ο κεφάλαιο, η σύσταση G.721 και στο 3ο 
περιγράφεται η υλοποίηση του αλγορίθμου μαζί με τις πειραματικές μετρήσεις και τα 
συμπεράσματα. Τέλος, στο παράρτημα, παρατίθενται όλοι οι χρησιμοποιούμενοι κώδικες που 
αφορούν τον αλγόριθμο και  την αναπαράσταση των αποτελεσμάτων. 

 
   

ΛΛΕΕΞΞΕΕΙΙΣΣ  ΚΚΛΛΕΕΙΙΔΔΙΙΑΑ  
 
ADPCM, σύσταση (Recommendation) G.721, TMS320C6711, C6211/C6711 DSK, αρχικοποίηση 
(initialization) ΕDMA, αρχικοποίηση (initialization) TLC320AD535, αρχικοποίηση (initialization) 
McBSPs, διαμόρφωση (configuration) ΕΜΙF, Interrupt Service Routine, υλοποίηση πραγματικού 
χρόνου  (real time). 
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Η TMS320C6000 πλατφόρμα συσκευών αποτελείται από ψηφιακούς επεξεργαστές σήματος (DSPs) 
που χρησιμοποιούν τη VelociTITM Very Long Instruction Word (VLIW) αρχιτεκτονική και 
επιτυγχάνουν υψηλή απόδοση μέσω αυξημένου παραλληλισμού σε επίπεδο εντολών. Η 
αρχιτεκτονική αυτή σε συνδυασμό με τα υποστηριζόμενα εργαλεία ανάπτυξης και εκτίμησης 
παρέχει ταχύτερο χρόνο ανάπτυξης και υψηλότερη απόδοση για multichannel, multifunction και 
embedded DSP εφαρμογές που είναι μέχρι και δέκα φορές υψηλότερη από αυτήν των superscalar 
επεξεργαστών. Τμήμα αυτών των αναπτυξιακών εργαλείων είναι ο νέος, αποδοτικός C Compiler, ο 
assembly optimizer και μια WindowsTM debugger διεπαφή που διευκολύνουν τον προγραμματισμό. 
 Η υψηλή τους απόδοση, μέχρι και 4800 ΜΙPS, σε συνδυασμό με τη χαμηλή τιμή τούς 
καθιστά ιδανική λύση σε μια πληθώρα εφαρμογών, όπως : 

• Pooled modems 
• Wireless local loop base stations 
• Beamforming base stations 
• Remote Access Servers (RAS) 
• Digital Subscriber Loop (DSL) systems 
• Cable modems 
• Multichannel telephony systems 
• Virtual reality 3D graphics 
• Speech recognition 
• Audio 
• Radar 
• Atmospheric modeling 
• Finite element analysis 
• Imaging (π.χ.: fingerprint recognition, ultrasound και MRI) 
• Personalized home security με face και hand/fingerprint recognition 
• Advanced cruise control με global positioning systems (GPS) πλοήγηση 

και αποφυγή ατυχημάτων 
• Remote medical diagnostics κ.ά. 
Οι C6000 συσκευές εκτελούν μέχρι και οκτώ 32-bit εντολές σε κάθε κύκλο ρολογιού. Ο 

πυρήνας της CPU αποτελείται από 32 καταχωρητές γενικού σκοπού με 32-bit μήκος λέξης και οκτώ 
λειτουργικές μονάδες : 

• Δύο πολλαπλασιαστές 
• Έξι Αριθμητικές Λογικές Μονάδες (ALUs) 
Οι C62x/C67x συσκευές διαθέτουν επιπλέον μία hardware emulation board, συμβατή με τη TI 

XDS510E emulator διεπαφή. Αυτό το εργαλείο ακολουθεί το IEEE Standard 1149.1–1990, IEEE 
Standard Test Access Port and Boundary-Scan Architecture. Μερικά από τα χαρακτηριστικά αυτών 
των συσκευών είναι τα ακόλουθα : 
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aΗ εξελιγμένη VLIW CPU με τις οκτώ παραπάνω λειτουργικές μονάδες : 
• εκτελεί μέχρι και οκτώ εντολές σε κάθε κύκλο, παρέχοντας μέχρι και δέκα φορές καλύτερη 

απόδοση από τους τυπικούς DSPs, 
• επιτρέπει στους σχεδιαστές να αναπτύξουν υψηλά αποδοτικό RISC-like κώδικα σε σύντομο 

χρόνο. 
aΗ Ομαδοποίηση Εντολών (Instruction packing) : 

• παρέχει μέγεθος κώδικα που ισοδυναμεί με οκτώ εντολές που εκτελούνται σειριακά ή 
παράλληλα, 

• μειώνει το μέγεθος του κώδικα, τα program fetches και την κατανάλωση. 
aΌλες οι εντολές εκτελούνται υπό όρους : 

• μειώνεται το branching, 
• αυξάνεται ο παραλληλισμός, οδηγώντας σε υψηλότερη απόδοση. 

aΟ προγραμματιζόμενος κώδικας εκτελείται σε ανεξάρτητες λειτουργικές μονάδες : 
• διαθέτει έναν αποδοτικό C compiler, 
• διαθέτει έναν assembly optimizer για γρήγορη ανάπτυξη και βελτιωμένο παραλληλισμό. 

aΥποστηρίζει δεδομένα 8/16/32-bit , παρέχοντας αποδοτική μνήμη για μια πληθώρα εφαρμογών : 
• 40-bit αριθμητικές επιλογές, οι οποίες δίνουν επιπλέον ακρίβεια στο σχεδιασμό vocoders 

και άλλων υπολογιστικά δύσκολων εφαρμογών, 
• υποστηρίζεται saturation και κανονικοποίηση, οι οποίες παρέχουν υποστήριξη σε 

αριθμητικές πράξεις, 
• ο χειρισμός των πεδίων και των εντολών μαζί με το bit counting υποστηρίζουν τις 

απαραίτητες πράξεις σε εφαρμογές ελέγχου και χειρισμού δεδομένων. 
Για τη μνήμη και τα περιφερειακά παρέχονται οι εξής επιλογές: 

• μεγάλη on-chip RAM για γρήγορη εκτέλεση των αλγορίθμων, 
• 32-bit interface εξωτερικής μνήμης, το οποίο υποστηρίζει SDRAM, SBSRAM, SRAM κι 

άλλες ασύγχρονες μνήμες, 
• πρόσβαση του host στη μνήμη και στα περιφερειακά των ’C62x/C67x συσκευών μέσω της 

παράλληλης θύρας, 
• multichannel DMA controller, ο C6711 περίεχει enhanced DMA(EDMA) controller, 
• multichannel serial port(s), 
• 32-bit timer(s). 

 Οι ’C67x συσκευές ,ειδικότερα, έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 
• το πολύ 1336 MIPS στα 167 MHz, o C6711: 900 MIPS με 6.7 nsec cycle time στα 150 

MHz.  
• το πολύ 1G FLOPS στα 167 MHz για single-precision πράξεις, 
• το πολύ 250M FLOPS στα 167 MHz για double-precision πράξεις, 
• το πολύ 688M FLOPS στα 167 MHz για πράξεις πολλαπλασιασμού και συσσώρευσης, 
• υποστήριξη υλικού για single-precision (32-bit) και double-precision (64-bit) IEEE πράξεις 

κινητής υποδιαστολής, 
• 32x32-bit πολλαπλασιασμό ακεραίων με 32- ή 64-bit αποτέλεσμα. 

Κεφάλαιο 1 – Περιγραφή του Ψηφιακού Επεξεργαστή TMS320C6711 -13-



 

O C67x επεξεργαστής αποτελείται από τρία κύρια μέρη : την κεντρική μονάδα επεξεργασίας, τα 
περιφερειακά και τη μνήμη. Οκτώ λειτουργικές μονάδες εκτελούνται παράλληλα με δύο 
πανομοιότυπα σύνολα των τεσσάρων βασικών λειτουργικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές 
επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ένα cross μονοπάτι μεταξύ δύο αρχείων καταχωρητών, καθένα από 
τα οποία περιέχει 16 32-bit καταχωρητές. Ο παραλληλισμός του προγράμματος καθορίζεται κατά τη 
διάρκεια του compiling, διότι δεν παρέχεται έλεγχος για εξάρτηση στα δεδομένα στο υλικό κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης. Η 256-bit εύρους μνήμη δέχεται οκτώ 32-bit εντολές σε κάθε κύκλο, οι 
οποίες περιέχονται σ’ ένα execution πακέτο. 

Ακολουθεί το διάγραμμα  των TMS320C62x/67x συσκευών. Διαθέτουν on-chip μνήμη για 
κώδικα και δεδομένα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κρυφή μνήμη σε μερικές συσκευές. Στα 
περιφερειακά περιλαμβάνονται ένας ελεγκτής μνήμης άμεσης προσπέλασης (DMA), μια power-
down λογική, μια διεπαφή εξωτερικής μνήμης (EMIF), σειριακές θύρες, δίαυλο επέκτασης, host 
θύρα και χρονιστές.   

 

 
Σχήμα 1.1 : Διάγραμμα των TMS320C62x/67x συσκευών 

 

11..22    ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΜΜΟΟΝΝΑΑΔΔΑΑ  ΕΕΠΠΕΕΞΞΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
 
Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας περιέχει τις εξής δομικές μονάδες : 

• Program fetch μονάδα 
• Instruction dispatch μονάδα 
• Instruction decode μονάδα 
• 32 32-bit registers 
• Δύο μονοπάτια δεδομένων, καθένα με τέσσερις λειτουργικές μονάδες 
• Καταχωρητές ελέγχου  
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Σχήμα 1.2 : Καταχωρητές Ελέγχου 

 
Οι ‘C67x  διαθέτουν, επίσης, τρεις επιπρόσθετους καταχωρητές που υποστηρίζουν πράξεις 
κινητής υποδιαστολής (FADCR, FAUCR, FMCR). Αυτοί καθορίζουν το σημείο της επιθυμητής 
στρογγυλοποίησης για τις .L και  .Μ μονάδες. Περιέχουν και πεδία από bits, τα οποία 
προειδοποιούν όταν τα src1 και src2 είναι NaN ή μη κανονικοί αριθμοί και όταν προκύπτει 
υπερχείλιση, υποχείλιση, ανακρίβεια, αοριστία ή μη αποδεκτό αποτέλεσμα. Υπάρχουν, επίσης, 
πεδία που προειδοποιούν όταν συμβαίνει διαίρεση με το μηδέν ή σύγκριση με NaN.   
• Λογική ελέγχου 
• Test, emulation και interrupt λογική 
Η CPU διαθέτει δύο μονοπάτια δεδομένων (A και B) στα οποία γίνεται η επεξεργασία. Κάθε 

μονοπάτι έχει τέσσερις λειτουργικές μονάδες (.L, .S, .M, and .D) κι ένα αρχείο καταχώρησης το 
οποίο περιέχει 16 32-bit καταχωρητές. Οι λειτουργικές μονάδες εκτελούν πολλαπλές πράξεις, όπως 
λογικές, μετατόπισης, πολλαπλασιασμού και διευθυνσιοδότησης δεδομένων. Όλες οι πράξεις εκτός 
των load και store εκτελούνται στους καταχωρητές. Οι δύο μονάδες  διευθυνσιοδότησης δεδομένων 
(.D1 and .D2) είναι αποκλειστικά υπεύθυνες για τις μεταφορές μεταξύ καταχωρητών και μνήμης. Οι 
τέσσερις λειτουργικές μονάδες ενός μονοπατιού δεδομένων διαθέτουν ένα απλό δίαυλο δεδομένων 
συνδεδεμένο με καταχωρητές της άλλης πλευράς της CPU, έτσι ώστε οι μονάδες να μπορούν να 
ανταλλάξουν δεδομένα με το αρχείο καταχώρησης της αντίθετης πλευράς. Η πρόσβαση σε 
καταχωρητή κατά μήκος της  CPU υποστηρίζει ένα read κι ένα write σε κάθε κύκλο. 

Τα CPU μονοπάτια δεδομένων αποτελούνται από : 
• Δύο γενικού σκοπού αρχεία καταχώρησης ( A και B ). 
• Οκτώ λειτουργικές μονάδες (.L1, .L2, .S1, .S2, .M1, .M2, .D1 και .D2). 
• Δύο load-from-memory μονοπάτια (LD1 και LD2). 
• Δύο store-to-memory μονοπάτια (ST1 και ST2). 
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• Δύο register file cross μονοπάτια (1X και 2X). 
• Δύο data address μονοπάτια (DA1 και DA2). 

 Τα register files Α και Β περιέχουν έκαστος 16 32-bit καταχωρητές (A0–A15 και B0–B15) 
και υποστηρίζουν 32- και 40-bit δεδομένα κινητής υποδιαστολής. Τα 32-bit δεδομένα μπορούν να 
χωρέσουν σε κάθε καταχωρητή γενικού σκοπού ενώ τα 40-bit τοποθετούνται σε δύο καταχωρητές 
ως εξής : τα 32 LSΒs των δεδομένων τοποθετούνται σ’ έναν άρτιο καταχωρητή και τα υπόλοιπα 
οκτώ MSBs στα οκτώ LSBs του επόμενου καταχωρητή από πάνω (περιττός). Με τον παραπάνω 
τρόπο, ο ‘C67x, υποστηρίζει 64-bit τιμές κινητής υποδιαστολής διπλής ακρίβειας. 
Χρησιμοποιούνται είτε για δεδομένα είτε για δείκτες διευθυνσιοδότησης δεδομένων. Οι Α1, Α2, Β0, 
Β1 και Β2 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για καταχωρητές συνθήκης, οι Α4-Α7 και Β4-Β7 για 
κυκλική διευθυνσιοδότηση. 

Κάθε λειτουργική μονάδα έχει τη δικιά της 32-bit θύρα εγγραφής μέσα σ’ ένα αρχείο 
καταχώρησης γενικού σκοπού. Όλες οι μονάδες που τελειώνουν σε 1, γράφουν στο αρχείο Α κι όσες 
σε 2 στο αρχείο Β. Επίσης, κάθε μονάδα διαθέτει δύο 32-bit θύρες ανάγνωσης για τους τελεστές 
εισόδου src1 και src2. Οι .L1, .L2, .S1 και .S2 διαθέτουν μια επιπλέον 8-bit εύρους θύρα για 40-bit 
εγγραφές και μια 8-bit είσοδο για 40-bit αναγνώσεις. Επειδή, κάθε μονάδα έχει τη δικιά της 32-bit 
θύρα εγγραφής, κι οι οκτώ μονάδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν παράλληλα σε κάθε κύκλο. 

 

 
Σχήμα 1.3 : Λειτουργικές Μονάδες 
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Οι TMS320C6211/C6711 συσκευές διαθέτουν μια αρχιτεκτονική μνήμης δύο επιπέδων τόσο για 
την εσωτερική μνήμη όσο και για τους διαύλους δεδομένων. Το 1ο επίπεδο μνήμης για το εσωτερικό 
πρόγραμμα και το δίαυλο δεδομένων είναι μια 4KΒ cache, L1P για την cache προγράμματος και 
L1D για την cache δεδομένων. Το 2ο επίπεδο μνήμης είναι ένα 64KΒ block μνήμης το οποίο 
μοιράζεται τόσο στο πρόγραμμα όσο και στους διαύλους δεδομένων μνήμης, πρόκειται για το L2 
επίπεδο. 
Το διάγραμμα αυτών των επιπέδων είναι το ακόλουθο : 
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Σχήμα 1.4 : Διάγραμμα Επιπέδων Μνήμης 

 
Η εσωτερική μνήμη, η CPU κι η EDMA συνδέονται ως ακολούθως, στις TMS320C6711 συσκευές : 
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Σχήμα 1.5 : Διασύνδεση CPU, EDMA και Μνήμης 
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Τα L1P, L1D και L2 ελέγχονται από ένα σύνολο καταχωρητών διαμόρφωσης μνήμης. Η CPU 
δύναται να αναγνώσει και να γράψει σ’ αυτούς. Ο EDMA, άρα κι το HPI, μπορούν μόνο να 
αναγνώσουν από αυτούς. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει αυτούς τους καταχωρητές μαζί με τις 
διευθύνσεις τους. Απαιτείται αρχικοποίηση ενός καταχωρητή που καθορίζει τη συμπεριφορά της 
μνήμης, θέτοντας τα κατάλληλα bits του MAR (Memory Attribute Register), κι έπειτα αυτός μπορεί 
να διαβαστεί, πριν συνεχιστεί η εκτέλεση, ώστε να επιβεβαιωθεί η ορθή λειτουργία. 
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Σχήμα 1.6 : Καταχωρητές Ελέγχου Εσωτερικής Μνήμης 

  
11..33..11..22    LL11PP    
 
Το L1P επίπεδο οργανώνεται ως μία 64 γραμμών direct mapped cache με 64Β (2 fetch packet) 
μέγεθος γραμμής. Tο L1P μέγεθος αίτησης δεδομένων είναι μια γραμμή, οπότε τα έξι LSBs μιας 
αιτούμενης διεύθυνσης αγνοούνται. Τα επόμενα έξι bits χρησιμοποιούνται για αναφορά στο σύνολο 
μέσα στη cache, στο οποίο δείχνουν τα δεδομένα της διεύθυνσης. Τα υπόλοιπα bits 
χρησιμοποιούνται ως ένα μοναδικό πεδίο για τα αιτούμενα δεδομένα. 

Όταν τα δεδομένα βρίσκονται στη cache, δίδονται στη CPU σε έναν κύκλο. Το L1P επίπεδο 
λειτουργεί μόνο ως cache και δεν είναι memory mapped. Επίσης, δεν υποστηρίζει freeze ή bypass 
modes. Οι μόνες τιμές που επιτρέπονται για το πεδίο ελέγχου προγράμματος στη cache (PCC-
Program Count Register), μέσα στον έλεγχο της CPU, και για το status καταχωρητή (CSR-Control 
Status Register) είναι 000b και 010b. 

Το 1ο fetch μιας διεύθυνσης προγράμματος προκαλεί cache miss.Τα δεδομένα αιτούνται από 
το L2 επίπεδο και αποθηκεύονται στην εσωτερική cache μνήμη. Οποιαδήποτε διαδοχική ανάγνωση 
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από διεύθυνση της cache προκαλεί ένα cache hit και τα δεδομένα φορτώνονται από τη L1P μνήμη. 
Ακολουθεί η οργάνωση μιας direct mapped cache. 

 
Σχήμα 1.7 : Οργάνωση μιας Direct Mapped Cache 

 
Υπάρχουν δύο μέθοδοι στο χρήστη για να ελέγξει αν τα δεδομένα στην L1P είναι μη 

αποδεκτά. Γράφοντας 1 στο IP bit του CCFG, όλα τα cache tags γίνονται μη αποδεκτά στο L1P tag 
RAM. Πρόκειται για ένα write-only bit, μια ανάγνωση του οποίου θα επιστρέφει πάντα 0. 
Οποιαδήποτε πρόσβαση της CPU στην L1P, όταν συμβαίνει η διαδικασία του invalidation, σταμάτα 
τη CPU μέχρι αυτή να ολοκληρωθεί και η αίτηση της CPU γίνει fetched.  

 Η 2η μέθοδος για το invalidation της L1P χρειάζεται τους καταχωρητές L1PFBAR και 
L1PFWC. Αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη για το invalidation ενός block δεδομένων της L1P. 
Χρειάζεται, πρώτα, να γραφτεί μια λέξη-διεύθυνση στον L1PFBAR. Αυτή η τιμή είναι η διέυθυνση 
εκκίνησης του invalidation. Ο αριθμός των λέξεων που θα γίνουν invalidated θα είναι ίσος με την 
τιμή που γράφτηκε στον L1PFWC. Η L1P ψάχνει και κάνει invalidate όλες τις γραμμές των οποίων 
η διεύθυνση εξωτερικής μνήμης πέφτει μέσα στο εύρος L1PFBAR έως L1PFBAR+L1PFWC– 4. Αν 
ο L1PFBAR ή ο L1PFWC δεν έχουν οριστεί στο L1P μέγεθος γραμμής (16 words), όλες οι 
γραμμές, που περιέχουν οποιαδήποτε διεύθυνση στο καθορισμένο εύρος, γίνονται invalidate. 
Χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο, του block invalidation, δε σταματά οποιαδήποτε πρόσβαση από 
τη CPU που εκκρεμεί. Το block invalidation ξεκινά όταν γραφτεί ο L1PFWC, οπότε απαιτείται 
μέριμνα, ώστε να βεβαιωθεί ότι ο L1PFBAR έχει οριστεί ορθά πριν την εγγραφή στον  L1PFWC. 
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Η L1D οργανώνεται ως μια 64 set 2–way set associative cache με 32Β μέγεθος γραμμής. Τα δύο 
LSBs μιας αιτούμενης διεύθυνσης αγνοούνται από την L1D, αφού το μικρότερο μέγεθος πρόσβασης 
είναι μία λέξη. Το επόμενο bit της διεύθυνσης χρησιμοποιείται για να διευθυνσιοδοτήσει την ορθή 
λέξη. Τα bits τρία και τέσσερα επιλέγουν μία από τις τέσσερις 8Β υπογραμμές στο addressed set. Τα 
επόμενα έξι bits επιλέγουν το σύνολο μέσα στη cache στο οποίο δείχνουν τα δεδομένα. Τα υπόλοιπα 
bits της διεύθυνσης χρησιμοποιούνται ως μοναδική tag για τα αιτούμενα δεδομένα.  
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Ένα cache hit επιστρέφει δεδομένα στη CPU σ’ έναν κύκλο. Το τι θα γίνει σε περίπτωση 
cache miss, εξαρτάται από την κατεύθυνση της πρόσβασης. Σε περίπτωση read miss, η L1D στέλνει 
μια read αίτηση στην L2 για να γίνουν fetch τα δεδομένα. Όταν αυτά επιστρέψουν από την L2, η 
L1D αναλύει το σύνολο στο οποίο δείχνουν αυτά σε κάθε περίπτωση. Ο L1D ελεγκτής αποθηκεύει 
τα νέα δεδομένα στο σύνολο που χρησιμοποιήθηκε το λιγότερο πρόσφατα (LRU). Αν αυτά έχουν 
τροποποιηθεί, αλλά η διεύθυνση δεν έχει γίνει updated (η  cache γραμμή είναι dirty), τα δεδομένα 
γράφονται στη L2. Σ’ αυτήν την περίπτωση, τα δεδομένα της cache τα οποία έχουν τροποποιηθεί, 
θα παραμείνουν σ’ αυτήν έως ότου γίνουν updated στην πραγματική τους διεύθυνση. Αν δύο read 
misses συμβούν στον ίδιο κύκλο, η L1D τα τοποθετεί σειριακά, ώστε μία αίτηση να γίνει στην L2 
στο χρόνο αυτό. Σε περίπτωση write miss, η L1D στέλνει την αίτηση εγγραφής στην L2. Τα 
δεδομένα δεν αποθηκεύονται στην L1D. Αιτήσεις εγγραφής από την L1D στην L2, στοιβάζονται. 
Αν μία αίτηση εγγραφής αναμένει από την L1D όταν συμβεί ένα read miss, η στοίβα επιτρέπεται να 
αδειάσει πριν η αίτηση ανάγνωσης σταλεί στην L2. 

Η L1D λειτουργεί μόνο ως cache και δε μπορεί να γίνει mapped στη μνήμη. Δεν 
υποστηρίζει freeze ή bypass modes. Οι μόνες επιτρεπτές τιμές για το πεδίο ελέγχου των δεδομένων 
της cache (DCC) μέσα στο CPU έλεγχο και του καταχωρητή κατάστασης (CSR) είναι 000b και 
010b αντίστοιχα.   

Το 1ο φόρτωμα μιας διεύθυνσης προκαλεί ένα cache miss. Τα δεδομένα φορτώνονται κι 
αποθηκεύονται στην εσωτερική cache μνήμη. Οποιαδήποτε επόμενη ανάγνωση από μια διεύθυνση 
στην cache θα προκαλέσει ένα cache. Η οργάνωση μιας 2-way set associative cache είναι η 
ακόλουθη : 
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Σχήμα 1.8 : Οργάνωση μιας 2-way set associative cache 

 
Όσον αφορά τον έλεγχο για το invalidation των δεδομένων, υπάρχουν δύο τρόποι, όπως και 

στην L1P μνήμη. Ο 1ος τρόπος είναι ίδιος. Στο 2ο χρησιμοποιούνται, επίσης, οι καταχωρητές 
L1PFBAR και L1PFWC. Η L1D ψάχνει και κάνει invalidate όλες τις γραμμές των οποίων η 
διεύθυνση εξωτερικής μνήμης πέφτει μέσα στο εύρος L1PFBAR έως L1PFBAR+L1PFWC– 4. Τα 
δεδομένα αυτά στέλνονται στην L2, ώστε να αποθηκευτούν στην πραγματική διεύθυνση μνήμης. 
Μ’ αυτόν τον τρόπο, η L2 κι η εξωτερική μνήμη θα παραμείνουν συνδεδεμένες με τα δεδομένα που 
γίνονται invalidated. Αν ο L1PFBAR ή ο L1PFWC δεν έχουν οριστεί στο L1D μέγεθος γραμμής (8 
words), όλες οι γραμμές, που περιέχουν οποιαδήποτε διεύθυνση στο καθορισμένο εύρος, γίνονται 
invalidate. Μόνο οι λέξεις που βρίσκονται στο παραπάνω εύρος θα κρατηθούν στην L2. Αυτό το 
block invalidation συμβαίνει στο περιθώριο και δεν αποτρέπει οποιεσδήποτε προσβάσεις από τη 
CPU. Ο τρόπος αυτός προτιμάται για εγγραφή δεδομένων cached στην L1D από το χώρο 
εξωτερικής μνήμης. 

 

11..33..11..44    LL22  
 
H L2 προσπελαύνεται τόσο από την L1P όσο κι από την L1D. Σε περίπτωση cache miss από την 
L1P ή την L1D, η αίτηση στέλνεται πρώτα στην L2 για εξυπηρέτηση. Ο τρόπος εξυπηρέτησης από 
την L2 εξαρτάται από τον επιλεγόμενο τρόπο λειτουργίας της L2. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει 
τους υποστηριζόμενους τρόπους : 
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Σχήμα 1.9 : Τρόποι Λειτουργίας της L2 Μνήμης 

 
Ακολουθεί η διαστρωμάτωση του L2 χώρου μνήμης, όταν έχει επιλεγεί το L2MODE : 
 

 
Σχήμα 1.10 : Διαστρωμάτωση του L2 χώρου μνήμης 

 
Ο παραπάνω τρόπος επιλέγεται γράφοντας στο πεδίο L2MODE του CCFG καταχωρητή. Η 

reset τιμή του L2MODE πεδίου είναι 000b, οπότε η L2 RAM επιλέγεται ως 64KΒ mapped μνήμη 
κατά το reset για να υποστηρίξει bootloading. Οποιαδήποτε L2 RAM που επιλέγεται ως cache, 
παύει να υφίσταται στο χάρτη μνήμης. Π.χ., στο L2MODE 010b, ο χώρος διευθύνσεων από 0000-
8000h και από 0000-FFFFh δεν είναι mapped στη μνήμη. Η επιλογή της L2 cache RAM είναι μια 
συνάρτηση του L2MODE. Κάθε 16KΒ block της RAM που περιέχεται στη cache, προσθέτει 1 στη 
associativity. Το μέγεθος της γραμμής για την L2 cache είναι 128Β. 
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Ο L2 ελεγκτής  εξυπηρετεί τις L1P, L1D, και την EDMA. Αφού, η L1P στέλνει μόνο αιτήσεις 
ανάγνωσης, ένας 256-bit εύρους δίαυλος δεδομένων στέλνει δεδομένα από την L2 στην L1P. Η 
L1D-L2 διεπαφή αποτελείται από έναν 128-bit δίαυλο ανάγνωσης από την L2 στην L1D κι ένα 128-
bit δίαυλο εγγραφής από την L1D στην L2. Η L2 μεταφέρει δεδομένα από και  προς την EDMA 
μέσω ενός 64-bit δίαυλου ανάγνωσης κι ενός πανομοιότυπου για εγγραφή. 
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Κάθε L1D πρόσβαση στην L2 χρειάζεται δύο κύκλους. Αφού, το μέγεθος γραμμής της L1D cache 
είναι διπλάσιο του εύρους του διαύλου μεταξύ της cache και της L2, ένα miss στην L2 απαιτεί δύο 
προσβάσεις. Οπότε, ένα miss από την L1D στην L2 χρειάζεται τέσσερις κύκλους για να 
ολοκληρωθεί αν τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στην L2. Ένα miss από την L1P στην L2 
ολοκληρώνεται σε πέντε κύκλους. 

Οι L2 μνήμες οργανώνονται ως τέσσερα 64-bit εύρους banks. Δύο προσβάσεις μπορούν να 
εξυπηρετηθούν στον ίδιο χρόνο αν αυτές δε χρησιμοποιούν το ίδιο bank. Αφού, ο L1P δίαυλος 
δεδομένων έχει εύρος 256 bits, κάθε L1P αίτηση που συμβαίνει στον ίδιο χρόνο με μια L1D ή 
EDMA αίτηση, θα προκαλέσει μια bank σύγκρουση, συνεπώς ένα stall. Ταυτόχρονες προσβάσεις 
μεταξύ των L1D και EDMA διαύλων σε διαφορετικά banks εξυπηρετούνται χωρίς πρόβλημα. 

Το bit προτεραιότητας (P) στον CCFG καθορίζει την προτεραιότητα όταν συμβεί μια bank 
collision μεταξύ των αιτούντων. Αν P=0, οι CPU προσβάσεις (L1P και L1D) έχουν προτεραιότητα 
σε σχέση με τις EDMA αιτήσεις. Αν P=1, συμβαίνει το αντίστροφο. Όταν οι L1P και L1D 
προσβάσεις συγκρουστούν, οι L1P αιτήσεις έχουν πάντα προτεραιότητα. 

Όταν μια L2 περιοχή λειτουργεί ως mapped RAM, μια πρόσβαση σ’ αυτήν την περιοχή 
λειτουργεί ως μια κοινή RAM. Μια αίτηση ανάγνωσης διαβάζει την αποθηκευμένη τιμή στην 
περιοχή αυτή και μια αίτηση εγγραφής ενημερώνει αυτήν με τα νέα δεδομένα. Όταν μια L2 περιοχή 
λειτουργεί ως cache, η λειτουργία προσομοιάζει αυτή της L1D cache. Αν μια αίτηση ανάγνωσης 
συμβεί στην L2, γίνεται ψάξιμο στην tag RAM για κάθε ένα από τα cached blocks γι’ αυτή τη 
διεύθυνση. Αν συμβεί ένα tag hit, τα δεδομένα επιστρέφονται στον αιτούντα. Αν αυτά δε βρίσκονται 
στην L2, ο αιτών σταματά κι αυτά ζητούνται από την EDMA. Για να ολοκληρωθεί μια L1P αίτηση, 
ο L2 ελεγκτής πρέπει να κάνει οκτώ 64-bit αιτήσεις στην EDMA. Παρόμοια, απαιτούνται τέσσερις 
αιτήσεις από την EDMA για να εξυπηρετηθεί μια L1D αίτηση. 

Η L2 χρησιμοποιεί μια LRU στρατηγική αντικατάστασης για να αντικαταστήσει παλαιά 
δεδομένα στην cache με καινούργια. Για να καθοριστεί ποια γραμμή της cache θα αντικατασταθεί, η 
διεύθυνση για τα νέα δεδομένα χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί το σύνολο στο οποίο αυτή 
δείχνει. Κάθε εξωτερική διεύθυνση δείχνει σε ένα σύνολο σε κάθε cache. Τότε, αυτό το σύνολο σε 
κάθε τρόπο συνεργάζεται για να καθορίσει ποιο από τα δύο περιέχει τα LRU δεδομένα. Τα νέα 
δεδομένα αποθηκεύονται σε αυτήν την περιοχή. Αν η περιοχή της cache που πρόκειται να 
αντικατασταθεί περιέχει μη αποδεκτά δεδομένα, τα προηγούμενα διώχνονται. Η L2, αρχικά, ρωτά 
την L1D για να καθορίσει αν η εκδιωχθείσα  διεύθυνση είναι επίσης cached στην L1D. Αυτό 
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καλείται ‘snooping’ προς την L1D. Αν επιστραφούν δεδομένα από την L1D,  γράφονται στην 
EDMA. Τότε, τόσο οι L1D όσο κι οι L2 γραμμές γίνονται invalidated. Αν η L1D δεν κάνει cache 
την εκδιωχθείσα διεύθυνση, τα δεδομένα στην L2 γράφονται στην EDMA. Σ’ αυτήν την περίπτωση, 
μόνο η L2 γραμμή είναι invalidated. Τελικά, τα αιτούμενα δεδομένα αποθηκεύονται στην L2 και 
στέλνονται στον αιτούντα. 

Αυτός ο μηχανισμός εξασφαλίζει ότι η CPU δεν προσπελαύνει παλαιά δεδομένα κι ότι 
κανένα δεδομένο δε χάνεται. Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει τη διαδικασία απόφασης που 
χρησιμοποιείται από τον L2 ελεγκτή για να εξυπηρετήσει μια αίτηση δεδομένων από τη CPU, όταν 
η L2 λειτουργεί ως cache. 

 

 
Σχήμα 1.11 : Διάγραμμα απόφασης L2 ελεγκτή, L2:cache 

 
Οι καταχωρητές συμπεριφοράς της μνήμης (MARs) μπορούν να προγραμματιστούν, ώστε 

να ενεργοποιήσουν την caching διαδικασία σε κάθ’ έναν από τους εξωτερικούς Chip Enable (CE) 
χώρους. Μ’ αυτόν τον τρόπο, μπορούν να γίνουν αναγνώσεις μίας λέξης σε εξωτερικές συσκευές. 
Δίχως αυτήν τη δυνατότητα, κάθε εξωτερική ανάγνωση θα απαιτούσε πάντα μια ανάγνωση 
ολόκληρης της γραμμής δεδομένων από την L2. Κάθε ένας από τους τέσσερις CE χώρους διαιρείται 
σε τέσσερις περιοχές, με καθεμία να δείχνει στο LSB ενός MAR καταχωρητή. Αν ένας MAR έχει 
ενεργοποιηθεί, το αντίστοιχο εύρος της διεύθυνσης γίνεται cached από την L2. Κατά το reset, οι 
MAR τίθενται στο 0. Για να αρχίσουν να γίνονται cached τα δεδομένα στην L2, πρέπει να 
αρχικοποιηθεί ο MAR στο 1. Οι MAR καταχωρητές καθορίζουν μόνο την cacheability του EMIF . 
Διευθύνσεις που προσπελαύνονται από το EMIF και δεν καθορίζονται από τους MAR, είναι πάντα 
cacheable. 
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Οι EDMA προσβάσεις επιτρέπονται μόνο από το L2 χώρο που έχει διαμορφωθεί ως mapped RAM. 
Όταν η EDMA αιτεί μια ανάγνωση στην L2, η L2 κάνει ‘snoop’ τα δεδομένα από την L1D και 
σταματά την EDMA μέχρι να επιστραφεί η απόκριση. Αν επιστραφούν δεδομένα που πρέπει να 
ενημερωθούν, αυτά τοποθετούνται στην L2 και η αίτηση της EDMA προχωρά. Σ’ αυτήν την 
περίπτωση,  η L1D γραμμή είναι invalidated, ώστε να επιτευχθεί συνοχή. Αν η L1D δεν επιστρέψει 
δεδομένα στην L2, τότε τα δεδομένα διαβάζονται από την L2. Η L2 δεν κάνει ‘snoop’ την L1P για 
δεδομένα, όταν λαμβάνεται μια EDMA αίτηση ανάγνωσης, επειδή η CPU δε μπορεί να 
τροποποιήσει τα δεδομένα στην L1P. Όταν η EDMA κάνει μια αίτηση εγγραφής στην L2, τόσο η 
L1P όσο κι η L1D γίνονται ‘snooped’ για δεδομένα. Κι οι δύο, L1P και L1D, πρέπει να 
ενημερωθούν για την εγγραφή, διότι η L2 δε γνωρίζει τον τύπο των δεδομένων που γράφονται από 
την EDMA. Αν η L1P αποκριθεί, τότε αυτή η γραμμή είναι  invalidated και τα δεδομένα γράφονται 
στην L2. Παρόμοια, αν αποκριθεί η L1D. Έτσι τα σωστά δεδομένα θα γίνουν fetched από την L2 
στην επόμενη αίτηση της CPU γι’ αυτά. 
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Η μέθοδος για invalidation ελεγχόμενο από το χρήστη για δεδομένα στην L2  είναι παρόμοια με 
αυτή στις L1P και L1D. Για την L2, όμως, υπάρχουν δύο τύποι invalidation : Ο 1ος είναι το L2 flush. 
Κατά τη διάρκεια ενός flush, τα περιεχόμενα της L2 αντιγράφονται από την ΕDMA. Όπως σε μια 
EDMA ανάγνωση, η L1D γίνεται ‘snooped’ για οποιαδήποτε τροποποιημένα (dirty) δεδομένα που 
αντιγράφονται από το flush. Ο 2ος τύπος του L2 invalidation είναι ένα clean. Η πράξη αυτή 
αντιγράφει δεδομένα από την L2 μέσω της EDMA στον εξωτερικό χώρο μνήμης και κάνει ‘snoop’ 
αυτά από την L1D. Επιπλέον, η πράξη αυτή κάνει invalidate οποιαδήποτε γραμμή στις L1P, L1D ή 
L2 που κάνει cache δεδομένα που έχουν αντιγραφεί στον εξωτερικό χώρο μνήμης. 

Είναι, επίσης, δυνατό να γίνει flush και clean ενός εύρους διευθύνσεων της L2. Για το flush, 
γράφεται η λέξη-διεύθυνση της αρχής της περιοχής για το flush στον L2FBAR καταχωρητή. Ο 
αριθμός των λέξεων που θα γίνουν flushed ισούται με την τιμή του καταχωρητή L2FWC. Έπειτα, ο 
L2 ελεγκτής αναζητά όλα τα L2 cache blocks για όλες τις γραμμές των οποίων η εξωτερική 
διεύθυνση βρίσκεται ανάμεσα στις τιμές των L2FBAR έως και L2FBAR + L2FWC – 4 κι 
αντιγράφει τα δεδομένα αυτά μέσω της EDMA στον εξωτερικό χώρο μνήμης. Η L1D γίνεται 
‘snooped’ για να επιβεβαιώσει την ορθή αποθήκευση. Το L2 flush συμβαίνει στο περιθώριο και δε 
σταματά τις CPU προσβάσεις. Το flush ξεκινά μόλις γραφτεί ο L2FWC, οπότε προηγουμένως 
πρέπει να έχει γραφτεί ο L2FBAR.   

Για να γίνει clean ένα εύρος διευθύνσεων της L2, ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία 
αλλά για τους καταχωρητές L2CBAR και L2CWC. Η L1D επιβεβαιώνει την ορθή αποθήκευση, 
αλλά κι οποιαδήποτε L1D και L1P γραμμή που έχει μια cleaned διεύθυνση, γίνεται invalidated. Αν 
οι L2CBAR και L2CWC δεν οριστούν στο L2 μέγεθος γραμμής (32 λέξεις), όλες οι γραμμές που 
περιέχουν τις καθορισμένες λέξεις γίνονται invalidated. Μόνο αυτές που περιέχονται στο εύρος 
L2CBAR μέχρι L2CBAR + L2CWC – 4 στον εξωτερικό χώρο μνήμης. Αν παραπάνω από ένα block 
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invalidation, block flush ή block clean ζητηθούν σε μια χρονική στιγμή, η CPU σταματά μέχρι όλες 
να ολοκληρωθούν. 

11..33..22    EENNHHAANNCCEEDD  DDIIRREECCTT  MMEEMMOORRYY  AACCCCEESSSS  ((EEDDMMAA))  ΕΕΛΛΕΕΓΓΚΚΤΤΗΗΣΣ  
 
Οι TMS320C6211/C6711 συσκευές πραγματοποιούν μεταφορές δεδομένων μεταξύ on-chip και/ή 
off-chip περιοχών χρησιμοποιώντας είτε τη CPU είτε τον EDMA ελεγκτή. Τυπικά, οι αιτήσεις για 
μεταφορά από περιφερειακά και για block δεδομένων ικανοποιούνται από την EDMA, επιτρέποντας 
στη CPU να ασχοληθεί με αποδοτικά ευαίσθητες εργασίες. 

Ο EDMA ελεγκτής στις ’C6211/C6711 έχει διαφορετική αρχιτεκτονική από τις 
προηγούμενες TMS320C6000 συσκευές. Παρέχει πολλές βελτιώσεις πάνω στη ‘C6201/ ’C6701 
DMA, διαθέτοντας 16 κανάλια με προγραμματιζόμενη προτεραιότητα και τη δυνατότητα σύνδεσης 
πολλαπλών μεταφορών δεδομένων. Η EDMA επιτρέπει κίνηση δεδομένων από και προς την 
εσωτερική μνήμη (L2 SRAM), τα περιφερειακά και μεταξύ εξωτερικών χώρων μνήμης. 

Το διάγραμμα των TMS320C6211/C6711 συσκευών είναι το ακόλουθο : 
 

 
Σχήμα 1.12 : Διάγραμμα των TMS320C6211/C6711 συσκευών 

 
Ο EDMA ελεγκτής αποτελείται, όπως φαίνεται και παρακάτω, από : 
• καταχωρητές επεξεργασίας γεγονότων και διακοπών, 
• κωδικοποιητή γεγονότων, 
• παραμετρική RAM, PaRAM, 
• υλικό παραγωγής διευθύνσεων. 
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Σχήμα 1.13 : Δομικές Μονάδες EDMA ελεγκτή 

 
Τα EDMA γεγονότα διαγνώσκονται από τον καταχωρητή γεγονότων. Ένα γεγονός είναι ένα 

σήμα συγχρονισμού που προκαλεί σε ένα EDMA κανάλι να εκκινήσει μια μεταφορά. Ο 
κωδικοποιητής γεγονότων αναλαμβάνει να επιλύσει το πρόβλημα της ταυτόχρονης εμφάνισης 
γεγονότων. Οι παράμετροι μετάδοσης που αφορούν ένα γεγονός αποθηκεύονται στην παραμετρική 
EDMA RAM και δίδονται στο υλικό παραγωγής διεύθυνσης, το οποίο διευθυνσιοδοτεί τα EMIF 
ή/και περιφερειακά να πράξουν τις απαραίτητες εγγραφές ή αναγνώσεις. 
 Η EDMA παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης γρήγορων κι αποδοτικών μεταφορών, δεχόμενη 
μια γρήγορη DMA (QDMA) αίτηση από τη CPU. Μια τέτοια μεταφορά ενδείκνυται σε εφαρμογές 
γρήγορης μεταφοράς δεδομένων, όπως οι αιτήσεις δεδομένων σ’ έναν αλγόριθμου βρόγχου. 
 

11..33..22..11    ΚΚΑΑΤΤΑΑΧΧΩΩΡΡΗΗΤΤΕΕΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΕΕΞΞΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΓΓΕΕΓΓΟΟΝΝΟΟΤΤΩΩΝΝ  
 
Καθένα από τα 16 EDMA κανάλια έχει συγκεκριμένα γεγονότα που σχετίζονται μ’ αυτό. Τα 
γεγονότα αυτά προκαλούν μεταφορά δεδομένων. Παρατίθεται η λίστα με τους καταχωρητές 
ελέγχου που επεξεργάζονται τα διάφορα γεγονότα :  
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Σχήμα 1.14 : Καταχωρητές Ελέγχου EDMA 

 
Εκτός από τον καταχωρητή γεγονότων , ο EDMA ελεγκτής παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη 

να ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί γεγονότα. Οποιαδήποτε από τα 16 bits γεγονότων του 32-bit 
EER μπορεί να τεθεί στο 1 για να ενεργοποιήσει το ανάλογο γεγονός, όπως φαίνεται παρακάτω : 

 
EER 

 
 
Όλα τα γεγονότα, ακόμα κι αν είναι απενεργοποιημένα, εντοπίζονται από τον ER καταχωρητή.  

ER 

 
 
Για να καθαριστεί ένα γεγονός από αυτόν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο τρόποι. Αν αυτό έχει 
ενεργοποιηθεί μέσω του EER, το ανάλογο bit αυτού στον ER θα καθαριστεί μόλις η EDMA 
επικυρώσει μια αίτηση μετάδοσης από αυτό. Εναλλακτικά, αν το γεγονός έχει απενεργοποιηθεί από 
τον EER, η CPU μπορεί να καθαρίσει το γεγονός μέσω του ECR : 
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ECR 

 
 
Γράφοντας 1 σε οποιοδήποτε από τα bits του, απενεργοποιείται το αντίστοιχο γεγονός και με 0 δε 
συμβαίνει τίποτα. Η παραπάνω δυνατότητα επιτρέπει στη CPU να απεμπλακεί σε περίπτωση λάθους 
ή κωλύματος. 
 Η CPU μπορεί, επίσης, να θέσει γεγονότα μέσω του ESR, ο οποίος είναι ο ακόλουθος : 
 

ESR 

 
 
Θέτοντας 1 σε κάποιο από τα 16 bits του, τίθεται στο 1 το αντίστοιχο bit του ER. Πρόκειται για ένα 
καλό εργαλείο εκσφαλμάτωσης που επιτρέπει στη CPU να επικυρώσει EDMA αιτήσεις στο 
σύστημα. Οι μεταφορές αυτές, βέβαια, είναι μη συγχρονισμένες. 
 

11..33..22..22    ΚΚΩΩΔΔΙΙΚΚΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΤΤΗΗΣΣ  ΓΓΕΕΓΓΟΟΝΝΟΟΤΤΩΩΝΝ  
 
Αναλαμβάνει τη διευθέτηση της σειράς επεξεργασίας γεγονότων που συμβαίνουν ταυτόχρονα. Ο 
μηχανισμός αυτός ταξινομεί τα ταυτόχρονα γεγονότα και δεν ασχολείται με την προτεραιότητά 
τους. Η πραγματική προτεραιότητα μιας μεταφοράς καθορίζεται από τις EDMA παραμέτρους που 
αποθηκεύονται στη PaRAM του EDMA ελεγκτή. 
 

11..33..22..33    ΠΠΑΑΡΡΑΑΜΜΕΕΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗ  RRAAMM  ((PPAARRAAMM))  
 
Ο EDMA ελεγκτής είναι σχεδιασμένος με βάση μια RAM-based αρχιτεκτονική. Η PaRAM 
χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των παραμέτρων που ορίζουν μια EDMA μεταφορά. Έχει 
μέγεθος 2ΚΒ και χρησιμοποιείται για τις παραμέτρους και των 16 γεγονότων. Αυτές μπορούν να 
συνδέονται μεταξύ τους, ώστε να παρέχουν επεξεργασία πολύπλοκων streams, κυκλική στοίβαση 
και συναρτήσεις ταξινόμησης. 
 Όταν εντοπιστεί ένα γεγονός, οι παράμετροί του διαβάζονται από μία από τις 16 κορυφαίες 
εισόδους της PaRAM. Έπειτα, στέλνονται στο υλικό παραγωγής διεύθυνσης. Η μνήμη αυτή 
αποτελείται από : 
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• 16 εισόδους παραμέτρων μετάδοσης για τα 16 EDMA γεγονότα. Κάθε είσοδος είναι έξι 
λέξεων ή 24Β, συνολικά 384Β. Το εύρος διευθύνσεων είναι : από 01A0 0000h έως 01A0 
017Fh. 

• 69 σύνολα παραμέτρων μετάδοσης που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των γεγονότων. 
Κάθε σύνολο είναι 24Β, συνολικά 1656Β. Το εύρος διευθύνσεων είναι : από 01A0 0180h 
έως 01A0 07F7h.  

• 8Β αχρησιμοποίητα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως scratch pad area. Το εύρος 
διευθύνσεων είναι : από 01A0 07F8h έως 01A0 07FFh. 
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Σχήμα 1.15 : Περιεχόμενα PaRAM 

 
Κάθε είσοδος παραμέτρου οργανώνεται σε έξι 32-bit λέξεις ή 192 bits. Η πρόσβαση σ’ αυτές γίνεται 
μόνο μέσω του 32-bit περιφερειακού διαύλου. 
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Σχήμα 1.16 : Πεδία Παραμέτρου της PaRAM 

 

11..33..22..44    EEDDMMAA  ΠΠΑΑΡΡΑΑΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟΙΙ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑΣΣ  
  
11..33..22..44..11    ΠΠΑΑΡΡΑΑΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΛΛΟΟΓΓΩΩΝΝ  ((OOPPTT))  
 

 

Κεφάλαιο 1 – Περιγραφή του Ψηφιακού Επεξεργαστή TMS320C6711 -33-



 

 
Σχήμα 1.17 : Παράμετρος ΟPT 

 

11..33..22..44..22    SSRRCC//DDSSTT  ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ  ((SSRRCC//DDSSTT))  
 
Αυτό το 32-bit πεδίο καθορίζει τη διεύθυνση εκκίνησης byte της πηγής και του προορισμού και 
τροποποιείται από το SUM/DUM πεδίο της OPT. 
 

11..33..22..44..33    ΜΜΕΕΤΤΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΩΩΝΝ  ((EELLEECCNNTT)) 
 
Πρόκειται για μια 16-bit μη προσημασμένη τιμή που καθορίζει τον αριθμό των στοιχείων σ’ένα 
frame (για 1D μεταφορές) ή σ’ένα array (για 2D μεταφορές). Αποδεκτές τιμές είναι οποιεσδήποτε 
μεταξύ 1 και 65535. Συνεπώς, ο μέγιστος αριθμός στοιχείων σ’ένα frame είναι 65535. Αν 
ELECNT=0, δεν εκτελούνται μεταφορές. 
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11..33..22..44..44    ΜΜΕΕΤΤΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ  FFRRAAMMEE//AARRRRAAYY  ((FFRRMMCCNNTT))  
 
Πρόκειται, επίσης, για μια 16-bit μη προσημασμένη τιμή που καθορίζει τον αριθμό των frames 
σ’ένα 1D block ή τον αριθμό των arrays σ’ένα 2D block. O μέγιστος αριθμός των frames/ arrays 
σ’ένα block είναι 65536.  
 

11..33..22..44..55    ΠΠΕΕΡΡΙΙΕΕΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΟΟΥΥ  ((EELLEEIIDDXX))  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΕΕΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟ  FFRRAAMMEE//  

AARRRRAAYY  ((FFRRMMIIDDXX))  
 
H 16-bit, αυτή, προσημασμένη τιμή χρησιμοποιείται για τροποποίηση διεύθυνσης. Αυτά τα πεδία 
χρησιμοποιούνται από την EDMA για ανανεώσεις διεύθυνσης που βασίζονται στον τύπο μεταφοράς 
(1D ή 2D) και στα SUM/DUM πεδία. Η SRC/DST διεύθυνση τροποποιείται από ένα περιεχόμενο 
εύρους –32768 έως 32767. Το περιεχόμενο στοιχείου παρέχει ένα offset διεύθυνσης στο επόμενο 
στοιχείο εντός του frame.  

 

11..33..22..44..66    ΕΕΠΠΑΑΝΝΑΑΦΦΟΟΡΡΤΤΩΩΣΣΗΗ  ΜΜΕΕΤΤΡΡΗΗΤΤΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΟΟΥΥ  ((EELLEERRLLDD))  
 
H 16-bit, αυτή, μη προσημασμένη τιμή χρησιμοποιείται για να επαναφορτωθεί το πεδίο μετρητή 
στοιχείου μόλις μεταφερθεί το τελευταίο στοιχείο ενός frame. Αυτό το πεδίο χρησιμοποιείται μόνο 
για μια 1D μεταφορά συγχρονισμού (sync) στοιχείου, αφού η EDMA οφείλει να εντοπίζει τη 
διεύθυνση του επομένου στοιχείου, χρησιμοποιώντας το μετρητή στοιχείου. Αυτό είναι απαραίτητο 
για multiframe μεταφορές, όπου το FRMCNT>0. 
 

11..33..22..44..77    ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΔΔΕΕΣΣΗΗΣΣ  ((LLIINNKK))  
 
O EDMA ελεγκτής παρέχει έναν μηχανισμό σύνδεσης των μεταφορών. Η 16-bit διεύθυνση 
σύνδεσης καθορίζει τη χαμηλότερη 16-bit διεύθυνση στην PaRAM από την οποία η EDMA 
φορτώνει/ επαναφορτώνει τις παραμέτρους του επόμενου γεγονότος στην αλυσίδα. Αφότου η 
PaRAM βρίσκεται στη θέση 01Α0 xxxx h, είναι απαραίτητη μόνο η χαμηλότερη 16-bit διεύθυνση. 
 

11..33..22..55    ΑΑΡΡΧΧΙΙΚΚΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  EEDDMMAA  ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑΣΣ  
 
Υπάρχουν δύο τρόποι για την αρχικοποίηση μιας μεταφοράς χρησιμοποιώντας την EDMA :  

1) CPU-initiated EDMA ή unsynchronized EDMA : Η CPU μπορεί να θέσει τον ESR 
καταχωρητή, ώστε να εκκινήσει μια EDMA μεταφορά. Γράφοντας 1 σε αυτόν, 
ενεργοποιείται ένα EDMA γεγονός. Οι παράμετροι αυτού που βρίσκονται στην PaRAM, 
μεταφέρονται στο υλικό παραγωγής διεύθυνσης, το οποίο κάνει την αιτούμενη πρόσβαση 
στο EMIF, στην L2 ή στα περιφερειακά. Πρόκειται για μη συγχρονισμένες μεταφορές 
δεδομένων. Σ’ αυτήν την περίπτωση δε χρειάζεται να τεθεί το κατάλληλο bit του EΕR 
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καταχωρητή κι αυτό διότι μια CPU εγγραφή στον ESR αντιμετωπίζεται ως γεγονός 
πραγματικού χρόνου. 

2) Event-triggered EDMA : Όταν εντοπιστεί ένα γεγονός από τον κωδικοποιητή, λόγω της 
ενεργοποίησης του αντίστοιχου bit του ER, οι παράμετροί του μεταφέρονται στο υλικό 
παραγωγής διεύθυνσης, ώστε να γίνουν οι αιτούμενες προσβάσεις. Πρέπει, βέβαια, το 
γεγονός αυτό να έχει ενεργοποιηθεί κι από τη CPU. Γράφοντας 1 στο αντίστοιχο bit του 
EER, ενεργοποιείται το γεγονός. Εναλλακτικά, αυτό ενεργοποιείται όταν τεθεί ο ER κι ας 
μην έχει τεθεί ο EER. Η EDMA μεταφορά, που σχετίζεται μ’ αυτό το γεγονός, λαμβάνει 
χώρα μόλις αυτό ενεργοποιηθεί στον EER. Επίσης, η ολοκλήρωση μια μεταφοράς μπορεί 
να εκκινήσει μια άλλη μέσω αλυσίδας (chaining) και του CCER. 

 

11..33..22..66    ΣΣΥΥΓΓΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  EEDDMMAA  ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ  
 
Τα 16 EDMA κανάλια συνδέονται μ’ένα συγκεκριμένο γεγονός συγχρονισμού. Ο συγχρονισμός 
επιτρέπει την ενεργοποίηση μεταφορών από γεγονότα προερχόμενα από περιφερειακά, διακοπές 
από εξωτερικό υλικό ή από ένα γεγονός ολοκλήρωσης μεταφοράς. Ένα κανάλι ζητά μια μεταφορά 
μόνο όταν λάβει το γεγονός που σχετίζεται μ’αυτό ή όταν το συγχρονίσει η CPU γράφοντας στον 
ESR.  

 
Σχήμα 1.18 : Γεγονότα Συγχρονισμού EDMA Καναλιού 

 
Καθένα από τα 16 κανάλια σχετίζεται μ’ έναν συγκεκριμένο τύπο γεγονότων. Για 

παράδειγμα, αν το bit 4 του EER γίνει 1, τότε μια εξωτερική διακοπή στο EXT_INT4 pin 
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αρχικοποιεί μια μεταφορά στο κανάλι 4. Τα κανάλια 8-11 χρησιμοποιούνατι μόνο για αλυσίδες 
μεταφορών. 

 

11..33..22..77    ΤΤΥΥΠΠΟΟΙΙ  EEDDMMAA  ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ 
 
Οι υποστηριζόμενοι τύποι μεταφορών είναι οι ακόλουθοι : 
1-Dimensional Μεταφορές : ένα σύνολο στοιχείων, το πλήθος του οποίου καθορίζεται από το 
ELECNT πεδίο, δημιουργούν ένα frame. Κάθε μεταφορά στοιχείου μέσα στο frame οδηγείται από 
το R/WSYNC γεγονός (FS=0). Τα στοιχεία μπορεί να είναι συνεχόμενα ή όχι. Για multiframe 
μεταφορές, επαναφορτώνεται το ELECNT πεδίο όταν τελειώσει η μεταφορά ενός frame και 
χρησιμοποιείται και το πεδίο FRMCNT. 

1) R/WSYNC 1D Μεταφορά (FS=0) : 
 

 
 
Πρόκειται για Frame Count = 3 (FC) με κάθε frame να έχει n στοιχεία (EC) (16-bit μη 
προσημασμένες τιμές). Κάθε στοιχείο εντός του frame μεταφέρεται από τη διεύθυνση πηγής σ’ 
αυτήν του προορισμού μόλις ληφθεί το γεγονός συγχρονισμού (sync) του συγκεκριμένου 
καναλιού. Έπειτα, το κανάλι στέλνει μια αίτηση προς εξυπηρέτηση στην ΕDMA. Ο EDMA 
ελεγκτής μειώνει το EC (Element Count) κατά 1 στην PaRAM. Όταν συμβεί ένα sync γεγονός 
και το EC = 1, δηλαδή πρόκειται για το τελευταίο στοιχείο του frame, ο ελεγκτής στέλνει, 
πρώτα, την αίτηση μεταφοράς. Μετά, επαναφορτώνεται το EC και το FC μειώνεται κατά 1. Το 
περιεχόμενο στοιχείου που ορίζεται από το χρήστη (EIX) χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 
της διεύθυνσης του επόμενου στοιχείου στο frame. Ομοίως, το περιεχόμενο του frame, (FΙΧ), 
προστίθεται στη διεύθυνση του τελευταίου στοιχείου μέσα στο frame, ώστε να παραχθεί η 
διεύθυνση εκκίνησης του επόμενου frame. Η τροποποίηση της διεύθυνσης και του μετρητή 
εξαρτάται από τα update modes που επελέγησαν. (EIX, FIX: 16-bit προσημασμένες τιμές) . 
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2) Frame Synchronized 1D Μεταφορά (FS=1) :  
 

 
 
Η μεταφορά στοιχείου σε κάθε frame δεν είναι συγχρονισμένη, αλλά κάθε μεταφορά frame 
συγχρονίζεται από το γεγονός καναλιού. Το FS=1, όταν πρόκειται για μεταφορά συγχρονισμού 
frame. Το EIX χρησιμοποιείται για να κλιμακώσει τα δεδομένα μέσα σ’ ένα frame. Το FIX 
χρησιμοποιείται όπως και πριν.  

2-Dimensional Μεταφορές : χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές εικόνας, όπου συνεχόμενα στοιχεία, 
ένα array, χρειάζεται να μεταφερθούν κατά τη διάρκεια ενός sync γεγονότος. Συνεπώς, δεν υπάρχει 
κενό ή δεικτοδότηση των στοιχείων, οπότε και δε χρησιμοποιείται το EIX. Η 1η διάσταση της 
μετάδοσης είναι ο αριθμός των στοιχείων στο array κι η 2η το σύνολο των array, που καλείται και 
block.  

1) R/WSYNC 2D Μεταφορά (FS=0) : 
 

 
 
Πρόκειται για μια read/write συγχρονισμένη μεταφορά χωρίς συγχρονισμό frame. To 
R/WSYNC είναι το γεγονός που προκαλεί τη μεταφορά ενός array. Το FC μειώνεται κατά 1 
όταν μεταφέρεται ένα array. Το frame index προστίθεται στη διεύθυνση εκκίνησης ενός array, 

Κεφάλαιο 1 – Περιγραφή του Ψηφιακού Επεξεργαστή TMS320C6711 -38-



 

ώστε να παραχθεί η διεύθυνση εκκίνησης του επόμενου array, ανάλογα με την επιλεγόμενη 
update mode (SUM/DUM). 
2) Frame Synchronized 2D Μεταφορά (FS=1) : 
 

 
 
Το συνεχόμενο σύνολο στοιχείων (EIX=0) αποτελεί ένα array και το σύνολο των arrays 
αποτελούν ένα 2D-block. Όταν συμβεί ένα γεγονός και το FS=1, μεταφέρεται ολόκληρο το 
block. Το FIX λειτουργεί όπως και πριν. Ο μέγιστος αριθμός στοιχείων σε ένα frame ή array 
είναι 65535 κι ο μέγιστος αριθμός από frames σε ένα block είναι 65536. 
 

11..33..22..88    EELLEEMMEENNTT  ΚΚΑΑΙΙ  FFRRAAMMEE//AARRRRAAYY  CCOOUUNNTT  ΑΑΝΝΑΑΝΝΕΕΩΩΣΣΗΗ  
 
Οι μετρητές ενημερώνονται ως ακολούθως : 
 

 
Σχήμα 1.19 : Ενημέρωση Μετρητών 
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11..33..22..99    EELLEEMMEENNTT  CCOOUUNNTT  RREELLOOAADD  ((EECCRRLLDD)) 
 
Πρόκειται για ειδική περίπτωση επαναφόρτωσης του EC για R/WSYNC 1D μεταφορές (FS=0). Σ’ 
αυτήν την περίπτωση, η διεύθυνση ενημερώνεται από το ESIZE ή το EIX/FIX ανάλογα με το 
SUM/DUM πεδίο. Όταν συμβεί ένα R/WSYNC γεγονός στο τέλος του frame (EC=1) και FC 
διάφορο του μηδενός, ο ελεγκτής στέλνει την αίτηση μεταφοράς κι επαναφορτώνει το EC από το 
ECRLD πεδίο της PaRAM. Σ’ όλες τις άλλες περιπτώσεις δε χρησιμοποιείται το παραπάνω πεδίο, 
αφού το υλικό παραγωγής διεύθυνσης εντοπίζει τη διεύθυνση άμεσα. 
 

11..33..22..1100    SSRRCC//DDSSTT  AADDDDRREESSSS  ΑΑΝΝΑΑΝΝΕΕΩΩΣΣΗΗ  
 
Ανάλογα με τις τιμές των πεδίων SUM/DUM στη λέξη επιλογών των παραμέτρων μετάδοσης, 
μπορούν να τροποποιηθούν οι διευθύνσεις πηγής και προορισμού. Ο EDMA ελεγκτής αναλαμβάνει 
αυτή τη λειτουργία. Η επιλογή της τροποποίησης εξαρτάται από το αν έχει επιλεγεί frame sync ή 2D 
μεταφορά. Οι τροποποιήσεις συμβαίνουν όταν ολοκληρωθεί η τρέχουσα αίτηση μεταφοράς. 
 Όταν είτε η πηγή είτε ο προορισμός είναι μια 2D μεταφορά κι αυτή είναι frame 
συγχρονισμένη, ολόκληρο το block των δεδομένων μεταφέρεται σ’ ένα frame sync γεγονός, οπότε 
δε χρειάζεται ενημέρωση διεύθυνσης. Αν LINK=1 και ισχύουν οι συνθήκες σύνδεσης, επίσης, δε 
χρειάζεται ενημέρωση διεύθυνσης. 
 Οι δυνατοι τρόποι ανανέωσης διεύθυνσης για μια μεταφορά είναι οι ακόλουθοι : 
 

 
Σχήμα 1.20 : Τρόποι Ανανέωσης Διεύθυνσης 

 

11..33..22..1111    EEDDMMAA  ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΚΚΟΟΠΠΩΩΝΝ  
 
O EDMA ελεγκτής είναι υπεύθυνος για την παραγωγή διακοπών στη CPU, όταν κάποιο κανάλι έχει 
ολοκληρώσει τη λειτουργία του. Παράγει τη διακοπή EDMA_INT στη CPU και για τα 16 κανάλια.  
 Όταν το TCINT bit είναι 1 για ένα κανάλι και το TCC (Transfer Complete Code) έχει 
παραχθεί, ο ελεγκτής θέτει ένα bit στον CIPR (Channel Interrupt Pending Register) : 
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Για να παραχθεί η διακοπή EDMA_INT στη CPU, πρέπει να ενεργοποιηθεί το bit στον CIER 
(Channel Interrupt Enable Register) : 
 

 
  
To TCC πεδίο παίρνει τιμές από 0000b μέχρι 1111b. Υπάρχει άμεση αντιστοίχιση με τα CIPR bits, 
όπως φαίνεται παρακάτω : 
 

 
Σχήμα 1.21 : Αντιστοίχιση TCC και CIPR 

 
Για παράδειγμα, αν TCC=1100b, το CIPR[12]=1 μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς και 

παράγεται μια CPU διακοπή μόνο αν  CIER[12]=1. Ο χρήστης μπορεί να προγραμματίσει τον TCC 
να πάρει οποιαδήποτε τιμή στο παραπάνω εύρος, οπότε δε χρειάζεται να υπάρχει άμεση συσχέτιση 
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μεταξύ της τιμής του και των καναλιών. Μ’ αυτόν τον τρόπο, είναι εφικτό πολλά κανάλια να έχουν 
την ίδια τιμή στον TCC, προκαλώντας τη CPU να εκτελεί την ίδια ISR για πολλά κανάλια. 

Γενικά , απαιτούνται τα παρακάτω βήματα για τη διαμόρφωση της EDMA για ένα κανάλι 
έτσι ώστε να προκληθεί μια διακοπή στη CPU : 

1. Τίθεται το CIEn στο ‘1’ στον καταχωρητή CIER. 
2. Τίθεται το TCINT στο ‘1’ στις επιλογές καναλιού. 
3. Τίθεται το TCC στο n στις επιλογές καναλιού. 
 

11..33..22..1122    ΣΣΥΥΝΝΔΔΕΕΣΣΗΗ  EEDDMMAA  ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ  
 
Η σύνδεση των παραμέτρων λαμβάνει χώρα ή όχι σύμφωνα με τα εξής : 
 

 
Σχήμα 1.22 : Συνθήκες Τερματισμού Καναλιού 

 
Εφόσον η PaRAM είναι 2048Β, επιτρέπει μέχρι και 69 εισόδους επαναφόρτωσης και 16 εισόδους 
παραμέτρων γεγονότων. Δεν υπάρχει όριο στο πλήθος των συνδεδεμένων μεταφορών, αλλά η 
τελευταία είσοδος παραμέτρου μεταφοράς πρέπει να έχει LINK=0, ώστε μετά αυτή τη μεταφορά να 
σταματήσουν οι συνδέσεις. Η τελευταία είσοδος πρέπει να συνδεθεί σ’ένα NULL σύνολο 
παραμέτρων. 
 Η σύνδεση μιας εισόδου με τον εαυτό της αντιγράφει τη συμπεριφορά της 
αυτοαρχικοποίησης διευκολύνοντας τη χρήση κυκλικής στοίβασης και επαναλαμβανόμενων 
μεταφορών. Με την εξάντληση της τρεχούσης εισόδου, το σύνολο παραμέτρων επαναφορτώνεται κι 
επανεκκινείται η μεταφορά. 
 

11..33..22..1133    CCHHAAIINNIINNGG  EEDDMMAA  ΚΚΑΑΝΝΑΑΛΛΙΙΩΩΝΝ  ΜΜΕΕΣΣΩΩ  ΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΓΓΕΕΓΓΟΟΝΝΟΟΤΤΟΟΣΣ  
 
Οι τιμές 8, 9, 10 και 11 του TCC μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το χρήστη για να προκαλέσουν 
τη μεταφορά από ένα άλλο κανάλι. Ο σκοπός είναι η σύνδεση σε μορφή αλυσίδας πολλών καναλιών 
από ένα γεγονός που οδηγείται από εξωτερική ή περιφερειακή συσκευή.  

Για να είναι εφικτή η λειτουργία αυτή, πρέπει να τεθεί το TCINT=1. Επίσης, πρέπει να τεθεί 
και το αντίστοιχο bit του CCER (Channel Chain Enable Register) : 
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Για παράδειγμα, αν TCC=1000b και CCER[8]=1 για το κανάλι 4, μια εξωτερική διακοπή 
EXT_INT4 αρχικοποιεί μια μεταφορά. Αφού ολοκληρώσει το κανάλι 4, ο ελεγκτής αρχικοποιεί την 
επόμενη μεταφορά (TCINT=1) από το κανάλι 8. Αυτό γιατί το TCC=1000b είναι το γεγονός 
συγχρονισμού για το κανάλι 8. Τίθεται το αντίστοιχο bit 8 του CIPR, αφού ολοκληρώσει το κανάλι 
4 και παράγεται το EDMA_INT στη CPU. 
 Το chaining διαφέρει από το linking. Η 2η επιλογή επαναφορτώνει τις τρέχουσες 
παραμέτρους του καναλιού μ’ αυτές της σύνδεσης. Η 1η, όμως, επιλογή ούτε τροποποιεί ούτε 
ανανεώνει τις παραμέτρους καναλιού. Απλά, παρέχει ένα γεγονός συγχρονισμού στο επόμενο 
κανάλι της αλυσίδας. 
 

11..33..22..1144    ΔΔΙΙΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΕΕΞΞΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΕΕΡΡΑΑΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΩΩΝΝ    
 
Τα 16 κανάλια μπορούν να έχουν προγραμματιζόμενη προτεραιότητα στα δύο κατώτερα επίπεδα. Ο 
EDMA ελεγκτής και το HPI επικυρώνουν αιτήσεις όλων των παρεχόμενων προτεραιοτήτων : 
 

 
Σχήμα 1.23 : Προτεραιότητες 

 
Οι αιτούντες στις ‘C6211/ ‘C6711 συσκευές είναι ο L2 ελεγκτής, ο EDMA και το HPI. Το 

HPI κι ο L2 συνδέονται άμεσα στο υλικό παραγωγής διεύθυνσης, οπότε δε χρειάζεται η χρήση της 
PaRAM για αιτήσεις πρόσβασης από αυτές. Οι πόροι για τους ποικίλους αιτούντες 
συμπεριλαμβάνουν τον L2 SRAM χώρο, τους ποικίλους περιφερειακούς καταχωρητές και το χώρο 
εξωτερικής μνήμης που διαχειρίζονται από το EMIF. Σε περιπτώσεις ανταγωνισμού εξετάζεται το P 
bit του L2CFG καταχωρητή. Αν P=1 η αίτηση υπερνικά τη CPU. 
 Ο PQSR (Priority Queue Status Register) δείχνει αν η ουρά αιτήσεων μεταφοράς είναι άδεια 
από τα τρία επίπεδα προτεραιότητας.  
 

 
 
Οι αιτήσεις που επικυρώνονται είναι αυτές με επίπεδο προτεραιότητας 1 και 2.  Το επίπεδο 0, της 
επείγουσας προτεραιότητας, χρησιμοποιείται για τις L2 αιτήσεις. Τα bits κατάστασης PQ[2:0] στον 
παραπάνω καταχωρητή παρέχουν την κατάσταση των τριών ουρών. Τα τρία αυτά, τελευταία LSBs, 
αν τεθούν στο 1 σημαίνει ότι δεν εκκρεμεί καμία αίτηση σε αυτό το επίπεδο προτεραιότητας.  
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 Αυτά τα bits χρησιμοποιούνται κυρίως για προσομοίωση, εναλλαγή περιεχομένου για 
πολυσταδιακές εφαρμογές και επικύρωση αιτήσεων με υψηλότερη προτεραιότητα. 

11..33..33    HHOOSSTT--PPOORRTT  ΔΔΙΙΕΕΠΠΑΑΦΦΗΗ  ((HHPPII))      
 
Το HPI είναι μια 16-bit εύρους παράλληλη θύρα μέσω της οποίας ο host επεξεργαστής μπορεί να 
προσπελάσει άμεσα το χώρο μνήμης της CPU. Ο host κι η CPU έχουν τη δυνατότητα ανταλλαγής 
πληροφοριών μέσω της εσωτερικής και εξωτερικής μνήμης. Επίσης, ο host δύναται να προσπελάσει 
περιφερειακά που είναι memory-mapped. H δυνατότητα αυτής της προσπέλασης επιτυγχάνεται 
μέσω του EDMA ελεγκτή. Ο host και η CPU μπορούν να προσπελάσουν τον καταχωρητή HPIC. Ο 
host μπορεί να προσπελάσει τον HPI καταχωρητή διευθύνσεων (HPIA),  τον HPI καταχωρητή 
δεδομένων (HPID) και τον HPIC, χρησιμοποιώντας εξωτερικά δεδομένα και σήματα ελέγχου 
διεπαφής. 
 Το HPI επιτρέπει σε έναν εξωτερικό host επεξεργαστή να αναγνώσει και να γράψει στο 
χώρο διευθύνσεων και συνδέεται άμεσα με το εσωτερικό υλικό παραγωγής διευθύνσεων. Το 
τελευταίο είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των αιτήσεων ανάγνωσης/ εγγραφής και των 
προσπελάσεων. 
 Το διάγραμμα του HPI είναι το ακόλουθο : 
 

 
Σχήμα 1.24 : Διάγραμμα του ΗΡΙ 

 
Όλες οι προσβάσεις μέσω του 16-bit διαύλου δεδομένων, HD[15:0], πρέπει να είναι σε 

ζευγάρια. Τα δύο strobes δεδομένων 1HDS  και 2HDS , το WHR / και το strobe διεύθυνσης 

HAS  επιτρέπουν στο ΗΡΙ να διασυνδέσει πολλές συσκευές.  
Οι είσοδοι ελέγχου HCNTL[1:0] δείχνουν ποιός HPI καταχωρητής προσπελαύνεται. Αυτές 

μαζί με το HHWIL οδηγούνται, συνήθως, άμεσα από τα bits του host διαύλου διεύθυνσης ή από 
συνάρτηση αυτών.  Ο host μπορεί να διακόψει τη CPU, γράφοντας στον HPIC κι η CPU μπορεί να 

ενεργοποιήσει την HINT έξοδο για να διακόψει το host.  
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Ο host μπορεί να προσπελάσει το HPID με αύξηση της διεύθυνσης του HPIA. Αυτό 
επιτρέπει εγγραφές και αναγνώσεις σε σειριακές περιοχές λέξεων.   

Το HPI ready pin, HRDY , επιτρέπει την εισαγωγή καταστάσεων αναμονής του host. Ο ρυθμός των 
host προσβάσεων μπορεί να επιβάλλει συνθήκες μη ετοιμότητας, αν ο host προσπαθήσει να 
προσπελάσει τη host θύρα πριν ολοκληρωθεί η προηγούμενη HPID πρόσβαση εγγραφής ή η 
prefetched HPID πρόσβαση ανάγνωσης. Σ’ αυτήν την περίπτωση το ΗΡΙ κατακρατά το host μέσω 

του HRDY . Δηλαδή, το σήμα αυτό παρέχει έναν αξιόπιστο τρόπο προσαρμογής του host ρυθμού 
πρόσβασης  στο ρυθμό άφιξης των δεδομένων μέσω του EDMA καναλιού. 
 

11..33..33..11    ΗΗΡΡΙΙ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΧΧΩΩΡΡΗΗΤΤΕΕΣΣ  
 
Οι τρεις υποστηριζόμενοι καταχωρητές για επικοινωνία μεταξύ της host συσκευής και της CPU 
είναι οι : 
 

 
Σχήμα 1.25 : ΗΡΙ Καταχωρητές 

 
Η διεύθυνση στον ΗΡΙΑ είναι 30-bit και τα δύο LSBs δεν επηρεάζονται από τις ΗΡΙΑ εγγραφές, 
είναι πάντα στο 0. 

11..33..44    ΔΔΙΙΑΑΥΥΛΛΟΟΣΣ  ΕΕΠΠΕΕΚΚΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ  
 
Ο δίαυλος επέκτασης είναι 32-bit και υποστηρίζει διεπαφές σε μια ποικιλία ασύγχρονων 
περιφερειακών, ασύχρονων ή σύγχρονων FIFOs, PCI bridge chips κι άλλων εξωτερικών συσκευών. 
Διαθέτει έναν ευέλικτο μηχανισμό διαιτησίας που υλοποιείται μέσα από δύο σήματα : XHOLD και 
XHOLDA. Για μεγαλύτερη ευελιξία, είναι εφικτή η απενεργοποίηση του εσωτερικού διαιτητή κι η 
σύνδεση ενός εξωτερικού. 
 Ο δίαυλος αυτός διαθέτει δύο κύρια υπομέρη : την Ι/Ο θύρα και το host port interface. 
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Σχήμα 1.26 : Δίαυλος Επέκτασης 

  
H I/O θύρα μπορεί να λειτουργεί είτε σύγχρονα είτε ασύγχρονα. Αυτοί οι τρόποι μπορούν να 
επιλεγούν για κάθε έναν από τους τέσσερις XCE χώρους του διαύλου. Η ασύγχρονη λειτουργία 
παρέχει strobes εξόδου που είναι προγραμματιζόμενα. Η διεπαφή του διαύλου παρέχει τέσσερα 
σήματα διευθύνσεων εξόδου για την ασύγχρονη λειτουργία και με εξωτερική αποκωδικοποίηση 
επιτρέπονται μέχρι και 16 συσκευές για κάθε XCE χώρο. Ο FIFO τρόπος λειτουργίας παρέχει μια 
ευέλικτη διεπαφή σε μια απλή σύγχρονη FIFO ανάγνωσης ή μέχρι σε τέσσερις FIFO εγγραφής. Η 
σύνδεση της Ι/Ο θύρας και της μνήμης επιτυγχάνεται μέσω του EDMA ελεγκτή.     
 Το 2ο υπομέρος λειτουργεί, επίσης, είτε σύγχρονα είτε ασύγχρονα. Η σύγχρονη λειτουργία 
είναι της μορφής master-slave και διαθέτει πολυπλεγμένες διευθύνσεις και σήματα δεδομένων. Η 
ασύγχρονη λειτουργία είναι μόνο slave και είναι παρόμοια με το ΗΡΙ, μόνο που το μονοπάτι 
δεδομένων είναι 32-bit.  Η σύνδεση με τη μνήμη επιτυγχάνεται μέσω της EDMA auxiliary θύρας. 
 

11..33..55    PPCCII  
 
H PCI θύρα υποστηρίζει τη σύνδεση του DSP μ’ένα PCI host μέσω του ολοκληρωμένου PCI 
master/slave διαύλου διεπαφής. Για τις C62x/C67x συσκευές, η PCI θύρα τοποθετείται στον DSP 
μέσω του auxiliary καναλιού του EDMA ελεγκτή, παρέχοντάς του μιας διεύθυνση 
πηγής/προορισμού στη DSP μνήμη. Το κανάλι αυτό θα πρέπει να τεθεί στη μέγιστη προτεραιότητα 
ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο throughput στη PCI διεπαφή. 
 Τα επιμέρους τμήματα της θύρας αυτής φαίνονται στο εξής διάγραμμα : 

Κεφάλαιο 1 – Περιγραφή του Ψηφιακού Επεξεργαστή TMS320C6711 -46-



 

 
Σχήμα 1.27 : Διάγραμμα PCI θύρας 

11..33..66    ΔΔΙΙΕΕΠΠΑΑΦΦΗΗ  ΕΕΞΞΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΜΜΝΝΗΗΜΜΗΗΣΣ  ––  EEXXTTEERRNNAALL  MMEEMMOORRYY  IINNTTEERRFFAACCEE  
((EEMMIIFF))  
 
Tα EMIFs στις TMS320C6000 συσκευές υποστηρίζουν μια ευέλικτη διεπαφή σε μια ποικιλία 
εξωτερικών συσκευών, όπως : 
• Synchronous-burst SRAM (SBSRAM), 
• Synchronous DRAM (SDRAM), 
• Ασύγχρονες συσκευές, όπως SRAM, ROM και FIFOs, 
• Εξωτερικές shared-memory συσκευές. 

Οι ’C6211/C6711 συσκευές εξυπηρετούν αιτήσεις για τον εξωτερικό δίαυλο μέσω δύο 
ελεγκτών : 
• EMDA ελεγκτής, 
• Εξωτερικής shared-memory συσκευής ελεγκτή. 

Το διάγραμμα του EMIF είναι το ακόλουθο : 
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Σχήμα 1.28 : Διάγραμμα ΕΜΙF 

 
Τα EMIF σήματα για τις συσκευές αυτές φαίνονται παρακάτω και έχουν τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά : 
• Απαιτείται η παροχή μιας εξωτερικής πηγής ρολογιού, ECLKIN, από το σύστημα. Tο 

ECLKOUT παράγεται εσωτερικά. Όλες οι μνήμες που συνδέονται, πρέπει να λειτουργούν βάση 
του ECLKOUT. Αν χρειάζεται, η CLKOUT2 έξοδος μπορεί να συνδεθεί στην ECLKIN είσοδο. 

• Οι συγχρονισμένες διεπαφές μνήμης χρησιμοποιούν ένα 4-word burst μήκος που 
βελτιστοποιείται για την αρχιτεκτονική δύο επιπέδων cache. 

• Η SDRAM διεπαφή είναι ευέλικτη. 
• Το pin διεύθυνσης, EA[12], λειτουργεί όπως το SDA10 pin για τις SDRAM μνήμες. 

 
Σχήμα 1.29 : Σήματα της ΕΜΙF 
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Οι memory-mapped καταχωρητές που αναλαμβάνουν το έλεγχο του EMIF είναι οι 
ακόλουθοι: 

 

 
Σχήμα 1.30 : Καταχωρητές της ΕΜΙF 

 
11..33..66..11    SSDDRRAAMM  ΔΔΙΙΕΕΠΠΑΑΦΦΗΗ  
 
Οι TMS320C6211/C6711 συσκευές επιτρέπουν τον προγραμματισμό των χαρακτηριστικών 
διευθυνσιοδότησης της SDRAM, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους σελίδας, του πλήθους των 
σελίδων ανά bank και του μεγίστου αριθμού των σελίδων που μπορούν να ανοιχτούν (πρόκειται για 
τέσσερις σελίδες). 
 

11..33..66..22    SSBBSSRRAAMM  ΔΔΙΙΕΕΠΠΑΑΦΦΗΗ  
 
Το EMIF διασυνδέεται άμεσα με industry-standard Synchronous Burst SRAMs, (SBSRAMs). 
Επιτρέπεται, έτσι, διασύνδεση υψηλής ταχύτητας χωρίς τους περιορισμούς των SDRAMs. Η 
SBSRAM διεπαφή μπορεί να τρέξει στην ταχύτητα της CPU ή ενός εξωτερικού ρολογιού και η 
επιλογή αυτή δηλώνεται στο SSCRT bit του EMIF global control καταχωρητή. 
 

11..33..66..33    ΑΑΣΣΥΥΓΓΧΧΡΡΟΟΝΝΗΗ  ΔΔΙΙΕΕΠΠΑΑΦΦΗΗ  
 
H διεπαφή αυτή επιτρέπει τη διασύνδεση μνημών και περιφερειακών, όπως SRAM, EPROM, flash 
μνήμη και σχεδιασμούς FPGA και ASIC. 

11..33..77    BBOOOOTT  MMOODDEESS  ΚΚΑΑΙΙ  CCOONNFFIIGGUURRAATTIIOONN  
 
Η TMS320C6000 πλατφόρμα χρησιμοποιεί μια πληθώρα από boot configurations για να καθορίσει 
τις πράξεις που θα κάνουν οι συσκευές, μετά το reset, για αρχικοποίηση.  Κάθε ‘C6000 συσκευή 
διαθέτει μερικές ή όλες τις παρακάτω boot configuration επιλογές : 

• Επιλογή του χάρτη μνήμης, που καθορίζει αν η εξωτερική ή εσωτερική μνήμη          
τοποθετείται στη διεύθυνση 0. 
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• Επιλογή του τύπου εξωτερικής μνήμης που τοποθετείται στη διεύθυνση 0. 
• Επιλογή της boot διαδικασίας που χρησιμοποιείται για να αρχικοποιήσει τη μνήμη στη θέση 

0 πριν απελευθερωθεί η CPU από το reset. 
Οι TMS320C6211/C6711 συσκευές επιλέγουν το boot configuration από τις host-port γραμμές 

δεδομένων. Μόνο δύο από τα πέντε BOOTMODE bits απαιτούνται, επειδή οι ’C6211/’C6711 έχουν 
μόνο ένα χάρτη μνήμης, που τοποθετεί την εσωτερική μνήμη στη διεύθυνση 0. Tα HD[4:3] pins 
δείχνουν στα BOOTMODE[4:3] pins. Εξωτερικές pull-down αντιστάσεις πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν στα HD[4:3] για να διαμορφώσουν το boot mode. 

 

 
Σχήμα 1.31 : Boot Configuration 

 

11..33..77..11    XXΑΑΡΡΤΤΗΗΣΣ  MMΝΝΗΗΜΜΗΗΣΣ  
 
Ο χάρτης μνήμης είναι ο ακόλουθος : 

 
Σχήμα 1.32 : Xάρτης Mνήμης 
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Η εσωτερική μνήμη τοποθετείται στη διεύθυνση 0, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως μνήμη 
δεδομένων είτε προγράμματος. Πρόκειται για την εσωτερική RAM ανεξάρτητα από το 
ΒΟΟΤΜΟDE[4:0] configuration. Η διεύθυνση εξωτερικής μνήμης ξεκινά από τη θέση 8000 0000h. 

11..33..88    MMUULLTTIICCHHAANNNNEELL  BBUUFFFFEERREEDD  SSEERRIIAALL  PPOORRTTSS  ((MMCCBBSSPP))  
 
To McBSP παρέχει τις εξής δυνατότητες : 

• Full-duplex επικοινωνία. 
• Double-buffered καταχωρητές δεδομένων, που επιτρέπουν συνεχόμενα stream δεδομένων. 
• Ανεξάρτητο framing και ρολόι για αποστολή και λήψη. 
• Άμεση διεπαφή σε industry-standard codecs, chips αναλογικής διεπαφής (AICs), 

κι άλλες σειριακά συνδεδεμένες A/D και D/A συσκευές. 
• Εξωτερικό ή εσωτερικό ρολόι μετατόπισης, προγραμματιζόμενο ρολόι μετατόπισης 

συχνότητας για μεταφορά δεδομένων. 
• Δυνατότητα autobuffering μέσω του 5-channel DMA ελεγκτή. 

Επίσης, τοMcBSP παρέχει δυνατότητες : 
• Άμεσης διεπαφής σε : 

 T1/E1 framers 
MVIP switching compatible και ST-BUS compliant συσκευές, όπως : 
MVIP framers 
H.100 framers 
SCSA framers 
IOM-2 compliant συσκευές 
AC97 compliant συσκευές  
IIS compliant devices 
SPIΤΜ συσκευές 

• Multichannel αποστολή και λήψη μέχρι και για 128 κανάλια. 
• Ευρεία επιλογή μεγέθους δεδομένων, 8, 12, 16, 20, 24, και 32 bits. 
• μ-Law και A-Law companding. 
• 8-bit μεταφορές δεδομένων με επιλογή για ποιό από τα  LSB, MSB είναι 1ο.  
• Προγραμματιζόμενη πολικότητα τόσο για frame συγχρονισμό όσο και για τα ρολόγια 

δεδομένων. 
• Υψηλά προγραμματιζόμενο εσωτερικό ρολόι και παραγωγή frame. 
 

11..33..88..11    MMCCBBSSPP  ΔΔΙΙΕΕΠΠΑΑΦΦΗΗ  ΣΣΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΧΧΩΩΡΡΗΗΤΤΩΩΝΝ 
 
Το McBSP αποτελείται από μονοπάτια δεδομένων και ελέγχου που συνδέονται στις εξωτερικές 
συσκευές. Τα δεδομένα επικοινωνούν μ’ αυτές μέσω ξεχωριστών pins για αποστολή και λήψη. Η 
πληροφορία ελέγχου- συγχρονισμό frame και ρολογιού- γίνεται μέσω τεσσάρων διαφορετικών pins. 
Η συσκευή επικοινωνεί με το McBSP μέσω 32-bit εύρους καταχωρητών ελέγχου που 
προσπελαύνονται από τον εσωτερικό δίαυλο περιφερειακών.  
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Ακολουθεί το διάγραμμα του McBSP : 
 

 
Σχήμα 1.33 : Διάγραμμα McBSP 

 
Η επικοινωνία των δεδομένων επιτυγχάνεται μέσω του αποστολής δεδομένων (DX) pin και 

του λήψης δεδομένων (DR) pin. Η πληροφορία ελέγχου μετακινείται μέσω των CLKX, CLKR, FSX 
και FSR. Στις ’C6000 συσκευές, η επικοινωνία με το McBSP επιτυγχάνεται μέσω 32-bit εύρους 
καταχωρητών ελέγχου, οι οποίοι προσπελαύνονται από τον εσωτερικό δίαυλο δεδομένων. Είτε η 
CPU είτε ο DMA ελεγκτής διαβάζουν τα ληφθέντα δεδομένα από τον καταχωρητή λήψης 
δεδομένων (DRR) και γράφουν τα δεδομένα προς μετάδοση στον καταχωρητή αποστολής 
δεδομένων (DXR). Τα δεδομένα που γράφτηκαν στον DXR μετατοπίζονται στον DX μέσω του 
καταχωρητή μετατόπισης αποστολής (XSR). Ομοίως, τα ληφθέντα δεδομένα από το DR pin 
μετατοπίζονται εντός του καταχωρητή μετατόπισης λήψης (RSR) κι αντιγράφονται στον 
καταχωρητή λήψης buffer (RBR). Έπειτα, αυτός αντιγράφεται στον DRR, ο οποίος μπορεί να 
διαβαστεί από τη CPU ή τον DMA ελεγκτή. Αυτό επιτρέπει ταυτόχρονη μετακίνηση εσωτερικών 
δεδομένων και εξωτερική επικοινωνία δεδομένων. 

Οι καταχωρητές λήψης κι αποστολής δεδομένων (DRR και DXR) βρίσκονται σε θέσεις που 
φαίνονται στον παραπάνω πίνακα. Για τις TMS320C6211/C6711 συσκευές, οι DRR και DXR 
βρίσκονται, επίσης, στις θέσεις μνήμης 30000000h–33FFFFFFh (McBSP 0) και 34000000h–
3FFFFFFFh (McBSP 1). Τόσο η CPU όσο κι ο EDMA ελεγκτής μπορούν να προσπελάσουν τους 
DRR και DXR.  Οποιαδήποτε εγγραφή σε διεύθυνση εντός του εύρους 30000000h – 33FFFFFFh 
ισοδυναμεί με εγγραφή στον DXR του McBSP 0 στη θέση 018C0004h. Μια ανάγνωση σε 
διεύθυνση εντός του εύρους 30000000h–3FFFFFFh ισοδυναμεί με ανάγνωση από τον DRR του 
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McBSP 0 στη θέση 018C0000h. Ομοίως, μια ανάγνωση σε διεύθυνση εντός του εύρους 34000000h–
3FFFFFFFh ισοδυναμεί με ανάγνωση από τον DRR του McBSP 1 στη θέση 01900000h, ενώ μια 
εγγραφή σε διεύθυνση εντός του εύρους 34000000h–3FFFFFFFh ισοδυναμεί με εγγραφή στον DXR 
του McBSP 1 στη θέση 01900004h. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάγνωσης από/ εγγραφής 
στους DRR και DXR στις 3xxxxxxxh ή 018Cxxxxh/0190xxxxh θέσεις. Προσβάσεις στις θέσεις 
018Cxxxxh και 0190xxxxh επιτυγχάνονται μέσω του περιφερειακού διαύλου. Γι’ αυτό, συνίσταται 
ο EDMA να χρησιμοποιεί τις 3xxxxxxxh διευθύνσεις για εξυπηρέτηση της σειριακής θύρας με 
σκοπό την απελευθέρωση του περιφερειακού διαύλου. Οι McBSP καταχωρητές ελέγχου 
τοποθετούνται στις θέσεις 018Cxxxxh/0190xxxxh. 

Οι υπόλοιποι καταχωρητές που είναι προσπελάσιμοι από τη CPU διαμορφώνουν το 
μηχανισμό ελέγχου του McBSP. Το block ελέγχου αποτελείται από εσωτερική παραγωγή ρολογιού, 
frame-συγχρονισμό παραγωγής σήματος κι έλεγχο αυτών, multichannel επιλογή. Αυτό το block 
ενημερώνει τη CPU για σημαντικές διακοπές και τον DMA ελεγκτή για γεγονότα μέσω τεσσάρων 
σημάτων. 

 

 
Σχήμα 1.34 : McBSP Σήματα Διεπαφής 

 

11..33..88..22    MMCCBBSSPP  ΚΚΑΑΤΤΑΑΧΧΩΩΡΡΗΗΤΤΕΕΣΣ  
 
Οι καταχωρητές του McBSP φαίνονται παρακάτω : 
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Σχήμα 1.35 : McBSP Καταχωρητές 

 

Κεφάλαιο 1 – Περιγραφή του Ψηφιακού Επεξεργαστή TMS320C6711 -54-



 

11..33..88..33    ΔΔΙΙΑΑΜΜΟΟΡΡΦΦΩΩΣΣΗΗ  ΣΣΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΘΘΥΥΡΡΑΑΣΣ  
 
Η διαμόρφωση της σειριακής θύρας επιτυγχάνεται μέσω του καταχωρητή ελέγχου SPCR και του 
καταχωρητή ελέγχου pin PCR.  
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Σχήμα 1.36 : MCBSP - SPCR Καταχωρητής 
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Σχήμα 1.37 : MCBSP - PCR Καταχωρητής 
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11..33..88..44    KKΑΑΤΤΑΑΧΧΩΩΡΡΗΗΤΤΕΕΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΥΥ  ΛΛΗΗΨΨΗΗΣΣ  ΚΚΙΙ  ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΟΟΛΛΗΗΣΣ::  RRCCRR  ΚΚΑΑΙΙ  XXCCRR  
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Σχήμα 1.38 : MCBSP – RCR/XCR Καταχωρητής 

 

11..33..88..55    ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΟΟΛΛΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΛΛΗΗΨΨΗΗ  ΔΔΕΕΔΔΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  
 
Η πράξη λήψης είναι triple-buffered κι η πράξη αποστολής είναι double-buffered. Τα ληφθέντα 
δεδομένα καταφθάνουν στον DR και μετατοπίζονται στον RSR. Μόλις ληφθεί ένα πλήρες στοιχείο 
(8, 12, 16, 20, 24 ή 32 bits), ο RSR αντιγράφεται στον RBR μόνο αν ο RBR δεν είναι γεμάτος. Τότε, 
ο RBR αντιγράφεται στον DRR εκτός κι αν ο DRR έχει διαβαστεί από τη CPU ή από τον DMA 
ελεγκτή. Τα δεδομένα προς αποστολή γράφονται από τη CPU ή τον DMA ελεγκτή στον DXR. Αν 
δεν υπάρχουν δεδομένα στον XSR, η τιμή στον DXR αντιγράφεται στον XSR. Αλλιώς, ο DXR 
αντιγράφεται στον XSR όταν το τελευταίο bit δεδομένων μετατοπιστεί στο DX. Μετά το 
συγχρονισμό αποστολής frame, ο XSR στέλνει τα δεδομένα προς αποστολή στο DX. 
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11..33..88..66    RREESSEETTTTIINNGG  TTHHEE  SSEERRIIAALL  PPOORRTT::  ((RR//XX))RRSSTT,,  GGRRSSTT,,  AANNDD  RREESSEETT  
 
Η σειριακή θύρα μπορεί να γίνει reset με τους παρακάτω δύο τρόπους : 

• To reset συσκευής ( RESET pin είναι χαμηλό) θέτει τον πομπό, το δέκτη και τη γεννήτρια 

ρυθμού δειγματοληψίας στο reset. Όταν μετακινηθεί το reset συσκευής       ( RESET = 1), 

 FRST  =  GRST  =  RRST  = XRST  = 0, κρατώντας τη σειριακή θύρα στη reset 
κατάσταση. 

• Ο πομπός και δέκτης της σειριακής θύρας μπορούν να γίνουν reset ανεξάρτητα από τα 

XRST και  RRST bits του SPCR. Η γεννήτρια ρυθμού δειγματοληψίας γίνεται reset  από 

το  GRST bit του SPCR. 
 

 

 
 
• Device reset ή McBSP reset : Όταν το McBSP γίνει reset από το reset συσκευής ή το 

McBSP reset, γίνεται reset της μηχανής στην αρχική της κατάσταση. Τα bits RFULL, 
RRDY και RSYNCERR μαζί με τα bits XEMPTY, XRDY και XSYNCERR καθαρίζονται. 

• Device reset : Όταν το McBSP γίνει reset λόγω του reset της συσκευής, η σειριακή θύρα 
γίνεται reset. Όλα τα pins εισόδου και τα pins τριών καταστάσεων πρέπει να βρίσκονται σε 
γνωστή κατάσταση. Το pin εξόδου, DX, είναι σε κατάσταση υψηλής αντίστασης. Αφού, η 
γεννήτρια ρυθμού δειγματοληψίας έχει, επίσης, γίνει reset (GRST = 0),το ρολόι της 
γεννήτριας, CLKG, οδηγείται από μια εσωτερική πηγή ρολογιού διαίρεσης με το 2 και το 
frame σήμα, FSG, δεν παράγεται. Η εσωτερική πηγή ρολογιού στις ’C6211/C6711 είναι το 
CPU ρολόι, ενώ στις ’C6211/C6711 είναι το CPU/2 ρολόι. Όταν η συσκευή εγκαταλείψει 

το reset, η σειριακή θύρα παραμένει στη reset κατάσταση ( (R/X)RST =  FRST = 0). Στη 

reset κατάσταση, τα pins της θύρας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για I/O γενικού σκοπού. 
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• McBSP reset : Όταν  RRST =0 και XRST =0, το McBSP γίνεται reset. Όλα τα pins 
εισόδου, DR και CLKS, βρίσκονται σε γνωστή κατάσταση. Το FS(R/X) οδηγείται σε 
ανενεργή κατάσταση όπως και το FS(R/X)P, αν είναι έξοδος. Αν τα CLK(R/X) έχουν 

προγραμματιστεί ως έξοδοι, οδηγούνται από το CLKG, δεδομένου ότι  GRST = 1. Tο DX 
pin είναι σε κατάσταση υψηλής αντίστασης, όταν ο πομπός γίνει reset. Κατά την κανονική 
λειτουργία η γεννήτρια ρυθμού δειγματοληψίας μπορεί να γίνει reset γράφοντας 0 στο 

 GRST . Το  GRST πρέπει να είναι χαμηλό μόνο όταν ούτε ο πομπός αλλά ούτε κι ο 
δέκτης χρησιμοποιούν τη γεννήτρια. Τότε, το εσωτερικό ρολόι παραγωγής ρυθμού 
δειγματοληψίας CLKG, και το frame sync σήμα του (FSG) γίνονται ανενεργά (χαμηλό). 

Όταν η γεννήτρια δεν είναι στη reset κατάσταση (  GRST = 1), τα FSR και FSX είναι στην 

ανενεργή κατάσταση όταν   RRST = 0 και XRST = 0 και ας είναι έξοδοι που οδηγούνται 
από το FSG. Αυτό εξασφαλίζει ότι όταν μόνο ένα τμήμα του McBSP είναι reset, το 

υπόλοιπο μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του αν  FRST = 1 και το frame sync οδηγείται 
από το FSG. 

• Sample-rate generator reset : Αν θέλουμε να γίνει reset αυτή όταν ούτε ο πομπός αλλά ούτε 
κι ο δέκτης οδηγούνται από τα CLKG και FSG, μπορούμε να προγραμματίσουμε το 

 GRST στον SRGR στο 0. Τα CLKG και FSG γίνονται ανενεργά. Όταν  GRST  = 1, το 

CLKG τρέχει όπως προγραμματίστηκε στον SRGR. Αν   FRST = 1, το FSG γίνεται ενεργό 
μετά το πέρας οκτώ κύκλων. 

Η διαδικασία αρχικοποίησης της σειριακής θύρας έχει ως εξής : 

1) Θέτουμε XRST =  RRST =  FRST = 0 στον SPCR. Αν η συσκευή έχει γίνει reset, αυτό το 
βήμα δε χρειάζεται. 

2) Προγραμματίζουμε μόνο τους McBSP configuration καταχωρητές, όχι τους καταχωρητές 
δεδομένων, όπως απαιτείται όταν η σειριακή θύρα είναι σε κατάσταση reset 

( XRST =  RRST =  FRST = 0). 
3) Αναμένουμε δύο bit clocks, ώστε να διασφαλιστεί ο ορθός εσωτερικός συγχρονισμός. 
4) Θέτουμε την επιθυμητή ροή δεδομένων. 

5) Θέτουμε XRST =  RRST = 1 για να ενεργοποιήσουμε τη θύρα. Η τιμή που γράφτηκε στον 
SPCR πρέπει να έχει αλλαγμένα μόνο τα reset bits στο 1 και τα υπόλοιπα πεδία πρέπει να 
έχουν την ίδια τιμή με το βήμα 2. 

6) Θέτουμε  FRST = 1. Αν είναι ο frame master, το McBSP είναι έτοιμο να μεταδώσει ή να 
λάβει δεδομένα. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

1) Τα κατάλληλα πεδία στους configuration καταχωρητές της θύρας SPCR, PCR, RCR, XCR, 
και SRGR πρέπει να τροποποιούνται μόνο όταν το τμήμα της θύρας που επηρεάζουν είναι 
στη reset κατάσταση. 

2) Ο καταχωρητής μετάδοσης δεδομένων, DXR, πρέπει να φορτωθεί από τη CPU ή τη DMA 

μόνο όταν XRST = 1.  
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3) Οι καταχωρητές επιλογής multichannel MCR, XCER και RCER μπορούν να 
τροποποιηθούν οποτεδήποτε αρκεί να μη χρησιμοποιούνται από το τρέχον block στη 
multichannel επιλογή. 

 

11..33..88..77    ΚΚΑΑΘΘΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΤΤΟΟΙΙΜΜΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  
 
Τα RRDY και XRDY φανερώνουν την ετοιμότητα του McBSP δέκτη και πομπού. Εγγραφές και 
αναγνώσεις από τη θύρα μπορούν να συγχρονιστούν με τις παρακάτω μεθόδους : 

• Polling RRDY και XRDY. 
• Χρησιμοποιώντας τα γεγονότα που στάλθηκαν από τον DMA ελεγκτή (REVT και XEVT). 
• Χρησιμοποιώντας  διακοπές στη CPU (RINT και XINT) που τα γεγονότα παράγουν. 
 

11..33..88..88    ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΕΕΤΤΟΟΙΙΜΜΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΟΟΛΛΗΗΣΣ::  XXEEVVTT,,  XXIINNTT,,  ΚΚΑΑΙΙ  XXRRDDYY  
 
Αν XRDY = 1 τα περιεχόμενα του DXR έχουν αντιγραφεί στον XSR και ο DXR είναι έτοιμος να 
φορτωθεί με μια νέα λέξη δεδομένων. Όταν οι μεταβάσεις του πομπού από το reset στο non-reset 
(XRST μεταβάσεις από το 0 στο 1), το XRDY, επίσης, μεταβαίνει από το 0 στο 1, φανερώνοντας 
ότι ο DXR είναι έτοιμος για νέα δεδομένα. Μόλις αυτά φορτωθούν στη CPU ή τον DMA ελεγκτή, 
XRDY=0. Όμως, μόλις τα δεδομένα αυτά αντιγραφούν από το DXR στο XSR, το XRDY μεταβαίνει 
πάλι από το 0 στο 1. Η CPU ή ο DMA ελεγκτής μπορούν να γράψουν στον DXR αν και ο XSR δεν 
έχει ακόμα μετατοπιστεί στο DX. Το XRDY οδηγεί άμεσα το γεγονός συγχρονισμού αποστολής 
στον DMA ελεγκτή μέσω του XEVT. Επίσης, η διακοπή αποστολής (XINT) στη CPU μπορεί να 
οδηγηθεί από το XRDY αν XINTM = 00b (default τιμή) στον SPCR. 
 

11..33..88..99    CCPPUU  ΔΔΙΙΑΑΚΚΟΟΠΠΕΕΣΣ::  ((RR//XX))IINNTT  
 
Η διακοπή λήψης (RINT) και αποστολής (XINT) στη CPU αλλάζουν την κατάσταση της θύρας. 
Υπάρχουν τέσσερις επιλογές για τη διαμόρφωση των παραπάνω διακοπών. Αυτές τίθενται από το 
πεδίο receive/transmit interrupt mode, (R/X)INTM, στον SPCR. Οι πιθανές τιμές του mode και τα 
configurations που αναπαριστούν είναι : 

• (R/X)INTM = 00b. Διακοπή σε κάθε σειριακό στοιχείο, παρακολουθώντας τα (R/X)RDY 
bits στον SPCR. 

• (R/X)INTM = 01b. Διακοπή στο τέλος του subframe (16 στοιχεία ή λιγότερα). 
• (R/X)INTM = 10b. Διακοπή σε περίπτωση εντοπισμού παλμών συγχρονισμού frame. Αυτό 

παράγει μια διακοπή και στην περίπτωση που ο πομπός/ δέκτης είναι στο reset. Αυτό 
επιτυγχάνεται με το συγχρονισμό του εισερχόμενου frame sync παλμού με το CPU ρολόι 
και την αποστολή του σε αυτή μέσω του (R/X)INT. 

• (R/X)INTM = 11b. Διακοπή σε περίπτωση λάθους στο συγχρονισμό frame.  
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11..33..88..1100    MMCCBBSSPP  SSTTAANNDDAARRDD  OOPPEERRAATTIIOONN  
 
Κατά τη διάρκεια μιας σειριακής μεταφοράς, υπάρχουν τυπικά ανενεργές περίοδοι της θύρας.  Όταν 
το McBSP δε βρίσκεται στη reset κατάσταση, μια μεταφορά μπορεί να αρχικοποιηθεί 
προγραμματίζοντας το (R/X)PHASE = 0 για ένα single-phase frame με  τον απαιτούμενο αριθμό 
στοιχείων, (R/X)FRLEN1, από 1 έως 128 ((R/X)FRLEN1 = 00h έως 7Fh). Το απαιτούμενο μήκος 
στοιχείου καθορίζεται στο (R/X)WDLEN1 πεδίο του (R/X)CR. Αν απαιτείται dual-phase frame, 
τότε RPHASE = 1 και κάθε (R/X)FRLEN(1/2) μπορεί να τεθεί σε οποιαδήποτε τιμή μεταξύ 00h και 
7Fh. 
 

 
 
Παραπάνω φαίνεται ένα single-phase frame δεδομένων ενός 8-bit στοιχείου. Αφού η 

μεταφορά αυτή καθορίστηκε για 1-bit καθυστέρηση, τα δεδομένα στα DX και DR pins είναι 
διαθέσιμα ένα bit clock αφού το FS(R/X) γίνει ενεργό. Ακολουθούνται, βέβαια, οι παρακάτω 
υποθέσεις : 

• (R/X)PHASE = 0 ⇒ single-phase frame. 
• (R/X)FRLEN1 = 0b ⇒ ένα στοιχείο/ frame. 
• (R/X)WDLEN1 = 000b ⇒ 8bits/ element. 
• (R/X)FRLEN2 = (R/X)WDLEN2 = ΤΙΜΗ ⇒ αγνοείται. 
• CLK(R/X)P = 0 ⇒ τα ληφθέντα δεδομένα προκύπτουν στην κατερχόμενη ακμή και τα 

μεταδιδόμενα στην ανερχόμενη. 
• FS(R/X)P = 0 ⇒ χρήση των ενεργών (υψηλά) frame sync σημάτων. 
• (R/X)DATDLY = 01b ⇒ 1-bit καθυστέρηση. 

 
Λήψη 
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Αποστολή 

 
 

11..33..88..1111    ΜΜΕΕΓΓΙΙΣΣΤΤΗΗ  ΣΣΥΥΧΧΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  FFRRAAMMEE    
 
Η συχνότητα frame καθορίζεται από την παρακάτω εξίσωση : 
 

 
 
η οποία υπολογίζει την περίοδο μεταξύ των σημάτων frame συγχρονισμού. Όσο η συχνότητα 
αποστολής frame αυξάνεται, η ανενεργή περίοδος μεταξύ των frames για γειτονικές μεταδόσεις 
τείνει στο 0. Ο ελάχιστος χρόνος μεταξύ των παλμών συγχρονισμού frame ισούται με τον αριθμό 
των μεταδιδόμενων bits ανά frame. Ο χρόνος αυτός ορίζει και μέγιστη συχνότητα frame, η οποία 
προκύπτει από την εξίσωση : 
 

 
 

11..33..88..1122    ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗ  BBIITT  
 
Κανονικά, όλες οι μεταφορές στον McBSP γίνονται με το MSB 1ο. Όμως, μερικά 8-bit πρωτόκολλα 
δεδομένων απαιτούν το LSB πρώτα. Θέτοντας (R/X)COMPAND = 01b στον (R/X)CR, η διάταξη 
των bit για 8-bit στοιχεία αντιστρέφεται (LSB πρώτα) προτού σταλεί στη θύρα. 
 

11..33..88..1133    ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΙΙΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΡΡΟΟΛΛΟΟΙΙ  ΚΚΑΑΙΙ  FFRRAAMMIINNGG 
 
Ο McBSP διαθέτει πολλούς τρόπους επιλογής του χρονισμού και του framing τόσο για το δέκτη 
όσο και για τον πομπό. Αυτά μπορούν να σταλούν και σε όλες τις πλευρές της γεννήτριας ρυθμού 
δειγματοληψίας. Ακολουθεί το κύκλωμα επιλογής χρονισμού και framing: 
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Σχήμα 1.39 : Κύκλωμα Επιλογής Χρονισμού και Framing 

 

11..33..88..1144    SSAAMMPPLLEE  RRAATTEE  GGEENNEERRAATTOORR  CCLLOOCCKKIINNGG  AANNDD  FFRRAAMMIINNGG  
 
Η γεννήτρια αυτή αποτελείται από έναν διαιρέτη ρολογιού τριών σταδίων, ο οποίος παρέχει 
προγραμματιζόμενο ρολόι δεδομένων (CLKG) και framing σήμα (FSG), όπως φαίνεται παρακάτω. 
Τα CLKG και FSG είναι McBSP εσωτερικά σήματα που μπορούν να προγραμματιστούν ώστε να 
οδηγήσουν το χρονισμό λήψης/ αποστολής, CLK(R/X), και το framing, FS(R/X). Η γεννήτρια 
μπορεί να οδηγηθεί από ένα εσωτερικό ρολόι. Τα τρία στάδια του κυκλώματος της γεννήτριας 
υπολογίζουν : 

• Clock divide-down (CLKGDV): Ο αριθμός των input clocks ανά data bit clock. 
• Frame περίοδος (FPER) σε data bit clocks. 
• Frame width (FWID): Tο width ενός ενεργού frame παλμού σε data bit clocks. Επίσης, ο 

εντοπισμός ενός frame παλμού κι η διεργασία συγχρονισμού ρολογιού επιτρέπουν το 
συγχρονισμό του clock divide-down με έναν εισερχόμενο frame παλμό.  
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Σχήμα 1.40 : Κύκλωμα Παραγωγής Ρυθμού Δειγματοληψίας 

 

11..33..88..1155    MMUULLTTIICCHHAANNNNEELL  SSEELLEECCTTIIOONN  OOPPEERRAATTIIOONN  
 
Πολλαπλά κανάλια μπορούν να επιλεγούν ανεξάρτητα για τον πομπό και το δέκτη διαμορφώνοντας 
το McBSP μ’ ένα single-phase frame. Κάθε frame αναπαριστά ένα TDM stream δεδομένων. Ο 
αριθμός των στοιχείων ανά frame που αναπαριστάται από το (R/X)FRLEN1 φανερώνει τον αριθμό 
των διαθέσιμων καναλιών προς επιλογή. Γι’ αυτό, για να εξοικονομηθεί μνήμη και εύρος ζώνης στο 
δίαυλο, η multichannel επιλογή επιτρέπει την ανεξάρτητη ενεργοποίηση συγκεκριμένων στοιχείων 
για αποστολή και λήψη. Μέχρι 32 στοιχεία σε ένα bit stream των μέχρι και 128 στοιχείων μπορούν 
να ενεργοποιηθούν στο χρόνο. 

Αν δεν έχει ενεργοποιηθεί ένα στοιχείο λήψης : 
• Το RRDY δεν τίθεται στο 1 κατά τη λήψη του τελευταίου bit του στοιχείου. 
• Το RBR δεν αντιγράφεται στον DRR κατά τη λήψη του τελευταίου bit του στοιχείου. Γι’ 

αυτό, το RRDY δε γίνεται ενεργό. Αυτό το χαρακτηριστικό υποδηλώνει ότι δεν παράγονται 
διακοπές ή γεγονότα συγχρονισμού για αυτό το στοιχείο. 

Αν δεν έχει ενεργοποιηθεί ένα στοιχείο αποστολής : 
• Το DX είναι σε κατάσταση υψηλής αντίστασης. 
• Μια DXR-προς-XSR μεταφορά δεν ενεργοποιείται αυτόματα στο τέλος της σειριακής 

αποστολής του στοιχείου. 

• Τα XEMPTY και XRDY δεν επηρεάζονται από το τέλος της αποστολής του στοιχείου. 
Ένα ενεργοποιημένο στοιχείο αποστολής μπορεί να έχει τα δεδομένα του masked ή 

απεσταλμένα. Στην 1η περίπτωση, το DX pin οδηγείται σε κατάσταση υψηλής αντίστασης αν και το 
κανάλι της αποστολής έχει ενεργοποιηθεί. 

Κατά τη λειτουργία πολλαπλών καναλιών χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι καταχωρητές 
ελέγχου: 

• Ο multichannel καταχωρητής ελέγχου (MCR). 
• Ο transmit channel enable καταχωρητής (XCER). 
• Ο receive channel enable καταχωρητής (RCER). 
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11..44    ΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΣΣΤΤΕΕΣΣ  
 
Παρέχονται δύο 32-bit γενικού σκοπού χρονιστές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για : 

• Χρονικά γεγονότα. 
• Γεγονότα μέτρησης. 
• Παραγωγή παλμών. 
• Διακοπές στη CPU. 
• Αποστολή γεγονότων συγχρονισμού στον EDMA. 
Οι χρονιστές έχουν δύο modes σηματοδότησης και μπορούν να χρονιστούν από εσωτερική ή 

εξωτερική πηγή, διαθέτοντας ένα pin εισόδου κι ένα εξόδου, (TINP και TOUT).  
Μ’ ένα εσωτερικό ρολόι, για παράδειγμα, ο χρονιστής μπορεί να σηματοδοτήσει έναν 

εξωτερικό A/D ή να προκαλέσει τον EDMA ελεγκτή να εκκινήσει μια μεταφορά. Μ’ ένα εξωτερικό 
ρολόι, ο χρονιστής μπορεί να μετρήσει εξωτερικά γεγονότα και να διακόψει τη CPU μετά από έναν 
καθορισμένο αριθμό αυτών. Ακολουθεί το διάγραμμα των χρονιστών. 

 

 
Σχήμα 1.41 : Διάγραμμα Χρονιστών 
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11..44..11    ΚΚΑΑΤΤΑΑΧΧΩΩΡΡΗΗΤΤΕΕΣΣ  ΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  
 
Οι τρεις καταχωρητές που διαμορφώνουν την πράξη χρονισμού είναι οι : 

 
Σχήμα 1.42 : Καταχωρητές Χρονισμού 

11..44..22    RREESSEETTTTIINNGG  ΤΤΩΩΝΝ  ΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΣΣΤΤΩΩΝΝ  ΚΚΙΙ  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ::  GGOO  
ΚΚΑΑΙΙ  HHLLDD 
 

Τα GO και HLDσήματα ενεργοποιούν τα εξής χαρακτηριστικά : 
 

 
 
Η διαμόρφωση ενός χρονιστή απαιτεί τρία βασικά βήματα : 

1) Αν ο χρονιστής δε βρίσκεται σε hold κατάσταση, τοποθετείται, θέτοντας HLD = 0. Μετά το 
reset της συσκευής, ο χρονιστής βρίσκεται ήδη στη hold κατάσταση. 

2) Εγγραφή της επιθυμητής τιμής στον timer period καταχωρητή. 

3) Εκκίνηση του χρονιστή, θέτοντας τα GO και HLD  bits του timer control καταχωρητή στο 
1 και ταυτόχρονα γράφοντας τις επιθυμητές τιμές στον timer control καταχωρητή. 

11..44..33    ΜΜΕΕΤΤΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΣΣΤΤΗΗ  
 
Ο μετρητής του χρονιστή λειτουργεί στο ρυθμό ρολογιού της CPU. Όμως, η μέτρηση 
ενεργοποιείται στη low-to-high μετάβαση της πηγής ενεργοποίησης μέτρησης του χρονιστή. Αυτή 
εντοπίζεται από το παραπάνω κύκλωμα και παράγεται ένας παλμός.  

Ο μετρητής μετρά από 0 έως N. Έστω το παράδειγμα όπου η περίοδος είναι 2 κι έχει 
επιλεγεί το CPU ρολόι/4 ως η πηγή του ρολογιού χρονιστή (CLKSRC = 1). Κατά την εκκίνηση, ο 
χρονιστής μετρά την εξής ακολουθία : 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 0, 0, 0…. Αν κι ο 
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μετρητής μετρά από το 0 έως το 2, η περίοδος είναι 8 (2*4) CPU κύκλους ρολογιού αντί για 12 
(3*4). Συνεπώς, η περίοδος της μέτρησης προς τα κάτω είναι η τιμή του TIMER PERIOD κι όχι η 
TIMER PERIOD+1. 

11..55    ΕΕΠΠΙΙΛΛΟΟΓΓΕΕΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΚΚΟΟΠΠΩΩΝΝ  ΚΚΙΙ  ΕΕΞΞΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΚΚΟΟΠΠΕΕΣΣ  
 
Υπάρχουν 32 πηγές διακοπών. Η CPU, όμως, διαθέτει μόνο 12 προς χρήση. Ο επιλογέας διακοπών 
επιτρέπει την επιλογή και δημιουργία προτεραιοτήτων σε 12 από τις 32 διακοπές. Επίσης, επιτρέπει 
την αποδοτική αλλαγή της πολικότητας των εξωτερικών εισόδων διακοπών. 

Παρατίθενται οι διαθέσιμες διακοπές και σημειώνεται ότι μοιάζουν με τα ΕDMA γεγονότα 
συγχρονισμού. Διαφέρουν 1ον: στο ότι ο McBSP παράγει ξεχωριστά τις διακοπές και τα γεγονότα 
και 2ον : στο ότι το DSPINT έχει μεταφερθεί από τη θέση 10000b στη 00000b. 

 

 
Σχήμα 1.43 : Διαθέσιμες Διακοπές 
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11..55..11  IINNTTEERRRRUUPPTT  SSEELLEECCTTOORR  ΚΚΑΑΤΤΑΑΧΧΩΩΡΡΗΗΤΤΕΕΣΣ  
 
Ακολουθούν οι καταχωρητές επιλογής διακοπών :  

 
Σχήμα 1.44 : Καταχωρητές Επιλογής Διακοπών 

11..55..22  ΔΔΙΙΑΑΜΜΟΟΡΡΦΦΩΩΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΠΠΙΙΛΛΟΟΓΓΕΕΑΑ  ΔΔΙΙΑΑΚΚΟΟΠΠΩΩΝΝ  
 
Οι καταχωρητές επιλογής διακοπών διαμορφώνονται μια φορά μετά το reset κατά τη διάρκεια της 
αρχικοποίησης και πριν την ενεργοποίηση των διακοπών. Μόλις αυτοί τεθούν, ο καταχωρητής 
σημαίας διακοπής θα πρέπει να καθαριστεί από το χρήστη μετά από κάποια καθυστέρηση ώστε να 
μετακινηθούν οποιεσδήποτε πλαστές μεταβάσεις που δημιουργήθηκαν κατά τη διαμόρφωση. 
Βέβαια, η διαμόρφωση μπορεί να γίνει και σε άλλη χρονική στιγμή, αλλά οι πλαστές συνθήκες 
διακοπής ενδέχεται να εντοπιστούν από τη CPU. 

11..66    PPOOWWEERR--DDOOWWNN  ΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΗΗ  
 
Η περισσότερη από τη λειτουργική ισχύ της CMOS λογικής διασκορπίζεται κατά την εναλλαγή του 
κυκλώματος από τη μία λογική κατάσταση στην άλλη. Εμποδίζοντας την εναλλαγή αυτή ή ένα 
τμήμα της, μπορούμε να επιτύχουμε σημαντική εξοικονόμηση ισχύος χωρίς να χαθεί το περιεχόμενο 
δεδομένων και λειτουργίας. Τα PD1, PD2 και PD3 είναι τα τρία power-down modes διαθέσιμα γι’ 
αυτή τη λειτουργία. Το mode PD1 μπλοκάρει τις εσωτερικές εισόδους ρολογιού στο όριο της CPU, 
αποτρέποντας την εναλλαγή μεγάλου τμήματος της λογικής. Το PD1 σταματά αποδοτικά τη CPU. 
Επιπρόσθετη εξοικονόμηση επιτυγχάνεται με τη power-down mode PD2, όπου ολόκληρη η on-chip 
δομή ρολογιού μαζί με τους πολλαπλούς buffers γίνεται halted στην έξοδο του PLL. Το PD3 είναι 
σαν το PD2 αλλά επίσης αποσυνδέει την εξωτερική πηγή ρολογιού CLKIN από το PLL. Το wake-
up από το PD3 διαρκεί περισσότερο από αυτό από το PD2, επειδή το PLL χρειάζεται να 
επανακλειδωθεί. 

Στις ’C6201/C6202/C6701, τόσο τα PD2 όσο και τα PD3 σήμαρα εισάγουν το PD pin για 
εξωτερική αναγνώριση των δύο power-down modes. Αν και οι ’C6211/C6711 διαθέτουν power-
down modes ίδιες με τις παραπάνω, δεν υπάρχει PD pin που να οδηγείται εξωτερικά. Επιπλέον, η 
IDLE εντολή παρέχει μικρότερη κατανάλωση της CPU εκτελώντας συνεχόμενα NOPs.  

Οι power-down modes κι οι wake-up μέθοδοί τους προγραμματίζονται θέτοντας τα bits 10-
15 του CSR, PWRD πεδίο. Οι PD2, PD3 modes μπορούν να εγκαταλειφθούν μόνο κατά το reset της 
συσκευής, ενώ η PD1 mode μπορεί επίσης να τερματιστεί από μια ενεργοποιημένη διακοπή ή 
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οποιαδήποτε άλλη μέσω των bits 13, 14 του CSR. Όταν γράφουμε στον CSR,όλα τα bits του PWRD 
πεδίου πρέπει να τεθούν την ίδια στιγμή. Η λογική 0 θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί όταν γράφουμε 
σε δεσμευμένα πεδία του CSR. 

 

 
Σχήμα 1.45 : Χαρακτηριστικά των power-down modes 

 

11..77    TTLLCC332200AADD553355  ––  ΜΜΕΕΤΤΑΑΤΤΡΡΟΟΠΠΕΕΑΑΣΣ  AA//DD,,  DD//AA  
 
O TLC320AD535 κωδικοποιητής/αποκωδικοποιητής φωνής/δεδομένων διπλού καναλιού είναι μια 
mixed-signal broadband συσκευή συνδετικότητας ενσωματωμένη στην TMS320C6711 κάρτα. Ο 
TLC320AD535 αποτελείται από έναν κωδικοποιητή/ αποκωδικοποιητή δύο καναλιών κι ένα 
αναλογικό υβριδικό κύκλωμα με δύο ανεξάρτητες σειριακές θύρες για επικοινωνία με το host 
επεξεργαστή κι εξωτερικές αντιστάσεις, πυκνωτές που θέτουν το gain και τους πόλους του φίλτρου. 
Η συσκευή, επίσης, περιέχει θέση για μικρόφωνο κι ενίσχυση, δυνατότητες audio mixing 
capabilities στο κανάλι φωνής, προγραμματιζόμενο έλεγχο gain και τρεις (SPKR_LEFT, 
SPKR_RIGHT και MONOUT) speaker οδηγούς. Η συσκευή λειτουργεί είτε με 5-V αναλογικό, 5-V 
ψηφιακό και 5-V monitor power supply είτε με 3.3-V αναλογικό, 3.3-V ψηφιακό και 5-V monitor 
power supply είτε με 5-V αναλογικό, 3.3-V ψηφιακό και 5-V monitor power supply. Είναι 
διαθέσιμη σ’ένα απλό 64-pin PM (QFP) πακέτο. 

Συνοπτικά, τα χαρακτηριστικά της συσκευής είναι τα ακόλουθα : 

• Αναλογικές, Ψηφιακές και Monitor Amp Power Supplies: 5 V ή 3.3 V.  
• Ξεχωριστές Power-Down Modes Λογισμικού για κανάλια δεδομένων και φωνής.  
• Ανεξάρτητους Ρυθμούς Δειγματοληψίας για δεδομένα και φωνή στα 8 kHz με μέγιστο τα 

11.025 kHz.  
• 16-bit επεξεργασία σήματος.  
• Δυναμικό Εύρος 80 dB στα κανάλια δεδομένων και φωνής. 
• Συνολικό Signal-to-Noise + Distortion στα 77 dB για τους ADCs.  
• Συνολικό Signal-to-Noise + Distortion στα 74 dB για τους DACs.  
• Προγραμματιζόμενοι Gain Ενισχυτές.  
• 600-  TAPI Audio και Data Οδηγούς Καναλιών.  
• 60-  Headphone Driver με προγραμματιζόμενο Gain Ενισχυτή. 
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• 8-  AT41 Differential Speaker Driver με προγραμματιζόμενο Gain Ενισχυτή. 
• Mέγιστο Microphone Bias : 5 mA στα 2.5 V/1.5 V.  
• Mέγιστο Handset Reference : 2.5 mA στα 2.5 V/1.5 V.  
• Mέγιστο Data Channel Reference : 10 mA στα 2.5 V/1.5 V.  
• 5-V MVDD Power Reset Κύκλωμα . 
• Flash Write Enable Κύκλωμα  για εγγραφή στη Flash συσκευή Μνήμης.  
• Διαθέσιμο σ’ένα 64-Pin PM (QFP) πακέτο που λειτουργεί από τους -40°C έως 85°C. 

Ακολουθεί, το διάγραμμα λειτουργίας της συσκευής : 

 

 

Σχήμα 1.46 : Διάγραμμα TLC320AD535 
 
Το λογικό διάγραμμα του κωδικοποιητή/αποκωδικοποιητή του καναλιού φωνής είναι το 

ακόλουθο : 
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Σχήμα 1.47 : Λογικό Διάγραμμα του κωδικοποιητή/αποκωδικοποιητή του καναλιού φωνής 

11..77..11    ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΕΕΣΣ  CCOODDEECC  
 
Η συσκευή υλοποιεί τις συναρτήσεις που απαιτούνται για τα δύο κανάλια : A/D μετατροπή, D/A 
μετατροπή, χαμηλοπερατό φιλτράρισμα, έλεγχο των gains της αναλογικής εισόδου κι εξόδου, 
εσωτερική υπερδειγματοληψία μαζί με εσωτερικό αποδεκατισμό, παρεμβολή και δύο 16-bit 
διεπαφές σειριακής θύρας στο host επεξργαστή.  

11..77..22    ΥΥΒΒΡΡΙΙΔΔΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΕΕΣΣ  
 
Το υβριδικό κύκλωμα στο φωνητικό κανάλι περιέχει ολοκληρωμένους ενισχυτές των οποίων τα 
gains κι οι συχνότητες του φίλτρου πόλων τίθενται από εξωτερικές αντιστάσεις και πυκνωτές. Αυτό 
επιτρέπει το μέγιστο ελιγμό στη δημιουργία προσαρμογών για μεταβολές στην πλακέτα και στα 
διεθνή πρότυπα. 
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11..77..33    ΣΣΥΥΧΧΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ  
 
Η συσκευή υποστηρίζει ρυθμούς δειγματοληψίας μέχρι και 11.025 kHz. Ο ρυθμός αυτός τίθεται 
από τη συχνότητα του κυρίως ρολογιού του codec που είναι είσοδος στη σειριακή θύρα γι ‘αυτό το 
κανάλι.  

Η συχνότητα δειγματοληψίας μετατροπής προκύπτει από το εσωτερικά παραγόμενο 
κύκλωμα διαίρεσης του κυρίως ρολογιού, με βάση την ακόλουθη εξίσωση : 

 

 
 
Το XX_MCLK αναφέρεται είτε στο codec ρολόι καναλιού φωνής είτε δεδομένων (VC_MCLK είτε 
DT_MCLK) που οδηγείται στον codec εξωτερικά από το κύκλωμα διαίρεσης του κυρίως ρολογιού.  

11..77..44    AADDCC  ΚΚΑΑΝΝΑΑΛΛΙΙ  
 
Τα σήματα εισόδου ενισχύονται και φιλτράρονται από on-chip buffers προτού εφαρμοστούν στις 
αντίστοιχες ADC εισόδους. Στην περίπτωση του καναλιού φωνής, είσοδοι από την είσοδο του 
μικροφώνου και τη handset είσοδο ενδέχεται να αθροιστούν μεταξύ τους πριν ενισχυθούν από τη 
ADC γραμμή PGA. O ADC μετατρέπει το σήμα εισόδου σε διακριτής εξόδου ψηφιακές λέξεις σε 
μορφή συμπληρώματος ως προς 2. Αυτές οι 16-bit ψηφιακές λέξεις, που αναπαριστούν 
δειγματοληπτημένες τιμές του αναλογικού σήματος εισόδου, στέλνονται στο host μέσω της 
διεπαφής σειριακής θύρας. Σε περίπτωση που ο ADC φτάσει στη μέγιστη αναπαριστόμενη τιμή του, 
τίθεται ο καταχωρητής ελέγχου σημαίας και μάλιστα το bit υπερχείλισης. Αυτό το bit φαίνεται στο 
D0 στον καταχωρητή 2 του καναλιού δεδομένων ή στον καταχωρητή 5 του καναλιού φωνής.       

11..77..55    DDAACC  ΚΚΑΑΝΝΑΑΛΛΙΙ  
 
O DAC λαμβάνει 16-bit ψηφιακές λέξεις σε μορφή συμπληρώματος ως προς 2 από το host μέσω της 
διεπαφής σειριακής θύρας για κάθε κανάλι. Τα δεδομένα μετατρέπονται σε αναλογικά από τους 
αντίστοιχους sigma-delta DACs που αποτελούνται από ψηφιακό φίλτρο παρεμβολής και ψηφιακό 
διαμορφωτή. Οι έξοδοι αυτών περνούν από εσωτερικά χαμηλοπερατά φίλτρα ώστε να ολοκληρωθεί 
η ανακατασκευή σήματος σε αναλογικό σήμα. Τέλος,  τα αναλογικό σήμα περνά σε buffers και 
ενισχύεται. Το gain των ενισχυτών εξόδου προγραμματίζεται μέσω των καταχωρητών ελέγχου του 
codec. 
 Οι ADC και DAC μετατροπές είναι σύγχρονες και phase-locked. 

11..77..66    ΣΣΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑ  
 
Για αποστολή δεδομένων από τον ADC ή στον DAC χρησιμοποιείται πρωτεύουσα (primary) 
σειριακή επικοινωνία. Μια δευτερεύουσα (secondary) επικοινωνία διαβάζει ή γράφει λέξεις στους 
καταχωρητές ελέγχου, οι οποίοι ελέγχουν τις επιλογές της διαμορφώσης κυκλώματος της συσκευής. 
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Ο σκοπός των δύο διαφορετικών τύπων επικοινωνίας είναι να επιτραπεί η μεταφορά 
δεδομένων μετατροπής κι ελέγχου μέσω της ίδιας σειριακής θύρας. Μια πρωτεύουσα μεταφορά 
λαμβάνει χώρα σε κάθε περίοδο μετατροπής, ενώ μια δευτερεύουσα μόλις ζητηθεί. Οι καταχωρητές 
ελέγχου 1 και 2 γράφονται ή διαβάζονται από τη σειριακή θύρα του καναλιού δεδομένων ενώ οι 3 
έως 6 απ’αυτή του καναλιού φωνής. 

 

11..77..66..11    ΠΠΡΡΩΩΤΤΕΕΥΥΟΟΥΥΣΣΑΑ  ΣΣΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑ  
 
Το μήκος της DAC λέξης είναι 15 bits και το τελευταίο bit της πρωτεύουσας 16-bit λέξης είναι ένα 
bit ελέγχου που χρησιμοποιείται για να αιτηθεί μια δευτερεύουσα σειριακή επικοινωνία. Το MSB 
μεταφέρεται πρώτα. Για τη 16-bit ADC λέξη, το D15 είναι το MSB, όπως και για τη 15-bit DAC 
λέξη. Όλες οι ψηφιακές λέξεις δεδομένων είναι σε μορφή συμπληρώματος ως προς 2.  
 

 
Σχήμα 1.48 : Πρωτεύουσα Επικοινωνία, DIN και DOUT μορφή δεδομένων 

 

11..77..66..22    ΔΔΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΕΕΥΥΟΟΥΥΣΣΑΑ  ΣΣΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑ  
 
Απαιτούνται τέσσερις κύκλοι πρωτεύουσας και δευτερεύουσας επικοινωνίας για να 
προγραμματιστούν κι οι τέσσερις καταχωρητές του καναλιού φωνής, ενώ για τους δύο καταχωρητές 
του καναλιού δεδομένων απαιτούνται δύο.  
 Κατά τη δευτερεύουσα, ένας καταχωρητής ελέγχου γράφεται ή διαβάζεται. Όταν γράφεται 
μια τιμή σ’αυτόν, η DT_DIN ή η VC_DIN γραμμή περιέχει την τιμή προς εγγραφή. Στη DT_DOUT 
ή στη VC_DOUT επιστρέφεται η τιμή 00h.  
 Η μέθοδος αίτησης για μια δευτερεύουσα επικοινωνία ξεκινά θέτοντας το LSB (D0) του 
DT_DIN ή του VC_DIN στο υψηλό, όπως φαίνεται παρακάτω : 
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Σχήμα 1.49 : Δευτερεύουσα Επικοινωνία, DIN και DOUT μορφή δεδομένων 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  22OO

  
  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ  GG..772211  ::  

3322--KKBBPPSS  AADDPPCCMM    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  22  

22..11    3322--KKBBPPSS  AADDAAPPTTIIVVEE  DDIIFFFFEERREENNTTIIAALL  PPUULLSSEE  CCOODDEE  MMOODDUULLAATTIIOONN  ––  
AADDPPCCMM  
 
Η επικοινωνία ψηφιοποιημένης φωνής λαμβάνει χώρα, τυπικά, σ’ένα 64-Kbps PCM bit stream. Οι 
επικοινωνίες φωνής και δεδομένων απαιτούν αυξημένες χωρητικότητες για μετάδοση σήματος 
χωρίς σημαντική υποβάθμιση στην ποιότητα αυτού. Η λύση που προτάθηκε ήταν η σύσταση G.721 
για 32-Kbps ADPCM από τη CCITT τόσο για full όσο και για half-duplex, διπλασιάζοντας τη 
χωρητικότητα του καναλιού σε σχέση με τη 64-Kbps PCM τεχνική. 

22..11..11  ΨΨΗΗΦΦΙΙΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  
 
Τα τελευταία 20 χρόνια, η βιομηχανία τηλεπικοινωνιών αντικατέστησε τα ολικώς αναλογικά 
κυκλώματα με δίκτυα που διαθέτουν τόσο αναλογικά όσο και ψηφιακά κυκλώματα. Η ψηφιακή 
κωδικοποίηση σήματος έχει το πλεονέκτημα της υψηλότερης ανοσίας στο θόρυβο, της αποδοτικής 
αναπαραγωγής, της εύκολης κι αποδοτικής κρυπτογράφησης και της ομοιομορφίας στη μετάδοση 
σημάτων φωνής και δεδομένων. Για τη μετάδοση ψηφιακών σημάτων απαιτείται αυξημένο εύρος 
ζώνης με ταυτόχρονη διατήρηση της δοσμένης ποιότητας του αναλογικού σήματος στο δέκτη. 
 Η διαδικασία της ψηφιοποίησης και της κωδικοποίησης εισάγει μια παραμόρφωση που 
οφείλεται στον κβαντισμό του ψηφιοποιημένου σήματος. Αυτή η παραμόρφωση ή θόρυβος 
κβαντισμού είναι διαφορετική από το θόρυβο καναλιού που εισάγεται κατά τη μετάδοση.  
 

 
Σχήμα 2.1 : Θόρυβος Κβαντισμού 

 
Μετά τη ψηφιοποίηση, το σήμα είναι πιο ευαίσθητο στο θόρυβο καναλιού, εφόσον ενδέχεται να 
αναπαραχθεί ή/και να ενισχυθεί, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα να παραμορφωθεί από το σύστημα 
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μετάδοσης. Η ολική ποιότητα της ψηφιακής μετάδοσης μειώνεται, επίσης, από τη διαδικασία 
ψηφιοποίησης σ’ένα σύστημα μετάδοσης χωρίς λάθη. 
 Ακολουθεί η γενική αναπαράσταση ενός καναλιού ψηφιακής επικοινωνίας. Η πραγματική 
μετάδοση χρησιμοποιεί ένα αναλογικό κανάλι. Ο παρακάτω codec διαθέτει, τόσο στην πλευρά του 
πομπού όσο και στου δέκτη, το απαραίτητο φιλτράρισμα για να περιοριστεί το εύρος του 
αναλογικού σήματος και να αποφευχθούν τα φαινόμενα αναδίπλωσης σήματος κατά τη A/D 
μετατροπή. Στην πλευρά του δέκτη, ο codec αναλαμβάνει τη D/A μετατροπή κι έπειτα εξομαλύνει 
το σήμα. 

 
Σχήμα 2.2 : Ψηφιακή Επικοινωνία Επικοινωνιών 

 
Σχήμα 2.3 : Ψηφιακό Κανάλι 
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Η ψηφιοποίηση κι η κωδικοποίηση ενός αναλογικού σήματος στον πομπό επιτυγχάνεται με μια 
πληθώρα μεθόδων. Η πολυπλοκότητα της επιλεγόμενης μεθόδου σχετίζεται με τη διαθεσιμότητας 
της μνήμης του πομπού και την καθυστέρηση που εισάγει η διαδικασία κωδικοποίησης. 
 Η PCM, Pulse Code Modulation, κωδικοποίηση, που αποτελεί την κωδικοποίηση με τη 
μικρότερη πολυπλοκότητα, κωδικοποιεί κάθε δειγματοληπτημένη αναλογική τιμή της 
κυματομορφής εισόδου σε μια μοναδική διακριτή τιμή. Βέβαια, η ψηφιακή κβαντοποίηση 
παραμορφώνει την αρχική κυματομορφή, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.1. 
 Η κβαντοποίηση μπορεί να μην είναι ομοιόμορφη, οδηγώντας σε συμπίεση κι αποσυμπίεση 
του σήματος κατά την κωδικοποίηση κι αποκωδικοποίηση, αντίστοιχα, των blocks της 
κυματομορφής στο σύστημα, παράγωντας ένα log-PCM σήμα. Χρησιμοποιώντας μεγάλα βήματα 
κβαντισμού για μεγάλα πλάτη σήματος και μικρά για μικρά πλάτη σήματος, επιτυγχάνεται 
αποδοτική χρήση των bits δεδομένων κατά τη ψηφιακή μετάδοση, διατηρώντας τα καθορισμένα 
κατώφλια  μεταξύ σήματος και θορύβου κβαντισμού. Με τη χρήση συμπίεσης/αποσυμπίεσης νόμου 
Α και μ, διατηρείται η ποιότητα ενός 13-bit  ψηφιοποιημένου σήματος μεταδίδοντας μόνο 8 bits ανά 
δείγμα. 
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 Κατά τη PCM κωδικοποίηση, κάθε δείγμα της αρχικής κυματομορφής είναι ανεξάρτητο 
από το προηγούμενο, οπότε δε χρειάζεται η χρήση μνήμης στον πομπό. 
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Η προσαρμοστική PCM κωδικοποίηση χρησιμοποιείται τόσο με ομοιόμορφους όσο και με μη 
ομοιόμορφους κβαντιστές. Η προσαρμοστικότητα της μεθόδου αυτής έγκειται στην προσαρμογή 
του βήματος κβαντισμού του κωδικοποιητή κατά την αλλαγή στο σήμα. Αυτή η διαδικασία 
επιτυγχάνει την προσαρμογή του αλγορίθμου στις διαφορές πλάτους που εμφανίζονται,π.χ., 
ανάμεσα σε δύο ομιλητές σ’ένα σήμα φωνής. Αυτή η προσαρμοστικότητα μπορεί να συμβαίνει ανά 
λίγα ή πολλά δείγματα, να είναι, δηλαδή, είτε ακαριαία είτε συλλαβική. Προφανώς,  το προκύπτον 
σύστημα είναι ένα σύστημα προσαρμοστικής ανατροφοδότησης. 

22..11..44  DDPPCCMM  
 
Η διαφορική PCM, DPCM, κωδικοποίηση χρησιμοποιεί τις διαφορές ανάμεσα σε διαδοχικά 
δείγματα. Η υψηλή συσχέτιση μεταξύ των γειτονικών δειγμάτων φανερώνει ότι η παραγόμενη 
κυματομορφή της διαφοράς των γειτονικών δειγμάτων έχει πολύ μικρότερο δυναμικό εύρος. Ένα 
σήμα με μικρότερο δυναμικό εύρος δύναται να κβαντοποιηθεί σ’ένα συγκεκριμένο SNR με 
λιγότερα bits. 
 Σ’ένα DPCM σύστημα, το σήμα διαφοράς καθορίζεται χρησιμοποιώντας μια εκτίμηση 
σήματος αντί ενός προηγούμενου πραγματικού δείγματος. Η εκτίμηση αυτή επιτυγχάνεται με τη 
χρήση ενός φίλτρου πρόβλεψης. Το κβαντισμένο σήμα διαφοράς αποτελεί και την κωδική λέξη. Ο 
δέκτης, διαθέτει ένα αντίστροφο κβαντιστή κι ένα φίλτρο πρόβλεψης, υλοποιώντας την αντίστροφη 
διαδικασία από τον πομπό.  
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Η ανάλυση των κυματομορφών φωνής παρουσιάζει μια υψηλή συσχέτιση από δείγμα σε δείγμα. Το 
γεγονός αυτό επιτρέπει το σχεδιασμό αποδοτικών τεχνικών κωδικοποίησης που μειώνουν το ρυθμό 
μετάδοσης bit ενώ διατηρούν την ολική ποιότητα σήματος. 
 Η ADPCM συνδυάζει τις ιδιαιτερότητες των APCM και DPCM συστημάτων. Ακολουθεί το 
βασικό διάγραμμα ενός ADPCM συστήματος. 
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Σχήμα 2.4 : ADPCM Block Διάγραμμα 

 
Το σύστημα αυτό έχει ένα δέκτη ενσωματωμένο στον πομπό. Αυτό είναι σημαντικό αφού, αν η 
ανατροφοδότηση σήματος που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της εκτίμησης σήματος, se(k), κι 
η κβαντισμένη διαφορά σήματος, dq(k) , είναι η ίδια και στον αποκωδικοποιητή, τότε η επανόρθωση 
των σφαλμάτων κβαντισμού μπορεί να γίνει με διαδοχικά δείγματα διαφοράς.  
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Η λειτουργία της μονάδας αυτή φαίνεται παρακάτω. Ο κωδικοποιητής ή πομπός λαμβάνει ένα 64-
Kbps log-PCM σήμα και το μετατρέπει σ’ένα 32-Kbps ADPCM σήμα. 
 

 
Σχήμα 2.5 : Block Διάγραμμα κωδικοποιητή ADPCM CCITT Σύσταση G.721 

 
Αυτό επιτυγχάνεται μετατρέποντας το log-PCM σήμα, s(k), σ’ένα γραμμικό σήμα, sl(k), από το 
οποίο αφαιρείται μια εκτίμηση σήματος, se(k), και παράγεται το σήμα διαφοράς, d(k). Το επόμενο 
βήμα είναι ο προσαρμοστικός κβαντισμός του σήματος διαφοράς, παίρνοντας, πρώτα, το log2|d(k)| 
κι έπειτα κανονικοποιώντας ως προς το βαθμωτό (scale) παράγοντα κβαντισμού, y(k), παίρνοντας, 
τελικά, την κωδικοποίηση I(k) του δείγματος. Κωδικοποιώντας το λογάριθμο του σήματος 
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διαφοράς, προκύπτει ένα πιο ομοιόμορφο SNR απ’ότι αν χρησιμοποιούσαμε τη γραμμική 
αναπαράσταση. Η κανονικοποίηση παρέχει την προσαρμοστικότητα στον κβαντισμό και βασίζεται 
σε προηγουμένως κωδικοποιημένα δείγματα. Η προσαρμοστικότητα ελέγχεται με διπλό τρόπο 
αποτελούμενη από έναν γρήγορα προσαρμοζόμενο παράγοντα για σήματα με μεγάλες διακυμάνσεις 
πλάτους, όπως η φωνή, κι έναν αργά προσαρμοζόμενο παράγοντα για σήματα που μεταβάλλονται 
αργά, όπως τα δεδομένα. Ένας παράγοντας ελέγχου ταχύτητας, αI(k), ζυγίζει τους αργούς και 
γρήγορους προσαρμοστικούς παράγοντες, ώστε να παραχθεί ένας απλός scale παράγοντας 
κβαντισμού, y(k). 
 Ο αντίστροφος προσαρμοστικός κβαντιστής χρησιμοποιεί, επίσης, το σήμα I(k), το οποίο 
και μεταδίδεται, ώστε να ανακατασκευαστεί μια κβαντισμένη μορφή της διαφοράς, dq(k), και 
χρησιμοποιεί τα ίδια προσαρμοστικά χαρακτηριστικά κβαντισμού όπως κι ο προσαρμοστικός 
κβαντιστής.  
 Το κβαντισμένο σήμα διαφοράς, dq(k), είναι η είσοδος στον προσαρμοστικό εκτιμητή, ο 
οποίος υπολογίζει μια εκτίμηση σήματος, se(k). Αυτή η τιμή συνδυάζεται με την dq(k) ώστε να 
παραχθεί ένα ανακατασκευασμένο σήμα, sr(k), το οποίο είναι η έξοδος του αποκωδικοποιητή. Αυτή, 
έπειτα, αφαιρείται από το επόμενο δείγμα εισόδου κι ολοκληρώνεται ο βρόγχος ανατροφοδότησης. 
 Ο προσαρμοστικός εκτιμητής χρησιμοποιεί ένα all-pole κι ένα all-zero φίλτρο. Το 1ο είναι 
δευτέρου βαθμού με περιορισμένους, προσαρμοζόμενους συντελεστές σχεδιασμένο έτσι ώστε να 
ακολουθεί τα αργά μεταβαλλόμενα  χαρακτηριστικά του σήματος φωνής. Εφόσον, το all-pole 
φίλτρο είναι ευαίσθητο στα σφάλματα, ο εκτιμητής χρησιμοποιεί ένα έκτου βαθμού all-zero φίλτρο 
για να προσφέρει ευστάθεια σήματος ακόμα και στην περίπτωση σφαλμάτων μετάδοσης. 
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Η λειτουργία της μονάδας αυτή φαίνεται παρακάτω. Ο αποκωδικοποιητής ή δέκτης λαμβάνει ένα 
32-Kbps ADPCM σήμα και το μετατρέπει σ’ένα 64-Kbps log-PCM σήμα.    
 

 
Σχήμα 2.6 : Block Διάγραμμα αποκωδικοποιητή ADPCM CCITT Σύσταση G.721 
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Για να επιτευχθεί αυτό χρησιμοποιούνται πολλά στοιχεία του πομπού. Τα ληφθέντα δεδομένα, I(k), 
επεξεργάζονται από έναν αντίστροφο προσαρμοζόμενο κβαντιστή, ίδιο μ’αυτόν του πομπού, ώστε 
να παραχθεί η κβαντισμένη διαφορά σήματος, dq(k). Φιλτράροντας το dq(k) μέσω του 
προσαρμοστικού εκτιμητή μαζί με το προηγούμενα ανακατασκευασμένο σήμα, sr(k), προκύπτει μαι 
εκτίμηση σήματος, se(k). Αυτή η τιμή προστίθεται στη dq(k) και παράγεται το τρέχον 
ανακατασκευασμένο σήμα sr(k), το οποίο κι από ένα γραμμικό-PCM σήμα μετατρέπεται σ’ένα log-
PCM, sp(k). Αυτή η τιμή βγαίνει στην έξοδο ακολουθώντας μια σύγχρονη προσαρμογή 
κωδικοποίησης, η οποία και περιορίζει τα σφάλματα στις tandem κωδικοποιήσεις του σήματος. 
 Επισημαίνεται ότι ο σχεδιασμός του αλγορίθμου επιτυγχάνει τη σύγκλιση στις καταστάσεις 
του πομπού και του δέκτη ανεξαρτήτως των σφαλμάτων μετάδοσης. Η σύγκλιση προκαλείται από 
το συνυπολογισμό των (1-2-N) όρων που παρέχουν μια πεπερασιμότητα στη μνήμη των 
προσαρμοστικών παραγόντων. 
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Πρόκειται για μια πολυσταδιακή διαδικασία που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του scale 
παράγοντα κβαντισμού και του ελέγχου ταχύτητας, ο οποίος ελέγχει το ρυθμό προσαρμογής του 
scale παράγοντα. Ο κβαντισμός είναι 4-bit, ένα bit για το πρόσημο και τρία για το πλάτος, εφόσον 
μεταδίδεται ένα 4-bit σήμα. 

Το σήμα διαφοράς, d(k), υπολογίζεται ως ακολούθως : 

)()()( kskskd el −=   (1) 

Έπειτα, αυτό κανονικοποιείται κι αφαιρείται από το scale παράγοντα κβαντισμού, οπότε και 
προκύπτει το κωδικοποιημένο ADPCM σήμα : 

)(|)(|log|)(| 2 kykdkI −←   (2) 

 Ο παρακάτω πίνακας παρέχει το πλάτος του κβαντισμένου αποτελέσματος, |I(k)|, από την 
κανονικοποιημένη είσοδο. Το πρόσημο του κώδικα είναι ίδιο μ’αυτό του σήματος διαφοράς, d(k). 
 

 
Σχήμα 2.7 : Ι/Ο Χαρακτηριστικά του Κανονικοποιημένου Κβαντιστή 
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 Ο παράγοντας y(k) αποτελείται από δύο τμήματα : yu(k) και yl(k), τα οποία και ζυγίζονται 
από τον παράγοντα ελέγχου ταχύτητας, αl(k). Για τα σήματα φωνής, το αl(k)→1 και για δεδομένα, 
αl(k)→0. Το y(k) προκύπτει ως εξής : 

)1()](1[)1()()( −−+−= kykakykaky llul  ,όπου 0≤ αl(k) ≤ 1 (3) 

 Ο παράγοντας, yu(k), θεωρείται μη κλειδωμένος, αφού δύναται να προσαρμοστεί γρήγορα 
σε γρήγορα μεταβαλλόμενα σήματα (π.χ. φωνή) κι έχει μια σχετικά short-term μνήμη. Αυτός 
καθορίζεται αναδρομικά από τον παράγοντα y(k) και μια διακριτή συνάρτηση W(I), ως εξής : 

)]([2)(]21[)( 55 kIWkykyu
−− +−= , όπου 0≤ yu(k) ≤ 1  (4) 

 Ο παράγοντας, W(I), που φαίνεται παρακάτω, είναι μια συνάρτηση του Ι και προκαλεί την 
προσαρμογή του yu(k) σε μεγαλύτερα βήματα για μεγαλύτερες τιμές του Ι. Το γεγονός αυτό 
επιτρέπει στο yu(k) να εντοπίζει το σήμα σχεδόν ακαριαία. Αφού, το y(k) είναι στο λογαριθμικό 
πεδίο, ο W(I) είναι ουσιαστικά ένας πολλαπλασιαστής του scale παράγοντα. 
 

 
Σχήμα 2.8 : Πολλαπλασιαστές του Scale Παράγοντα 

 
 Ο παράγοντας, yl(k), προσαρμόζεται πιο αργά κι εντοπίζει σήματα που μεταβάλλονται αργά 
(π.χ. voiceband δεδομένα). Αυτός περιέχει ένα χαμηλοπερατό φιλτράρισμα του yu(k), γι’ αυτό και 
περιορίζεται στο ίδιο εύρος τιμών μ’αυτόν. Επιπρόσθετα, το μοναδιαίο όριο του αl(k) παρέχει ίδιο 
όριο και στο y(k) όσο και στους  yl(k), yu(k). 

)(2)(]21[)( 66 kykyky ull
−− +−=   (5) 

 O παράγοντας ελέγχου ταχύτητας, αl(k), ρυθμίζει το σχετικό ζύγισμα των δύο scale 
παραγόντων χρησιμοποιώντας τους short- και long-term  μέσους όρους, dms(k) και dml(k), 
αντίστοιχα, της κωδικοποιημένης εξόδου για να καθορίσει το πόσο γρήγορα μεταβάλλεται το σήμα. 
Σημειώνεται ότι δε γίνεται y(k)> yl(k) ή y(k)> yu(k). Γι’αυτό, ο αl(k) περιορίζεται στο 1 ακόμα κι αν 

ο εκτιμώμενος ελεγκτής ταχύτητας είναι μεγαλύτερος του1. Συνεπώς :  
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 Η μέγιστη τιμή του αp(k) είναι το 2. Καθορίζοντάς τον, προστίθεται κάθε φορά ο όρος 1/8, 
αν |dms(k) – dml(k)| ≥ 2-3dml(k) ή αν υπάρχει ανενεργό κανάλι, y(k)<3. Διαφορετικά, θεωρείται ένα 
αργά μεταβαλλόμενο σήμα, όπως συμβαίνει στη μετάδοση δεδομένων.  
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 Οι όροι dms(k) και dml(k) του μεταδιδόμενου σήματος I(k) υπολογίζονται παίρνοντας το 
μέσο όρο της συνάρτησης ζυγίσματος F(I) : 

)]([2)1(]21[)( 55 kIFkdkd msms
−− +−−=   (8) 

)]([2)1(]21[)( 77 kIFkdkd mlml
−− +−−=   (9) 

 

 
Σχήμα 2.9 : Συνάρτηση Ζυγίσματος Ρυθμού Αλλαγής 

 
Οι προσαρμογές των παραπάνω παραγόντων λαμβάνουν χώρα τόσο στον πομπό όσο και στο δέκτη. 
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Κατά τη διαδικασία αυτή, το 4-bit ADPCM σήμα, I(k), χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του 
κανονικοποιημένου λογαρίθμου του σήματος διαφοράς με βάση τον πίνακα του σχήματος 2.7. Το 
αποτέλεσμα είναι ουσιαστικά μια κβαντισμένη μορφή του σήματος διαφοράς, dq(k), το οποίο και 
προκύπτει προσθέτοντας το scale παράγοντα, y(k), στην αντίστοιχη τιμή του πίνακα και 
υπολογίζοντας τον αντίστροφο λογάριθμο αυτού του αθροίσματος : 

)]()}(|)(|[{loglog)( 2
1

2 kykykdkd qq +−= −
 (10) 

Τόσο στον πομπό όσο και στο δέκτη, αυτή η κβαντισμένη διαφορά είναι είσοδος στον υπολογισμό 
του ανακατασκευασμένου σήματος και στον προσαρμοστικό εκτιμητή. 
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Πρόκειται για ένα IIR φίλτρο με δύο πόλους κι έξι μηδενικά που χρησιμοποιείται για τη εκτίμηση 
σήματος. Η χρήση του φίλτρου αυτού επιτρέπει την αποδοτική μοντελοποίηση του σήματος 
εισόδου. Το FIR τμήμα του φίλτρου συνδράμει στην ευστάθεια του φίλτρου και στην αποφυγή των 
ταλαντώσεων. Τόσο οι πόλοι όσο και τα μηδενικά, αi(k) και bi(k), αντίστοιχα, προσαρμόζονται 
βάσει ενός gradient αλγορίθμου. Ακολουθούν τα τμήματα του φίλτρου : 
 

 
Σχήμα 2.10 : Έκτου Βαθμού All-Zero(FIR) Φίλτρο 
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Σχήμα 2.11 : Δευτέρου Βαθμού All-Pole(IIR) Φίλτρο 

 

 
Σχήμα 2.12 : Φίλτρο Πρόβλεψης 

 
Οι εξισώσεις, που διέπουν το φίλτρο και καθορίζουν το σήμα εκτίμησης, se(k), και το 
ανακατασκευασμένο σήμα, sr(k), είναι οι ακόλουθες : 

∑
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 Παρακάτω ακολουθεί η προσαρμογή των συντελεστών του παρονομαστή. Η gradient 
συνάρτηση καθορίζεται από ένα σήμα p(k), το οποίο ισούται με το ανακατασκευασμένο σήμα χωρίς 
τη συνεισφορά της εξόδου του φίλτρου πόλων. Η ευστάθεια απιτυγχάνεται περαιτέρω με την 
οριοθέτηση των συντελεστών. 
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 Για τους συντελεστές bi(k), η διαδικασία προσαρμογής είναι παρόμοια μόνο που οι 
συντελεστές πρέπει να βρίσκονται στο διάστημα [-2,2]. Η gradient συνάρτηση καθορίζεται από την 
τρέχουσα διαφορά σήματος, dq(k), και το το αντίστοιχο σήμα διαφοράς, dq(k-i). 

)](sgn[)](sgn[2)1(]21[)( 78 ikdkdkbkb qqii −+−−= −−
 (18) 

όπου i =1,2,..,6 και –2 ≤ bi(k) ≤ +2 
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Για να αποφευχθεί η αθροιστική παραμόρφωση στις σύγχρονες tandem κωδικοποιήσεις, 
υπεισέρχεται μια ρύθμιση στο ανακατασκευασμένο σήμα. Το τμήμα του συγχρονισμού εκτιμά την 
κβαντοποίση στον πομπό καθορίζοντας ένα σήμα διαφοράς κι εκτελώντας την προσαρμοστική 
λογική κβαντισμού. Το αποτέλεσμά της είναι μια εκτίμηση της ληφθείσας τιμής, I(k). 
 Το σήμα διαφοράς, dx(k), καθορίζεται από τη διαφορά του σήματος εκτίμησης, se(k), και 
του γραμμικού-PCM σήματος, slx(k), το οποίο προκύπτει από το log-PCM σήμα, sp(k). 

)()()( kskskd elxx +=  (19) 

 H διαδικασία του προσαρμοστικού κβαντισμού παράγει μια εκτίμηση για τον ADPCM 
κώδικα, Id(k). Αν η εκτίμηση υπονοεί ένα σήμα διαφοράς μικρότερο του ληφθέντος ορίου 
διαστήματος, ο log-PCM κώδικας μεταβαίνει στην επόμενη πιο θετική τιμή. Αν, όμως, είναι 
μεγαλύτερο, , ο log-PCM κώδικας μεταβαίνει στην επόμενη πιο αρνητική τιμή. Η ρυθμισμένη log-
PCM τιμή είναι η sd(k). 

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

≥−

<

= −

+

ςαλλιώks

Bkdks

Akdks

ks

p

xp

xp

d

),(

)(),1(

)(),(

)(
  (20) 

όπου,  
Α : το κατώτερο όριο διαστήματος 
Β : το ανώτερο όριο διαστήματος 
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sd(k) : PCM έξοδος του δέκτη 
sp

+(k): το επόμενο πιο θετικό PCM επίπεδο (αν sp(k) το πιο θετικό επίπεδο, τότε :             
           sp

+(k)= sp(k) ). 
sp

-(k) : το επόμενο πιο αρνητικό PCM επίπεδο (αν sp(k) το πιο αρνητικό επίπεδο, τότε : 
            sp

-(k)= sp(k) ). 
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Η αναπαράσταση φωνής με τον ελάχιστο αριθμό bits και την ταυτόχρονη εξασφάλιση της 
υψηλότερης δυνατής ποιότητας στο ελάχιστο δυνατό κόστος αποτελεί τη σημερινή πρόκληση στον 
τομέα της συμπίεσης φωνής. Οι σύγχρονοι single-chip DSPs επιτρέπουν τη σχετικά φθηνή κι 
εύκολη υλοποίηση αλγορίθμων συμπίεσης φωνής σε πραγματικό χρόνο.  
 Γενικά, η υψηλής ποιότητας συμπίεση, σε χαμηλούς ρυθμούς bits, επιτυγχάνεται με τη 
χρήση σύνθετων κι υπολογιστικά απαιτητικών αλγορίθμων. Ανάμεσα στους διαφορετικούς τύπους 
κωδικοποιητών φωνής ξεχωρίζουν οι κωδικοποιητές κυματομορφής κι οι παραμετρικοί. Οι πρώτοι 
εφαρμόζουν άμεσο κβαντισμό, δηλαδή δυαδική αναπαράσταση των δειγμάτων φωνής, και συνήθως 
οι υπολογισμοί τους λαμβάνουν χώρα στο πεδίο του χρόνου. Οι δεύτεροι, όμως, βασίζονται σε μια 
μαθηματική αναπαράσταση του φωνητικού μοντέλου και των φασματικών παραμέτρων. Τα 
περισσότερα υπάρχοντα πρότυπα, που έχουν προταθεί και υλοποιηθεί σε ψηφιακούς επεξεργαστές, 
προκύπτουν από τροποποιήσεις και βελτιώσεις βασικών αλγοριθμικών προσεγγίσεων, όπως η 
ADPCM κι η Code Excited Linear Prediction-CELP. Η απόδοση μερικών από αυτούς, πάνω σε TI 
DSΡs, φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, [15], [18], [25], [28], [37], : 
 

 
Σχήμα 3.1 : Πρότυπα Κωδικοποίησης Φωνής 

 
Ένας μεγάλος αριθμός αναλογικών κυματομορφών, όπως η φωνή και το video, 

επιδεικνύουν την ιδιότητα της προβλεψιμότητας. Η αλλαγή στην τιμή μεταξύ δύο διαδοχικών 
δειγμάτων είναι μικρή λόγω του ότι ο ρυθμός αλλαγής της αναλογικής κυματομορφής είναι 
συνήθως μικρότερος της συχνότητας δειγματοληψίας. Εναλλακτικά, οι κυματομορφές αυτές 
διαθέτουν συχνότητες πολύ χαμηλότερες από τη μέγιστη συνιστώσα συχνότητας στην οποία 
βασίζεται η συχνότητα δειγματοληψίας. Συνεπώς, το επόμενο δείγμα της κυματομορφής δύναται να 
προβλεφθεί από τη γνώση των προηγουμένων δειγμάτων. Προφανώς, θα δημιουργείται ένα σφάλμα 
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πρόβλεψης, αλλά η από κορυφή σε κορυφή τιμή αυτού θα είναι πολύ μικρότερη από την κορυφή σε 
κορυφή τιμή της πραγματικής κυματομορφής.  

33..22    ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  
 
Για την υλοποίηση της κωδικοποίησης χρησιμοποιήθηκαν τα εξής : 

1. Το TMS320C6711  Starter Kit 
2. Code Composer Studio v.1.23 
3. Παλμογράφος και γεννήτρια σήματος 
4. Matlab v.6.0.0.88 Release 12 
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Το CCS επιταχύνει και διευκολύνει την ανάπτυξη και τον έλεγχο εφαρμογών της επεξεργασίας 
σήματος που λαμβάνουν χώρα σε πραγματικό χρόνο. Διευρύνει τα βασικά εργαλεία παραγωγής 
κώδικα μ’ένα σύνολο δυνατοτήτων για εκσφαλμάτωση κι ανάλυση πραγματικού χρόνου. Επίσης, 
υποστηρίζει όλες τις ακόλουθες φάσεις ανάπτυξης : 
 

 
Σχήμα 3.2 : Φάσεις Ανάπτυξης στο CCS 

 
Περιέχει τις ακόλουθες συνιστώσες, [11] και [13] : 

1. TMS320C6000 εργαλεία παραγωγής κώδικα :  
• C Compiler,  
• Αssembler. Μεταγλωττίζει τον κώδικα assemly σε γλώσσα μηχανής, η οποία   
βασίζεται σε common object file format (COFF), 
• Assembly Optimizer. Επιτρέπει τη συγγραφή γραμμικού assembly κώδικα χωρίς ο 
χρήστης να ασχολείται με την pipeline δομή, 
• Linker, 
• Archiever. Βοηθά στο χειρισμό των βιβλιοθηκών, 
• Library-Build Utility,  
• Run-Time Support Libraries,  
• Hex Conversion Utility,  
• Cross-Reference Lister,  
• Absolute Lister. 

2. CCS Intergrated Development Environment-IDE 
3. DSP/BIOS plug-ins και ΑΡΙ 
4. RTDX plug-in, host interface και ΑΡΙ 
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Τα παραπάνω συνεργάζονται όπως φαίνεται στα σχήματα 3.3 και 3.4 που ακολουθούν : 
 

 
Σχήμα 3.3 : Συνιστώσες CCS 

 

 
Σχήμα 3.4 : Πορεία Ανάπτυξης Λογισμικού (γκρι: το σύνηθες μονοπάτι ανάπτυξης για C 

προγράμματα) 
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Η υλοποίηση του 32-Kbps ADPCM αλγορίθμου έγινε εξ’ολοκλήρου σε γλώσσα C. Το σύστημα που 
σχεδιάστηκε υλοποιεί έναν κωδικοποιητή κι έναν αποκωδικοποιητή ADPCM στο ίδιο πρόγραμμα. 
Κανονικά, ο κωδικοποιητής βρίσκεται στο ένα άκρο της γραμμής μετάδοσης δεδομένων κι ο 
αποκωδικοποιητής στην άλλη.  
 Η υλοποίηση ακολουθεί τη βασική δομή των διαγραμμάτων για τον πομπό και το δέκτη, 
σχήματα 2.5 και 2.6, με τις εξής διαφοροποιήσεις : 1ον. Ο πομπός λαμβάνει απευθείας από τον A/D 
μετατροπέα το γραμμικό σήμα sl(k), στα 125 Κbps, δηλαδή δε χρησιμοποιείται το τμήμα INPUT 
PCM FORMAT CONVERSION. Επίσης, δε χρησιμοποιείται συμπίεση του δειγματοληπτημένου 
σήματος. 2ον. Ο δέκτης εξάγει απευθείας το ανακατασκευασμένο σήμα sr(k), το οποίο κι οδηγείται 
στο D/A μετατροπέα. Συνεπώς, μιας και το σήμα στον πομπό είναι γραμμικό, στο δέκτη δε 
χρησιμοποιείται το τμήμα OUTPUT PCM FORMAT CONVERSION και το SYNCHRONOUS 
CODING ADJUSTMENT μιας και δεν απαιτείται αποσυμπίεση του ανακατασκευασμένου 
σήματος.  

Σε γενικές γραμμές, η λειτουργία του συστήματος είναι η ακόλουθη : η γεννήτρια σήματος 
οδηγείται στην είσοδο του TMS320C6711 DSK και το σήμα υφίσταται A/D μετατροπή από το 
TLC320AD535 μετατροπέα που βρίκεται εντός της κάρτας. Το McBSP0 αναλαμβάνει τη λήψη των 
δεδομένων κατά blocks των 160 δειγμάτων από το μετατροπέα, που αντιστοιχούν σε ορθογώνιο 
παράθυρο των 20 msec, και τη μεταφορά τους σε blocks της EDMA. Η EDMA μεταφέρει δεδομένα 
μεταξύ περιοχών του χάρτη μνήμης χωρίς τη μεσολάβηση της CPU.  Όταν γεμίσει ένα block της 
EDMA, δημιουργείται μια EDMA_INT διακοπή στη CPU κι εκτελείται μια ρουτίνα εξυπηρέτησης 
διακοπής (ISR) η οποία κι αναλαμβάνει να κωδικοποιήσει τα δείγματα του block κι αμέσως μετά να 
τα αποκωδικοποίησει. Τα αποκωδικοποιημένα δείγματα του block μέσω του McBSP0 
αποστέλλονται στο TLC320AD535 μετατροπέα, όπου υφίστανται D/A μετατροπή και με τη βοήθεια 
της εξόδου της κάρτας, οδηγούνται στον παλμογράφο. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται σ’έναν 
ατέρμονα βρόγχο. 

 

 
Σχήμα 3.5 : Διάγραμμα ADPCM codec 

  
Ο αλγόριθμος κωδικοποίησης υλοποιείται στο project αρχείο codec_edma.mak, στο οποίο ορίζεται 
το project και κτίζεται το πρόγραμμα. Αυτό περιέχει τα ακόλουθα αρχεία : 
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1. Include/Header αρχεία : adpcm.h, codec_edma.h, c6211dsk.h, c6x.h, cstdio, 
linkage.h, stdio.h. Όσα απ’αυτά δε γίνονται include στο κυρίως C πηγαίο αρχείο, 
συμπεριλαμβάνονται στο project με την επιλογή Scan All Dependencies του CCS. Τα 
τέσσερα τελευταία αρχικοποιούν καταχωρητές κι άλλα στοιχεία της κάρτας, ορίζουν τις C 
εντολές κ.ά. 

2. Αρχεία πληροφοριών : Παράγονται κατά το κτίσιμο: cc_build.log. 
3. Linker Command αρχείo : lnk.cmd. 
4. Object αρχεία, μεταγλωττισμένα ή assembled από τα πηγαία αρχεία : 

adpcm_6711cfg.obj, codec_edma.obj, vectors.obj. 
5. Εκτελέσιμο αρχείο από την κάρτα, εξ’ολοκλήρου μεταγλωττισμένο, assembled και 

συνδεδεμένο. Δύναται να φορτωθεί και να εκτελέσει την εφαρμογή μέσω του CCS : 
codec_edma.out. 

6. Configuration Database αρχείο : Απαιτείται για εφαρμογές που χρησιμοποιούν το 
DSP/BIOS API. Στην εφαρμογή αυτή δημιουργήθηκε αυτόματα : adpcm_6711.cdb. Ως 
αποτέλεσμα, παράγονται τα ακόλουθα αρχεία : 

⇒ adpcm_6711cfg.cmd, linker command αρχείο. 

⇒ adpcm_6711cfg.h62, header αρχείο. 

⇒ adpcm_6711cfg.s62, assembly source αρχείο. 
7. Αρχείo Μνήμης : Παράγονται και παραθέτουν στοιχεία για το χάρτη μνήμης :   

codec_edma.map.  
8. Αρχείο GEL-General Extension Language : dsk6xinit.gel. Αρχικοποιεί τα στοιχεία 

της κάρτας και κάνει reset τον επεξεργαστή. Η γλώσσα αυτή είναι C-like κι επεκτείνει τη 
χρησιμότητα του CCS.  

9. Αρχεία Κώδικα : codec_edma.c, vestors.asm, adpcm_6711.ccf. 
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Σχήμα 3.6 : CCS Περιβάλλον 

 

 
Σχήμα 3.7 : Αρχεία του Project 

 
Include/Header Αρχεία 
Στο αρχείο adpcm.h ορίζεται η δομή g72x_state που χρησιμοποιείται από το G.721 πομπό και 
δέκτη κι οι συναρτήσεις του κυρίως προγράμματος codec_edma.c. Η πρώτη καταλαμβάνει 
24*32 bits = 96 Bytes της μνήμης. Τα στοιχεία αυτής της δομής κι συναρτήσεις φαίνονται 
παρακάτω : 
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Πίνακας 3.1 : Στοιχεία Δομής g72x_state  

 

 
Πίνακας 3.2 : Συναρτήσεις Υλοποίησης 

 
Στο αρχείο codec_edma.h ορίζονται οι ακόλουθες συναρτήσεις αρχικοποίησης : 
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Πίνακας 3.3 : Συναρτήσεις Αρχικοποίησης 

  
Στο αρχείο c6211dsk.h, που πρόκειται για header αρχείο, ορίζονται τα εξής : οι καταχωρητές του 
EMIF, των McBSP0 και McBSP1 και της L2 Cache, οι καταχωρητές διακοπής, οι EDMA, οι 
Timer0 και Timer1 καταχωρητές. Επίσης, ορίζονται τα πεδία εισόδου των EDMA παραμέτρων 
μεταφοράς, οι διευθύνσεις της EDMA PaRAM, οι QDMA memory mapped καταχωρητές κι οι 
QDMA ψευδοκαταχωρητές. Τέλος, περιέχονται κι ορισμοί για την DSK κάρτα και το λογισμικό.   
  
Αρχεία πληροφοριών  
Στο παραγόμενο κατά το building αρχείο cc_build.log επιβεβαιώνεται η ορθή μεταγλώττιση 
και το κτίσιμο των αρχείων κώδικα : codec_edma.c, vestors.asm.  
 
Linker Command Αρχείο 
Η μικρότερη μονάδα ενός object αρχείου καλείται section. Ένα section είναι ένα μπλοκ κώδικα ή 
δεδομένων που καταλαμβάνει συνεχόμενο χώρο στο χάρτη μνήμης μαζί με άλλες sections. Κάθε 
section είναι ξεχωριστό και διακριτό. Ένα COFF object αρχείο, έτσι και το lnk.cmd, αποτελείται 
πάντα από τις εξής default sections που ορίζονται στη SECTION εντολή. Αυτή επιδεικνύει το πώς οι 
παραγόμενες διαφορετικές sections, από το μεταγλωττιστή και το linker, γίνονται mapped στα 
blocks της μνήμης : 
.text section  ⇒ περιέχει εκτελέσιμο κώδικα και σταθερές. Φορτώνεται στο χώρο IRAM, 
πρόκειται για φυσική ROM διεύθυνση. Δημιουργείται από το μεταγλωττιστή. 
.data section  ⇒ συνήθως περιέχει αρχικοποιημένα δεδομένα, φορτώνεται στο χώρο IRAM. 

.bss section  ⇒ συνήθως διατηρεί χώρο για μη αρχικοποιημένες καθολικές και στατικές 
μεταβλητές, φορτώνεται στο χώρο IRAM. Δημιουργείται από το μεταγλωττιστή. 
Επίσης, το lnk.cmd, περιέχει τους χώρους : 

.cinit section  ⇒  χώρος που δείχνει στην αρχή των πινάκων αρχικοποίησης στη μνήμη. 
Πρόκειται περί πινάκων σαφώς αρχικοποιημένων για καθολικές και στατικές μεταβλητές. Όταν 
αρχίσει η εκτέλεση του προγράμματος, η C boot ρουτίνα αντιγράφει τους πίνακες σε συγκεκριμένες 
μεταβλητές στη .bss section. Φορτώνεται στο χώρο IRAM. Δημιουργείται από το μεταγλωττιστή.      

.stack section ⇒ μη αρχικοποιημένη περιοχή που δεσμεύει χώρο για τη stack κατά το χρόνο 
εκτέλεσης. Φορτώνεται στο χώρο IRAM. Δημιουργείται από το μεταγλωττιστή.     

.const section ⇒ αρχικοποιημένη περιοχή για καθολικές και στατικές const  μεταβλητές που 
είναι σαφώς αρχικοποιημένες και περιέχουν string literals. Φορτώνεται στο χώρο IRAM. 
Δημιουργείται από το μεταγλωττιστή.      
.far section  ⇒ μη αρχικοποιημένη περιοχή για καθολικές και στατικές far μεταβλητές, 
φορτώνεται στο χώρο IRAM. Δημιουργείται από το μεταγλωττιστή.              
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.switch section  ⇒ αρχικοποιημένη περιοχή για jump πίνακες που χρειάζονται σε μεγάλες switch 
δηλώσεις. Φορτώνεται στο χώρο IRAM. Δημιουργείται από το μεταγλωττιστή.      

.sysmem section ⇒ μη αρχικοποιημένη περιοχή για C runtime μνήμη, που χρησιμοποιείται από τη 
malloc( ), φορτώνεται στο χώρο IRAM. Δημιουργείται από το μεταγλωττιστή.      

.tables section  ⇒  αρχικοποιημένη περιοχή για τους πίνακες, φορτώνεται στο χώρο IRAM.    

.cio section  ⇒ αρχικοποιημένη περιοχή για είσοδο/έξοδο, φορτώνεται στο χώρο IRAM. 

.vectors section ⇒ αρχικοποιημένη περιοχή, που φορτώνεται στο χώρο vecs.       
Με την εντολή MEMORY ορίζονται περιοχές μνήμης που βρίσκονται στο σύστημα στόχου 

και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το πρόγραμμα. Αφορά τη διαίρεση της μνήμης του 
συστήματος στη ROM. Η μνήμη που ορίζεται μ’αυτήν την εντολή είναι διαμορφωμένη κι εκεί 
τοποθετούνται τμήματα του προγράμματος κατά τη σύνδεση. Το σύστημα που υλοποιήθηκε 
χρησιμοποιεί : 
• το χώρο ονόματος vecs με διεύθυνση εκκίνησης τη 0000 0000h και εύρος 200h, 

• το χώρο ονόματος IRAM με διεύθυνση εκκίνησης τη 0000 0200h και εύρος ffe0h, 

• το χώρο ονόματος CE0 με διεύθυνση εκκίνησης τη 8000 0000h και εύρος 1000000h. 
Επίσης, οι ακόλουθες εντολές ορίζουν τα εξής : 
-c : ο linker αναλαμβάνει να αυτοαρχικοποιήσει τις μεταβλητές κατά το χρόνο εκτέλεσης 
-heap  0x400 : ορίζεται μια μη αρχικοποιημένη section 1Κ, .heap, που δεσμεύει χώρο για τη 
heap κατά το χρόνο σύνδεσης.     
-stack 0x400 : ορίζεται μια μη αρχικοποιημένη section 1Κ, .stack, που δεσμεύει χώρο για τη 
stack κατά το χρόνο εκτέλεσης.   
-lrts6201.lib : με την –l επιλογή ορίζεται ως είσοδος του linker η βιβλιοθήκη rts6201.lib.  
 
Object αρχεία, μεταγλωττισμένα ή assembled από τα πηγαία αρχεία 
Περιέχουν πληροφοριές για τις μεταβλητές, τους πίνακες και τους καταχωρητές που ορίζονται στα 
πηγαία αρχεία codec_edma.c, vestors.asm, adpcm_6711.ccf. 
 
Αρχείο Μνήμης 
Το παραγόμενο αρχείο codec_edma.map περίεχει πληροφορίες που αφορούν τη σύνδεση. Αυτές 
είναι : 
•      ENTRY POINT SYMBOL: "_c_int00"  address: 00002840 
• MEMORY CONFIGURATION: name, origin, length, used, attributes, 
fill.  
•  SECTION ALLOCATION MAP: output section, page, origin,      
length, attributes/input sections. 
•   GLOBAL SYMBOLS: SORTED ALPHABETICALLY BY Name: address, name 
•   GLOBAL SYMBOLS: SORTED BY Symbol Address: address,   name 
 
Αρχεία Κώδικα 
Το αρχείο adpcm_6711.ccf έχει παραχθεί κατά τις διαδικασίες κτισίματος και μεταγλώττισης. 

Το αρχείο vestors.asm είναι γραμμένο σε assembly και τα περιεχόμενα του είναι τα 
ακόλουθα : 
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 •.ref _edma_isr :γίνεται αναφορά στο σύμβολο _edma_isr που χρησιμοποιείται 
στην τρέχουσα ρουτίνα, αλλά ορίζεται σ’άλλη. Ο linker βρίσκει τον ορισμό του συμβόλου κατά το 
χρόνο σύνδεσης. Πρόκειται για το σύμβολο που συνδέεται με τη διακοπή INT8 κι αναφέρεται στη 
ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής για την EDMA.  
 •.ref _c_int00 :γίνεται αναφορά στο σύμβολο _c_int00 που χρησιμοποιείται 
στην τρέχουσα ρουτίνα, αλλά ορίζεται σ’άλλη. Ο linker βρίσκει τον ορισμό του συμβόλου κατά το 
χρόνο σύνδεσης. 
Όλα τα C προγράμματα πρέπει να συνδέονται με την object ρουτίνα boot.obj. Το σύμβολο 
_c_int00 ορίζεται ως το σημείο εισαγωγής του προγράμματος κι αποτελεί την εκκίνηση της C 
boot ρουτίνας στο boot.obj. Με την αναφορά σ’αυτό, εξασφαλίζεται ότι το boot.obj θα συνδεθεί 
αυτόματα με το πρόγραμμα μέσω της  run-time support βιβλιοθήκης. Όταν αρχίσει η εκκίνηση του 
προγράμματος, εκτελείται πρώτα το boot.obj, του οποίου το σύμβολο περίεχει κώδικα και δεδομένα 
για την αρχικοποίηση του run-time περιβάλλοντος.           
 •.sect "vectors" :ορίζεται μια section με το όνομα vectors που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί όπως κι οι default sections .text και .data. Η εντολή αυτή αναγκάζει τον assembler 
να ξεκινήσει τη μετάφραση του πηγαίου κώδικα σε assembly εντός αυτής της περιοχής. 
 •  RESET_RST :Στο παρακάτω τμήμα κώδικα, εκκίνηση του προγράμματος, το 32-bit 
σημείο εισαγωγής του προγράμματος  _c_int00 μεταφέρεται στον καταχωρητή Β0 μέσω της 
λειτουργικής μονάδας .S2 .Έπειτα γίνεται ένα branch στο Β0 ,ο οποίος και τοποθετείται στον 
PFC-Program Fetch Counter. Ακολουθούν πέντε NOP κύκλοι. 
            MVKL .S2 _c_int00, B0 
     MVKH .S2 _c_int00, B0 

    B    .S2 B0 

 NOP 

 NOP 

 NOP 

 NOP 

     NOP 

 • NMI_RST : Κατά το reset του ΝΜΙ ακολουθούν οκτώ NOP κύκλοι. 

 • RESV1 : Καμία λειτουργία. 

 • RESV2 : Καμία λειτουργία 

 • INT4 : Καμία λειτουργία κατά τη διακοπή αυτή. 

 • INT5 : Καμία λειτουργία κατά τη διακοπή αυτή. 

 • INT6 : Καμία λειτουργία κατά τη διακοπή αυτή. 

 • INT7 : Καμία λειτουργία κατά τη διακοπή αυτή. 

 • INT8 : Κατά τη διακοπή αυτή εκτελείται η ρουτίνα εξυπηρέτησης. 

 • INT9 : Καμία λειτουργία κατά τη διακοπή αυτή. 

 • INT10 : Καμία λειτουργία κατά τη διακοπή αυτή. 

 • INT11 : Καμία λειτουργία κατά τη διακοπή αυτή. 

 • INT12 : Καμία λειτουργία κατά τη διακοπή αυτή. 

Κεφάλαιο 3 – Περιγραφή της Υλοποίησης  -102-



 

 • INT13 : Καμία λειτουργία κατά τη διακοπή αυτή. 

 • INT14 : Καμία λειτουργία κατά τη διακοπή αυτή. 

 • INT15 : Καμία λειτουργία κατά τη διακοπή αυτή. 
 
  Το κυρίως πηγαίο αρχείο codec_edma.c υλοποιεί την ADPCM κωδικοποίηση/ 
αποκωδικοποίηση σύμφωνα με τη σύσταση G.721 της CCITT. Η λειτουργία του είναι η ακόλουθη : 

Χρησιμοποιείται ένα 20msec ορθογώνιο παράθυρο για την ανάλυση της κυματομορφής του 
σήματος φωνής. Με συχνότητα δειγματοληψίας τα 8kHz έπεται ότι ο υπολογισμός της 
κωδικοποίησης/αποκωδικοποίησης θα λάβει χώρα σε blocks των 0.02*8000=160 (BLOCK_SIZE) 
16-bit δειγμάτων (DATA_SIZE=2). Η επιλογή παραθύρου αυτής της διάρκειας έγινε ώστε να 
ικανοποιείται η υπόθεση της short-term στασιμότητας και να παρέχεται η κατάλληλη ανάλυση 
χρόνου και συχνότητας. Η επιλογή του σχήματος παραθύρου παρέχει το κατάλληλο trade-off 
μεταξύ του εύρους του κυρίως λοβού και του attenuation των δευτερευόντων.     
 Επίσης, ορίζεται η μεταβλητή NUM_OF_BLOCKS που παρέχει τη δυνατότητα δέσμευσης 
μνήμης για πίνακες που περιέχουν τα δείγματα αυτού του αριθμού από blocks κι η μεταβλητή 
DELAY που σχετίζεται με τη λειτουργία της EDMA. Τα δείγματα είναι έτοιμα για επεξεργασία 
μετά την A/D μετατροπή του αρχικού σήματος και βρίσκονται σε μορφή PCM συμπληρώματος ως 
προς δύο. Η υλοποίηση χρησιμοποιεί το σήμα ως είναι, AUDIO_ENCODING_LINEAR, και 
παρέχεται υποδομή για λήψη συμπιεσμένων δειγμάτων. Η επιλογή συμπίεσης με βάση τους νόμους 
Α ή U γίνεται θέτοντας του κατάλληλους καταχωρητές ελέγχου του μετατροπέα κι υποστηρίζεται 
από τις μεταβλητές AUDIO_ENCODING_ALAW και AUDIO_ENCODING_ULAW. 
 Στις δηλώσεις των καθολικών μεταβλητών και πινάκων συμπεριλαμβάνονται οι πίνακες που 
θα περιέχουν τα δείγματα εισόδου και τα αποκωδικοποιημένα δείγματα καθώς κι οι δομές για τον 
πομπό και το δέκτη, state_encoder και state_decoder, τύπου  g72x_state, οι οποίες εμπεριέχουν την 
απαραίτητη πληροφορία για την κατάστασή τους. Επίσης, ορίζονται ως στατικοί κι οι ακόλουθοι 
πίνακες της σύστασης G.721 : 

 
Πίνακας 3.4 : Καθολικοί Πίνακες 
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Επισημαίνεται ότι οι τύποι δεδομένων στην οικογένεια επεξεργαστών TMS320C6000, έχουν ως 
εξής, ο σταυρός αναφέρεται στην ελάχιστη ακρίβεια : 
 

 
Σχήμα 3.8 : Τύποι Δεδομένων 

  
Ακολουθεί η περιγραφή όλων των επιμέρους συναρτήσεων που υλοποιούνται στο κυρίως αρχείο 
codec_edma.c : 

33..44    ΣΣΥΥΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  

33..44..11    VVOOIIDD  MMCCBBSSPP00__IINNIITT(())  
 
Πρόκειται για τη συνάρτηση που αναλαμβάνει την αρχικοποίηση του McBSP0, οποία δε δέχεται 
ορίσματα εισόδου και δεν επιστρέφει τιμή. Για την αρχικοποίηση τίθενται οι παρακάτω 
καταχωρητές ελέγχου της θύρας (η περιγραφή των πεδίων των καταχωρητών βρίσκονται στο 1ο 
Κεφάλαιο στην υποενότητα των McBSPs) : 
*(unsigned volatile int *)McBSP0_SPCR = 0 : 

Καθαρίζοντας τα πεδία του Serial Port Control Register, γίνεται reset της σειρακής θύρας.  
*(unsigned volatile int *)McBSP0_PCR = 0 :               
Γίνεται reset του Pin Control Register. 
*(unsigned volatile int *)McBSP0_RCR = 0x10040 :         
Στο 32-bit πεδίο του Receive Control Register καθορίζεται το μέγεθος της λήψης, 16 bit data/frame, 
μιας και το McBSP0 αναλαμβάνει την αποστολή και λήψη των δειγμάτων από και προς το 
μετατροπέα. 
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 Η διαμόρφωση του καταχωρητή ερμηνεύεται ως ακολούθως : Πρόκειται για ένα single 
phase frame, στα δεδομένα του οποίου δε χρησιμοποιείται συμπίεση κι η μεταφορά δεδομένων 
γίνεται πρώτα με το MSB. Οι αναπάντεχοι παλμοί λήψης για συγχρονισμό frame επανεκκινούν τη 
μεταφορά και χρησιμοποιείται 1-bit καθυστέρηση δεδομένων. Το μήκος του frame λήψης στη φάση 
1 είναι μία λέξη ανά φάση και το μήκος στοιχείου λήψης είναι 16-bit. Τέλος, απενεργοποιείται η 
επιλογή για το 32-bit bit reversal.    
*(unsigned volatile int *)McBSP0_XCR = 0x10040 :        
Στο 32-bit πεδίο του Transmit Control Register καθορίζεται το μέγεθος της αποστολής, 16 bit 
data/frame.Η διαμόρφωση του πεδίο είναι αντίστοιχη μ’αυτή του RCR. 
*(unsigned volatile int *)McBSP0_DXR = 0 : 

Γίνεται reset του Data Transmit Register. 
*(unsigned volatile int *)McBSP0_SPCR = 0x12001 :        
Γίνεται το setup του Serial Port Control Register, ενεργοποιώντας τον πομπό και το δέκτη της 
σειριακής θύρας.  

Η διαμόρφωση του καταχωρητή ερμηνεύεται ως ακολούθως : Αρχικά, τίθεται το πεδίο 
FREE, bit 25. Κατά τη διάρκεια του emulation halt, το SOFT bit καθορίζει την κατάσταση της 
θύρας. Το SOFT πεδίο, bit 24, σε συνδυασμό με το ότι το πεδίο FREE=0, αναγκάζει το ρολόι της 
θύρας να σταματήσει ακαριαία κατά το emulation halt,  εγκαταλείποντας έτσι κάθε μεταφορά. Στον 
πομπό δεν υφίσταται σφάλμα συγχρονισμού frame, ο καταχωρητής XSR είναι άδειος κι ο πομπός 
δεν είναι σε κατάσταση ετοιμότητας. Ενεργοποιείται, έπειτα, ο πομπός, απενεργοποιείται η επιλογή 
για ψηφιακή ανατροφοδότηση και στον DRR καταχωρητή εισάγονται MSBs με right-justify και 
sign-extend. Mε τα bits 12 και 11 απενεργοποιείται η επιλογή για σταμάτημα του ρολογιού, με το 
bit 7, ο DX ενεργοποιητής είναι κλειστός και με τα bits 5 και 4 καθορίζεται η οδήγηση του RINT 
από το RRDY. Τέλος, στο δέκτη δεν υφίσταται σφάλμα συγχρονισμού frame, με το bit 2, ο δέκτης 
δε βρίσκεται σε overrun συνθήκη, με το bit 1, ο δέκτης δεν είναι σε κατάσταση ετοιμότητας και με 
το bit 0, ενεργοποιείται. 

33..44..22    VVOOIIDD  EEDDMMAA__IINNIITT(())  
 
Πρόκειται για τη συνάρτηση που αναλαμβάνει την αρχικοποίηση της EDMA, η οποία δε δέχεται 
ορίσματα εισόδου και δεν επιστρέφει τιμή. Για την αρχικοποίηση τίθενται οι παρακάτω 
καταχωρητές ελέγχου κι η PaRAM (η περιγραφή των πεδίων των καταχωρητών και της 
παραμετρικής RAM βρίσκονται στο 1ο Κεφάλαιο στην υποενότητα της EDMA) : 
*(unsigned volatile int *)ECR = 0xffff : 

Γράφοντας ‘1’ σε οποιοδήποτε από τα 16 LSB bits του Event Clear Register, καθαρίζεται το 
αντίστοιχο γεγονός της EDMA. Mε την τιμή ffff h καθαρίζονται όλα τα εκκρεμόμενα EDMA 
γεγονότα, επιτρέποντας έτσι στη CPU να διαγνώσει ένα lock-up ή μια συνθήκη σφάλματος.  
*(unsigned volatile int *)EER = 0x3000 :      
Γράφοντας ‘1’ σε οποιοδήποτε από τα 16 LSB bits του Event Enable Register, ενεργοποιείται το 
αντίστοιχο γεγονός της EDMA.  Σημειώνεται ότι τα bits 8-11 είναι read-only για τις C621x/C671x 
συσκευές και χρησιμοποιούνται μόνο για τη σύνδεση γεγονότων σε μορφή αλυσίδας. Mε την τιμή 
3000 h ενεργοποιούνται τα γεγονότα 12 και 13, που αφορούν τα REVT0 και XEVT0 αντίστοιχα. 
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Το 1ο σχετίζεται με την εξυπηρέτηση του εισερχομένου stream δεδομένων και το 2ο μ’αυτή των 
εξερχομένων. Πρόκειται για τα γεγονότα λήψης κι αποστολή του McBSP0.   
*(unsigned volatile int *)CIPR = 0xffff :    
Γράφοντας ‘1’ σε οποιοδήποτε από τα 16 LSB bits του Channel Interrupt Pending Register, 
καθαρίζεται η αντίστοιχη EDMA διακοπή. Mε την τιμή ffff h καθαρίζονται όλες οι εκκρεμόμενες 
EDMA διακοπές. 
*(unsigned volatile int *)CIER = 0x100 :     
Γράφοντας ‘1’ σε οποιοδήποτε από τα 16 LSB bits του Channel Interrupt Enable Register, 
διαμορφώνεται η EDMA για κάποιο κανάλι ώστε να προκαλέσει μια διακοπή στη CPU. Mε την 
τιμή 100 h, ενεργοποιείται το CPU_INT8, στέλνεται η αντίστοιχη διακοπή καναλιού στη CPU κι 
εκτελείται η  ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής. Πρόκειται για την EDMA_INT διακοπή. 
 Όσον αφορά τη λειτουργία του EDMA ελεγκτή, παρατίθεται η παρακάτω διαμόρφωση της 
PaRAM, η οποία προσπελαύνεται μέσω του περιφερειακού διαύλου. Πρόκειται για έναν 
παραμετρικό πίνακα εντός της EDMA, μεγέθους 2ΚΒ με RAM-based αρχιτεκτονική. Μόλις 
εντοπιστεί κάποιο από τα ενεργοποιημένα γεγονότα, οι παράμετροι του πίνακα διαβάζονται από μια 
από τις υψηλότερες 16 εισόδους της PaRAM. 
Διαμόρφωση EDMA για τον McBSP0 πομπό : 
*(unsigned volatile int *)(EVENTC_PARAMS+OPT) = 0x49000002: 

Τα επιμέρους πεδία του 32-bit πεδίου επιλογών με την ανάθεση 49000002 h, διαμορφώθηκαν ως 
ακολούθως : 

PRI : τίθεται μιας χαμηλής προτεραιότητας EDMA μεταφορά, ESIZE : 16-bit half-word 
μεταφορά, 2DS : η πηγή είναι μονοδιάστατη, SUM : η αύξηση της διεύθυνσης πηγής εξαρτάται από 
τα πεδία 2DS και FS, άρα αύξηση κατά ένα, 2DD : ο προορισμός είναι επίσης μονοδιάστατος, 
DUM: fixed address mode, δεν τροποποιείται η διεύθυνση προορισμού, TCINΤ : απενεργοποιείται 
η σήμανση για ολοκλήρωση μεταφοράς. Τα bits του CIPR δεν τίθεται κατά την ολοκλήρωση μιας 
μεταφοράς, TCC : αφού TCINΤ=0, δε γίνεται τίποτα κατά την ολοκλήρωση μεταφοράς, ΤCCM, 
ATCINT, ATCC, PDTS, PDTD : τα bits αυτά τίθενται μόνο στον C64x, LINK : επιλέγεται η 
σύνδεση των παραμέτρων. Μόλις εξαντληθεί το τρέχον σύνολο παραμέτρων, η είσοδος καναλιού 
επαναφορτώνεται με το σύνολο παραμέτρων που καθορίζεται από τη διεύθυνση σύνδεσης, FS : το 
κανάλι είναι συγχρονισμένο κατά στοιχεία.  
*(unsigned volatile int *)(EVENTC_PARAMS+SRC) = pcm_out: 

Το 32-bit πεδίο διεύθυνσης pcm_out, που περιέχει τη διεύθυνση του πίνακα out, καθορίζει τη 
διεύθυνση εκκίνησης της πηγής. Τα ανακατασκευασμένα δείγματα προωθούνται στο McBSP0. 
*(unsigned volatile int *)(EVENTC_PARAMS+CNT) = BLOCK_SIZE: 

Το πλήθος των στοιχείων σ’ένα frame είναι BLOCK_SIZE=160. 
*(unsigned volatile int *)(EVENTC_PARAMS+DST) = McBSP0_DXR: 

Το 32-bit πεδίο διεύθυνσης McBSP0_DXR, που περιέχει τη διεύθυνση του DXR καταχωρητή, 
καθορίζει τη διεύθυνση εκκίνησης του προορισμού. Ο DXR με τη σειρά του αποστέλει τα 
ανακατασκευασμένα δείγματα στον D/A μετατροπέα. 
*(unsigned volatile int *)(EVENTC_PARAMS+IDX) = 0: 

Δεν παρέχεται ένα offset διεύθυνσης για το επόμενο στοιχείο του frame. Διαδοχικά δείγματα 
τοποθετούνται ακολουθειακά.  
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*(unsignedvolatile int *)(EVENTC_PARAMS+LNK) = EVENTN_PARAMS: 

Με την εξάντληση αυτού του συνόλου παραμέτρων, η EDMA επαναφορτώνεται με το σύνολο 
παραμέτρων στη διεύθυνση EVENTN της PaRAM. 
Διαμόρφωση EDMA για το McBSP0 δέκτη : 
*(unsigned volatile int *)(EVENTD_PARAMS+OPT) = 0x48380002: 

Τα επιμέρους πεδία του 32-bit πεδίου επιλογών με την ανάθεση 48380002 h, διαμορφώθηκαν ως 
ακολούθως : 

PRI : τίθεται μια χαμηλής προτεραιότητας EDMA μεταφορά, ESIZE : 16-bit half-word 
μεταφορά, 2DS : η πηγή είναι μονοδιάστατη, SUM : fixed address mode, δεν τροποποιείται η 
διεύθυνση πηγής, DUM : η αύξηση της διεύθυνσης προορισμού εξαρτάται από τα πεδία 2DS και 
FS, άρα αύξηση κατά ένα, TCINΤ : τίθεται το CIPR bit κατά την ολοκλήρωση μεταφοράς καναλιού, 
το οποίο κι εξαρτάται από το πεδίο TCC, TCC : όταν εξαντληθεί το τρέχον σύνολο παραμέτρων, 
τίθεται το CIPR[8] bit, ΤCCM, ATCINT, ATCC, PDTS, PDTD : τα bits αυτά τίθενται μόνο στον 
C64x, LINK : επιλέγεται η σύνδεση των παραμέτρων. Μόλις εξαντληθεί το τρέχον σύνολο 
παραμέτρων, η είσοδος καναλιού επαναφορτώνεται με το σύνολο παραμέτρων που καθορίζεται από 
τη διεύθυνση σύνδεσης, FS : το κανάλι είναι συγχρονισμένο κατά στοιχεία. 
*(unsigned volatile int *)(EVENTD_PARAMS+SRC) = McBSP0_DRR: 

Το 32-bit πεδίο διεύθυνσης McBSP0_DRR, που περιέχει τη διεύθυνση του DRR καταχωρητή, 
καθορίζει τη διεύθυνση εκκίνησης της πηγής. Τα ψηφιοποιημένα δείγματα από τον A/D μετατροπέα 
λαμβάνονται από το McBSP0. 
*(unsigned volatile int *)(EVENTD_PARAMS+CNT) = BLOCK_SIZE: 

Το πλήθος των στοιχείων σ’ένα frame είναι BLOCK_SIZE=160. 
*(unsigned volatile int *)(EVENTD_PARAMS+DST) = pcm_in: 

Το 32-bit πεδίο διεύθυνσης pcm_in, που περιέχει τη διεύθυνση του πίνακα in, καθορίζει τη 
διεύθυνση εκκίνησης του προορισμού. Tα δείγματα είναι, πλέον, διαθέσιμα μέσω του πίνακα αυτού 
για επεξεργασία. 
*(unsigned volatile int *)(EVENTD_PARAMS+IDX) = 0: 

Δεν παρέχεται ένα offset διεύθυνσης για το επόμενο στοιχείο του frame. Διαδοχικά δείγματα 
τοποθετούνται ακολουθειακά. 
*(unsignedvolatile int *)(EVENTD_PARAMS+LNK) = EVENTO_PARAMS: 

Με την εξάντληση αυτού του συνόλου παραμέτρων, η EDMA επαναφορτώνεται με το σύνολο 
παραμέτρων στη διεύθυνση EVENTΟ της PaRAM. 
 Έπειτα, αφού ολοκληρωθεί η διαμόρφωση της PaRAM για το 1ο block δειγμάτων, οι 
μεταβλητές pcm_out και pcm_in ενημερώνονται από τις src και dst αντίστοιχα που δείχνουν 
στο επόμενο block στην EDMA, τόσο μετά από την A/D όσο και πριν την D/A μετατροπή. Έτσι, 
προκύπτουν δύο νέα σύνολα παραμέτρων. Πλέον, στο πεδίο σύνδεσης παραμέτρων, παρέχεται η 
διεύθυνση του αντίστοιχου ίδιου συνόλου, ώστε να επιτευχθεί η διαρκής επεξεργασία του σήματος 
εισόδου.  
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Σχήμα 3.9 : Λειτουργία της EDMA 

33..44..33    IINNTTEERRRRUUPPTT  VVOOIIDD  EEDDMMAA__IISSRR(())  
 
Πρόκειται για τη συνάρτηση που υλοποιεί τη ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής της EDMA. Δε 
δέχεται ορίσματα εισόδου κι είναι τύπου interrupt. Η λειτουργία της είναι η ακόλουθη : 
 Μόλις εξαντληθεί το σύνολο παραμέτρων που σχετίζονται με τη λήψη του 1ου block 
ψηφιοποιημένων δειγμάτων μέσω της σειριακής θύρας, έχει γεμίσει ένα block στην EDMA. Με την 
εξάντληση αυτή, λόγω του πεδίου OPT για τη λήψη, τίθεται το CIPR[8] bit και παράγεται η EDMA 
διακοπή στη CPU. Αυτή έχει ως αποτέλεσμα την εκτέλεση της edma_isr. Αυτή, αρχικά, ελέγχει 
αν έχει εξαντληθεί ο χώρος μνήμης που δεσμεύθηκε για τους πίνακες δειγμάτων in, out. Έπειτα, 
απενεργοποιεί το CIPR[8] bit για περαιτέρω διακοπές  κι ενημερώνει τα πεδία πηγής και 
προορισμού με το αμέσως επόμενο block : 
*(unsigned volatile int *)CIPR |= 0x100;   

*(unsigned volatile int *)(EVENTN_PARAMS+SRC) = src; 

*(unsigned volatile int *)(EVENTO_PARAMS+DST) = dst; 
Ακολουθούν έλεγχοι για τους πίνακες δειγμάτων. Ο δείκτης  *in_ptr, περιέχει 

BLOCK_SIZE 16-bit δείγματα μετά την Α/D μετατροπή κι ο *out_ptr, επίσης, BLOCK_SIZE 
16-bit δείγματα πριν την D/Α μετατροπή. Έπειτα, για κάθε δείγμα εκτελείται η g72x_encoder() 
συνάρτηση και μετά η g72x_decoder(). Το block με τα 16-bit ανακατασκευασμένα δείγματα 
στέλνεται μέσω του DXR στο D/Α και τέλος στην έξοδο της κάρτας και στον παλμογράφο.     

33..44..44    VVOOIIDD  GG7722XX__IINNIITT__SSTTAATTEE  ((SSTTRRUUCCTT  GG7722XX__SSTTAATTEE  **SSTTAATTEE__PPTTRR))  
 
Η συνάρτηση αυτή, η οποία δέχεται ως όρισμα ένα δείκτη στη δομή g72x_state και δεν επιστρέφει 
τιμή, αρχικοποιεί τα μέλη της δομής κατάστασης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (σύσταση 
CCITT G.721) : 
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Πίνακας 3.5 : Αρχικοποίηση g72x_state δομής 

33..44..55    SSTTAATTIICC  IINNTT  QQUUAANN((IINNTT  VVAALL,,  SSHHOORRTT  **TTAABBLLEE,,  IINNTT  SSIIZZEE))  
 
Η συνάρτηση αυτή, η οποία δέχεται ως όρισμα μια τιμή, ένα 16-bit δείκτη σε look-up πίνακα και το 
μέγεθος αυτού και επιστρέφει μια στατική ακέραια τιμή, λειτουργεί ως εξής : 
 Κβαντοποιεί την τιμή εισόδου με βάση έναν πίνακα 16-bit ακεραίων χρησιμοποιώντας 
γραμμική αναζήτηση. Οι look-up πίνακες που χρησιμοποιεί είναι οι power2[15] και 
quantization_table[7].  

33..44..66    SSTTAATTIICC  IINNTT  FFLLOOAATT__MMUULLTTIIPPLLYY((IINNTT  AANN,,  IINNTT  SSRRNN))  
 
Η συνάρτηση αυτή, η οποία δέχεται ως όρισμα δύο ακέραιες τιμές και επιστρέφει μια στατική 
ακέραια τιμή, επιστρέφει το ακέραιο γινόμενο ενός 15-bit ακεραίου με μια εσωτερική 
αναπαράσταση κινητής υποδιαστολής της μορφής : 4-bit εκθέτη και 6-bit mantissa. H λειτουργία 
της είναι η ακόλουθη : 

1. Μετατρέπει τον ακέραιο ‘an’ σε εσωτερική αναπαράσταση κινητής υποδιαστολής 
της μορφής : 4-bit εκθέτη και 6-bit mantissa. 

2. Προσθέτει τους δύο εκθέτες. 
3. Πολλαπλασιάζει τις δύο mantissas. 
4. Μετατρέπει το αποτέλεσμα σε ακέραιο μετατοπίζοντας το αποτέλεσμα με βάση 

τους εκθέτες. 
5. Τοποθετεί το πρόσημο του αποτελέσματος. 

            Η μορφή της εσωτερικής αναπαράστασης κινητής υποδιαστολής δεν αποθηκεύει το bit 
προσήμου της. Αντ’ αυτού, χρησιμοποιεί το bit προσήμου του τύπου δεδομένων (int) στο οποίο η 
αναπαράσταση αυτή αποθηκεύεται.  
 Σημειώνεται ότι αυτή η συνάρτηση δε μετατρέπει εξ’ολοκλήρου τον 15-bit ακέραιο. 
Περιορίζει τον εκθέτη στις τιμές –6 έως 9 για λόγους κόστους. Επίσης, κατά τη μετατροπή του 
γινομένου σε ακέραια μορφή, η συνάρτηση επιστρέφει το πολύ 16-bit αποτέλεσμα.   
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33..44..77    IINNTT  PPRREEDDIICCTTOORR__ZZEERROO((SSTTRRUUCCTT  GG7722XX__SSTTAATTEE  **SSTTAATTEE__PPTTRR))  ΚΚΑΑΙΙ  IINNTT  
PPRREEDDIICCTTOORR__PPOOLLEE((SSTTRRUUCCTT  GG7722XX__SSTTAATTEE  **SSTTAATTEE__PPTTRR))  
 
Οι συναρτήσεις αυτές, οι οποίες δέχονται ως όρισμα ένα δείκτη στη δομή g72x_state και 
επιστρέφουν μια ακέραια τιμή, υλοποιούν τον προσαρμοστικό εκτιμητή και λειτουργούν ως εξής : 
 Ο υπολογισμός της εκτίμησης σήματος χρησιμοποιεί τα προηγούμενα έξι δείγματα 
κβαντισμένης διαφοράς, dq[6], και τα δύο προηγούμενα ανακατασκευασμένα δείγματα , sr[2], 
που βρίσκονται στη  g72x_state δομή. Επίσης, η δομή περιέχει τους IIR, a[2], και FIR, b[6], 
συντελεστές. Η υλοποίηση του φίλτρου χρησιμοποιείται στις συναρτήσεις g721_encoder() και 
g721_decoder(). 

33..44..88    IINNTT  SSTTEEPP__SSIIZZEE((SSTTRRUUCCTT  GG7722XX__SSTTAATTEE  **SSTTAATTEE__PPTTRR))  
 
Η συνάρτηση αυτή, η οποία δέχεται ως όρισμα ένα δείκτη στη δομή g72x_state και επιστρέφει το 
ακέραιο βήμα κβαντισμού του προσαρμοστικού κβαντιστή, λειτουργεί ως εξής : 
 Ο προσαμοστικός scale παράγοντας κβαντισμού, y, προκύπτει από τους steady state και 
short-term scale παράγοντες, yl και yu, σύμφωνα με τις σχέσεις (3), (4) και (5) του 2ου Κεφαλαίου. 
Υπεισέρχονται κι οι σχέσεις (6), (7), (8) και (9) για τους παράγοντες al(k) και ap(k). Συνοπτικά, 
η λειτουργία της συνάρτησης αυτής φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα ροής : 
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Σχήμα 3.10 : Υπολογισμός Βήματος Κβαντισμού 

33..44..99    IINNTT  QQUUAANNTTIIZZEE((SSHHOORRTT  DD,,  IINNTT  YY,,  SSHHOORRTT  **TTAABBLLEE,,  IINNTT  SSIIZZEE))  
 
Η συνάρτηση αυτή, η οποία δέχεται ως όρισμα το 16-bit ακέραιο σήμα διαφοράς, το πρόσφατα 
υπολογισμένο ακέραιο βήμα κβαντισμού, έναν 16-bit δείκτη στον πίνακα 
quantization_table[7] και το μέγεθός του σε ακέραιο κι επιστρέφει την ακέραια ADPCM 
κωδική λέξη, λειτουργεί ως εξής : 
 Xρησιμοποιείται ο παρακάτω πίνακας κβαντισμού που αντιστοιχίζει το λογάριθμο του 
δείγματος στην ADPCM κωδική λέξη : 
 

 
Πίνακας 3.6 : Πίνακας Κβαντισμού 
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Αυτή προκύπτει με βάση τη σχέση (2), η οποία, ουσιαστικά είναι μια διαίρεση. Δηλαδή, ο πίνακας 
quantization_table[7] κι η συνάρτηση quan() χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της. 
 Τέλος, συμπεριλαμβάνεται και το κατάλληλο πρόσημο, παίρνοντας το συμπλήρωμα ως 
προς ένα της επιστρεφόμενης από τη quan() τιμής για αρνητικά σήματα διαφοράς. 

33..44..1100    IINNTT  RREECCOONNSSTTRRUUCCTT((IINNTT  SSIIGGNN,,  IINNTT  DDQQ__CCOODDEEWWOORRDD,,  IINNTT  YY))  
 
Η συνάρτηση αυτή, η οποία δέχεται ως όρισμα το ακέραιο πρόσημο τιμής, την ακέραια G.721 
κωδική λέξη και τον ακέραιο υπολογισμένο προσαμοστικό scale παράγοντα κβαντισμού κι 
επιστρέφει το ακέραιο ανακατασκευασμένο σήμα διαφοράς, λειτουργεί ως εξής : 
 Το κβαντισμένο σήμα διαφοράς, dq, προκύπτει από την πρόσθεση του scale παράγοντα, y, 
με την τιμή που καθορίζεται από τον παρακάτω πίνακα ανακατασκευής, 
dq_linear_table[16], και τον υπολογισμό του αντιστρόφου του λογαρίθμου αυτού του 
αθροίσματος. Υλοποιείται, έτσι, η σχέση (10). Σημειώνεται, ότι  ο πολλαπλασιασμός ισοδυναμεί με 
πρόσθεση στο λογαριθμικό πεδίο. 
 

 
Πίνακας 3.7 : Πίνακας Ανακατασκευής 

33..44..1111    VVOOIIDD  UUPPDDAATTEE((IINNTT  CCOODDEE__SSIIZZEE,,  IINNTT  YY,,  IINNTT  WWII,,  IINNTT  FFII,,  IINNTT  DDQQ,,  IINNTT  SSRR,,  IINNTT  
DDQQSSEEZZ,,  SSTTRRUUCCTT  GG7722XX__SSTTAATTEE  **SSTTAATTEE__PPTTRR))  
 
Η συνάρτηση αυτή, η οποία δέχεται ως όρισμα έναν ακέραιο για το μήκος της κωδικής λέξης, το 
ακέραιο βήμα κβαντισμού, τον ακέραιο scale παράγοντα πολλαπλασιασμού, έναν ακέραιο για τους 
long και short μέσους όρους ενέργειας, την ακέραια κβαντισμένη διαφορά πρόβλεψης, το ακέραιο 
ανακατασκευασμένο σήμα, την ακέραια διαφορά από το IIR τμήμα του φίλτρου κι ένα δείκτη στη 
g72x_state δομή  λειτουργεί ως εξής : 
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1. Εκτιμάται η φύση του σήματος, δηλαδή αν πρόκειται για φωνή ή για voiceband 
δεδομένα. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια του καθυστερημένου ανιχνευτή τόνου. 

2. Υπολογίζονται οι ανανεώσεις για τον προσαρμοστικό παράγοντα κλίμακας (scale). 
Δοθέντος μιας ADPCM κωδικής λέξης, i, ο πίνακας wi_table[16], σύμφωνα 
με τη σχέση (4) βοηθά στον υπολογισμό του yu, ο οποίος με τη σειρά του ανιχνεύει 
το σήμα σχεδόν ακαριαία. Ο υπολογισμός του yl γίνεται σύμφωνα με τη σχέση (5). 

 

 
Πίνακας 3.8 : Scale Παράγοντες πολλαπλασιασμού 

 
Για την κωδικοποίηση φωνής χρησιμοποιούνται μικρότερα βήματα κβαντισμού απ’ότι 
γι’αυτήν των δεδομένων, όπου το βήμα χρειάζεται να προσαρμοστεί γρήγορα στις 
αλλαγές του σήματος.  
3. Ανανεώνονται οι συντελεστές του φίλτρου πρόβλεψης. Στην αρχή αυτής της 

συνάρτησης, υπολογίζεται η σχέση (16) κι έπειτα ο steady state προσαρμοστικός 
συντελεστής βήματος χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της φύσης του 
σήματος σε συνδυασμό με το td. Αν εντοπιστούν δεδομένα, οι συντελεστές του 
φίλτρου τίθενται στο μηδέν. Αν, όμως, εντοπιστεί σήμα φωνής ή δεδομένα με μικρό 
πλάτος διασποράς, οι συντελεστές του φίλτρου ανανεώνονται ως εξής : 

Ο συντελεστής a[1] ανανεώνεται με βάση μια συνάρτηση της τρέχουσας τιμής του 
a[1] και του a[0]. Μάλιστα, η τιμή αυτή περιορίζεται μέσα σε συγκεκριμένα όρια, ώστε 
να επιτευχθεί η ευστάθεια του IIR τμήματος του φίλτρου. Πρόκειται για τις σχέσεις (15) και 
(17). 

Ο συντελεστής a[0] ανανεώνεται με βάση μόνο την προηγούμενη τιμή του και τη 
διαφορά μεταξύ του ανακατασκευασμένου σήματος και την έξοδο του IIR τμήματος του 
φίλτρου, dqsez = sr + sez - se. Έπειτα, αυτός περιορίζεται με βάση τις 
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χρησιμοποιούμενες τιμές για τον υπολογισμό του πόλου a[1]. Πρόκειται για τη σχέση 
(14). 

Οι συντελεστές του FIR τμήματος του φίλτρου ανανεώνονται με βάση την τρέχουσα 
τιμή τους και τη σχέση μεταξύ του πιο πρόσφατα κβαντισμένου σήματος διαφοράς, dq, και 
τις προηγούμενες αποθηκευμένες τιμές dq[6]. Πρόκειται για τη σχέση (18). 

Σημειώνεται ότι, στα σήματα φωνής θα υπάρχει μεγαλύτερη συσχέτιση από δείγμα σε 
δείγμα απ’ότι στα δεδομένα. Έτσι, το φίλτρο θα προσαρμοστεί κι οι τιμές των συντελεστών 
του μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διασαφηνιστεί η φύση του σήματος. Τα μεγάλα 
πλάτη, λοιπόν, υποδεικνύουν φωνή, εφόσον οι συντελεστές θα έχουν προσαρμοστεί από τις 
αρχικές μηδενικές τιμές τους. Με τον τρόπο αυτό τίθεται ο td. Όμως, αυτός επαννεκινείται 
στην περίπτωση φωνής μόλις ένα μόνο δείγμα έχει αντιμετωπιστεί ως δεδομένο, ώστε να 
βεβαιωθεί ότι το φίλτρο θα προσαρμοστεί γρήγορα. 

4. Υπολογίζονται η ανανεώση για την προσαρμογή του ελέγχου ταχύτητας. Ο πίνακας 
fi_table[16] παρέχει το scale παράγοντα που σχετίζεται με την ADPCM 
κωδική λέξη. Όσο μεγαλώνει η διαφορά τόσο μεγαλύτερη τιμή αναζητείται στον 
πίνακα : 

 

 
Πίνακας 3.9 : Συνάρτηση Ζυγίσματος Ρυθμού Αλλαγής 

 
Έπειτα, υπολογίζονται οι σχέσεις (8) και (9). Τέλος, ο παράγοντας ap αυξάνεται κατά 
256, στην περίπτωση δεδομένων, ή ελαττώνεται με βάση : α.) τη μεταβλητή tr, στην 
περίπτωση δεδομένων ή φωνής, β.) τη y, την προηγούμενη ρύθμιση βήματος και γ.) τις 
dms και dml.     
5. Μετακινούνται τα δείγματα μέσα στους ποικίλους πίνακες : 

⇒ pk[2]: τα πρόσημα των προηγουμένων δύο δειγμάτων ενός μερικώς 
ανακατασκευασμένου σήματος. 
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⇒ dq[6]: τα έξη προηγουμένως ανακατασκευασμένα δείγματα κβαντισμένης 
διαφοράς. 
⇒  sr[2]: τα δύο προηγουμένως ανακατασκευασμένα δείγματα. 

33..44..1122    SSHHOORRTT  GG772211__EENNCCOODDEERR((SSHHOORRTT  SSLL,,  IINNTT  IINN__CCOODDIINNGG,,  SSTTRRUUCCTT  
GG7722XX__SSTTAATTEE  **SSTTAATTEE__PPTTRR,,  SSHHOORRTT  **EESSTTIIMM,,  SSHHOORRTT  **DDIIFFFF,,    SSHHOORRTT  **SSTTEEPP,,  
SSHHOORRTT  **DDIIFFFF__QQ,,  SSHHOORRTT  **RREECCOONN))        
 
Η συνάρτηση αυτή, η οποία δέχεται ως όρισμα μια 16-bit τιμή σε συμπλήρωμα ως προς δύο, έναν 
ακέραιο για τη μορφή του σήματος εισόδου και έναν δείκτη στη g72x_state δομή κι επιστρέφει μια 
16-bit τιμή σε συμπλήρωμα ως προς δύο μαζί με τους ποικίλους πίνακες μεγέθους 
NUM_OF_BLOCKS*BLOCK_SIZE για την αναπαράσταση των αποτελεσμάτων, αναλαμβάνει την 
G.721 CCITT κωδικοποίηση. Η λειτουργία της συνάρτησης παρατίθεται στο ακόλουθο διάγραμμα 
ροής : 
 

 
Σχήμα 3.11 : Διάγραμμα Ροής Πομπού 
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Το 15-bit εύρους δείγμα, *in_ptr, σε συμπλήρωμα ως προς δύο και σε γραμμική PCM 
αναπαράσταση εισάγεται στη συνάρτηση αυτή μέσα στην edma_isr(). Ακολουθεί το 
φιλτράρισμα από το προσαρμοστικό φίλτρο πρόβλεψης και παράγεται το σφάλμα εκτίμησης. 
Έπειτα, παράγεται το βήμα κβαντισμού, το οποίο επιτρέπει στον κβαντιστή να κβαντίσει το σφάλμα 
εκτίμησης και να δημιουργήσει την ADPCM κωδική λέξη, που είναι κι η έξοδος της συνάρτησης.  

Ακολουθεί η ανακατασκευή του σφάλματος εκτίμησης, ο αντίστροφος κβαντισμός, κι η 
δημιουργία του ανακατασκευασμένου σήματος. Τέλος, υπολογίζεται το σφάλμα της πρόβλεψης από 
το IIR τμήμα του φίλτρου κι ακολουθεί η ανανέωση των συντελεστών του φίλτρου κι όλων των 
υπολοίπων παραγόντων.    

33..44..1133    SSHHOORRTT  GG772211__DDEECCOODDEERR((SSHHOORRTT  II,,  IINNTT  OOUUTT__CCOODDIINNGG,,  SSTTRRUUCCTT  
GG7722XX__SSTTAATTEE  **SSTTAATTEE__PPTTRR,,  SSHHOORRTT  **EESSTTIIMM,,  SSHHOORRTT  **DDIIFFFF,,  SSHHOORRTT  **SSTTEEPP,,  
SSHHOORRTT  **RREECCOONN))  
 
Η συνάρτηση αυτή, η οποία δέχεται ως όρισμα μια 16-bit τιμή σε συμπλήρωμα ως προς δύο, έναν 
ακέραιο για τη μορφή του σήματος εισόδου και έναν δείκτη στη g72x_state δομή κι επιστρέφει μια 
16-bit τιμή σε συμπλήρωμα ως προς δύο μαζί με τους ποικίλους πίνακες μεγέθους 
NUM_OF_BLOCKS*BLOCK_SIZE για την αναπαράσταση των αποτελεσμάτων, αναλαμβάνει την 
G.721 CCITT αποκωδικοποίηση. Η λειτουργία της συνάρτησης παρατίθεται στο ακόλουθο 
διάγραμμα ροής : 
 

 
Σχήμα 3.12 : Διάγραμμα Ροής Δέκτη 
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Η 16-bit εύρους κωδική λέξη, i, σε συμπλήρωμα ως προς δύο εισάγεται στη συνάρτηση 
αυτή μέσα στην edma_isr(). Ακολουθεί το φιλτράρισμα από το προσαρμοστικό φίλτρο 
πρόβλεψης και παράγεται το σήμα εκτίμησης. Έπειτα, παράγεται το βήμα κβαντισμού, το οποίο 
επιτρέπει στον αντίστροφο κβαντιστή να εξάγει την κβαντισμένο σφάλμα εκτίμησης.  

Ακολουθεί η δημιουργία του ανακατασκευασμένου σήματος κι ο υπολογισμός του 
σφάλματος πρόβλεψης από το IIR τμήμα του φίλτρου.  Έπεται η ανανέωση των συντελεστών του 
φίλτρου κι όλων των υπολοίπων παραγόντων. Τέλος, μιας και το προκύπτον σήμα είναι σε 
συμπλήρωμα ως προς δύο και σε γραμμική PCM αναπαράσταση, μετατρέπεται σε 15-bit εύρους 
σήμα, που αποτελεί και την έξοδο της συνάρτησης , δηλαδή την ADPCM αποκωδικοποίηση.  

33..44..1144    VVOOIIDD  MMCCBBSSPP00__WWRRIITTEE((UUNNSSIIGGNNEEDD  OOUUTT__DDAATTAA))  
 
Η συνάρτηση αυτή, η οποία δέχεται ως όρισμα έναν 32-bit μη προσημασμένο ακέραιο κι είναι 
τύπου void, αναλαμβάνει την εγγραφή στους TLC320AD535 καταχωρητές.   

33..44..1155    UUNNSSIIGGNNEEDD  MMCCBBSSPP00__RREEAADD(())  
 
Η συνάρτηση αυτή, η οποία δε δέχεται ορίσματα κι επιστρέφει έναν 32-bit μη προσημασμένο 
ακέραιο, αναλαμβάνει την ανάγνωση από τους TLC320AD535 καταχωρητές.  

33..44..1166    VVOOIIDD  TTLLCC332200AADD553355__IINNIITT((VVOOIIDD))  
 
Η συνάρτηση αυτή, η οποία δε δέχεται ορίσματα ούτε επιστρέφει τιμή, αρχικοποιεί το 
TLC320AD535 μετατροπέα. Αρχικοποιήθηκαν οι καταχωρητές ελέγχου 3, 4 και 5 που σχετίζονται 
με το κανάλι φωνής. Σημειώνεται ότι τα πολλαπλά διαδοχικά mcbsp0_write() και  
mcbsp0_read() εξασφαλίζουν το συγχρονισμό της σειριακής θύρας με το μετατροπέα. 
mcbsp0_write(0x0306) : Καταχωρητής 3, microphone preamplitude selected for ADC input. 
mcbsp0_write(0x0386) : Καταχωρητής 3, Voice Channel software reset.  
mcbsp0_write(0x0400) : Καταχωρητής 4, Voice ADC input PGA gain=0dB. 
mcbsp0_write(0x0586) : Καταχωρητής 5, Voice DAC output PGA gain=12dB.  

33..44..1177    SSTTAATTIICC  VVOOIIDD  DDAATTAAIIOO(())  
 
Η συνάρτηση αυτή, η οποία δε δέχεται ορίσματα κι είναι τύπου static void, χρησιμοποιείται 
για τη συλλογή των πινάκων σε αρχεία στο host υπολογιστή. Μάλιστα, τρέχει εντός του ατέρμονου 
βρόγχου στη main()συνάρτηση.  
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33..44..1188    IINNTT  MMAAIINN(())  
 
Η κυρίως συνάρτηση, η οποία δε δέχεται ορίσματα κι είναι τύπου int, λειτουργεί ως εξής :  

Αρχικοποιεί τις δομές κατάστασης για τον πομπό και το δέκτη καθώς και τον επεξεργαστή 
μαζί με τα περιφερειακά. Η τελευταία γίνεται ως εξής ( τα πεδία των παρακάτω καταχωρητών 
βρίσκονται στο 1ο Κεφάλαιο) : 
CSR=0x100 : 

Απενεργοποίηση όλων των διακοπών μέσω του Control Status Register            
IER=1 :                 

Απενεργοποίηση όλων των διακοπών εκτός του ΝΜΙ μέσω του Ιnterrupt Eenable Register 
ICR=0xffff :      
Καθαρίζονται όλες οι υπάρχουσες διακοπές μέσω του Ιnterrupt Clear Register. 
 Έπειτα, αρχικοποιείται η EMIF όπως φαίνεται παρακάτω ( τα πεδία των παρακάτω 
καταχωρητών βρίσκονται στο [4] ) : 
*(unsigned volatile int *)EMIF_GCR = 0x00003300 :     

Τίθεται ο EMIF Global Control Register. Η εξωτερική συσκευή δεν κατέχει την EMIF και δεν 
εκκρεμεί εξωτερική αίτηση. 
*(unsigned volatile int *)EMIF_CE0 = 0xffffff30 :    

Τίθεται ο EMIF CE0 Control Register. Το εύρος της SDRAM είναι 32-bit για το CE0 χώρο μνήμης. 
*(unsigned volatile int *)EMIF_CE1 = 0xffffff03 :   

Τίθεται ο EMIF CE1 Control Register. Το εύρος της SDRAM είναι 32-bit για το CE1 χώρο μνήμης.. 
*(unsigned volatile int *)EMIF_SDCTRL = 0x07117000 :  

Τίθεται ο EMIF SDRAM Control Register. Αρχικοποείται η SDRAM σε κάθε CE χώρο. 11 row 
address pins+ 8 column address pins,  
*(unsigned volatile int *)EMIF_SDRP = 0x0000061a : 

Τίθεται η EMIF SDRM Refresh Period στην τιμή 61a h.  
*(unsigned volatile int *)EMIF_SDEXT = 0x00054519 :   

Τίθεται η EMIF SDRAM Extension. Προγραμματίζονται πολλά χαρακτηριστικά της SDRAM. 
 Ακολουθεί η διαμόρφωση της CPU_INT8 ως ακολούθως : ICR = 0x100, IER |= 
0x102,CSR |= 1. Οι καταχωρητές αυτοί καθορίζουν την power-down λογική, όπως φαίνεται 
στο παρακάτω σχήμα : 
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Σχήμα 3.13 : Power-Down Λογική 

 Τέλος, αρχικοποιούνται όλα τα περιφερειακά κι από κει κι έπειτα εκτελείται ένας ατέρμον 
βρόγχος. 
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33..55    ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΣΣΗΗ  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  

33..55..11    ΑΑΡΡΧΧΙΙΚΚΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  DDSSKK  ΚΚΑΑΡΡΤΤΑΑΣΣ    
 
Το αρχείο dsk6xtst.exe που βρίσκεται στο φάκελο \\ ti\ c6000\ dsk\ conftest αναλαμβάνει τον έλεγχο 
ευπιστίας της κάρτας και τα αποτελέσματα αυτού τοποθετούνται στο αρχείο dsk6xtst.log στον ίδιο 
φάκελο. Σε περίπτωση επιτυχούς ελέγχου ευπιστίας το τελευταίο αρχείο περιέχει τα εξής : 
 
TMS320C6211/6711 DSK Confidence Test, Version 2.17,  Sep 2000 

Copyright (c) 2000   by  Texas Instruments Incorporated.  

All rights reserved. 

Test Run Time: 03:29:50 μμ   Test Run Date: Οκτ 21, 2003 

USER_SW3=1  USER_SW2=1  USER_SW1=1  Board Rev=2 

 

Command=ISRAM...........................Result=> PASSED! 

Command=SDRAM...........................Result=> PASSED! 

Command=FLASH...........................Result=> PASSED! 

Command=MCBSP...........................Result=> PASSED! 

Command=TIMER...........................Result=> PASSED! 

Command=QDMA............................Result=> PASSED! 

Command=LEDS...Are They Flashing?.......Result=> PASSED! 

Command=CODEC..Is Tone/Music Playing?...Result=> PASSED! 

 

TMS320C6211/6711 DSK Confidence Test PASSED! 

 ... No test failures found! 

Closing Log File: dsk6xtst.log 

** TMS320C6211/6711 DSK Confidence Test Complete! ** 

 

Ο παραπάνω έλεγχος ενδείκνυται κάθε φορά που κατά την εκκίνηση του CCS v.1.23 
προκύπτει το ακόλουθο σφάλμα : 

 
Βέβαια, προτού εκτελεστεί το αρχείο ελέγχου ευπιστίας χρειάζεται να αρχικοποιηθεί η κάρτα κι 
αυτό επιτυγχάνεται με αποσύνδεση κι έπειτα σύνδεση της τροφοδοσίας ή με χρήση του RESET 
κουμπιού πάνω στην κάρτα. 
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33..55..22    ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΗΗ  ΗΗΜΜΙΙΤΤΟΟΝΝΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΧΧΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ    880000  KKHHZZ  
 
Οι κυματομορφές που προέκυψαν για τα ενδιάμεσα σήματα αναλύθηκαν τόσο σε ψηφιακό 
παλμογράφο όσο και στο περιβάλλον του CCS v.1.23. Στο 2ο χρησιμοποιήθηκε η επιλογή View→ 
Graph → Time/Frequency με τις ακόλουθες παραμέτρους, η οποία παραθέτει σε γραφική 
παράσταση των 50 δειγμάτων τις 16-bit τιμές σε συμλήρωμα ως προς δύο των επιμέρους σημάτων : 
 

 
Σχήμα 3.14 : Παράμετροι Κυματομορφών 

  
Τα επιθυμητά σήματα μπορούν να εξαχθούν από το κυρίως πρόγραμμα με τους εξής δύο 

τρόπους : α.) δηλώνοντας πολλαπλούς καθολικούς πίνακες που περιέχουν τα ενδιάμεσα σήματα του 
αλγορίθμου, ενσωματώνοντας τους στην κλήση των συναρτήσεων g721_encoder() και 
g721_decoder(), β.) αλλάζοντας τις επιστρεφόμενες τιμές αυτών των συναρτήσεων. Ο 2ος 
τρόπος είναι κι ο ενδεικνυόμενος μιας και σε υψηλές συχνότητες χάνονται δείγματα και το CCS 
περιβάλλον αδυνατεί να ενημερώσει όλους τους πίνακες.    
 
33..55..22..11    ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΗΗ  FFIIRR  ΦΦΙΙΛΛΤΤΡΡΟΟΥΥ  
 
Σημειώνεται ότι ο FIR εκτιμητής υλοποιήθηκε απενεργοποιώντας εντελώς το τμήμα κώδικα που 
σχετίζεται με το IIR τμήμα του γενικού φίλτρου της σύστασης. Όμως, η σύσταση έχει σχεδιαστεί 
για IIR φίλτρο πρόβλεψης κι η απομόνωση του FIR τμήματος του φίλτρου οδηγεί σε εσφαλμένα 
αποτελέσματα, όπως αποδεικνύεται ακολούθως. 
 Από τις σχέσεις (11), (12) και (13) που υλοποιούν το IIR προσαρμοστικό φίλτρο πρόβλεψης 
έπεται ότι η εκτίμηση σήματος θα δίνεται από τη σχέση : 
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Στην περίπτωση χρήσης μόνο του FIR τμήματος, χρειάζεται η αποκοπή των όρων που 
χρησιμοποιούν τους IIR συντελεστές. Δηλαδή, θέτουμε αi=0, i=1,2, κι η σχέση (21) γίνεται: 
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Όμως, η σχέση (22) υλοποιεί ένα FIR προβλέπτη, ο οποίος για εκτίμηση σήματος χρησιμοποιεί μια 
εκτίμηση του dq(k), δηλαδή : 
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 (23) 

Η σχέση (23) εξηγεί τα εσφαλμένα αποτελέσματα της απομόνωσης του FIR τμήματος του φίλτρου 
από τον IIR προβλέπτη που χρησιμοποιεί η σύσταση. 

Οι τιμές των δειγμάτων είναι σε αναπαράσταση short integer των 16 bits σε συμπλήρωμα 
ως προς δύο, όπως καθορίζει η σύσταση G.721. Ουσιαστικά πρόκειται για 16-bit προσημασμένο 
ακέραιο. 

Επίσης, με βάση την υλοποιούμενη σύσταση ισχύει ότι : Η ρουτίνα της κινητής 
υποδιαστολής αφορά το φίλτρο πρόβλεψης, το οποίο υπολογίζει μια εκτίμηση του σήματος εισόδου, 
εφαρμόζοντας έναν προσαρμοστικό αλγόριθμο σε καθυστερημένες μεταβλητές. Οι συντελεστές 
αυτού, α0, α1, α2 και bi, i=1,..,6, αναπαριστώνται σε Q14 μορφή, η οποία και τους περιορίζει στο 
διάστημα [-2, 1.999969], ενώ οι μεταβλητές sr(k-i) και dq(k-i), αναπαριστώνται σε Q0 μορφή και 
κυμαίνονται στο διάστημα, [23], [33], [36] : 

12)2( 11 −≤≤− −− NN x  ⎯⎯ →⎯ =16N 3276732768 ≤≤− x  

Ένας 16-bit αριθμός, x, σ’ αυτή τη μορφή, έχει μέγιστη ανάλυση τα 16 bits κι αναπαριστά 
έναν δεκαδικό αριθμό, ο οποίος προκύπτει σύμφωνα με τη σχέση : 

0
0

1
1

2
2

1
1 22....22 bbbbx N

N
N

N ++++−= −
−

−
− , Ν=16 

 

 
 Η μετατροπή ενός αριθμού, από τη Q14 μορφή σε δεκαδικό, γίνεται ως εξής : τα δύο MSBs 
χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση του ακεραίου μέρους με το 1ο να δηλώνει και το πρόσημό 
του και τα υπόλοιπα αναπαριστούν το κλασματικό μέρος του. Για παράδειγμα, ο αριθμός 
11.01000000000000 σε Q14 μορφή είναι ο –21+20+2-2 = -0.75.  
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33..55..22..22    ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΗΗ  ΙΙIIRR  ΦΦΙΙΛΛΤΤΡΡΟΟΥΥ  
 

Πομπός 

 
Σχήμα 3.15 : Αρχικό Σήμα (μετά τον A/D) 

 
Σχήμα 3.16 : Εκτιμώμενο Σήμα 

 
Σχήμα 3.17 : Σήμα Διαφοράς 
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Σχήμα 3.18 : Κωδικοποιημένο Σήμα 

 
Σχήμα 3.19 : Ανακατασκευασμένο Σήμα 

 
Δέκτης 

 
Σχήμα 3.20 : Εκτιμώμενο Σήμα 
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Σχήμα 3.21 : Ανακατασκευασμένο Σήμα 

 
Σχήμα 3.22 : Σφάλμα ADPCM Αλγορίθμου 

 
Από τα παραπάνω σχήματα είναι εμφανές ότι η πρόβλεψη του προσαρμοστικού IIR φίλτρου 

είναι αρκετά καλή , σχήματα 3.15, 3.16 και 3.17, και το σφάλμα αυτής είναι μικρό. Επίσης, το 
κωδικοποιημένο σήμα βρίσκεται εντός του ορίου που εισάγει η σύσταση, κατά το οποίο το |I(k)| 
είναι μια ακέραια τιμή,  |I(k)| ≤ 7. Στην παρούσα υλοποίηση το |I(k)| ∈ [0,14] ,όπου το 
κωδικοποιημένο σήμα είναι σε 16-bit αναπαράσταση συμπληρώματος ως προς δύο. Τα αντίστοιχα 
ισχύουν και στο δέκτη με το σφάλμα της όλης ADPCM κωδικοποίησης να είναι αρκετά μικρό, αφού 
αναφερόμαστε σε short integer αναπαραστάσεις δειγμάτων.  

Με βάση όσα παρατηρήθηκαν στην προηγούμενη υποενότητα, οι συντελεστές, α[2] και 
b[6], του ΙIR φίλτρου, σχέση (21), συγκλίνουν σχετικά γρήγορα λόγω της σταθερής μορφής της 
εισόδου στις παρακάτω τιμές, πληρώντας τα όρια που τέθηκαν στις σχέσεις (14), (15) και (18) :  
 

Συντελεστές 
Επιστρεφόμενη Τιμή 

(Q14) Τιμή 
α(0) 0x0001 1.0 
α(1) 0x67BC -1.609375 
α(2) 0xD000  0.750000 
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Συντελεστές 
Επιστρεφόμενη Τιμή 

(Q14) Τιμή  
b(0)  0 

b(1)+ α(1) 0xFB9E+0x67BC -1.687600 
b(2)+ α(2) 0xF877+0xD000 +0.625000 

b(3) 0xFAC3 -0.093750 
b(4) 0xFAEB -0.093750 
b(5) 0xFDD1 -0.046875 
b(6) 0xFC05 -0.062500 

 
Τα χαρακτηριστικά του ΙIR φίλτρου, που προκύπτει, είναι τα ακόλουθα : 
 

 

 
Σχήμα 3.23 : Χαρακτηριστικά του ΙIR φίλτρου 

 
Όπως είναι εμφανές, το προκύπτον φίλτρο είναι ένας IIR εκτιμητής με το πλάτος της κρουστικής 
του απόκρισης να προσεγγίζει τη μονάδα στην επιθυμητή συχνότητα των 800 Ηz, πρόκειται για την 
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κανονικοποιημένη τιμή 0.2. Το προκύπτον φίλτρο είναι ευσταθές μιας κι οι πόλοι του παρονομαστή 
βρίσκονται εντός του μοναδιαίου κύκλου. 

Το φίλτρο είναι αρκετά επιλεκτικό αποκόπτοντας συχνότητες εκτός της κανονικοποιημένης 
ζώνης συχνοτήτων 1.15-3.5 και παρουσιάζει θετική φάση, η οποία πιστοποιεί τη λειτουργία του ως 
προβλέπτη. Η αποδοτικότητα, όμως, του εκτιμητή και κατ’ επέκταση του αλγορίθμου 
κωδικοποίησης, φαίνεται παρακάτω κατά την εφαρμογή σήματος φωνής. 

  
Ανάλυση της Προσαρμοστικής Διαδικασίας του Φίλτρου Πρόβλεψης 
 
Το IIR προσαρμοστικό φίλτρο πρόβλεψης που χρησιμοποιεί η σύσταση δίνεται από τη αναλυτική 
σχέση : 

∑ ∑ ∑
= = =

−−+−−+−−=
2

1

2

1

6

1
)()1()()1()()1()(

i i i
qiqieie ikdkbikdkaikskaks  ( 21 ) 

Είναι απαραίτητη η εύρεση των συντελεστών αυτού του αναδρομικού φίλτρου ώστε να 
ελαχιστοποιείται το μέσο τετραγωνικό σφάλμα, [41], : 

MSEkeEk == }|)({|)( 2ξ  ( 22 ) 

όπου, ,(23),  η διαφορά ανάμεσα στην επιθυμητή τιμή σήματος και στην 

έξοδο του προσαρμοστικού πρόβλεψης, δηλαδή την εκτίμηση σήματος.  

)()()( kskske el −=

 Αν θέσουμε ως Θ το ακόλουθο διάνυσμα των συντελεστών του φίλτρου : 

Θ =  = [ α⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
c
a

1, α2, c1, c2, c3, c4, c5, c6 ]T  ( 24 ) 

όπου ci = αi+bi , i=1,2, και ci = bi , i=3, 4, 5, 6, δηλαδή,  
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κι ως z(k) το διάνυσμα δεδομένων : 

z(k) = = [ s⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
)(

)1(
kd
ks

q

e
e(k-1), se(k-2), dq(k), dq(k-1),…., dq(k-6) ]T ( 26 ) 

τότε, η έξοδος του φίλτρου τη χρονική στιγμή k δύναται να εκφραστεί συναρτήσει των Θ και z(k), 
ως ακολούθως : 

)()()1()( kzkdcksaks T
q

T
e

T
e Θ=+−=  ( 27 )  

Για να ελαχιστοποιεί τo Θ το MSE, θα πρέπει οι μερικές παράγωγοι του ξ(k) ως προς τους 
συντελεστές του φίλτρου να είναι μηδέν ή ισοδύναμα το gradient διάνυσμα να είναι μηδέν. Αφότου,  

)}()({}|)(|{}|)({|)( *22 kekeEkeEkeEk ∇=∇=∇=∇ξ   ( 28 ) 

τότε, το gradient διάνυσμα θα είναι μηδέν, όταν : 

0)}()({ * =∇ kekeE   ( 29 ) 

Όμως, από τη σχέση (23) έπεται ότι :   ( 30 ) )()( ** kske e−∇=∇

οπότε η σχέση (29) γίνεται :    ( 31 ) 0)}()({ * =∇ kskeE e
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 Απομένει ο υπολογισμός του  από τη διαφόρισή του ως προς τους συντελεστές του 

φίλτρου. Βέβαια, σημειώνεται ότι το s

)(* kse∇

e(k) εξαρτάται από τα se(k-i), i=1,2, κι αυτά με τη σειρά τους 
εξαρτώνται από τα α(k) και c(k). Έτσι, προκύπτουν οι ακόλουθες μερικές παράγωγοι : 
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Oι εξισώσεις αυτές μπορούν να εκφραστούν σε μορφή διανύσματος ως ακολούθως : 
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Συνδυάζοντας τις σχέσεις (31) και (33), προκύπτουν οι ακόλουθες απαραίτητες συνθήκες για τους 
συντελεστές, ώστε να ελαχιστοποιείται το MSE : 
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Όμως, οι εξισώσεις (34) είναι μη γραμμικές, οπότε η επίλυσή τους για τους βέλτιστους συντελεστές 
του φίλτρου είναι πολύ δύσκολη. Αυτή η μη γραμμικότητα υπονοεί, επίσης, ότι ενδέχεται η λύση 
τους να μην είναι μοναδική, δηλαδή, ενδέχεται  η λύση να αφορά ένα τοπικό κι όχι ένα ολικό 
ελάχιστο της συνάρτησης MSE.  
 Μια άμεση λύση σ’ αυτές τις εξισώσεις μπορεί να προκύψει από την εφαρμογή της μεθόδου 
steepest-descent. Σ’ αυτή, προεκτείνουμε το διάνυσμα συντελεστών Θ στο διάνυσμα Θn που 
περιέχει μια εκτίμηση της λύσης στη χρονική στιγμή n. Το Θn ανανεώνεται αναδρομικά με βάση την 
ακόλουθη σχέση : 

Θn+1 = Θn - μ∇ξ(n) ( 35 ) 
όπου το μ είναι το βήμα. 

 Το πρόβλημα με αυτή τη μέθοδο είναι ότι  , δηλαδή 

απαιτείται ο υπολογισμός της αναμενόμενης τιμής, ο οποίος είναι γνωστός μόνο όταν διαθέτουμε 
αυτούς τους μέσους όρους, οι οποίοι στην πλειοψηφία των εφαρμογών μας είναι άγνωστοι a priori.  

)}()({)( * kskeEn e∇−=∇ξ

 Γι’ αυτό χρησιμοποιείται η προσέγγιση που προτείνει ο αλγόριθμος LMS, ο οποίος κι 
αντικαθιστά τις αναμενόμενες τιμές με τις ίδιες τις υπάρχουσες τιμές, δηλαδή η σχέση (35) γίνεται : 

Θn+1 = Θn – μe(n)∇se
*(n) ( 36 ) 

ουσιαστικά χρησιμοποιείται μια εκτίμηση για το ∇ξ(n), η . )()()(' * ksken e∇−=∇ ξ
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 Η σχέση (36) μπορεί να εκφραστεί με βάση τους συντελεστές του φίλτρου, ως ακολούθως : 
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όπου οι μερικές παράγωγοι υπολογίζονται με βάση τη σχέση (33), με τους συντελεστές του φίλτρου 
να αντικαθιστώνται από τους χρονικά μεταβαλλόμενους συντελεστές. Δηλαδή, οι σχέσεις (32) 
γίνονται : 

∑
= ∂

−∂
+−+−=

∂
∂ 2

1
*

*
**

*

*

)(
)()()()(

)(
)(

i n

e
nqe

n

e

ka
insiakndkns

ka
ns

  , k = 1,2 

        ( 38 ) 
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Οι σχέσεις (37) και (38), μαζί με την ακόλουθη σχέση : 

)()()1()( kzkdcksaks T
kq

T
ke

T
ke Θ=+−=   ( 39 ) 

αποτελούν τον ΙΙR LMS αλγόριθμο [38]. 
 Έχει αναφερθεί ότι για μικρά βήματα, ο ΙΙR LMS αλγόριθμος συγκλίνει, γενικά, σ’ εκείνους 
τους συντελεστές του φίλτρου που ελαχιστοποιούν το MSE, [39] και [40]. Όμως, συγκριτικά με τα 
FIR προσαρμοστικά φίλτρα, η σύγκλιση αυτή είναι αργότερη. Επίσης, λόγω της πιθανότητας 
ύπαρξης τοπικών ακρότατων στην MSE επιφάνεια, η σύγκλιση ενδέχεται να γίνει σε κάποιο απ’ 
αυτά κι όχι στο ολικό ελάχιστο. 
 Για την απλοποίηση του παραπάνω αλγορίθμου αρκεί να παρατηρήσουμε ότι στη σχέση 

(38) εισέρχονται οι μερικές παράγωγοι του  ως προς τις τρέχουσες τιμές των και 

.  Το γεγονός αυτό φανερώνει ότι αυτές οι σχέσεις δεν είναι αναδρομικές, οπότε δε μπορούν 

να εκφραστούν στα πλαίσια μιας διαδικασίας φιλτραρίσματος. Όμως, αν το βήμα μ είναι αρκετά 
μικρό έτσι ώστε οι συντελεστές να προσαρμόζονται αργά, τότε θα ισχύουν οι ακόλουθες 
προσεγγίσεις : 
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κι οι σχέσεις (38) θα μπορούν να προσεγγιστούν ως ακολούθως : 
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Οι σχέσεις αυτές είναι πλέον αναδρομικές αφότου οι μερικές παράγωγοι στα αθροίσματα 
αντιστοιχούν σε καθυστερημένες εκδοχές των παραγώγων τους.  
 Συμβολίζοντας τις σχέσεις (41) για τις εκτιμήσεις των μερικών παραγώγων με  

)(na
kψ  και  αντίστοιχα, για λόγους απλοποίησης, ο απλοποιημένος  ΙΙR LMS αλγόριθμος 

είναι ο ακόλουθος : 
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Επιστρέφοντας στο προσαρμοστικό φίλτρο πρόβλεψης της υλοποιούμενης σύστασης G.721, 

οι συντελεστές των πόλων του φίλτρου προκύπτουν από τη σχέση (14) και (15) ως ακολούθως : 
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όπου, )]1(sgn[)](sgn[)]1([)( 1 −−= kpkpkafkA   

και  75.0|)(| 2 ≤ka  

με το σήμα p(k) να προκύπτει από τη σχέση (16) : )()()( kskdkp ezq += . Η αυτή σχέση με 

τη βοήθεια των σχέσεων (11) και (12) φανερώνει ότι το σήμα αυτό ισούται με το 
ανακατασκευασμένο σήμα εκτός της συνεισφοράς της εξόδου του IIR τμήματος του φίλτρου : 
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Ουσιαστικά, το άθροισμα αποτελεί μια εκτίμηση για το ανακατασκευασμένο σήμα, συνεπώς η 
σχέση αυτή θα τείνει στο μηδέν. Από το σήμα αυτό χρησιμοποιείται μόνο το πρόσημο στην 
προσαρμογή των συντελεστών του φίλτρου. 

 Η συνάρτηση  προκύπτει ως ακολούθως με βάση τη σχέση (17) : )( 1af
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 Από την άλλη πλευρά οι συντελεστές του FIR τμήματος του φίλτρου προκύπτουν από τη 
σχέση (18) ως ακολούθως : 

)](sgn[)](sgn[2)1(]21[)( 78 ikdkdkbkb qqii −+−−= −−
  

όπου i =1,2,..,6 και –2 ≤ bi(k) ≤ +2 
Πλέον, η gradient συνάρτηση προκύπτει από το τρέχον κβαντισμένο σήμα διαφοράς και το 
αντίστοιχό του στο συγκεκριμένο tap του φίλτρου. 
 Για τους συντελεστές α1(k) ισχύει ότι, σχέση (14), : 
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στη μορφή της σχέσης (37), οπότε εξάγεται το συμπέρασμα ότι το βήμα του αναδρομικού 

αλγορίθμου είναι :  . 0078125.02 7 == −μ
 Επίσης, η σχέση (15) για τους συντελεστές α2(k) γίνεται : 

)}()1()]1(sgn[)]1({sgn[2)()1( 2
7

22 kakAkpkpkaka −+−−++=+ −
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σχέση είναι στη μορφή της σχέσης (37), οπότε εξάγεται το συμπέρασμα ότι το βήμα του 

αναδρομικού αλγορίθμου είναι :  . 0078125.02 7 == −μ
 Τέλος, το βήμα προκύπτει κι από την ανάπτυξη της σχέσης (18), όπως φαίνεται παρακάτω : 
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όπου i =1,2,..,6 και –2 ≤ bi(k) ≤ +2 
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επίσης, στη μορφή της σχέσης (37), οπότε εξάγεται το συμπέρασμα ότι το βήμα του αναδρομικού 

αλγορίθμου είναι :  . 0078125.02 7 == −μ
 Το βήμα του IIR LMS αλγορίθμου, όπως φαίνεται παραπάνω, είναι αρκετά μικρό, οπότε η 
σύγκλιση είναι αργή, αλλά σίγουρη, σ’ εκείνους τους συντελεστές του φίλτρου που ελαχιστοποιούν 
το MSE, [39] και [40]. Η σύγκλιση του αναδρομικού αυτού αλγορίθμου επιβεβαιώνεται στις 
εφαρμογές του αλγορίθμου που έπονται. 
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33..55..33    ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΗΗ  ΣΣΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΦΦΩΩΝΝΗΗΣΣ    
 
Στη γραμμή εισόδου της κάρτας ήχου συνδέθηκε μικρόφωνο και από τη γραμμή εξόδου αυτής το 
ενισχυμένο φωνητικό σήμα οδηγήθηκε στην είσοδο της DSK κάρτας. Έπειτα, η έξοδος αυτής 
οδηγήθηκε στη γραμμή εισόδου της κάρτας ήχου ενός άλλου PC και η γραμμή εξόδου αυτής 
οδηγήθηκε σε ηχεία. Επισημαίνεται ότι απενεργοποιήθηκε και στα δύο PC το Mute του μικροφώνου 
και στις ιδιότητες της εγγραφής ήχου των Windows 98 επελέγει η PCM διαμόρφωση φωνής στα 8 
kHz με 8 bits ανά δείγμα σε MONO, δηλαδή 8 ΚΒ/ sec. 
 Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκαν δύο αρχεία φωνής, input.wav και output.wav, 
με το πρώτο, να αφορά το αρχικό σήμα και το δεύτερο, το ανακατασκευασμένο σήμα μετά την 
εφαρμογή του αλγορίθμου της ADPCM κωδικοποίησης κι αποκωδικοποίησης με χρήση IIR φίλτρου 
τόσο στον πομπό όσο και στο δέκτη. 
 Τα αρχεία αυτά διαβάστηκαν με τη βοήθεια της Matlab ως ακολούθως : 
 
>> [input,fs,nbits] = wavread('input.wav'); 

>> [output,fs2,nbits2] = wavread('output.wav'); 

 
 Παρατίθενται τα σήματα που αποτελούνται εξίσου από 47.600 δείγματα. Η ποιότητα του 
ανακατασκευασμένου σήματος φωνής είναι πολύ καλή με μοναδική διαφορά τη μείωση της 
ενίσχυσης που υφίσταται η ανακατασκευή. Αυτή οφείλεται στο θόρυβο που εισάγεται στο σύστημα 
τόσο μέσα από τις δομικές μονάδες του αλγορίθμου όσο κι από εξωτερικούς παράγοντες όπως οι 
συνδεσμολογίες κι οι κάρτες ήχου.  

 
Σχήμα 3.24 : Αρχικό Σήμα 
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Σχήμα 3.25 : Ανακατασκευασμένο Σήμα 

 
 Η ποιότητα φωνής που προσφέρει η G.721 σύσταση κωδικοποίησης μπορεί να 
ποσοτικοποιηθεί με βάση το καλυπτόμενο εύρος ζώνης και το ΜOS-Mean Opinion Score. Από 
αυτά, το 2ο είναι το πιο αντικειμενικό μιας και σχετίζεται με τη μέση άποψη από τουλάχιστον 30 
ακροατές που ακούν δείγματα φωνής ή συζητήσεις. Η κλίμακα MOS είναι η ακόλουθη : 

 
Σχήμα 3.26 : Κλίμακα MOS 

 
Η G.721 ADPCM κωδικοποίηση βαθμολογείται με 4,1 MOS, έχοντας ratio ίσο με 2, complexity ίσο 
με 10 κι απαιτώντας 10-16 MIPS σε οποιοδήποτε ψηφιακό επεξεργαστή σήματος. Επίσης, παράγει 
χαμηλό MSE σφάλμα οδηγώντας σε αποδοτική κωδικοποίηση της κυματομορφής εισόδου. 
 Ο 32 Kbps ADPCM αλγόριθμος εκτιμά το σήμα εισόδου με τη βοήθεια του φίλτρου 
πρόβλεψης  το οποίο και μειώνει τη διασπορά του σφάλματος πρόβλεψης. Οι συντελεστές αυτού, 
όπως προαναφέρθηκε, εκτιμώνονται μέσω ενός gradient αλγορίθμου κι η ευστάθεια του φίλτρου 
διασφαλίζεται με τον έλεγχο των δύο ριζών του A(z). 
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 Η υλοποίηση του αλγορίθμου απαιτεί για κάθε block των 20 msec γύρω στους 1155 
κύκλους ρολογιού για κάθε δείγμα. Για διάρκεια κύκλου ρολογιού στο ψηφιακό επεξεργαστή 
σήματος TMS320C6711 τα 6.7 nsec έπεται ότι η επεξεργασία ενός block δειγμάτων απαιτεί 
1155*6,7*160 nsec = 1,23816 msec < 20 msec. Επομένως, η κωδικοποίηση/ αποκωδικοποίηση 
επιτυγχάνεται αρκετά πριν καταφτάσει το επόμενο block δειγμάτων, συνεπώς ο αλγόριθμος 
δουλεύει σε πραγματικό χρόνο, όπως φάνηκε κιόλας κι από την εφαρμογή πραγματικού 
σήματος φωνής. 
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  
codec_edma.c 

/* 32Kbps ADPCM Recommendation G.721 */     

 

#include <stdio.h>  

#include <c6x.h>     

#include "c6211dsk.h" 

#include "codec_edma.h"      

#include "adpcm.h"  

                       

#define  DATA_SIZE 2                    /*2 Bytes sample*/ 

#define  BLOCK_SIZE 160                 /*window size, 20 msec*/ 

#define  NUM_OF_BLOCKS 6 

#define  DELAY 3           

 

#define  AUDIO_ENCODING_ULAW (1)     /* ISDN u-law */ 

#define  AUDIO_ENCODING_ALAW (2)     /* ISDN A-law */ 

#define  AUDIO_ENCODING_LINEAR  (3)      

/* PCM 2's-complement (0-center) */ 

 

/*global declarations*/ 

char polling=0; 

int pcm_out,pcm_in,edma_index; 

int src,dst;    

short *in_ptr,*out_ptr;   

short in[NUM_OF_BLOCKS*BLOCK_SIZE], out[NUM_OF_BLOCKS*BLOCK_SIZE]; 

short a[2]; /* Coefficients of pole portion of prediction filter. */ 

short b[6]; /* Coefficients of zero portion of prediction filter. */ 

/*encoder matrices 

short estimated_signal_enc[NUM_OF_BLOCKS*BLOCK_SIZE]; 

short difference_signal_enc[NUM_OF_BLOCKS*BLOCK_SIZE]; 

short stepsize_enc[NUM_OF_BLOCKS*BLOCK_SIZE];  

short difference_quan_enc[NUM_OF_BLOCKS*BLOCK_SIZE];  

short reconstructed_signal_enc[NUM_OF_BLOCKS*BLOCK_SIZE];  

short encoded_signal[NUM_OF_BLOCKS*BLOCK_SIZE];    

decoder matrices 

short estimated_signal_dec[NUM_OF_BLOCKS*BLOCK_SIZE]; 

short difference_signal_dec[NUM_OF_BLOCKS*BLOCK_SIZE]; 

short stepsize_dec[NUM_OF_BLOCKS*BLOCK_SIZE];  

short reconstructed_signal_dec[NUM_OF_BLOCKS*BLOCK_SIZE];*/ 

        

struct g72x_state state_encoder;  

struct g72x_state state_decoder;   

 

/*maps the log of the sample to a G.721 code word*/ 

static short quantization_table[7] = {-124, 80, 178, 246, 300, 349, 400}; 
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/*maps the G.721 code word to the reconstructed scale factor normalized by 

the log magnitude values.*/ 

static short dq_linear_table[16] = {-2048, 4, 135, 213, 273, 323, 

373, 425,425, 373, 323, 273, 213, 135, 4, -2048}; 

 

/*maps the G.721 code word to the log of the scale factor multiplier. */ 

static short wi_table[16] = {-12, 18, 41, 64, 112, 198, 355, 1122, 

1122, 355, 198, 112, 64, 41, 18, -12}; 

 

/*maps G.721 code words to a set of values whose long and short 

  term averages are computed and then compared to give an indication 

  how stationary (steady state) the signal is.*/ 

static short fi_table[16] = {0, 0, 0, 0x200, 0x200, 0x200, 0x600, 

0xE00, 0xE00, 0x600, 0x200, 0x200, 0x200, 0, 0, 0};      

 

/*the power of 2: 2^0-2^14*/     

static short power2[15] = {1, 2, 4, 8, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 0x100, 

0x200, 0x400, 0x800, 0x1000, 0x2000, 0x4000}; 

 

/*=================================================================== 

*     mcbsp0_init() 

* 

* This routine initializes the multichannel serial port 0. 

*==================================================================*/ 

void mcbsp0_init() 

{ 

    /* set up McBSP0 */ 

    *(unsigned volatile int *)McBSP0_SPCR = 0;       

/*reset serial port,serial port control register*/ 

    *(unsigned volatile int *)McBSP0_PCR = 0;               

/*reset pin control register*/ 

    *(unsigned volatile int *)McBSP0_RCR = 0x10040;         

/*set rx control register,16 bit data/frame*/ 

    *(unsigned volatile int *)McBSP0_XCR = 0x10040;         

/*set tx control register,16 bit data/frame */ 

    *(unsigned volatile int *)McBSP0_DXR = 0; 

    *(unsigned volatile int *)McBSP0_SPCR = 0x12001;        

/*setup SP control reg,enable serial port 

transmitter/receiver*/ 

} 

 

/*=================================================================== 

*     edma_init() 

* 

* This routine initializes the edma. 

*==================================================================*/ 

void edma_init() 
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{  

  *(unsigned volatile int *)ECR = 0xffff;      

/*clear all pending edma events*/  

  *(unsigned volatile int *)EER = 0x3000;      

/*enable event 12 & 13*/  

  *(unsigned volatile int *)CIPR = 0xffff;    

/*clear all pending edma interrupts*/ 

  *(unsigned volatile int *)CIER = 0x100;     

/* enable CCE8 */ 

  pcm_in = (int)&in;         /*take the address of matrix in*/ 

  pcm_out = (int)&out;       /*take the address of matrix out*/  

  in_ptr = (short *)pcm_in; 

  out_ptr = (short *)( pcm_out + DELAY*BLOCK_SIZE*DATA_SIZE); 

 

  edma_index = 1; 

  /* set up edma for mcbsp0 transmitter */ 

  *(unsigned volatile int *)(EVENTC_PARAMS+OPT) = 0x49000002; 

  *(unsigned volatile int *)(EVENTC_PARAMS+SRC) = pcm_out; 

  *(unsigned volatile int *)(EVENTC_PARAMS+CNT) = BLOCK_SIZE; 

  *(unsigned volatile int *)(EVENTC_PARAMS+DST) = McBSP0_DXR; 

  *(unsigned volatile int *)(EVENTC_PARAMS+IDX) = 0; 

  *(unsigned volatile int *)(EVENTC_PARAMS+LNK) = EVENTN_PARAMS; 

   

  /* set up edma for mcbsp0 receiver  */ 

  *(unsigned volatile int *)(EVENTD_PARAMS+OPT) = 0x48380002; 

  *(unsigned volatile int *)(EVENTD_PARAMS+SRC) = McBSP0_DRR; 

  *(unsigned volatile int *)(EVENTD_PARAMS+CNT) = BLOCK_SIZE; 

  *(unsigned volatile int *)(EVENTD_PARAMS+DST) = pcm_in; 

  *(unsigned volatile int *)(EVENTD_PARAMS+IDX) = 0; 

  *(unsigned volatile int *)(EVENTD_PARAMS+LNK) = EVENTO_PARAMS; 

 

  src = pcm_out+BLOCK_SIZE*DATA_SIZE;     

/*the address of the next block*/ 

  dst = pcm_in+BLOCK_SIZE*DATA_SIZE;      

/*the address of the next block*/ 

   

  /* set up edma reload params for mcbsp0 transmitter  */ 

  *(unsigned volatile int *)(EVENTN_PARAMS+OPT) = 0x49000002; 

  *(unsigned volatile int *)(EVENTN_PARAMS+SRC) = src; 

  *(unsigned volatile int *)(EVENTN_PARAMS+CNT) = BLOCK_SIZE; 

  *(unsigned volatile int *)(EVENTN_PARAMS+DST) = McBSP0_DXR; 

  *(unsigned volatile int *)(EVENTN_PARAMS+IDX) = 0; 

  *(unsigned volatile int *)(EVENTN_PARAMS+LNK) = EVENTN_PARAMS; 

 

  /* set up edma reload params for mcbsp0 receiver  */ 

  *(unsigned volatile int *)(EVENTO_PARAMS+OPT) = 0x48380002; 

  *(unsigned volatile int *)(EVENTO_PARAMS+SRC) = McBSP0_DRR; 
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  *(unsigned volatile int *)(EVENTO_PARAMS+CNT) = BLOCK_SIZE; 

  *(unsigned volatile int *)(EVENTO_PARAMS+DST) = dst; 

  *(unsigned volatile int *)(EVENTO_PARAMS+IDX) = 0; 

  *(unsigned volatile int *)(EVENTO_PARAMS+LNK) = EVENTO_PARAMS; 

   

} 

                 

/*=================================================================== 

*     g72x_init_state() 

* 

* This routine initializes and/or resets the g72x_state structure 

* pointed to by 'state_ptr'. 

* All the initial state values are specified in the CCITT G.721  

* document. 

*==================================================================*/ 

  

void g72x_init_state (struct g72x_state *state_ptr) 

{ 

 int  counter; 

state_ptr->yl = 34816; 

 state_ptr->yu = 544; 

 state_ptr->dms = 0; 

 state_ptr->dml = 0; 

 state_ptr->ap = 0; 

 for (counter = 0; counter < 2; counter++) { 

  state_ptr->a[counter] = 0; 

  state_ptr->pk[counter] = 0; 

  state_ptr->sr[counter] = 32; 

 } 

 for (counter = 0; counter < 6; counter++) { 

  state_ptr->b[counter] = 0; 

  state_ptr->dq[counter] = 32; 

 } 

 state_ptr->td = 0; 

} 

 

 

/*=================================================================== 

*      quan() 

* 

* This routine quantizes the input value against the table of short  

* integers,using linear search for simple coding. 

*==================================================================*/ 

static int quan(int val, short *table, int size) 

{ 

 int  i; 
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 for (i = 0; i < size; i++) 

  if (val < *table++) 

   break; 

 return (i); 

} 

 

/*=================================================================== 

*     float_multiply() 

* 

*This routine returns the integer product of the 15-bit integer "an" *and 

a "floating point" representation (4-bit exponent, 6-bit            

*mantissa) "srn". 

*==================================================================*/ 

static int float_multiply(int an, int srn) 

{ 

 short  an_magnitude, an_exponent, an_mantissa; 

 short  wan_exponent,wan_mantissa; 

 short  retval; 

 

 an_magnitude = (an > 0) ? an : ((-an) & 0x3FFF);     

 an_exponent = quan(an_magnitude, power2, 15) - 6; 

 an_mantissa = (an_magnitude == 0) ? 32 : 

(an_exponent >= 0) ? an_magnitude >> an_exponent : an_magnitude << -

an_exponent; 

 wan_exponent = an_exponent + ((srn >> 6) & 0xF) - 13; 

      wan_mantissa = (an_mantissa * (srn & 077) + 0x30) >> 4; 

retval = (wan_exponent >= 0) ? ((wan_mantissa << wan_exponent) & 

0xFFFF) :  

     (wan_mantissa >> -wan_exponent); 

 

 return (((an ^ srn) < 0) ? -retval : retval); 

} 

 

/*=================================================================== 

*     predictor_zero() 

* 

* This routine computes the estimated signal from a 6-zero predictor. 

*==================================================================*/ 

int predictor_zero(struct g72x_state *state_ptr) 

{ 

 int  i; 

 int  sezi; 

 

 sezi = float_multiply(state_ptr->b[0] >> 2, state_ptr->dq[0]); 

 for (i = 1; i < 6; i++)    

sezi += float_multiply(state_ptr->b[i] >> 2, state_ptr-

>dq[i]); 
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 return (sezi); 

} 

/*=================================================================== 

*      predictor_pole() 

* 

* This routine computes the estimated signal from 2-pole predictor. 

*==================================================================*/ 

int predictor_pole(struct g72x_state *state_ptr) 

{ 

return (float_multiply(state_ptr->a[1] >> 2, state_ptr->sr[1]) 

+float_multiply(state_ptr->a[0] >> 2, state_ptr->sr[0])); 

} 

/*=================================================================== 

*      step_size() 

* 

*This routine computes the quantization step size of the adaptive 

*quantizer. 

*==================================================================*/ 

int step_size(struct g72x_state *state_ptr) 

{ 

 int  y; 

 int  difference; 

 int  al;  

 /*yl:locked or steady state scale factor 

   yu:unlocked or short term scale factor 

   ap:speed control factor*/ 

 

 if (state_ptr->ap >= 256) 

  return (state_ptr->yu); 

 else { 

  y = state_ptr->yl >> 6; 

  difference = state_ptr->yu - y; 

  al = state_ptr->ap >> 2; 

  if (difference > 0) 

   y += (difference * al) >> 6; 

  else if (difference < 0) 

   y += (difference * al + 0x3F) >> 6; 

  return (y); 

 } 

}   

 

/*=================================================================== 

 *     quantize() 

 * 

 *Given a raw sample, 'd', of the difference signal and a 

 *quantization step size scale factor, 'y', this routine returns the 

 *ADPCM codeword to which that sample gets quantized.  The step 
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*size scale factor division operation is done in the log base 2 *domain as  

*a subtraction. 

*=================================================================*/ 

int quantize( 

 short  d,      /* Raw difference signal sample */ 

 int  y,      /* Step size multiplier */ 

 short *table,      /* quantization table */ 

 int  size)      /* table size of short integers */ 

{ 

 short  dq_magnitude;  /* Magnitude of 'd' */ 

 short  dq_exponent;   /* Integer part of base 2 log of 'd' */ 

 short  dq_mantissa;   /* Fractional part of base 2 log */ 

 short  dl;          /* Log of magnitude of 'd' */ 

 short  dln;          /* Step size scale factor normalized log 

*/ 

 int  i; 

 

 /* LOGARITHM 

  * Compute base 2 log of 'd', and store in 'dl'. 

  */ 

 dq_magnitude = abs(d); 

 dq_exponent = quan(dq_magnitude >> 1, power2, 15); 

 dq_mantissa = ((dq_magnitude << 7) >> dq_exponent) & 0x7F;  

/* Fractional portion. */ 

 dl = (dq_exponent << 7) + dq_mantissa; 

 

 /*Divide by step size multiplier*/ 

 dln = dl - (y >> 2); 

 

 /*QUAN 

  * Obtain codeword i for 'd'. 

  */ 

 i = quan(dln, table, size); 

 if (d < 0)           /* take 1's complement of i */ 

  return ((size << 1) + 1 - i); 

 else if (i == 0)               /* take 1's complement of 0 */ 

  return ((size << 1) + 1);    

 else 

  return (i); 

} 

/*=================================================================== 

*     reconstruct() 

* 

*This routine returns the reconstructed difference signal 'dq' *obtained 

from 

*the codeword 'i' and the quantization step size scale factor 'y'. 
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* The multiplication is performed in log base 2 domain as addition. 

*==================================================================*/ 

int 

reconstruct( 

 int  sign,           

/* 0 for non-negative value,2 for negative */ 

 int  dq_codeword,  /* G.721 codeword */ 

 int  y)              /* Step size multiplier */ 

{ 

 short  dq_log;      /* Log of 'dq' magnitude */ 

 short  dq_exponent;     /* Integer part of log */ 

 short  dqt; 

 short  dq;           /* Reconstructed difference signal 

sample */ 

 

 dq_log = dq_codeword + (y >> 2);  

 

 if (dq_log < 0) { 

  return ((sign) ? -0x8000 : 0); 

 } else {   /* compute the inverse logarithm */ 

  dq_exponent = (dq_log >> 7) & 15; 

  dqt = 128 + (dq_log & 127); 

  dq = (dqt << 7) >> (14 - dq_exponent); 

  return ((sign) ? (dq - 0x8000) : dq); 

 } 

} 

 

 

/*=================================================================== 

*       update() 

* 

* This routine updates the state variables for each output code. 

*==================================================================*/ 

void 

update( 

 int  code_size,    /* distinguish 723_40 with others */ 

 int  y,     /* quantizer step size */ 

 int  wi,     /* scale factor multiplier */ 

 int  fi,     /* for long/short term energies */ 

 int  dq,     /* quantized prediction difference */ 

 int  sr,     /* reconstructed signal */ 

 int  dqsez,   /* difference from 2-pole predictor */ 

 struct g72x_state *state_ptr) /* coder state pointer */ 

{ 

 int      counter; 

 short  magnitude, exponent; /* Adaptive predictor */ 

 short  a2p;   
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/*parameter used for the adaptation of the poles*/ 

 short  a1ul;   

/*parameter used for the adaptation of the poles*/ 

 short  pks1;      

/*parameter used for the adaptation of the poles*/ 

 short  fa1;         

/*parameter used for the adaptation of the poles*/ 

 char  tr;       

/* tone/transition detector */ 

 short  yl_exponent, threshold2, dq_threshold; 

 short    yl_fraction, threshold1; 

 short  pk0;         

/* needed in updating predictor poles */ 

 

 pk0 = (dqsez < 0) ? 1 : 0;  

    magnitude = dq & 0xFFFF;   

/* prediction difference magnitude */ 

  

 /* used for transition */ 

 yl_exponent = state_ptr->yl >> 15;                      

/* exponent part of yl */ 

 yl_fraction = (state_ptr->yl >> 10) & 0x1F;              

/* fractional part of yl */ 

 threshold1 = (32 + yl_fraction) << yl_exponent;          

/* threshold */ 

 threshold2 = (yl_exponent > 9) ? 31 << 10 : threshold1;  

/* limit threshold2 to 31 << 10 */ 

 dq_threshold = (threshold2 + (threshold2 >> 1)) >> 1;  

/* dq_threshold = 0.75 * threshold2 */ 

  

 if (state_ptr->td == 0)           

/* signal supposed voice */ 

  tr = 0; 

 else if (magnitude <= dq_threshold)  

/* supposed data, but small magnitude */ 

  tr = 0;                    

/* treated as voice */ 

 else                     

/* signal is data (modem) */ 

  tr = 1; 

 

 /* 

  * Quantizer scale factor adaptation. 

  */ 

 

/* update non-steady state step size multiplier */ 

 state_ptr->yu = y + ((wi - y) >> 5); 
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    /*bounds for yu*/ 

 if (state_ptr->yu < 544) /* 544 <= yu <= 5120 */ 

  state_ptr->yu = 544; 

 else if (state_ptr->yu > 5120) 

  state_ptr->yu = 5120; 

 

 /* update steady state step size multiplier */ 

 state_ptr->yl += state_ptr->yu + ((-state_ptr->yl) >> 6); 

 

 

 /* 

  * Adaptive predictor coefficients. 

  */ 

 if (tr == 1) {    

/* reset a's and b's for modem signal,data */ 

  state_ptr->a[0] = 0; 

  state_ptr->a[1] = 0; 

  state_ptr->b[0] = 0; 

  state_ptr->b[1] = 0; 

  state_ptr->b[2] = 0; 

  state_ptr->b[3] = 0; 

  state_ptr->b[4] = 0; 

  state_ptr->b[5] = 0; 

 } else {  /* update a's and b's */ 

  pks1 = pk0 ^ state_ptr->pk[0];   

 

  /* update predictor pole a[1] */ 

  a2p = state_ptr->a[1] - (state_ptr->a[1] >> 7); 

  if (dqsez != 0) { 

   fa1 = (pks1) ? state_ptr->a[0] : -state_ptr->a[0]; 

   if (fa1 < -8191) /* a2p = function of fa1 */ 

    a2p -= 0x100; 

   else if (fa1 > 8191) 

    a2p += 0xFF; 

   else 

    a2p += fa1 >> 5; 

 

   if (pk0 ^ state_ptr->pk[1]) 

    /* LIMC */ 

    if (a2p <= -12160) 

     a2p = -12288; 

    else if (a2p >= 12416) 

     a2p = 12288; 

    else 

     a2p -= 0x80; 

   else if (a2p <= -12416) 
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    a2p = -12288; 

   else if (a2p >= 12160) 

    a2p = 12288; 

   else 

    a2p += 0x80; 

  } 

 

  /* TRIGB & DELAY */ 

  a[1] = state_ptr->a[1] = a2p; 

 

  /* update predictor pole a[0] */ 

  state_ptr->a[0] -= state_ptr->a[0] >> 8; 

  if (dqsez != 0) 

   if (pks1 == 0) 

    a[0] = state_ptr->a[0] += 192; 

   else 

    a[0] = state_ptr->a[0] -= 192; 

 

  a1ul = 15360 - a2p; 

  if (state_ptr->a[0] < -a1ul) 

   a[0] = state_ptr->a[0] = -a1ul; 

  else if (state_ptr->a[0] > a1ul) 

   a[0] = state_ptr->a[0] = a1ul; 

 

  /* update predictor zeros b[6] */ 

  for (counter = 0; counter < 6; counter++) { 

   if (code_size == 5)   

/* for 40Kbps G.723 */ 

b[counter] = state_ptr->b[counter]-= 

state_ptr->b[counter] >> 9; 

   else            

/* for G.721 and 24Kbps G.723 */ 

b[counter] = state_ptr->b[counter]-= 

state_ptr->b[counter] >> 8; 

   if (dq & 0xFFFF) {   /* XOR */        

    if ((dq ^ state_ptr->dq[counter]) >= 0) 

b[counter] = state_ptr->b[counter] += 128; 

    else 

b[counter] = state_ptr->b[counter] -= 128; 

   } 

  } 

 } 

 

 for (counter = 5; counter > 0; counter--) /* Move quantized 

differences through filter */ 

  state_ptr->dq[counter] = state_ptr->dq[counter-1]; 

/* convert dq[0] to 4-bit exponent, 6-bit mantissa floating point */ 
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 if (magnitude == 0) { 

  state_ptr->dq[0] = (dq >= 0) ? 0x20 : 0xFC20; 

 } else { 

  exponent = quan(magnitude, power2, 15); 

  state_ptr->dq[0] = (dq >= 0) ? 

      (exponent << 6) + ((magnitude << 6) >> exponent) : 

      (exponent << 6) + ((magnitude << 6) >> exponent) - 0x400; 

 } 

 

 state_ptr->sr[1] = state_ptr->sr[0];  

/* Move reconstructed samples through */ 

/* convert sr to 4-bit exponent, 6-bit mantissa floating point */ 

 if (sr == 0) { 

  state_ptr->sr[0] = 0x20; 

 } else if (sr > 0) { 

  exponent = quan(sr, power2, 15); 

  state_ptr->sr[0] = (exponent << 6) + ((sr << 6) >> exponent); 

 } else if (sr > -32768) { 

  magnitude = -sr; 

  exponent = quan(magnitude, power2, 15); 

  state_ptr->sr[0] =  (exponent << 6) + ((magnitude << 6) >> 

exponent) - 0x400; 

 } else 

  state_ptr->sr[0] = 0xFC20; 

 

 /* Move signs through */ 

 state_ptr->pk[1] = state_ptr->pk[0]; 

 state_ptr->pk[0] = pk0; 

 

 /* used for tone */ 

 if (tr == 1)       

/* this sample has been treated as data */ 

  state_ptr->td = 0;  

/* next one will be treated as voice */ 

 else if (a2p < -11776)  

/* small sample-to-sample correlation */ 

  state_ptr->td = 1;  

/* signal may be data */ 

 else         

/* signal is voice */ 

  state_ptr->td = 0; 

 

 /* 

  * Adaptation speed control. 

  */ 

 state_ptr->dms += (fi - state_ptr->dms) >> 5;   

 state_ptr->dml += (((fi << 2) - state_ptr->dml) >> 7);  
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 if (tr == 1) 

  state_ptr->ap = 256; 

 else if (y < 1536)      

  state_ptr->ap += (0x200 - state_ptr->ap) >> 4; 

 else if (state_ptr->td == 1) 

  state_ptr->ap += (0x200 - state_ptr->ap) >> 4; 

 else if (abs((state_ptr->dms << 2) - state_ptr->dml) >= 

     (state_ptr->dml >> 3)) 

  state_ptr->ap += (0x200 - state_ptr->ap) >> 4; 

 else 

  state_ptr->ap += (-state_ptr->ap) >> 4; 

}     

   

 

/*=================================================================== 

*     g721_encoder() 

*        

*This routine encodes the input value of linear PCM, A-law or u-law *data 

sl and returns the resulting code. -1 is returned for unknown *input 

coding value. 

*==================================================================*/ 

short g721_encoder(short sl, int in_coding, struct g72x_state *state_ptr)             

{ 

 short  sez ;  

 short       se, sezi;   

 short  d;    

 short  sr;    

 short  y;    

 short  dqsez;    

 short  dq, i; 

 

  

 switch (in_coding) {  

/* linearize input sample to 15-bit PCM */ 

 /*case AUDIO_ENCODING_ALAW: 

  sl = alaw2linear(sl) >> 2; 

  break; 

 case AUDIO_ENCODING_ULAW: 

  sl = ulaw2linear(sl) >> 2; 

  break;*/ 

 case AUDIO_ENCODING_LINEAR: 

  sl >>= 1;  /* 15-bit dynamic range */ 

  break; 

 default: 

  return (-1); 

 } 
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  /*only a 6-pole FIR filter 

    sezi = predictor_zero(state_ptr);   

 sez = sezi >> 1; 

 se = sezi >> 1;    

      d = sl - se;    estimation difference */ 

    

 sezi = predictor_zero(state_ptr);  /* IIR filter */ 

 sez = sezi >> 1; 

 se = (sezi + predictor_pole(state_ptr)) >> 1;   

/* estimated signal  */ 

     d = sl - se;    /* estimation difference */ 

 

 /* quantize the prediction difference */ 

 y = step_size(state_ptr);  /* quantizer step size */ 

 i = quantize(d, y, quantization_table, 7); /* i = ADPCM code */ 

 

 dq = reconstruct(i & 8, dq_linear_table[i], y);  

/* quantized estimate of difference */ 

     

    /* *recon = sr = (dq < 0) ? sez - (dq & 0x7FFF) : sez + dq;  

reconstructed signal (0x3fff),FIR*/ 

 sr = (dq < 0) ? se - (dq & 0x7FFF) : se + dq;      

/* reconstructed signal */ 

     

    /* dqsez = sr + sez ;  prediction difference, FIR */ 

 dqsez = sr + sez - se;      /* pole prediction difference */ 

 

 update(4, y, wi_table[i] << 5, fi_table[i], dq, sr, dqsez, 

state_ptr);  

 

 

        return (i);  

}   

 

  

/*=================================================================== 

*      g721_decoder() 

* 

* This routine decodes a 4-bit code of G.721 encoded data of i and 

* returns the resulting linear PCM, A-law or u-law value. 

* return -1 for unknown out_coding value. 

*==================================================================*/ 

short g721_decoder(short i, int out_coding, struct g72x_state 

*state_ptr) 

{ 

 short  sezi, sez, se, sei;  
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 short  y;    

 short  sr;    

 short  dq; 

 short  dqsez; 

 

  i &= 0x000f;     /* mask to get proper bits */   

  /*only a 6-pole FIR filter  

      sezi = predictor_zero(state_ptr);          

 sez = sezi >> 1;   

 se = sezi >>1 ;  */    

  

 sezi = predictor_zero(state_ptr);         /* IIR filter */ 

 sez = sezi >> 1; 

 sei = sezi + predictor_pole(state_ptr); 

 se = sei >> 1;     /* se = estimated signal */ 

 

 y = step_size(state_ptr); /* dynamic quantizer step size */ 

 

 dq = reconstruct(i & 0x08, dq_linear_table[i], y);  

/* quantized difference */ 

     

    /* *recon = sr = (dq < 0) ? (sez - (dq & 0x7FFF)) : sez + dq;  

reconstructed signal ,FIR*/ 

 sr = (dq < 0) ? (se - (dq & 0x7FFF)) : se + dq;  

/* reconstructed signal */ 

     

    /* dqsez = sr + sez;      prediction difference,FIR */ 

 dqsez = sr - se + sez;    /* pole prediction difference */ 

 

 update(4, y, wi_table[i] << 5, fi_table[i], dq, sr, dqsez, 

state_ptr);  

 

 switch (out_coding) { 

/* case AUDIO_ENCODING_ALAW: 

  return (tandem_adjust_alaw(sr, se, y, i, 8, 

quantization_table)); 

 case AUDIO_ENCODING_ULAW: 

  return (tandem_adjust_ulaw(sr, se, y, i, 8, 

quantization_table));*/ 

 case AUDIO_ENCODING_LINEAR: 

  return (sr << 1);  /*sr was 15-bit dynamic range */ 

 default: 

  return (-1); 

 } 

  

}                                                                                

 

Παράρτημα  -151-



 

/*=================================================================== 

*     edma_isr() 

* 

* Interrupt service routine for edma. 

*==================================================================*/ 

interrupt void edma_isr() 

{ 

    int i,temp; 

    /*struct g72x_state state_enc,state_dec; */ 

    int in_coding,out_coding; 

    short k,p;   

    in_coding  = AUDIO_ENCODING_LINEAR; 

    out_coding = AUDIO_ENCODING_LINEAR; 

   /* state_enc = state_encoder; 

    state_dec = state_encoder;  */              

 

    if ( edma_index  == NUM_OF_BLOCKS -1)  

    { 

  edma_index =0; 

  dst = pcm_in;   

  src =  pcm_out; 

    } 

    else  

    { 

  edma_index++;   

  src += BLOCK_SIZE*DATA_SIZE; 

  dst += BLOCK_SIZE*DATA_SIZE; 

    } 

 

    *(unsigned volatile int *)CIPR |= 0x100;  /* clear CCE8 bit  */ 

    *(unsigned volatile int *)(EVENTN_PARAMS+SRC) = src; 

    *(unsigned volatile int *)(EVENTO_PARAMS+DST) = dst; 

 

    temp = (int)in_ptr - pcm_in - NUM_OF_BLOCKS*BLOCK_SIZE*DATA_SIZE; 

    if (temp >= 0)  

    { 

      in_ptr = (short *)pcm_in;   

    } 

       

    temp=(int)out_ptr - pcm_out - NUM_OF_BLOCKS*BLOCK_SIZE*DATA_SIZE; 

    if (temp >= 0)  

    { 

      out_ptr = (short *)pcm_out;   

    } 

     

    for (i=0;i<BLOCK_SIZE;i++)    

    {  
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      k = g721_encoder(*in_ptr++,in_coding, &state_encoder); 

*out_ptr++ = g721_decoder(k, out_coding, &state_decoder) & 0xfffe;  

     /* *out_ptr++ = k & 0xfffe; */ 

     /* p = g721_decoder(k, out_coding, &state_decoder); */ 

     /* *out_ptr++ = (p - *in_ptr++) & 0xfffe; ADPCM Error*/  

    }          

}      

                   

/*=================================================================== 

*     mcbsp0_write() 

* 

* This routine is used for writing to the TLC320AD535 registers. 

*==================================================================*/ 

/*function for writing*/        

void mcbsp0_write(unsigned out_data)   

{ 

 volatile unsigned temp; 

  /*serial post transmitter is disabled and is in reset state,bit 16 

becomes 0*/  

 if (polling) 

 { 

 temp = *(unsigned volatile int *)McBSP0_SPCR & 0x20000; 

  while ( temp == 0) 

  { 

    temp = *(unsigned volatile int *)McBSP0_SPCR & 0x20000; 

  }}   

 /*if bit 17=1 => temp=1 <=> transmitter is ready for data 2 b written to 

DXR*/   

 *(unsigned volatile int *)McBSP0_DXR = out_data; 

} 

 

/*=================================================================== 

*     mcbsp0_read() 

* 

* This routine is used for reading from the TLC320AD535 registers. 

*==================================================================*/ 

unsigned mcbsp0_read()   

{ 

 volatile unsigned temp; 

 if (polling) 

 { 

  temp = *(unsigned volatile int *)McBSP0_SPCR & 0x2; 

  while ( temp == 0) 

  { 

    temp = *(unsigned volatile int *)McBSP0_SPCR & 0x2; 

  } } 

  temp = *(unsigned volatile int *)McBSP0_DRR; 
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  return temp; 

}          

 

/*=================================================================== 

*     TLC320AD535_Init() 

* 

* This routine initializes the TLC320AD535 codec. 

*==================================================================*/        

void TLC320AD535_Init(void)   

{  

   

   /* Set up control register 3 on AD535 codec */ 

   mcbsp0_read();     

   mcbsp0_write(0); 

   mcbsp0_read(); 

   mcbsp0_write(1); 

   mcbsp0_read(); 

   mcbsp0_write(0x0306);   /* Voice Channel software reset */ 

  

   /* Set up control register 3 on AD535 codec */ 

   mcbsp0_read(); 

   mcbsp0_write(0); 

   mcbsp0_read(); 

   mcbsp0_write(1); 

   mcbsp0_read(); 

   mcbsp0_write(0x0386);   /* mic preamp selected for ADC input */ 

  

   /* Set up control register 4 on AD535 codec */    

   mcbsp0_read(); 

   mcbsp0_write(0); 

   mcbsp0_read(); 

   mcbsp0_write(1); 

   mcbsp0_read(); 

   mcbsp0_write(0x0402);   /*ADC input PGAgain=20dB,....(400) */ 

   

   /* Set up control register 5 on AD535 codec */  

   mcbsp0_read(); 

   mcbsp0_write(0); 

   mcbsp0_read(); 

   mcbsp0_write(1); 

   mcbsp0_read(); 

   mcbsp0_write(0x056C);   /*DAC out PGAgain=12dB->586, 3dB->56C */   

}  

/*=================================================================== 

*     dataIO() 

* 

* This routine is used for taking the results in a file on the host. 

Παράρτημα  -154-



 

*==================================================================*/ 

static void dataIO() 

{ 

    return; 

} 

 

/*=================================================================== 

*     MAIN PROGRAM 

*==================================================================*/  

int main() 

{ 

  

  int i;     

  /*initialize the structures*/ 

  g72x_init_state(&state_encoder); 

  g72x_init_state(&state_decoder); 

  

  /* dsp and peripheral initialization */     

  CSR=0x100;             

/* disable all interrupts,control status register */ 

  IER=1;                    

/* disable all interrupts except NMI,interrupt enable register 

*/ 

  ICR=0xffff;               

/* clear all pending interrupts,interrupt clear register      

*/ 

                               

  *(unsigned volatile int *)EMIF_GCR = 0x00003300;      

/* EMIF global control */ 

  *(unsigned volatile int *)EMIF_CE0 = 0xffffff30;      

/* EMIF CE0 control */ 

  *(unsigned volatile int *)EMIF_CE1 = 0xffffff03;      

/* EMIF CE1 control, 8bit async  */ 

  *(unsigned volatile int *)EMIF_SDCTRL = 0x07117000;   

/* EMIF SDRAM control */ 

  *(unsigned volatile int *)EMIF_SDRP = 0x0000061a;     

/* EMIF SDRM refresh period */ 

  *(unsigned volatile int *)EMIF_SDEXT = 0x00054519;    

/* EMIF SDRAM extension */ 

 

  for (i=0; i<NUM_OF_BLOCKS*BLOCK_SIZE; i++)      

/* clear all buffers */ 

  { 

    in[i]=0; 

    out[i]=0; 

  }             
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/*interrupt configuration*/ 

  ICR = 0x100; 

  IER |= 0x102;             /* enable int 8 (EDMA) */ 

  CSR |= 1; 

   

  TLC320AD535_Init(); 

  mcbsp0_init(); 

  edma_init();  

   

  while(1) 

  { 

    dataIO(); 

    dataIO();   

  } 

} 

 

 

codec_edma.h 

#define  PRINT 1             

 

void TLC320AD535_Init(void);  

void mcbsp0_init(); 

void edma_init(); 

 
 

Adpcm.h 

/*=================================================================== 

*The following is the definition of the state structure 

*used by the G.721/G.723 encoder and decoder to preserve their   *internal 

state between successive calls.  The meanings of the *majority of the 

state structure fields are explained in detail in *the CCITT 

Recommendation G.721.  The field names are essentially *indentical to 

variable names in the bit level description of the *coding algorithm 

included in this Recommendation. 

===================================================================*/ 

 

struct g72x_state { 

 long yl; /* Locked or steady state step size multiplier. */ 

 short yu; /* Unlocked or non-steady state step size multiplier. */ 

 short dms; /* Short term energy estimate. */ 

 short dml; /* Long term energy estimate. */ 

 short ap; /* Linear weighting coefficient of 'yl' and 'yu'. */ 

 

 short a[2];  

/* Coefficients of pole portion of prediction filter. */ 

 short b[6];  

/* Coefficients of zero portion of prediction filter. */ 
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 short pk[2];  

/* Signs of previous two samples of a partially 

   * reconstructed signal.*/ 

 short dq[6];  

/* Previous 6 samples of the quantized difference 

   * signal represented in an internal floating point 

   * format.*/ 

 short sr[2];  

/* Previous 2 samples of the quantized difference 

   * signal represented in an internal floating point 

   * format.*/ 

 char td; /* delayed tone detect */ 

}; 

 

 

 

/*================================================================== 

*  FUNCTION PROTOTYPES                                           
*==================================================================*/ 
 

void g72x_init_state (struct g72x_state *); 

/*short g721_encoder(short , int, struct g72x_state *, short *, short *, 

short *, short *, short *); 

short g721_decoder(short , int, struct g72x_state *, short *, short *, 

short *, short *);*/ 

short g721_encoder(short , int, struct g72x_state *); 

short g721_decoder(short , int, struct g72x_state *); 

 

int predictor_zero (struct g72x_state *); 

int predictor_pole(struct g72x_state *); 

int step_size(struct g72x_state *); 

int quantize(short, int, short *, int); 

int reconstruct(int, int, int); 

void update(int, int, int, int, int, int, int, struct g72x_state *);                 

unsigned mcbsp0_read();   

void mcbsp0_write(unsigned); 

 

 

vectors.asm 

    .ref    _edma_isr 

    .ref    _c_int00 

    .sect   "vectors" 

RESET_RST: 

      MVKL .S2 _c_int00, B0 

      MVKH .S2 _c_int00, B0 

      B    .S2 B0 

      NOP 
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      NOP 

      NOP 

      NOP 

      NOP 

NMI_RST:     

     NOP 

 NOP 

 NOP 

 NOP 

 NOP 

 NOP 

 NOP 

 NOP 

 

RESV1: 

     NOP 

 NOP 

 NOP 

 NOP 

 NOP 

 NOP 

 NOP 

 NOP 

 

RESV2: 

     NOP 

 NOP 

 NOP 

 NOP 

 NOP 

 NOP 

 NOP 

 NOP 

 

INT4: NOP 

 NOP 

 NOP 

 NOP 

 NOP 

 NOP 

 NOP 

 NOP 

 

INT5: NOP 

 NOP 

 NOP 

 NOP 
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 NOP 

 NOP 

 NOP 

 NOP 

                    

INT6: NOP 

 NOP 

 NOP 

 NOP 

 NOP 

 NOP 

 NOP 

 NOP 

 

INT7: NOP 

 NOP 

 NOP 

 NOP 

 NOP 

 NOP 

 NOP 

 NOP 

 

INT8: b _edma_isr 

 NOP 

 NOP 

 NOP 

 NOP 

 NOP 

 NOP 

 NOP 

 

INT9: NOP 

 NOP 

 NOP 

 NOP 

 NOP 

 NOP 

 NOP 

 NOP 

 

INT10: NOP 

  NOP 

  NOP 

  NOP 

  NOP 

  NOP 
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  NOP 

  NOP 

 

INT11: NOP 

  NOP 

  NOP 

  NOP 

  NOP 

  NOP 

  NOP 

  NOP 

 

INT12: NOP 

  NOP 

  NOP 

  NOP 

  NOP 

  NOP 

  NOP 

  NOP 

 

INT13: NOP 

  NOP 

  NOP 

  NOP 

  NOP 

  NOP 

  NOP 

  NOP 

 

INT14: NOP 

  NOP 

  NOP 

  NOP 

  NOP 

  NOP 

  NOP 

  NOP 

 

INT15: NOP 

  NOP 

  NOP 

  NOP 

  NOP 

  NOP 

  NOP 

  NOP 
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lnk.cmd 

-c 

-heap  0x400 

-stack 0x400 /* very large stack for DSP programs. */ 

-lrts6201.lib 

   

MEMORY 

{ 

    vecs:   o = 00000000h   l = 200h 

    IRAM:   o = 00000200h   l = 0000ffe0h 

    CE0:    o = 80000000h   l = 01000000h  

} 

 

SECTIONS 

{ 

    "vectors"   >       vecs 

    .cinit      >       IRAM 

    .text       >       IRAM 

    .stack      >       IRAM 

    .bss        >       IRAM 

    .const      >       IRAM 

    .data       >       IRAM 

    .far        >       IRAM 

    .switch     >       IRAM 

    .sysmem     >       IRAM 

    .tables     >       IRAM 

    .cio        >       IRAM 

} 

 

 
codec_edma.mak 

/************* Code Composer V1 Project Data ******************** 

  The following section contains data generated by Code Composer 

  to store project information like build options, source filenames 

  and dependencies. 

 

[command filename] 

lnk.cmd 9 

 

[Project Root] 

C:\ti\myprojects\edma_adpcm 

 

[build options] 

3 

Linker = "-c -heap 0x400 -m codec_edma.map -o codec_edma.out -stack 0x400 

-x " 

Assembler = "-gs " 
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Compiler = "-g " 

 

[source files] 

codec_edma.c 1066675274 1 

vectors.asm 944537220 1 

stdio.h 947483544 0 

c6x.h 949740556 0 

c6211dsk.h 944537218 0 

codec_edma.h 1048610048 0 

adpcm.h 1065622332 0 

linkage.h 947483544 0 

cstdio 950175696 0 

-26278 

 

[dependencies] 

 5 2:4 3:5 4:6 5:7 6:8 -1949 

 0 -802 

 2 7:8 8:15 -18900 

 0 -802 

 0 -802 

 0 -802 

 0 -802 

 0 -802 

 1 7:8 -25266 

 

[version] 

2.0 

*/ 

-c -heap 0x400 -m codec_edma.map -o codec_edma.out -stack 0x400 -x 

"vectors.obj" 

"codec_edma.obj" 

"lnk.cmd" 

/******** End of Project Data Generated by Code Composer ********/ 

 

 

codec_edma.map 

 

**************************************************************************

**** 

          TMS320C6x COFF Linker Version 4.00                    

**************************************************************************

**** 

>> Linked Mon Oct 20 21:53:07 2003 

 

OUTPUT FILE NAME:   <codec_edma.out> 

ENTRY POINT SYMBOL: "_c_int00"  address: 00002720 
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MEMORY CONFIGURATION 

 

           name     origin    length      used    attributes    fill 

         --------  --------  ---------  --------  ----------  ------- 

         vecs      00000000  000000200  00000200     RWIX     

         IRAM      00000200  00000ffe0  00003a33     RWIX     

         CE0       80000000  001000000  00000000     RWIX     

 

SECTION ALLOCATION MAP 

 

 output                                  attributes/ 

section   page    origin      length       input sections 

--------  ----  ----------  ----------   ---------------- 

vectors    0    00000000    00000200      

                  00000000    00000200     vectors.obj (vectors) 

 

.cinit     0    00000200    000000ec      

                  00000200    000000b6     codec_edma.obj (.cinit) 

                  000002b6    00000002     --HOLE-- [fill = 00000000] 

                  000002b8    0000001c     rts6201.lib : exit.obj (.cinit) 

                  000002d4    00000004     --HOLE-- [fill = 00000000] 

                  000002d8    00000009     codec_edma.obj (.cinit:c) 

                  000002e1    0000000b     --HOLE-- [fill = 00000000] 

 

.text      0    00000300    000024a0      

                  00000300    00001f00     codec_edma.obj (.text) 

                  00002200    00000000     vectors.obj (.text) 

                  00002200    00000260     rts6201.lib : memcpy.obj 

(.text) 

                  00002460    000001a0                 : autoinit.obj 

(.text) 

                  00002600    00000120                 : exit.obj (.text) 

                  00002720    00000080                 : boot.obj (.text) 

 

.stack     0    000027a0    00000400     UNINITIALIZED 

                  000027a0    00000000     rts6201.lib : boot.obj (.stack) 

 

.bss       0    00002ba0    0000101f     UNINITIALIZED 

                  00002ba0    0000101e     codec_edma.obj (.bss) 

                  00003bbe    00000000     rts6201.lib : boot.obj (.bss) 

                  00003bbe    00000000     vectors.obj (.bss) 

                  00003bbe    00000000     rts6201.lib : exit.obj (.bss) 

                  00003bbe    00000000                 : memcpy.obj (.bss) 

                  00003bbe    00000000                 : autoinit.obj 

(.bss) 

                  00003bbe    00000001     codec_edma.obj (.bss:c) 
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.const     0    00000200    00000000     UNINITIALIZED 

 

.data      0    00000200    00000000     UNINITIALIZED 

                  00000200    00000000     vectors.obj (.data) 

                  00000200    00000000     rts6201.lib : memcpy.obj 

(.data) 

                  00000200    00000000                 : autoinit.obj 

(.data) 

                  00000200    00000000                 : exit.obj (.data) 

                  00000200    00000000                 : boot.obj (.data) 

                  00000200    00000000     codec_edma.obj (.data) 

 

.far       0    00003bc0    00000088     UNINITIALIZED 

                  00003bc0    00000088     rts6201.lib : exit.obj (.far) 

 

.switch    0    00000200    00000000     UNINITIALIZED 

 

.sysmem    0    00000200    00000000     UNINITIALIZED 

 

.tables    0    00000200    00000000     UNINITIALIZED 

 

.cio       0    00000200    00000000     UNINITIALIZED 

 

 

GLOBAL SYMBOLS: SORTED ALPHABETICALLY BY Name  

 

address    name 

--------   ---- 

00002ba0   $bss 

00002ba0   .bss 

00000200   .data 

00000300   .text 

00002700   C$$EXIT 

00001e88   _TLC320AD535_Init 

00000400   __STACK_SIZE 

00002ba0   ___bss__ 

00000200   ___cinit__ 

00000200   ___data__ 

00000200   ___edata__ 

00003bbf   ___end__ 

000027a0   ___etext__ 

ffffffff   ___pinit__ 

00000300   ___text__ 

00002460   __auto_init 

00003c44   __cleanup_ptr 

000027a0   __stack 
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00002700   _abort 

000026c0   _atexit 

00002720   _c_int00 

00002bb0   _dst 

00002ba8   _edma_index 

00000374   _edma_init 

00001b0c   _edma_isr 

00002600   _exit 

0000193c   _g721_decoder 

00001748   _g721_encoder 

000005d8   _g72x_init_state 

00002bbc   _in 

00002bb4   _in_ptr 

00002054   _main 

00000300   _mcbsp0_init 

00001dfc   _mcbsp0_read 

00001d64   _mcbsp0_write 

00002200   _memcpy 

0000333c   _out 

00002bb8   _out_ptr 

00002ba4   _pcm_in 

00002ba0   _pcm_out 

00003bbe   _polling 

0000098c   _predictor_pole 

000008c8   _predictor_zero 

00000b08   _quantize 

00000c30   _reconstruct 

00002bac   _src 

00003af8   _state_decoder 

00003ac0   _state_encoder 

000009f4   _step_size 

00000ce0   _update 

00000200   cinit 

00000200   edata 

00003bbf   end 

000027a0   etext 

ffffffff   pinit 

 

 

GLOBAL SYMBOLS: SORTED BY Symbol Address  

 

address    name 

--------   ---- 

00000200   ___cinit__ 

00000200   ___data__ 

00000200   ___edata__ 

00000200   .data 
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00000200   cinit 

00000200   edata 

00000300   _mcbsp0_init 

00000300   .text 

00000300   ___text__ 

00000374   _edma_init 

00000400   __STACK_SIZE 

000005d8   _g72x_init_state 

000008c8   _predictor_zero 

0000098c   _predictor_pole 

000009f4   _step_size 

00000b08   _quantize 

00000c30   _reconstruct 

00000ce0   _update 

00001748   _g721_encoder 

0000193c   _g721_decoder 

00001b0c   _edma_isr 

00001d64   _mcbsp0_write 

00001dfc   _mcbsp0_read 

00001e88   _TLC320AD535_Init 

00002054   _main 

00002200   _memcpy 

00002460   __auto_init 

00002600   _exit 

000026c0   _atexit 

00002700   C$$EXIT 

00002700   _abort 

00002720   _c_int00 

000027a0   __stack 

000027a0   ___etext__ 

000027a0   etext 

00002ba0   _pcm_out 

00002ba0   .bss 

00002ba0   ___bss__ 

00002ba0   $bss 

00002ba4   _pcm_in 

00002ba8   _edma_index 

00002bac   _src 

00002bb0   _dst 

00002bb4   _in_ptr 

00002bb8   _out_ptr 

00002bbc   _in 

0000333c   _out 

00003ac0   _state_encoder 

00003af8   _state_decoder 

00003bbe   _polling 

00003bbf   end 
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00003bbf   ___end__ 

00003c44   __cleanup_ptr 

ffffffff   pinit 

ffffffff   ___pinit__ 

 

[55 symbols] 

 
 

cc_build.log 

cl6x codec_edma.c -g 

[codec_edma.c] 

TMS320C6x ANSI C/C++ Compiler    Version 4.00 

Copyright (c) 1996-2000 Texas Instruments Incorporated 

   "codec_edma.c"   ==> mcbsp0_init 

   "codec_edma.c"   ==> edma_init 

   "codec_edma.c"   ==> g72x_init_state 

   "codec_edma.c"   ==> quan 

   "codec_edma.c"   ==> float_multiply 

   "codec_edma.c"   ==> predictor_zero 

   "codec_edma.c"   ==> predictor_pole 

   "codec_edma.c"   ==> step_size 

   "codec_edma.c"   ==> quantize 

   "codec_edma.c"   ==> reconstruct 

   "codec_edma.c"   ==> update 

   "codec_edma.c"   ==> g721_encoder 

   "codec_edma.c"   ==> g721_decoder 

   "codec_edma.c"   ==> edma_isr 

   "codec_edma.c"   ==> mcbsp0_write 

   "codec_edma.c"   ==> mcbsp0_read 

   "codec_edma.c"   ==> TLC320AD535_Init 

   "codec_edma.c"   ==> dataIO 

   "codec_edma.c"   ==> main 

 

TMS320C6x ANSI C Codegen         Version 4.00 

Copyright (c) 1996-2000 Texas Instruments Incorporated 

   "codec_edma.c"   ==> mcbsp0_init 

   "codec_edma.c"   ==> edma_init 

   "codec_edma.c"   ==> g72x_init_state 

   "codec_edma.c"   ==> quan 

   "codec_edma.c"   ==> float_multiply 

   "codec_edma.c"   ==> predictor_zero 

   "codec_edma.c"   ==> predictor_pole 

   "codec_edma.c"   ==> step_size 

   "codec_edma.c"   ==> quantize 

   "codec_edma.c"   ==> reconstruct 

   "codec_edma.c"   ==> update 

   "codec_edma.c"   ==> g721_encoder 
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   "codec_edma.c"   ==> g721_decoder 

   "codec_edma.c"   ==> edma_isr 

   "codec_edma.c"   ==> mcbsp0_write 

   "codec_edma.c"   ==> mcbsp0_read 

   "codec_edma.c"   ==> TLC320AD535_Init 

   "codec_edma.c"   ==> dataIO 

   "codec_edma.c"   ==> main 

TMS320C6x COFF Assembler         Version 4.00 

Copyright (c) 1996-2000 Texas Instruments Incorporated 

 PASS 1 

 PASS 2 

 

 No Errors, No Warnings 

 

asm6x vectors.asm vectors.obj -gs 

TMS320C6x COFF Assembler         Version 4.00 

Copyright (c) 1996-2000 Texas Instruments Incorporated 

 PASS 1 

 PASS 2 

 

No Errors, No Warnings 

 

lnk6x "codec_edma.mak" 

TMS320C6x COFF Linker            Version 4.00 

Copyright (c) 1996-2000 Texas Instruments Incorporated 

Build Complete, 

0 Errors, 0 Warnings. 

 

 

Παράρτημα  -168-



  
  
  
  
  
  
  
  

ΑΑΝΝΑΑΦΦΟΟΡΡΕΕΣΣ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

ΑΑΝΝΑΑΦΦΟΟΡΡΕΕΣΣ  
 
 
[1] Texas Instruments, Application Report SPRA846-December 2002, A DSP/BIOS EDMA 
McBSP Device Driver for TMS320C6x11 DSPs. 
 
[2] Texas Instruments, Application Report SPRA850-December 2002, A DSP/BIOS AD535 
Codec Device Driver for TMS320C6x11 DSPs. 
 
[3] Texas Instruments, TLC320AD535C/I Dual Channel Voice/Data Codec Data Manual. 
 
[4] Texas Instruments, TMS320C6000 Peripherals Reference Guide, Literature Number 
SPRU190D, February 2001. 
 
[5] Texas Instruments, TMS320C6000 Assembly Language Tools User’s Guide, Literature 
Number SPRU186G, January 2000. 
 
[6] Texas Instruments, TMS320C6000 Optimizing Compiler User’s Guide, Literature Number 
SPRU187G, March 2000. 
 
[7] Texas Instruments, TMS320C6000 CPU and Instruction Reference Set Guide, Literature 
Number SPRU189E, January 2000. 
 
[8] Texas Instruments, TMS320C6000 Technical Brief, Literature Number SPRU197D, 
February 1999. 
 
[9] Texas Instruments, TMS320C6000 Programmer’s Guide, Literature Number SPRU198D, 
March 2000. 
 
[10] Texas Instruments, TMS320C6x Peripheral Support Library Programmer’s Reference, 
Literature Number SPRU273B, July 1998. 
 
[11] Texas Instruments, TMS320C6000 Code Composer Studio Tutorial, Literature Number 
SPRU301C, February 2000. 
 
[12] Texas Instruments, TMS320C6000 DSP/BIOS User’s Guide, Literature Number 
SPRU303B, March 2000. 
 
[13] Texas Instruments, TMS320C6000 Code Composer Studio User’s Guide, Literature 
Number SPRU328B, February 2000. 
 

Αναφορές  -170-



 

[14] Texas Instruments, Application Report SPRA488B - November 1998, TMS320C6000 
McBSP Initialization.  
 
[15] Texas Instruments, Application Report BPRA066A - May 1999, Implementation of G.726 
ADPCM on Texas InstrumentsTMS320C62xx Processors. 
 
[16] Texas Instruments, Application Report SPRA598 - November 1999, Implementation of 
G.726 ADPCM on Texas Instruments TMS320C62xx Processors. 
 
[17] Texas Instruments, Application Report SPRA036 - March 1995, Setting Up TMS320 DSP 
Interrupts in C. 
 
[18] Texas Instruments, 32-Kbit/s ADPCM with the TMS3201, Literature Number SPRA131, 
Digital Signal Processing Solutions 1989. 
 
[19] Texas Instruments, Application Report SLAA090 - December 1999, Design Guidelines for 
the TLC320AD535/545. 
 
[20] Texas Instruments, TMS320C6000 DSK Board Support Library API User’s Guide, 
Literature Number SPRU432A, October 2001. 
 
[21] C++ Algorithms for Digital Signal Processing, 2nd Edition, Paul M. Embree/ Damon 
Danieli, Prentice Hall PTR. 
 
[22] Digital Processing of Speech Signals, L.R. Rabiner/ R.W. Schafer, Prentice Hall Signal 
Processing Series Alan V. Oppenheim, Series Editor. 
 
[23] Lecture Notes on the Status of IEEE Standard 754 for Binary Floating-Point Arithmetic, 
May 1996, W.Kahan. 
 
[24] N. Benvenuto, G. Bertocci, W. R. Daumer, The 32-kb/s ADPCM Coding Standard, AT&T 
Technical Journal. 
 
[25] Texas Instruments, Application Report SPRA563C - March 2002, G.726 ADPCM Speech 
Coder : Multichannel TMS320C62x DSP Implementation. 
 
[26] Texas Instruments, TMS320C62x DSP Library Programmer’s Reference, Literature Number 
SPRU402, March 2000. 
 
[27]  DSP Development Support Library for TMS320C62x/67x Reference Manual. GDD300. 
Release 2.00.01 
 

Αναφορές  -171-



 

[28] www.monisys.net  
[29] www.ecs.soton.ac.uk 
[30]   www.ee.ic.ac.uk  
[31]   www.speech.cs.cmu.edu 
[32]   www.cnel.ufl.edu/hybrid/courses/EEL6586/ 
[33]   www.acis.ufl.edu/~tsugawa/eel6586/web/ 
[34]   www.ecel.ufl.edu/~jbirr/voicewarp/ 
[35]   www.eas.asu.edu/~speech/ 
[36]     IEEE Standard 754 Floating Point Numbers 
[37]     www. ti. com – Texas Instruments Web Page 
 
[38]  S. White, “An adaptive recursive digital filter”, Proc. 9th Asimolar Conf. Circuits, Syst., pp. 
21-25, 1975. 
 
[39]  P.M. Clarkson, Optimal and Adaptive Signal Processing, CRC Press, Boca Raton, FL, 1993. 
 
[40]  J.R Treichler, “Adaptive algorithms for infinite impulse response filters,”in Adaptive Filters, 
C. F. Cowan and P. M. Grant (Eds.), Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1985. 
 
[41]  “Statistical Digital Signal Processing and Modeling”, Monson H. Hayes, John Wiley & 
Sons, Inc., 1996 
 
 

Αναφορές  -172-


	 
	 
	Πανεπιστημιο Πατρων 
	Πολυτεχνικη Σχολη 
	Τμημα Μηχανικων Η/Υ & Πληροφορικησ 
	Περίληψη 
	Λέξεις Κλειδιά 
	Περιεχόμενα 
	Καταλογοσ Σχηματων 
	Λιστα Πινακων 
	     
	 
	 
	 
	 

	Kεφαλαιο 1 
	1.1 Εισαγωγη 
	1.2  Κεντρικη Μοναδα Επεξεργασιας 
	1.3  Περιφερειακα 
	1.3.1  Εσωτερικη Μνημη Δυο Επιπεδων 
	 
	1.3.1.1  Καταχωρητες Ελεγχου Εσωτερικης Μνημης 
	 
	1.3.1.2  L1P  
	1.3.1.3  L1D 
	1.3.1.4  L2 
	1.3.1.5  L2 Διεπαφες 
	1.3.1.6  L2 Λειτουργια 
	1.3.1.7  L2 EDMA Service 
	1.3.1.8  L2 Invalidation 

	1.3.2  Enhanced Direct Memory Access (EDMA) Ελεγκτης 
	1.3.2.1  Καταχωρητες Ελεγχου και Επεξεργασια Γεγονοτων 
	1.3.2.2  Κωδικοποιητης Γεγονοτων 
	1.3.2.3  Παραμετρικη RAM (PaRAM) 
	1.3.2.4  EDMA Παραμετροι Μεταφορας 
	 
	1.3.2.4.1  Παραμετρος Επιλογων (OPT) 
	1.3.2.4.2  SRC/DST Διευθυνση (SRC/DST) 
	1.3.2.4.3  Μετρητης Στοιχειων (ELECNT) 
	1.3.2.4.4  Μετρητης Frame/Array (FRMCNT) 
	1.3.2.4.5  Περιεχομενο στοιχειου (ELEIDX) και περιεχομενο Frame/ Array (FRMIDX) 
	1.3.2.4.6  Επαναφορτωση Μετρητη Στοιχειου (ELERLD) 
	1.3.2.4.7  Διευθυνση Συνδεσης (LINK)  

	1.3.2.5  Αρχικοποιηση EDMA Μεταφορας 
	1.3.2.6  Συγχρονισμος των EDMA Μεταφορων 
	1.3.2.7  Τυποι EDMA Μεταφορων 
	1.3.2.8  Element και Frame/Array Count Ανανεωση 
	1.3.2.9  Element Count Reload (ECRLD) 
	1.3.2.10  SRC/DST Address Ανανεωση 
	1.3.2.11  EDMA Παραγωγη Διακοπων 
	1.3.2.12  Συνδεση EDMA Μεταφορων 
	1.3.2.13  Chaining EDMA Καναλιών μεσω ενος Γεγονοτος 
	1.3.2.14  Διαιτησια και επεξεργασια προτεραιοτητων  

	1.3.3  Host-Port Διεπαφη (HPI)   
	1.3.3.1  ΗΡΙ Καταχωρητες 

	1.3.4  Διαυλοσ Επεκτασησ 
	1.3.5  PCI 
	1.3.6  Διεπαφη Εξωτερικης Μνημης – External Memory InterFace (EMIF) 
	1.3.6.1  SDRAM Διεπαφη 
	1.3.6.2  SBSRAM Διεπαφη 
	1.3.6.3  Ασυγχρονη Διεπαφη 

	1.3.7  Boot Modes και Configuration 
	1.3.7.1  Xαρτης Mνημης 

	1.3.8  Multichannel Buffered Serial Ports (McBSP) 
	1.3.8.1  McBSP Διεπαφη Σηματων και Καταχωρητων 
	1.3.8.2  McBSP Καταχωρητες 
	1.3.8.3  Διαμορφωση Σειριακης Θυρας 
	1.3.8.4  Kαταχωρητες Ελεγχου Ληψης κι Αποστολης: RCR Και XCR 
	1.3.8.5  Αποστολη και Ληψη Δεδομενων 
	1.3.8.6  Resetting the Serial Port: (R/X)RST, GRST, and RESET 
	1.3.8.7  Καθορισμος Καταστασης Ετοιμοτητας 
	1.3.8.8  Κατασταση Ετοιμοτητας Αποστολης: XEVT, XINT, και XRDY 
	1.3.8.9  CPU Διακοπες: (R/X)INT 
	1.3.8.10  McBSP Standard Operation 
	1.3.8.11  Μεγιστη Συχνοτητα Frame  
	1.3.8.12  Διαταξη Bit 

	 
	1.3.8.13  Προγραμματιζομενο Ρολοι και Framing 
	1.3.8.14  Sample Rate Generator Clocking and Framing 
	1.3.8.15  Multichannel Selection Operation 


	1.4  Χρονιστες 
	1.4.1  Καταχωρητες Χρονισμου 
	1.4.2  Resetting των Χρονιστων κι Ενεργοποιηση της Μετρησης: GO Και HLD 
	1.4.3  Μετρηση Χρονιστη 

	1.5  Επιλογεας Διακοπων κι Εξωτερικες Διακοπες 
	1.5.1 Interrupt Selector Καταχωρητες 
	1.5.2 Διαμορφωση του Επιλογεα Διακοπων 

	1.6  Power-Down Λογικη 
	1.7  TLC320AD535 – Μετατροπεας A/D, D/A 
	1.7.1  Λειτουργιες codec 
	1.7.2  Υβριδικες Λειτουργιες 
	1.7.3  Συχνοτητες Λειτουργιας 
	1.7.4  ADC Καναλι 
	1.7.5  DAC Καναλι 
	1.7.6  Σειριακη Επικοινωνια 
	1.7.6.1  Πρωτευουσα Σειριακη Επικοινωνια 
	1.7.6.2  Δευτερευουσα Σειριακη Επικοινωνια 



	Κεφάλαιο 2 
	2.1  32-Kbps Adaptive Differential Pulse Code Modulation – ADPCM 
	2.1.1 Ψηφιοποιηση 
	2.1.2 PCM 
	2.1.3 APCM 
	2.1.4 DPCM 
	2.1.5 ADPCM 
	2.1.6 Κωδικοποιητης/ Πομπος 
	2.1.7 Αποκωδικοποιητης/Δεκτης      
	2.1.8 Προσαρμοστικος Κβαντισμος  
	2.1.9 Αντιστροφος Προσαρμοστικος Κβαντιστης 
	2.1.10 Προσαρμοστικος Εκτιμητης 
	2.1.11 Συγχρονισμος Ανακατασκευασμενου Σηματος 
	 
	 



	Κεφάλαιο 3 
	3.1  Υλοποιηση 32-Κbps ADPCM κωδικοποιητη πηγης στον DSP TMS320C6711 
	3.2  Εξοπλισμος 
	3.2.1 Code Composer Studio-CCS 

	3.3  Περιγραφη της Υλοποιησης 
	Αρχεία πληροφοριών  

	3.4  Συναρτησεις 
	3.4.1  void mcbsp0_init() 
	3.4.2  void edma_init() 
	3.4.3  interrupt void edma_isr() 
	3.4.4  void g72x_init_state (struct g72x_state *state_ptr) 
	3.4.5  static int quan(int val, short *table, int size) 
	3.4.6  static int float_multiply(int an, int srn) 
	3.4.7  int predictor_zero(struct g72x_state *state_ptr) και int predictor_pole(struct g72x_state *state_ptr) 
	3.4.8  int step_size(struct g72x_state *state_ptr) 
	3.4.9  int quantize(short d, int y, short *table, int size) 
	3.4.10  int reconstruct(int sign, int dq_codeword, int y) 
	3.4.11  void update(int code_size, int y, int wi, int fi, int dq, int sr, int dqsez, struct g72x_state *state_ptr) 
	3.4.12  short g721_encoder(short sl, int in_coding, struct g72x_state *state_ptr, short *estim, short *diff,  short *step, short *diff_q, short *recon)    
	3.4.13  short g721_decoder(short i, int out_coding, struct g72x_state *state_ptr, short *estim, short *diff, short *step, short *recon) 
	3.4.14  void mcbsp0_write(unsigned out_data) 
	3.4.15  unsigned mcbsp0_read() 
	3.4.16  void TLC320AD535_Init(void) 
	3.4.17  static void dataIO() 
	3.4.18  int main() 

	3.5  Αναλυση Αποτελεσματων 
	3.5.1  Αρχικοποιηση της DSK Καρτας   
	3.5.2  Εφαρμογη Ημιτονικου Σηματος Συχνοτητας  800 kHz 
	3.5.2.1  Εφαρμογη FIR Φιλτρου 
	3.5.2.2  Εφαρμογη ΙIR Φιλτρου 

	3.5.3  Εφαρμογη Σηματος Φωνης  


	Παραρτημα 
	Αναφορεσ 


