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Abstract

Utvärdering av grafisk utvecklingsmiljö för programmering av
signalprocessor
Evaluation of a graphical environment for
programming of a signal processor

Anders Barkander

This work aims to evaluate the possibility of using a graphical programming language
to develop software for a digital signal processor. A fixed-point digital signal
processor called Blackfin BF-537 is used for this. Instead of using conventional
programming languages, like C or assembler, for software development the
possibilities to use a graphical environment to fill the same purpose are examined.
The development environment primarily used is NI LabVIEW, but also the use of
Mathworks Matlab Simulink is investigated. A variety of programs consisting of various
signal processing operations and utilities are developed using these development
environments. These include the FIR filter and the limitations of an implementation of
such a filter are further investigated. Other operations such as FFT are implemented
and an application of this is filtering in the frequency domain. Whether these graphical
environments are able to deliver software that can utilize the power of the hardware
to the same extent as the non-graphical alternatives is also questioned.
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Sammanfattning 
Detta arbete syftar till att utvärdera möjligheterna att med hjälp av ett grafiskt 

programmeringsspråk ta fram mjukvara för en digital signalprocessor. En 

fixtalssignalprocessor av typ Blackfin BF-537 används för detta. Istället för att använda 

konventionella programmeringsspråk, så som C eller assembler, för att utveckla programvara 

undersöks här möjligheten att istället göra detsamma i en grafisk utvecklingsmiljö. Den 

utvecklingsmiljö som främst används är National Instruments LabVIEW, men även 

Mathworks Matlab med Simulink undersöks. En rad olika program bestående av olika 

signalbehandlingsoperationer och verktyg tas med hjälp av dessa utvecklingsmilöer fram. Det 

rör sig bland annat om FIR filter och de begränsningar som finns kring att implementera detta. 

Andra operationer t.ex. FFT implementeras och en tillämpning på detta är filtrering i 

frekvensdomän. Huruvida detta grafiska gränssnitt klarar av att leverera program som kan 

utnyttja den kraft som hårdvaran erbjuder i samma utsträckning som de icke grafiska 

alternativen ifrågasätts också. 
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1 Inledning 
I dagens samhälle hittas digitala signalprocessorer i många olika produkter i olika 

tillämpningar. Den kanske mest uppenbara tillämpningen är den inom ljudfiltrering. Det kan 

röra sig om allt ifrån små mp3-spelare till stora ljudanläggningar som används vid 

konsertevengemang. Tillämpningen ställer olika krav på den digitala signalprocessor som ska 

användas. För mp3-spelare och andra bärbara enheter är batteritid en viktig faktor och 

processorn bör därför vara strömsnål medan en stereoanläggning i hemmet med tillgång till 

elnätet inte alls ställer samma krav på strömförbrukning. Prestanda och strömförbrukning har 

en direkt koppling till varandra och det gäller därför att välja processor till sin specifika 

tillämpning med omsorg. Digitala signalprocessorer har också många andra 

tillämpningsområden, det kan t.ex. handla om att filtrera bort eller hitta en signal dold i brus. 

Vid utveckling av program för digitala signalprocessorer används ofta lågnivåspråk som t.ex. 

C eller assembler. Att programmera mjukvara med dessa språk kräver dock kunskap och det 

kan ta tid att utveckla ett program. Många personer har kunskap inom signalbehandling, men 

saknar den kunskap som krävs för att programmera signalbehandlingstillämpningar i C. Att 

kunna ta fram mjukvara för digitala signalprocessorer med hjälp av mer lättanvända verktyg 

är därför av intresse. 

Studenter som läser signalbehandling på Uppsala Universitet får i dagsläget ingen möjlighet 

att praktiskt utöva sina kunskaper. För att studenterna ska få en bättre förståelse och insikt i 

området kan implementering av de olika delmomenten i kursen göras på hårdvara. Problemet 

är dock att studenterna inte nödvändigtvis har någon tidigare erfarenhet av programmering i 

C. För att studenterna ska få möjlighet att ändå göra detta behövs därför något verktyg. 

Det finns ett antal signalprocessorer som tillåter att ett mer grafiskt gränssnitt används för 

framtagning av mjukvaran. Två program som stöder detta är LabVIEW och Matlab och det är 

dessa alternativ som kommer att utvärderas i detta arbete. 

Målet med arbetet är att utvärdera de verktyg som finns tillgängliga och ta fram enkla 

program som exekveras på den hårdvara som ska användas. Detta är algoritmer så som FIR- 

och IIR-filtrering samt FFT. Även tillämpningar som använder sig av dessa metoder ska 

implementeras på hårdvaran och utvärderas för de utvecklingsverktyg som används. Om tid 

finns ska även mer avancerade tillämpningar implementeras. 

2 Bakgrund 
Kursen signalbehandling har tidigare varit mindre praktisk och ska nu ändras något. Den nya 

något större kursen är tänkt att innefatta mer praktiska moment än den tidigare kursen. De 

praktiska inslagen handlar om att implementera olika signalbehandlingsalgoritmer på en 

digital signalprocessor. På så sätt får studenterna en mer inspirerande 

signalbehandlingsupplevelse och de får dessutom tillfälle att lära sig verktyg som kan vara 

användbara i yrkeslivet. Tanken är att utnyttja LabVIEW och Matlab som plattform. 
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3 Problembeskrivning 
I ett inledande skede av arbetet de övergripande delarna av arbetet följande: 

- Hitta processor 

- Installera nödvändig mjukvara 

- Komma igång 

- Huvuduppgifter 

- Utvärdering 

3.1 Hitta processor 
En processor som ska användas under projektets gång måste införskaffas. De krav som ställs 

är att processorn ska användas för ljudbehandlig och att den ska stödja användandet av 

LabVIEW som gränssnitt för arbetet. 

3.2 Installera nödvändig mjukvara 
Efter att en processor har hittats måste den mjukvara som behövs installeras. Dels behövs det 

någon form av kompilator för den valda processorn och dels måste LabVIEW med 

nödvändiga tillägg installeras. 

3.3 Komma igång 
Den valda processorn och mjukvaran i form av LabVIEW och kompilator måste samarbeta 

innan huvuduppgifterna kan utföras. Detta handlar främst om att ställa in inställningar och 

därefter kunna kompilera LabVIEW projekt och programmera processorn. 

3.4 Huvuduppgifter 
När kompilering och programmering möjliggjorts kan huvuduppgifterna påbörjas. Tanken är 

inledningsvis att ett antal olika signalbehandlingsoperationer ska implementeras. 

Signalbehandling handlar till stor del om filtrering och en grundläggande sådan operation är 

FIR filtrering. Därefter ska detta byggas på med signalbehandlingsoperationer som t.ex. FFT. 

3.5 Utvärdering 
När de olika delarna av arbetet är avklarade ska processorn förmåga att utföra de olika 

operationerna utvärderas. Det ska också undersökas hur mycket processorn klarar av att 

hantera prestandamässigt. 
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4 Metodik 
Innan experimentet påbörjas har nödvändig information inhämtats från olika källor. Därefter 

undersöks inledningsvis de olika delarna i experimenten med Matlab för att få en förståelse 

för hur de fungerar och hitta en lämplig lösning på problem då Matlab har goda 

förutsättningar för felsökning. När de olika delarna för experimentet testats i Matlab har dessa 

implementerats i LabVIEWs Windowsmiljö för att enklare och smidigare undersöka huruvida 

programmets funktion är den färväntade. När detta är bekräftat kopieras projektet till ett 

Blackfin specifikt projekt och Virtual Instruments (VIs)
1
 specifika för Blackfin ersätter de VIs 

som tidigare användes. De extra in- och utgångarna detta medför måste därefter viras rätt. 

Att felsöka och redigera ett program som körs på den digitala signalprocessorn är inte så 

smidigt. Dels måste programmet kompileras om innan varje test och därefter måste 

processorn programmeras om vilket gör att detta tar tid. För att titta på de värden som 

processorn använder kan processorn köras i debugläge. I debugläget etableras ett protokoll 

mellan processorn och LabVIEW-applikationen på PCn. På så sätt kan grafer kopplas till de 

olika ledningarna. Debuggingen tar dock mycket kraft av processorn och den kan inte göra 

beräkningar nära så snabbt som utan debugging. 

När väntade värden visas på graferna har dessa tagits bort och processorn programmerats i 

release mode. Release mode är motsatsen till debug mode och det är så processorn arbetar i 

skarpt läge. Nu kan ut- och ingångar kopplas till oscilloskop där dessa går att undersöka. 

Genom att använda oscilloskop istället för debug läge kan processorn arbeta med maximal 

prestanda, dock är det inte lämpligt att med oscilloskopet försöka läsa av diverse värden som 

processorn använder under beräkningarna. 

  

                                                
1 Virtual Instrument, se avsnitt 6.5 
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5 Utvecklingsmiljö och begrepp 

5.1 Digital Signal Processor 

5.1.1 Allmänt 

Huvuddelarna i en digital signalprocessor kan delas upp i fyra olika grundläggande delar. 

Dessa är programminnet, dataminnet, beräkningsenheten och I/O-enheten. I programminnet 

ligger den kompilerade koden i form av instruktioner till processorn. Tillfällig data, typ 

variabler, som används under beräkningar ligger sparad i dataminnet. Beräkningsenheten 

utför beräkningar på den data som ligger i dataminnet utefter de instruktioner som ligger i 

programminnet. I/O används för att kommunicera med omvärlden genom inhämtning och 

förmedling av data från och till externa källor. 

5.1.2 Flyttal och fixtal 

Det finns två olika huvudtyper av signalprocessorer, flyttalsprocessorer och 

fixtalsprocessorer. Skillnaden på de olika typerna ligger i hur data representeras och 

därigenom också hur processorn fysiskt är uppbyggd för lagring och bearbetning av data. 

Fixtalsprocessorer arbetar i stor utsträckning med 16 bitars heltal vilket ger 2
16

 eller 65 536 

olika bitmönster. Problemet med detta är att resultatet av en beräkning med två fixtal måste 

ligga inom det område som går att representera. Om resultatet av en beräkning är större än 

vad som går att representera leder det till ”overflow”. Detta kan uttrycka sig på lite olika sätt, 

ofta skrivs teckenbiten över och ett stort positivt tal övergår till att bli ett negativt tal. 

Flyttalsprocessorer arbetar med 32 bitars flyttal där varje tal representeras av en mantissa och 

en exponent vilket i sin tur ger 4 294 967 296 möjliga bitmönster. Som namnet antyder har 

fixtal en fast decimalpunkt medan flyttal har en flytande sådan. Flyttal har i och med detta 

förmågan att representera både mycket små och mycket stora tal. 

Flyttalsprocessorer är i regel dyrare att tillverka, medan fixtalsprocessorer produceras i större 

mängder och därför går att få tag på billigare. Att implementera avancerade algoritmer är 

enklare vid användandet av flyttalsprocessorer då dessa inte har samma problem med 

overflow som fixtalsprocessorer har. 

Sammanfattningsvis kan sägas att flytalsprocessorer tillverkas för beräkningsintensiva 

applikationer för snävare användningsområden, medan fixtalsprocessorer tillverkas i stora 

volymer för en mängd olika användningsområden. 
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5.2 Blackfin BF-537 
Blackfin är en familj av digitala signalprocessorer framtagen av Analog 

Devices. Familjen är framtagen för användning inom många olika 

områden. De olika processorerna i familjen skiljer sig något gällande 

processorkraft och minnesstorlek. Blackfin är lämpad inom områden där 

prestanda och strömförbrukning ställs som krav. Blackfinprocessorerna 

ligger dessutom i en rimlig prisklass för användningsområdet. 

 

5.2.1 Blackfin 537 Evaluation Board 

Blackfin 537 är en processor i Blackfin familjen. Till denna processor finns ett 

utvecklingskort vid namn Blackfin 537 EZ-Kit. Utvecklingskortet förenklar användningen av 

de olika I/O protokoll som stöds av processorn. På utvecklingskortet är också ett antal 

knappar samt lysdioder monterade för testning och felsökning. 

 

        Figur 5.3 Blackfin BF-537 EZ-Kit Evaluation Board 

  

Figur 5.1 Blackfin processor 

Figur 5.2 Blackfin BF-537 Specifikationer 
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5.2.2 ADC och DAC 

ADCn som sitter på utvecklingskortet använder en samplingsfrekvensen 48000 Hz. Den 

analoga signalen bör ligga mellan -1.5V - +1.5V för att inte bottna. Processorn tolkar signalen 

som ett heltal mellan -32768 och 32767 där ändvärdena motsvaras av spänningarna -1,5V 

respektive +1,5V. 

5.3 Filtrering 

5.3.1 IIR, Infinite Inpulse Response 

IIR filter är återkopplade vilket dels ger en möjlighet att göra mer avancerade filter med ett 

inte alltför stort antal koefficienter. Återkopplingen leder dock till att filtret kan bli instabilt 

och detta måste beaktas vid konstruktion.  

Stabilitetsvillkoret som säger att filtrets alla poler måste ligga innanför enhetscirkeln är inte 

det enda kravet. Även om filtrets poler ligger innanför enhetscirkeln och filtret till synes är 

stabilt kan avrundningar i beräkningarna p.g.a. datorns oförmåga att representera alla tal leda 

till att filtret blir instabilt. Detta kan avhjälpas genom att se till att filtrets poler ligger väl 

innanför enhetscirkeln så att filtret förblir stabilt trots avrundningar. 

5.3.2 FIR, Finite Inpulse Response 

FIR filtrering är i grunden en rad olika multiplikationer. Genom att ta dels signalen och dels 

koefficienterna för FIR filtret och multiplicera och addera alla signalens värden med vart och 

ett av koefficientvärdena, så kallad faltning, erhålles en filtrerad signal. Resultatet av 

faltningen ges enligt formel 5.1.  

                              
   

   
 

 

Faltningen är en krävande beräkning där beräkningstiden ökar drastiskt då koefficienterna och 

signalens längd ökas. FIR filter till skillnad från IIR filter är inte återkopplade och dessa kan 

således aldrig bli instabila. 

 

Figur 5.4 FIR Filter 

 

5.3.3 FFT 

Genom att beräkna Fourier transformen på en signal erhålles signalens frekvensinnehåll. 

Denna beräknas genom att använda en algoritm som kallas FFT(Fast Fourier Transform). 

Detta är en algoritm som utnyttjar det faktum att transformen kan beräknas effektivt genom 
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att utföra beräkningen på en signal som är en tvåpotens lång. Om signalen som FFT ska 

beräknas för inte är av rätt längd kan denna antingen trimmas till närmsta tvåpotens under 

eller alternativt fyllas ut med nollor, s.k. zero padding, till närmsta nästkommande tvåpotens. 

5.3.4 FFT och FIR 

Att falta en signal i tidsdomänen motsvaras i frekvensdomänen av en enkel multiplikation. 

Det kan därför vara av värde att initialt beräkna FFT för signalen för att sedan multiplicera 

denna med FFT beräknad för koefficienterna och därefter använda resultatet av 

multiplikationen för att beräkna invers FFT. Detta angreppssätt är inte lönsamt för få 

koefficienter då FFT samt IFFT beräkningarna tar en viss tid, men vid många koefficienter 

kan detta vara lönsamt. 

5.4 Audio 

5.4.1 Sampling 

Sampling är den process där en analog kontinuerlig signal diskretiseras till sampel. Hur 

många sampel den analoga signalen styckas upp i bestäms av samplingsfrekvensen. Högre 

samplingsfrekvens leder till bättre ljudkvalitet och bestämmer hur höga frekvenser som 

kommer att finnas med i den samplade signalen. 

Det gäller att vid sampling ha Nyquistkriteriet i åtanke och se till att alla frekvenser över 

halva samplingsfrekvensen är eliminerade innan signal samplas. I annat fall kommer 

vikningsdistortion att uppträda. 

En hög samplingshastighet leder dock också till större krav på beräkningskapacitet. En vanlig 

samplingsfrekvens för audiotillämpningar är 48000 Hz. Vid denna samplingsfrekvens är det 

alltså ca 0,02 millisekunder mellan samplingstillfällena vilket i sin tur innebär att varje sampel 

som ska processas måste göras det på samma eller mindre tid. Om detta inte uppfylls kommer 

gamla sampel att ligga kvar på utgången vilket upplevs som hack och missljud i en 

audiotillämpning. 

5.4.2 I
2
S 

I
2
S är ett standardiserat gränssnitt som används för att koppla samman digitala ljudenheter 

med varandra. Det är med detta gränssnitt som data färdas mellan ADC, processor och DAC. 

Klockpulserna är separerade från datan vilket därmed bidrar till att hålla nere störningsnivån. 

 

5.5 LabVIEW och Matlab 
LabVIEW är ett grafiskt programmeringsspråk. Istället för att skriva kod, placerar man ut 

moduler som utför olika funktioner, dessa kallas VIs eller Virtual Instruments, och kopplar 

samman dessa. Att ta fram program med hjälp av LabVIEW är i många fall lättare och mindre 

tidskrävande än att programmera samma funktion i ett konventionellt programmeringsspråk. 

Nackdelen med detta angreppssätt är dock att användaren inte har samma kontroll över vad 

som händer under huven. 
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Matlab är ett program där matematiska beräkningar kan utföras och som dessutom låter 

användaren skriva egna funktioner. Matlab är i sig helt och hållet textbaserat, men har ett 

tillägg som påminner något om LabVIEW. Detta heter Simulink och klarar av att göra det 

som LabVIEW klarar av inom signalbehandlingsområdet. Matlab har en hel del färdigskrivna 

funktioner och verktyg som kan användas. Detta gör Matlab idealt till att konstruera olika 

filter då det finns verktyg för detta och det är lätt att plotta filtrets impulssvar för att få en 

förståelse för dess beteende eller dess poler för att undersöka stabilitet. 

Det går att i LabVIEW använda funktioner skrivna i Matlab med hjälp av en VI. Detta kan 

vara av användning för att implementera en algoritm som skrivits i Matlab i ett LabVIEW-

projekt. Denna VI går dock inte att använda i ett Blackfin-projekt, då denna inte kan 

kompileras till C kod. 
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6 Experiment 
Under arbetets gång har flertalet experiment utförts med syfte att undersöka möjligheten för 

implementering av olika signalbehandlingstillämpningar i LabVIEW. Inledningsvis undersöks 

möjligheten att skicka ljud genom processorn utan någon påverkan på signalen. Detta 

inledande program byggs därefter på genom att dessutom filtrera signalen med hjälp av ett 

FIR filter. Användandet av några ytterligare tillämpningar studeras slutligen och en 

undersökning av körtider görs. 

För steg-för-steg instruktioner med att komma igång med LabVIEW och Blackfin se bilaga 

13.1. 

6.1 Skicka ljud genom processorn 
Inledningsvis för att komma igång med processorn är det lämpligt att enbart kunna ta emot 

ljud på ingången för att skicka ut det på utgången utan någon som helst bearbetning av ljudet. 

Detta är också något som kommer att utgöra grunden för övriga program. 

Först måste de olika buffertarna som ska användas deklareras. Detta är dels ljuddatabufferten 

som ska hålla all data som mottages från ADC bufferten vars längd alltså bestäms av hur 

många sampel som ska processas åt gången. Då I
2
S

2
 används och den ursprungliga bufferten 

håller både höger och vänster kanal i samma array måste denna delas upp. Två arrayer 

deklareras därför för att separat hålla höger respektive vänster kanal. Dessa arrayer deklareras 

med halva sampellängden. 

En flagga som signalerar när ADC bufferten är fylld används. Innan programmet kan fortsätta 

måste denna sättas. Därefter körs nästa del av programmet där ADC bufferten hämtas och 

lagras i den förstnämnda deklarerade ljudbufferten. Denna delas därefter upp i en höger och 

vänster kanal. Eftersom ingen bearbetning av signalen ska göras sätts dessa två kanaler 

därefter ihop igen och skrivs därefter till DAC bufferten. Slutligen ska redoflaggan nollställas 

för att programmet därefter återgår till att vänta på nästa buffert. 

Figur 6.1 Skicka ljud genom processorn i LabVIEW 

 

                                                
2 I2S, se avsnitt 6.4.2 
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6.2 FIR filter 
FIR filter kan användas för att modifiera signalen på en mängd olika sätt. Efter att filtret 

implementerats är det dessutom enkelt att ändra de koefficienter som används för att ändra 

filtrets beteende. 

6.2.1 Blackfin FIR VI 

I figur 6.2 kan FIR filtrets in- och utgångar ses. Arrayen med koefficienter som ska användas 

måste viras samt längden på denna array. Insignalen samt längden på denna krävs. Output är 

den array som resultatet av filtreringen ska lagras i och som såeldes hamnar på output_out. 

Continue bestämmer huruvida filtret ska ta hänsyn till tidigare värden eller om det ska 

initieras. Första gången filtret körs ska denna viras till noll medan det vid nästkommande 

körningar ska vara skilt från noll. 

 
 

length_coefficients – Antal koefficienter som 

kopplas till filtret 

input – Array med värden som ska filtreras 

output – Array som resultat sparas i 

length_input – Antal sampel som Input arrayen 

innehåller 

coefficients – Array med koefficienter 

continue – Bestämmer huruvida filtret ska 

initieras eller använda sig av tidigare värden 

output_out – Array som håller resultatet av 

filtreringen 

Figur 6.2 FIR VI 

6.2.2 Koefficienter 

Koefficienterna som tagits fram och inledningsvis är av typ double precision floats ska skalas 

om och konverteras till fract16(en typ av fixtal) innan användning. Detta görs lämpligtvist 

endast en gång och då i samband med att programmet initieras. Faktorn som koefficienterna 

multipliceras med får inte placera koefficientvärderna utanför gränserna för dataypen fract16, 

de måste ligga mellan -1 och 1, och hänsyn får tas till att resultatet av filtreringen inte hamnar 

utanför heltalsgränserna, -32768 och 32767.  

 

Figur 6.3 Exempel på konvertering av koefficienter 
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6.2.3 FIR implementering 

Det inledande programmet där en signal skickas genom processorn som implementerades 

under avsnitt 6.1 används här som grund för FIR implementeringen. I figur 6.4 visas hur 

filtret kopplas samman med denna uppställning. I bilaga 12.3 finns en figur över en komplett 

FIR filter implementation i LabVIEW 

Figur 6.4 FIR virat till buffert 

 

6.3 FFT och IFFT 
Med hjälp av FFT kan en signals frekvensinnehåll tas fram. Detta är av intresse då det går att 

se vilka frekvenser som ingår i signalen. Det går t.ex. att beräkna FFT före och efter 

filtreringen av en signal för att se resultatet av filtreringen. 

Bland Blackfin-modulerna finns en färdig VI som beräknar FFT med hjälp av Analog Devices 

egenskrivna funktioner.  

Ett problem som uppstår då man först beräknar FFT på signalen och sedan IFFT är att 

amplituden på signalen inte längre är den samma som ursprungssignalen. För att motverka 

detta måste signalen multipliceras med en faktor dels efter IFFT beräkningen, men p.g.a. 

upplösningen på signalen då blir så dålig multipliceras denna också innan IFFT beräkningen 

till en amplitud hög nog för att få en godtagbar upplösning efter IFFT utan att signalens 

värden överstiger de värden som heltal kan hålla. 

Att använda processorn i debugläge tillåter att resultatet från FFT-beräkningen visas i en graf 

på den anslutna PCn. 
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6.3.1 FFT VI 

De två VIs som används för beräkning av FFT och IFFT har båda samma typ av ingångar och 

därför förklaras dessa endast för den FFT VI som används och denna visas i figur 6.5. 

 

twiddle_stride – Sätts till 1 då twiddle_table 

skapats för samma längd som fft_size 

input – Array med värden för vilka FFT ska 

beräknas 

temp – Array som används för att spara 

temporära värden 

output – Array som resultatet sparas i 

twiddle_table – Array innehållande twiddle table 
(se 7.3.2) 

fft_size – Längd på input arrayen 

temp_out – Array med temporär data 

output_out - Array som håller FFT resultatet 
Figur 6.5 FFT VI 

6.3.2 Twiddle table 

Som kan ses i figur 6.5 kräver den FFT VI som används att det till ena ingången viras ett 

twiddle table. De VIs som är specifika för just Blackfin använder sig av dessa vid beräkning 

av FFT och IFFT. Dessa tabeller innehåller trigonometriska konstanter som används då FFT 

beräknas. För att skapa ett twiddle table används en färdig VI och i figur 6.6 visas hur denna 

används. 

 

Figur 6.6 Skapa twiddle table för FFT 

Det räcker med att skapa ett twiddle table för varje projekt och detta går att använda för 

samtliga VIs som använder en sådan så länge storleken, fft size, överensstämmer. 

6.3.3 Tvåpotens 

Den FFT VI som används har ingen inbyggt zero-padding funktion utan kräver istället att den 

signal som virats redan är en tvåpotens lång. Innan FFT beräknas måste därför signalen 

antingen se till att vara det genom att manuellt se till att sampelbufferten är en tvåpotens 

alternativt använda en algoritm, i Matlab kan formel 6.1 användas, för att automatiskt utföra 

zero-paddingen. 

                                       

6.3.4 IFFT 

Att efter beräknad FFT få tillbaka den ursprungliga signalen åstadkommes genom att beräkna 

inverstransformen, IFFT, på signalen. Tanken med den här beräkningen är att den 

resulterande signalen ska se likadan ut som den ursprungliga signalen. Efter beräknad IFFT 
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skalas dock signalen om och amplituden blir mycket mindre än innan. Det leder också till att 

signalens upplösning förstörs. För att komma till rätta med detta krävs det att signalen 

förstärks dels innan IFFT beräkningen för att upplösningen ska bibehållas och dels efter för 

att signalens amplitud ska hamna på en önskvärd nivå. Det gäller dock att vara aktsam vid 

förstärkningen då signalen kan bottna om värden överstiger vad som går att lagra som ett 

heltalsvärde. 

6.4 Overlap save 
I ett försök att få ner beräkningstiderna för filtrering av signaler implementeras en algoritm 

som utför filtering i frekvensdomän hos en realtidsignal som tas emot buffertvis. 

Att göra FIR beräkningar i frekvensdomän i en icke realtidstillämpning för en hel signal är 

enkelt. Då genom att beräkna FFT, därefter utföra multiplikationerna för att sedan beräkna 

IFFT. I en realtidstillämpning är dock inte hela signalen tillgänglig så denna beräkning måste 

ske på en del av signalen i taget. Det går då inte enbart att utföra beräkningen enligt detta då 

värden från tidigare bufferts behövs för att utföra beräkningen. I tidigare använda FIR filter 

sker detta per automatik i de inbyggda VIs som används genom att vira en flagga till filtret 

som säger åt det att komma ihåg föregående värden. Ett sätt att lösa detta är att använda en 

algoritm som kallas overlap save. Den fungerar så att FFT beräknas, multiplikationen utförs 

för att därefter beräkna IFFT. En del av resultatet av beräkningen sparas sedan för att skickas 

vidare för användning vid nästa buffert. Här adderas denna signal på den nya bufferten och 

processen upprepas. 

 

6.5 Reverb 
Reverb är en teknik som används för att simulera ett visst antal olika ekon som med tiden 

avtar i styrka. Det går att på konstgjord väg skapa ett reverb alternativt mäta upp impulssvaret 

för det rum vars efterklang som önskas simuleras. 

Reverb åstadkoms genom att fördröja sampel och addera på dessa vid senare tillfällen och för 

varje tillfälle minska den adderade signalens amplitud, detta ger då upphov till en ekoeffekt. I 

LabVIEW implementeras detta genom användning av FIR filter. De koefficienter som 

Figur 6.7 Overlap save 
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används kommer främst att vara nollvärden och mycket av de beräkningar som sker är därför 

till synes onödiga. Det finns dock inget annat färdigt verktyg för att tidsfördröja en signal. Hur 

mycket signalen kan tidsfördröjas beror därmed på hur långa koefficientvektorer som 

processorn orkar beräkna FIR för. Användning av FIR gör det möjligt att simulera reverb med 

önskade impulssvar. I Simulink finns en inbyggd funktion för fördröjning av sampel som inte 

bygger på FIR. Det går med denna därför att fördröja signalen betydligt längre än vad som går 

att göra med LabVIEW. Det är med denna metod dock svårt att simulera ett uppmätt 

impulssvar. 

6.6 Seriell överföring av data 
För att utan debugging kunna få en inblick i värden skrevs ett program för att seriellt skicka 

data mellan processorn och en PC med LabVIEW. Det som syns i figur 6.8 är placerat i en 

case-sats som körs då en knapp på utvecklingskortet nedtrycks. Bufferten konverteras till en 

sträng och skickas därefter via UART. 

 

Figur 6.8 Sändning av data via UART 

För att mottaga den skickade datan behövs en applikation på PCn som kan hantera detta. 

Programmet i figur 6.9 gör just detta och presenterar de mottagna värdena dels i en textruta 

och dels i en graf. Textrutan gör det möjligt att kopiera mottagen data för användning i t.ex. 

Matlab. 
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Figur 6.9 Mottagning av data via UART 

 

6.7 Olika körinställningar 
Vid programmering och körning av processorn finns ett antal inställning att välja bland. Med 

hjälp av de olika alternativen som finns tillgängliga kan programmet skräddarsys utefter 

önskad prestanda och programstorlek. 

Data Cache 

Processorns cacheminnen används för temporär lagring av data för snabb åtkomst. 

 

Enable Expression folding 

När detta alternativt är valt kommer effektivare och mer högpresterande kod att genereras. Detta 

genom att skapa uttryck som C kompilatorn förstår bättre. Expression folding går inte att använda i 

debug läge.  

 

Disable Parallell Execution 

Genom att inaktivera parallell execution tvingas programmet att köra allting i en loop innan nästa 

loop kan påbörjas. 

 

Generate Guard Code 

Guard Code kan förhindra att programmet krashar på grund av forsök att dividera med noll eller 

komma åt index utanför gränserna för en array. 

 

Use stack variables 

Medger användandet av stack variables istället för heap variables vilket leder till mer optimerad och 

bättre presterande C kod. 

 

Generate C style function calls 

Kan reducera storleken hos VIs genom att ändra sättet dessa anropas på. 
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Optimize subVI calls 

Med detta alternativ ikryssat genereras C kod med så lite default data initialization som möjligt för 

subVI anrop. 

 

Enable Linker Elimination 

Objekt som aldrig anropas kompileras inte. 

 

6.8 Benchmarking 
För att undersöka hur lång tid de olika beräkningsmomenten tar implementerades ett program 

för benchmarking. Detta fungerar inledningsvis så att de de arrayer och konstanter som ska 

användas deklareras utanför tidtagningsmomentet. Därefter läses tickcount av, tiden i 

millisekunder sedan processorn startade, och sedan körs den del av programmet som ska ingå 

i tidtagningen. Denna del upprepas många gånger då klockan bara har en upplösning på 1 

millisekund och ett loopvarv kan ta mindre tid än så. När detta är färdigt läses klockan av och 

detta värde subtraheras med föregående avlästa värde för att sedan divideras på antal 

loopvarv. Resultatet som erhålles skrivs därefter ut vilket kan ses i statusfönstret för 

processorn på den PC utvecklingskortet är kopplat till. 

 

Figur 6.10 Benchmark program 
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Figur 6.11 Resultat av körning 

 

6.9 Matlab 
Många av de utförda experimenten går även att utföra i Matlab med hjälp av tillägget 

Simulink. Precis som i LabVIEW projekten behövs det inledinngsvis läsas från ADC och 

skrivas till DAC bufferten. I Simulink görs detta genom att använda modulerna som hittas 

under Blackfin-delen i biblioteket där alla moduler ligger. I det här fallet krävs endast två 

moduler, en för att läsa ADC och en för att skriva till DAC, och dessa kopplas ihop enligt 

Figur 6.12. För att Simulink ska kunna köra programmet måste det veta vilken hårdvara som 

ska användas. Detta bestäms genom att placera en modul föreställande det aktuella 

utvecklingskortet på arbetsytan. Denna modul används också för att ställa in vissa 

inställningar. 

  

Figur 6.12 Läsa och skriva data i Simulink 

 

För att kunna kompilera i Matlab måste VisualDSP++ Environment köras för att därigenom 

ansluta till processorn. När en simulering sedan körs i Simulink kommer VisualDSP++ att 

användas för att kompilera den kod som skapas samt för att därefter programmera processorn. 
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7 Observationer 
En del iakttagelser har gjorts under arbetets gång. Många av dessa problem präglar arbetet 

med att ta fram program till Blackfin processorn och mycket tid måste läggas på att komma 

runt olika brister. 

7.1 Felaktig datatyp 
De VIs som används förväntar sig att en viss datatyp viras till dess ingångar. Om datatypen 

som viras till ingången inte stämmer överens med vad som förväntas kommer denna 

konverteras till rätt datatyp. Denna operation kräver mycket datakraft, speciellt i 

realtidstillämpningar då detta måste göras för varje buffert. Det är därför viktigt att rätt 

datatyper används och om konvertering trots allt måste göras bör denna om möjligt göras 

utanför programloopen. 

7.2 FIR filter 
Det går inte att använda mer än ett FIR filter samtidigt. 

7.3 Kompatibilitet 
Under arbetets gång har diverse kompatibilitetsproblem uppmärksammats. Dessa visar sig 

genom program som slutar svara eller ger felmeddelanden under kompilering vilket ofta leder 

till att LabVIEW måste startas om. Problemen har visat sig vara något mindre märkbara vid 

användning av Windows XP. 
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8 Resultat 
De olika experiment som utförts har resulterat i blandade resultat. Enkla program går ofta att 

köra utan problem, men så fort fler eller mera krävande beräkningar ska utföras har 

processorn svårt att hinna med att utföra dessa i realtid. 

Audio Talkthrough är grunden till projekt som använder sig av sampling av data. Det som går 

att variera här är buffertstorleken. Denna har ingen direkt inverkan på resultatet, utan fungerar 

i grunden så att om bufferten ökas med en faktor ökas också exekveringstiden för varje 

loopvarv med samma faktor. Det finns dock en undre gräns då samplingen inte fungerar och 

dessutom bör inte för stora buffertstorlekar används då detta kräver mycket minne. En 

riktlinje för val av buffertstorlek är någonstans mellan 100 och 5000 sampels. 

Vid FIR filtrering går antalet koefficienter som programmet klarar av att beräkna på given tid 

att öka genom att se till att Data Cache är aktiverat (se avsnitt 7.7). Om enbart ett FIR filter 

körs och ingenting annat förutom samplingsdelen finns i loopen hinner det göras beräkningar 

med upp till cirka 350 FIR filter koefficienter för ett program utan caching, medan det för ett 

program med caching aktiverat går att komma upp i ungefär 3500 koefficienter. Det går 

endast att använda ett FIR filter i taget. Detta beror troligen på att alla FIR VIs använder 

samma instans av den underliggande funktionen. 

 

     Figur 8.1 FIR tidsåtgång för olika antal koefficienter 

Att beräkna FFT på en signal fungerar bra och även för realtidstillämpningar går det att 

beräkna FFT innan nästa buffert är fylld. Att beräkna FFT och därefter IFFT med de 

faktormultiplikationer som behövs för att behålla tillräckligt god upplösning på signalen 

hinner processorn inte med om detta ska göras i realtid. Det innebär också att tillämpningen 

med overlap save inte går att köra i realtid och därför inte fyller någon direkt funktion. Om 

enbart FFT ska beräknas på signalen för att exempelvis plotta frekvensspektrum går detta att 

göra realtid. 

9 Slutsatser 
LabVIEW för utveckling av mjukvara till Analog Devices Blackfin processor är ett 

användbart verktyg. Det går med användning av detta att implementera filter och diverse 

program utan att lägga ner all den tid det skulle ta att implementera samma program med 
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hjälp av C kod. Användning av LabVIEW gör också att mjukvara kan implementeras utan att 

utvecklaren har någon som helst erfarenhet av programmering i C. 

LabView är långt ifrån optimalt att programmera Blackfinprocessorer med p.g.a. problem 

med kompatibilitet mellan LabVIEW och Analog Devices kompilator. Koden blir heller inte 

optimerad för Blackfinprocessorns speciella arkitektur vilket leder till att processorns fulla 

kraft inte går att utnyttja. Att använda ett så pass högnivåspråk som LabVIEW är leder till att 

den slutgiltiga koden är långt ifrån optimerad. Det som gjorts i LabVIEW måste först 

kompileras till C kod vilken i sin tur sedan kompileras till assembler kod. 

Om realtidskrav ej ställs på applikationen kan mjukvara till processorn utan problem tas fram 

med hjälp av LabVIEW, detta även för mer avancerade och krävande beräkningar. Om 

realtidskrav dock är ett krav lämpar sig användandet mestadels för framtagande av enklare 

filter och program. 

LabVIEW är ett bra verktyg för att i ett inledande skede av ett projekt testa och utvärdera ett 

program för att sedan skriva om programmet i C för att på så sätt få ut mer prestanda. 

Om ett beräkningstungt program ska implementeras finns det andra processorer som kan vara 

att föredra framför Blackfin, framförallt kan flyttalsprocessor vara av intresse. Under 

rekommendationer finns olika alternativ till Blackfin listade. 

10 Rekommendationer och fortsatta studier 
För applikationer där beräkningstunga algoritmer ska implementeras kan Analog Devices 

SHARC processor vara av intresse. Detta är en flyttalsprocessor som är en av de vassare 

digitala signalbehandlingsprocessorerna på marknaden. 

Möjligheten att påverka samplingsfrekvensen bör ses över då detta kan få ner den mängd data 

som ska processas för att på så sätt få ner beräkningstiderna då detta har varit en begränsning 

under arbetets gång. 

Om fortsatta studier ska göras inom området bör val av processor ses över och som tagits upp 

under rekommendationer kan en flyttalsprocessor vara en bra utgångspunkt för framtida 

utvärderingar. Det kan också vara läge att ifrågasätta vilket program som ska användas för 

framtagning av mjukvara. LabVIEW stöder enbart ett fåtal olika processorer medan Matlab 

stöder desto fler men i stället inte har samma kapacitet att utan efterhandskorrigering av 

koden använda processorns beräkningskraft. En flyttalsprocessor som både stöds av 

LabVIEW och Matlab är Analog Devices SHARC processor. Analog Devices har även 

utvecklat en egen grafisk utvecklingsmiljö för sin SigmaDSP processor som kan vara av 

intresse att titta närmare på.  
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12 Bilagor 

12.1 Skapa Blackfin projekt i LabVIEW 

 

Öppna LabVIEW och välj ”Blackfin Project” under Targets och tryck på ”Go”. 

 

 

Välj ”New Blackfin Projekt” och tryck på ”Next”. 
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Välj ”Analog Devices ADSP-BF537” under ”Target type” och tryck på ”Next”. 

 

 

Kryssa i ”Create a build specification” och tryck på “Finish”. 
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12.2 Kompilera och programmera i LabVIEW 
 

 

Högerklicka på ”Analog Devices ADSP-BF537” i ”Project Explorer” fönstret och välj 

”Configure Target”. 

 

 

Dessa inställningar bör vara rätt från början, men ska annars ställas enligt figuren. 
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Nästa flik är ”Debug Options”, här anger man olika debug inställningar. 

 

När inställningarna är gjorda tryck på ”OK”. 

 

Gå till ”Project Explorer” fönstret och högerklicka på ”VDK Application” och välj 

”Properties”. 



26 

 

 

Under ”Application Information” kan olika alternativ för optimering anges. Mer information 

om dessa finns under avsnitt 7.7. 

 

 

Under ”Advanced Debugging Options” anges hur debugging ska ske om detta är valt. 

Enklaste sättet att debugga är via ”JTAG/EZ-KIT USB”. 
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Nu ska projektet kompileras, detta görs genom att högerklicka på ”VDK Application” och 

välja ”Build”. 

Därefter ska processorn programmeras, detta görs genom att högerklicka på ”VDK 

Application” och välja ”Deploy”. 

Slutligen ska programmet som nu ligger på processorn köras, detta görs genom att 

högerklicka på ”VDK Application” och välja ”Run”. 
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12.3 FIR Filter i LabVIEW 


