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Sammanfattning
I detta projekt undersöker vi om man kan bygga en maskinaktivitetssensor med
hjälp av en enkretsdator som genom en accelerometer mäter en maskins
vibrationer. Sensorn skall generera en statussignal. Accelerometern ger en
mätbar signal baserad på maskinens vibrationer. Enkretsdatorn används för att
sampla, transformera och analysera signalen och generera statusinformation.
Med LabView kan vi spara, studera och analysera olika signaler och olika
transformer. Vi studerar maskinvibrationer i LabView och beslutar att 5 kHz
sampling räcker för att fånga intressanta vibrationer. Vi jämför transformers
egenskaper och beräkningskrav och väljer Fouriertransform som analysmetod.
Vi beräknar att en Atmel ARM SAM7S256 kan utföra uppgiften och
implementerar interruptbaserad signalsampling, frekvensanalys och en
beslutsrutin som resulterar i en utsignal med statusinformation.

Abstract
In this project we examine the possibility to create a machine activity sensor by
a one-chip computer that measures a machines vibrations through an
accelerometer. The sensor shall generate a status signal. The accelerometer is
used to give a measurable signal of a machines vibrations. The one-chip
computer is used to sampel, transform and analyze this signal and generate a
status signal. With LabView we can save, study and analyze different signals
and their different transforms. By studying machine vibrations in LabView we
decide that sampling at 5 kHz is sufficient. By comparing different
transformations in regards to performance and calculation needs we choose
Fast Fourier Transform as analyzing tool. We calculate that a ARM
SAM7S256 can manage the task and implement an interrupt based sampling,
frequency analysis and decision making routine which results in a status signal.
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Vibrationsbaserad maskinaktivitetssensor

1 Inledning

Adductor AB producerar ett maskintidsuppföljningssystem,
MaskinUppföljning i Realtid, MUR. Genom att i realtid följa maskinerna
erhålls information och statistik om maskinernas utnyttjandegrader, inte bara i
mängden producerat material, utan aktivitet per timme. Genom att analysera
denna information får man vetskap om problem, flaskhalsar, effekt av
investeringar och ser direkt effekten eller behovet av optimeringar i processer.

Detta system får sin information genom direkt anslutning till slutande brytare,
vilket skapar vissa problem med installationstillåtelse och en oro över
försäkringar, dessutom fungerar det inte på roterande förlopp utan större
anpassning.

Genom att mäta maskinens vibrationer bör man kunna avgöra om och i vilket
läge en maskin jobbar och man behöver inte installera givaren inuti maskinen.
Detta blir en breddning av MUR-systemet som passar bra på roterande
maskiner och är en generell lösning som bör passa på den absoluta majoriteten
av maskiner.

1.1 Syfte

Syftet med detta arbete är att utveckla en MUR-systemet med en
vibrationsgivare och tillhörande intelligens. Givaren skall konstrueras,
tillhörande hårdvara och mjukvara för analys skall utvecklas och ett initialt
försök på en eller flera maskiner skall genomföras.

Jag kallar projektet Vibrationsbaserad maskinaktivitetssensor.
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1.2 Adductor

Figur 1. Adductors hemsida

Adductor AB [1] startades 1978. Vid starten bestod större delen av
verksamheten av elektronik-, mikrodator- och interfacekonstruktioner.
Adductor är ett elkonsultbolag. Fram till 2006 har det varit ett enmansföretag,
som nu har det expanderat med en anställd. Större delen av verksamheten
består idag av MUR-systemet och därtill hörande elektronikkonstruktioner.

1.3 Uppgiftsdelar och arbetsgång

Arbetet innefattar insamling av data, analys och rapportering. För insamlingen,
analys och vidare rapportering lämpar sig en enkretsdator, och själva
datavärdena ges av en givare.

En maskin som är aktiv vibrerar, alltså flyttar sig, och för att flytta sig krävs en
acceleration. Genom att mäta vibrationerna med en accelerometer kan man
således få ut information om en maskins status. Vi bestämde oss för att
använda en vibrationsgivare för insamling av data. För att säkerställa att dess
arbetsområde och signalnivå var tillräckligt fick vi utföra experiment, se 2.1
Accelerometer.
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För att analysera insamlad data bestämde vi oss för att studera dess
frekvensinnehåll. Frekvensinnehållet kan fås genom bl.a.
Fouriertransformering av insamlad data. Vi jämförde olika transformmetoder
med avseende på dess analysdetalj och uppträdande över tid genom teori och
praktiska tester, se 2.3 Fourier- samt andra transform resp. 2.4 Labview.

Analysen av transformerna, och därigenom signalen, skall kunna avgöra om en
maskin är aktiv och om den jobbar eller går i tomgång. Jämförelser mellan
transformer och referenstransformer måste utföras, se 2.4 Labview.

Transformering och analys av ett block data skulle hinna utföras under tiden ett
nytt block data samlades in och lämna tid över till kommunikation, se 2.2
Enkretsdator.

Vi började arbetet med att försöka analysera och dimensionera hur mycket
datorkapacitet som skulle behövas och hur bra vibrationsgivare (accelerometer)
som behövdes för uppgiften. Vi bestämde oss för en Analog Devices
ADXL322 som givare och en Atmel ARM SAM7S256 som enkretsdator, för
detaljer refereras till 2.1 Accelerometer resp. 2.2 Enkretsdator.

Vi beräknade att en ARM enkretsdator skulle klara uppgiften (se 2.2
Enkretsdator) och Atmel ARM SAM7S256 inskaffades och dess
utvecklingsmiljö EWARM installerades. SAM7S256 är en enkretsdator som
kan köras i upp till 60 MHz och med 256kb inbyggt minne. Utvecklingskortet
vi köpte körs normalt på 48 MHz.

Insamlingen av data skulle ske via sampling, och ARM hade en inbyggd AD-
omvandlare varför ytterligare komponenter inte behöver kopplas in. Det finns
dessutom DMA, en inbyggd funktion som kan fylla en buffert och ge en
interrupt när allt är klart, vilket underlättar programmeringen och hantering
avsevärt.

Enkretsdatorn programmerades för att utföra fyra uppgifter: sampling,
beräkning/frekvensanalys, statusanalys och kommunikation. Programmet
fungerar principiellt som följer:

1. Programmet ligger och väntar på att en sampelvektor skall bli full och gör
sedan en frekvensanalys på denna. Är tryckknapp 1 intryckt anses analysen
som referens för tomgång och om tryckknapp 2 är intryckt anses det som
en arbetsreferens. I annat fall är det en frekvensanalys som skall användas
för statusanalys. Värdena lagras i en medelvärdesbildad vektor, tomgångs-,
arbetsreferens eller analysmaterial enligt ovan. När lämpligt många
vektorer inkommit skickas de till statusanalys.

2. Statusanalysen jämför den medelvärdesbildade frekvensanalysen mot två
referensvektorer, en tomgångsvektor och en arbetsvektor.
Referensvektorerna är skapade med samma fouriertransformsrutin för
enhetlighet. Alla frekvensband jämförs var för sig.

3. Analyskraven är tänkta att vara generella, men kan behöva kundanpassas
bl.a. beroende på vilka signalnivåer och frekvensspektra de specifika
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maskinerna ger kontra hur bullrig miljö det är. Låga signalnivåer skall inte
ha alltför avgörande betydelse, därav en miniminivå som en signal måste
uppnå för att anses väsentlig. Alltför små skillnader är inte statistiskt säkra,
därav en offset, en minimiskillnad, på referensvektorerna. Ett
arbetsmoment kan ge upphov till en enskild frekvens därför måste analysen
kunna bestämmas på enskilt band.

4. Om minst ett frekvensband är högre än snittet av vilo- och arbetsvektorn,
över ett minimivärde och dessutom över tomgångsvektorn plus offset anses
maskinen vara i arbete. Annars kontrolleras om minst en frekvens på
senaste frekvensanalysen är över halva tomgångsvektorn och maskinen
inte redan anses som arbetande, då anses maskinen vara i tomgång. Är
inget av dessa krav uppfyllda anses den avstängd.

5. Programmet skickas sedan ut en statussignal på serieporten med jämna
intervall med sitt statusanalysresultat: avstängd (O), tomgång (T) eller
arbete (A).

2 Komponenter och verktyg
Detta kapitel kommer att avhandla de verktyg som använts och de experiment
och tester som gjorts med dem.

2.1 Accelerometer

Vi letade på nätet och i branchtidningar efter vilka alternativ som fanns, vilket
inte var fullt så många som vi trodde. Vi bestämde oss för att testa en Analog
Devices ADXL-322 då den var liten, billig, behändig och klarade +/- 2 g upp
till 2500 Hz i både X- och Y-led [2].

Figur 2. Analog Devices ADXL322

För att använda kretsen limmade och lödde vi fast den på en platta i enlighet
med kopplingsschemat för Analog Devices utvärderingskort och drog alla
anslutningar till en kopplingsplint för enkel användning.
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Figur 3. ADXL322 kopplingsschema

Accelerometern har en begränsning på 2,5 kHz och för att säkerställa att 2,5
kHz var tillräckligt för att fånga intressant maskinaktivitet satte vi givaren på
en liten pelarborrmaskin och kopplade givaren till ett digitalt oscilloskop.
Oscilloskopet hade en inbyggd FFT och maskinen visar väldigt lite aktivitet i
frekvensband över 1 kHz.

För att jämföra frekvensaktivitet vid olika belastningar byggdes ett instrument i
LabView som kunde spela in signaler vid olika belastningar och ett annat
instrument för att visa flera olika signaler och dess FFT-analyser samtidigt, se
2.4 Labview. Det är från det senare instrumentet bilden nedan kommer, se
Figur 4.

På bilden nedan syns från vänster till höger: en samplad signal från
accelerometern då pelarborrmaskinen går i tomgång, FFT av signalen på
maskinen är i vila, lätt belastad samt hårt belastad. Belastningen skapades
genom att manuellt bromsa chucken. Mer om spektralanalysen, dess dynamik
och betydelse i avsnitten 2.3 Fourier- samt andra transform samt 2.4 Labview.

Figur 4. Frekvensaktivitet

Senare tester på en stor fleroperationsmaskin visade att även på den ligger
merparten av frekvenserna under 200Hz. En maskin som roterar med 6000 rpm
roterar med 100 varv/s och det är logiskt att detta genererar en frekvensspik vid
100 Hz, vilket ju är 100 cykler per sekund. Givargränsen på 2,5 kHz är
tillräcklig.

2.2 Enkretsdator

Genom att studera och analysera olika FFT-implementationer bedömdes det att
en 128-stegs FFT skulle kräva i storleksordningen 8000 instruktioner, vilket
med 5 kHz sampelfrekvens skulle kräva 40 MIPS (miljoner instruktioner per
sekund). Multiplikationsenhet är ett måste då ett stort antal klockcykler krävs
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för att emulera multiplikation genom upprepad addition. För tillräcklig
noggrannhet och generell prestanda bedömdes det att en 32-bitar enkretsdator
behövdes.

Adductor har stor erfarenhet av PICT, så vi började med att titta på deras
utbud, men ingenting de levererade då vi började gav prestanda i närheten av
vad vi eftersökte till rimligt pris. Vi blev tipsade om ARM, som skulle vara
tacksam att övergå till från PICT.

Atmel [3] hade en ARM-baserad 32-bits enkretsdatorer med multiplikator som
dessutom kan göra en multiplikation och en addition i en klockcykel, vilken
ger 0,9 MIPS/MHz. De kan klockas till 60 MHz, men utvecklingskortet körs
som standard på 48 MHz. Med 0,9 MIPS/MHz kan prestanda uppnå 54 resp.
43,2 MIPS, vilket enligt ovanstående bedömningar bör räcka. Den har
dessutom inbyggd timer, hård- och mjukvaruinterrupt och flerkanalig 10-bitars
ADC vilket löser sampelbiten utan ytterligare externa komponenter och med ett
minimum av programkod. SAM7S256 har som namnet antyder 256 kB
flashminne vilket ger gott om plats till program och datastrukturer för
projektet.

Vi beställde en AT91SAM7S256. [4]

Figur 5. Atmel AT91SAM7S256 Evaluation Board

ARM levereras med en utvecklingsmiljö, EWARM, där man förutom ren
assembler kan programmera i C/C++ vilket underlättar utvecklingsarbetet. Man
kan skriva rena assemblerfiler och länka in eller kombinera med inline-
assembler. Programmet kan laddas ner på utvecklingskortet och debuggas via
en medföljande JTAG av märket J-Link eller exekveras i den inbyggda
simulatorn vilket har fördelen att minnes-, konfigurations- och
hårdvaruproblem med kortet inte blir en faktor.
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Figur 6. EWARM utvecklingsmiljö

Ursprungligen tänkte vi göra en FFT efter varje enskilt sampel, men det visade
sig att ARM inte klarade av den beräkningsuppgiften. De 8000 instruktioner vi
beräknade syftar på C-aktiga instruktioner, varav många ersätts med 10 eller
fler assemblerinstruktioner av kompilatorn. FFT behöver dock inte göras varje
sampel för att behålla frekvensinformationen, utan blockvis spektralanalys ger
god frekvensinformation. Detta minskade beräkningstrycket tillräckligt mycket
för att ARM skulle klara jobbet med god marginal.

Det visade sig att accelerometerns signal hade en bra spänningsamplitud, men
att enkretsdatorn som använder sample-and-hold-teknik krävde en viss effekt,
varvid signalens effekt helt enkelt inte var tillräcklig. En rent återkopplad OP-
förstärkare mellan givare och enkretsdator löste detta problemet. I en reell
produkt bör man installera en OP med rail-to-rail-funktion så att inte
spänningsintervallet begränsas.
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Figur 7. Accelerometer med anpassning, kopplingsschema

2.3 Fourier- samt andra transformer

En FFT, fast fourier transform, är en variant av den diskreta fouriertransformen
[6, 7]. Den kan användas till att multplicera stora heltal, lösa
partialbråksekvationer och inom signalanalys kan den bland annat användas till
att uppskatta frekvensspektrum. Just frekvensspektrumsanalys är intressant i
detta projektet.

Definitionen för diskreta fouriertransformen är:

Där N är antal frekvensstaplar i frekvensanalysen. Xk är spektralvärdet för en
frekvens och som synes är det en summering av alla xk fasförskjutna. Då Xk

beräknas för varje frekvens och kräver en summering över alla sampel blir FFT
av O(N2) och alla sätt att spara beräkningar blir snabbt intressanta. FFT räknar
med komplexa tal och det finns specialfall och förenklingar för reella tal.

En enkel förenkling är att data som skall analyseras är samplad och reellvärd,
och alla frekvenser över halva samplingsfrekvensen blir då speglade, alltså
behöver de inte analyseras.

DCT, diskret cosinustransform [8] räknar bara cosinustermerna (den reella
komponenten), vilket inte är en korrekt förenkling i detta fallet, men ger
tendenser och trender på mycket färre beräkningar, speciellt om man tittar på
absolutvärdet. Om indata har jämn/udda-symmetri (speglad i tids eller tids- och
värdeaxel) stämmer resultaten, vilket inte är fallet på de oregelbundna
vibrationerna på en maskin.

DHT, diskret Harleytransform [9] räknar en FFT med en cosinus och en
sinusterm vilket fungerar bra på periodiska data och använder endast reella tal.
I detta fallet ger det värden som är snarlika, men inte är identiska med en FFT.
De skulle kunna användas som en approximation om tidsaspekten är
signifikant eller resultaten jämförbara.
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Då en FFT räknar på komplexa värden och alla insamlade data är reella kan en
”vikt” FFT tillämpas. Istället för att samla in de reella värdena och nolla alla
imaginära komponenter låter man varannan sampel utgöra reell resp. imaginär
komponent. För att återskapa FFTn som den skulle sett ut utan denna
komprimering behövs en efterbehandling, men summafunktionen behöver bara
arbeta med hälften så många tal, så man närmar sig en halvering av
beräkningstiden.

Ursprungsplanen var att göra en FFT efter varje sampel, men det går bra att
göra blockvis, d.v.s. en gång per N-grupp av sampel, utan att tappa signifikant
frekvensinformation. Därför bestämdes att vi skulle använda 128
frekvenstappar, vilket med 5 kHz samplingsfrekvens ger ungefär 39 Hz
bandbredd på frekvensanalysen.

2.4 Labview

LabVIEW är ett program från National Intruments som skapar Virtuella
Intrument. Virtuella Intrument är program som visuellt och beteendemässigt är
identiska med vanliga oscilloskop, signalgeneratorer och andra vanligt
förekommande komponenter i ett elektroniklabb. I programmet kan man göra
kopplingsscheman mellan dessa instrument och komponenter och sedan se
resultatet på de Virtuella instrumenten. Signaler kan skapas av virtuella
intrument eller läsas in från filer. Det finns även ett yttre inkopplingsdon för att
sampla signaler och dessa kan kopplas direkt till instrument för analys eller
skrivas till fil för undanlagring. I LabVIEW kan man även göra loopar och
beräkningar med lämpliga komponenter, vilket vi använt oss av.

Vi har använt LabVIEW i ett antal olika experiment. Vi har använt det till att
skapa filer av sampel, testa medelvärdesbildning och jämföra analysvarianter.

Sampelfil

För att kunna jämföra beräkningsrutiner i programmet till enkretsdatorn
behövdes en enhetlig datamängd att göra beräkningar på. För att få en realistisk
dataserie att testa och jämföra resultat med gjordes en koppling i LabVIEW
som samplar från det medföljande anslutningsdonet och skriver det till en fil,
samtidigt som en FFT görs på serien som referens. Det Viruella Instrumentet
ses i Figur 8:
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Figur 8. LabVIEW sampling till fil

Instrumentet har uppe till vänster reglage för samplingshastighet och
sampellängd. Uppe till höger aktiveras möjligheten att spara resultaten till fil.
Sampelserien sparas i sökvägen markerad av Time serie och spektralanalysen i
sökvägen markerad i Spectrum. Nederst är själva instrumentfönstren med hela
sampelserien till vänster och dess FFT till höger.

Samplingen sker genom anslutningsdonet enligt inställningsreglagen och
resultatet visas direkt, efter FFT. Frekvensen med högst amplitud och dess
maxamplitud beräknas också. Möjligheten att spara till fil kräver omarbetning
av signalen och filhanteringskomponenter. Kopplingsschemat för att uppnå
funktionaliteten visas i Figur 9.

Spektralanalysen kommer att utföras med alla sampel, vilket på bilden ovan
blir 1000. Genom att ställa in 128 skall vi få samma resultat som i programmet,
men då passar det sig inte att spara då det blir en kort sampelserie. Programmet
används således i två roller, lägen, en med upp till 4000 sampel för att spara till
fil och en med 128 sampel för att ge en referens till att jämföra med
enkretsdatorns resultat.
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Figur 9. Kretsschema sampling till fil

Medelvärdesbildning

Uppkoppling av givaren mot insamlingskopplingen ovan visade snabbt att
signalen blir väldigt oregelbunden och att enskilda spektralanalyser inte kan
användas för att avgöra maskinens status. Vi bestämde oss för att
medelvärdesbilda över ett antal spektralanalyser för att få mer regelbundenhet i
frekvensbandens amplituder.

Den största skillnaden mot föregående kretsschema är att ”number of samples”
loopas 40 gånger och medelvärdesbildas. Det är alltså medelvärdet av de
senaste 40 analyserna som syns i det högra instrumentfönstret. ARM-
programmet fungerar lite annorlunda då det för varje analys sänker existerande
medelvärde med 2,5% och sedan adderar 2,5% av senaste FFT, detta gör att ett
analysvärde åldras och tonar ut om ingen ny analys adderar värde. Även om
maskinen gav upphov till spikar i analyserna vilket syntes väl i signalfönstret
till vänster blev skillnaderna i det medelvärdesbildade fönstret till höger små,
speciellt jämfört med tidigare analys. Med en samplingsfrekvens av 5 kHz
hinner instrumentet med 39 block/sekund. Med 40 block att medelvärdesbilda
blir det således en dryg sekunds medelvärde i det högra fönstret. Arbete på en
maskin bör rimligen pågå längre än 1 sekund. Kortare pulser, som stansning,
kommer antagligen att generera frekvenser utanför analys- och givarintervallet,
men bör också skapa lågfrekventa vibrationer i maskinen som kan avläsas.



15

Figur 10. LabVIEW medelvärdesbildning

I LabVIEW justeras kopplingen för att göra medelvärdesbildning. Istället för
att sampla ett block, analysera, visa och loopa hela funktionen adderas en inre
loop som gör 40 varv och samplar ett block data att analysera. Dessa
analyserna medelvärdesbildas och visas. Möjligheten att spara är inte
nödvändig och således borttagen. Efter ändringar blir kopplingsschemat enligt
Figur 11.

Figur 11. Kretsschema medelvärdesbildning

3 Resultat

3.1 Transformer

En sampelserie inspelad från Adductors borrmaskin via accelerometern
analyserades i Labview. På figurerna 12-15 visas resultatet av tre olika
analyser. De 12 oscilloskopen till höger är inbördes beroende i Y-led och
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oberoende i X-led. Y-led är olika analyser på en och samma signal och X-led
visar 3 samtidiga och olika signaler.

Första radens fyra oscilloskop visar en bit av insignal #1 och FFT-analyserna
för en liten pelarborrmaskin i tomgång, lätt belastning och hård belastning i X-
led. Belastningen skapades genom att manuellt bromsa chucken. De tre FFT-
analyserna använder olika signaler.

I Y-led visas Fast Fourier Transform (FFT), Discrete Harley Transform (DHT),
Discrete Cosine Transform (DCT) och ett 5-bands Butterworth-digitalfilter av
8:e graden. Alla oscilloskop i en kolumn behandlar samma signal.

Till vänster visas överst ett utdrag ur en sampelserie, det sampelfönstret som
tomgångs-FFTn görs på. Det nedre fönstret visar hela sampelserien för
tomgång.

Reglagen visar att det är filer med samplingar som analyseras, att block 0 (det
första) analyseras och att blocken är 64 sampel stora. FFTn blir således 64
staplar.

Reglagen visar också vilka filer som analyseras, tomgång, lätt belastad och hårt
belastad. Tekniskt är det filen File Name #1 som visas i de övre vänstra
oskilloskopen och oscilloskopkolumnerna File Name #1, File Name #2, File
Name #1.

Längst ner till vänster syns den beräknade DC-nivån, samplingfrekvensen
(endast för beräkning av frekvensvärdena) och filtergrad för digitalfiltret.

Värt att notera är att insignalen är olika till de olika analyskolumnerna, även
om endast en signal syns till vänster.

Genom att stega fram sampelblocket och hålla alla andra parametrar konstanta
analyserar vi på samma sätt en kort stund senare, på detta sätt får vi en
jämförelse över tid.
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Figur 12. Transformjämförelser, sampelblock 1

Figur 13. Transformjämförelser, sampelblock 2
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Figur 14. Transformjämförelser, sampelblock 3

Figur 15. Transformjämförelser, sampelblock 4
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Tydligt är att frekvensbanden är tydligast avgränsade i FFT:n, att
frekvensbanden skiljer sig väldigt mycket mellan sampelblocken, och att
belastningsgraden ger skillnader i frekvenskaraktären.

Just skillnaden i frekvenskaraktären är det önskade resultatet då det visar att vi
har en faktisk skillnad mellan belastningsgraderna och att det således kan
användas för att avgöra maskinens läge.

Skillnaderna mellan de enskilda blocken över tiden visar att analys bör göras
som summa eller medelvärde över en längre tid, då ett enskilt block inte med
säkerhet kan användas för att avgöra status. Vi valde att göra en snittbildning
över 40 block, vilket blir ca. 1 sekund.

De enklare transformerna bör även kunna användas, även om frekvensstaplarna
är betydligt mer inkonsekventa och med mer avfällningsfrekvenser. De kräver
dock betydligt mindre datorkraft och är intressanta om CPUns
beräkningskapacitet är väldigt begränsad. I projektets första steg när vi tänkte
göra FFTer efter varje sampel syntes de vara den enda lösningen, men med
block-FFTn hann ARM lätt med 128 stegs FFT på tiden att sampla nästa block
så vi bestämde oss för är vanlig FFT det bättre valet på grundval av analysens
renhet i frekvensbandet. Ett 5-bands digitalfilter ger en väldigt övergripande
information och det är svårt att säga vilken status en maskin finner sig i på
grundval av endast den informationen.

Många försök att själv programmera och optimera FFT-rutinerna gjordes,
däribland fraktional-matematik, men realtidsprestanda  lyckades inte uppnås.
Till slut föll valet på en FFT-rutin som nyttjade Danielson-Lanzcos idé med
bitreversering [5] vilket löste hastighetsproblemet med stor marginal och flyttal
var inte längre ett problem. Det fanns ca. 50% ledig tid på processorn till
analys, insamling och kommunikation efter beräkningen, vilket är mer än
tillräckligt.

3.2 LabView

Analysjämförelse

För att bestämma vilken analysrutin programmet skulle använda skapades en
uppkoppling i LabVIEW som visar flera olika analyser samtidigt, för att få en
visuell jämförelse. Dels ville vi se att analyserna visar på skillnader vid olika
maskinbelastningar, dels ville vi se om förenklade och snabbare rutiner kunde
användas för att öka upplösningen på analysen. Instrumentet läser in 3 olika
sampelfiler och analyserar dem på 4 olika sätt, vilket visas samtidigt i 12 olika
instrument. Alla analyser på en och samma sampelserie visas som en kolumn
instrument (Y-led) och de olika analyserna är samlade radmässigt (X-led).
Filerna som läses in och analyseras väljs i rutorna markerade File Name #1-3.
De ingående filerna läses sedan in i Samples stora Block och analyseras. Block
anger vilket block i filen som analyseras. Om Samples är 128 och Block är 3 så
läses och analyseras sample 384 (128*3) till 512 i de tre filerna.

Det finns även en möjlighet att analysera via en tongenerator som en
kontrollfunktion, frekvens och tonsort sätts i kopplingsschemat.
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Figur 16. Multipel analys-layout

Rent visuellt är FFT-analysen klart renare och tydligare och med mindre
utfallande frekvenser än de andra anlyserna och således det önskvärda
alternativet, det är dock mycket mer beräkningsintensivt och de andra kan vara
intressanta om upplösning är viktigare än absolut matematisk korrekthet eller
beräkningsprestandan är dålig.

Kopplingsschemat för att uppnå detta är identiskt för de olika
instrumentkolumnerna. Bilden fokuserar på en (1) av kolumnerna.
Digitalfiltrets brytfrekvenser är satta till 20, 80, 320, 1280, 2500 Hz.
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Figur 17. Kopplingsschema multipel analys

Analys över tid

En viktig fråga att besvara var om olika belastningar ger mätbar skillnad i
analysresultatet, kan givaren och en frekvensanalys utgöra en grund till en
maskinaktivtetssensor. För att se detta måste man jämföra flera
frekvensanalyser över tid, så att en slags tredimensionell graf bildas. Genom att
klippa bort de andra analyserna har jag sammanställt en sekventiell serie FFTer
på en bild. Det är en 64-stegs analys av 3 samplade filer på Adductors
pelarborrmaskin, för resp. tomgång, lätt belastad och hårt belastad.
Belastningen är skapad genom att manuellt bromsa chucken. Instrumenten är
den översta raden i den multipla analyskopplingen och fungerar som ovan.
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Figur 18. Frekvensanalyser över tid
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Tydligt är att miljön är väldigt fluktuerande och att analyserna blir väldigt
oregelbundna, man kan dock se tendenser och med medelvärdesbildning blir
analyserna  betydligt lugnare i frekvensstaplarna och tendenserna syns
tydligare.

4 Slutsatser & diskussion

Kan man med hjälp av en enkretsdator och en accelerometer få ut information
om en maskins arbetsläge? Absolut. Den är dessutom prisvärd, liten och smidig
och ekonomiskt försvarbar då enkretsdator, givare och OP-förstärkare kostar
ungefär 200kr tillsammans.

4.1 Begränsningar och fördelar

Accelerometern har en övre gräns på 2,5 kHz, vilket inte fångar alla frekvenser
ett arbetsmoment skapar, det är en tydlig begränsning. Det har dock inga
problem med att fånga alla, av rotationsrörelse, baserade frekvenser.

Analysen sker i 128 staplar vilket ger 39 Hz bandbredd, det blir en begränsning
i upplösning. Analysen skall endast generera ett av tre svar, så ökad upplösning
resulterar bara i mer kostsamma komponenter utan bättre resultat.

Att skapa ett givarsystem som uppfångar och analyserar hela det hörbara
spektrat på enskilda frekvenser kräver 40 kHz sampling och 40 000
frekvenstappar. Det är inte teoretiskt svårare, men kräver mycket kostsamma
komponenter. För detta projekt har det inte varit aktuellt.

4.2 Vidare utveckling

Programmet och lösningen är generell och dess användningsområden kan lätt
studeras, anpassas och analyseras i ett antal andra sammanhang. Genom att öka
upplösningen kan man se enskilda frekvensers styrka och borde således kunna
se väldigt små skillnader i en maskins ljud vilket kan tyda på lagerslitage eller
att drivremmar slirar. Koppla den till en gitarrförstärkare och du kan stämma
en gitarr. Bara att leta reda på alla olika applikationer man kan använda
lösningen till är ett ganska stort jobb i sig.
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6 Bilagor

6.1 Interrupt_Usart.c
//*----------------------------------------------------------------------------
//*      ATMEL Microcontroller Software Support  -  ROUSSET  -
//*----------------------------------------------------------------------------
//* The software is delivered "AS IS" without warranty or condition of any
//* kind, either express, implied or statutory. This includes without
//* limitation any warranty or condition with respect to merchantability or
//* fitness for any particular purpose, or against the infringements of
//* intellectual property rights of others.
//*----------------------------------------------------------------------------
//* File Name           : interrupt_Usart.c
//* Object              : USART Interrupt Management
//*
//* 1.0 24/Jun/04 JPP   : Creation
//* 1.1 29/Aug/05 JPP   : Update AIC definion
//*----------------------------------------------------------------------------

// Include Standard LIB  files
#include "Board.h"

#define USART_INTERRUPT_LEVEL 7
#define AT91_BAUD_RATE 115200
static const char atmel_header[]=
{
"\n\r  *** ATMEL Usart IRQ ***\n\r"
"Copyright (C) 2002 ATMEL Corporations Version: 1.0\n\r"
};

//* \fn    AT91F_US_Baudrate
//* \brief Calculate the baudrate
//* Standard Asynchronous Mode : 8 bits , 1 stop , no parity
#define AT91C_US_ASYNC_MODE ( AT91C_US_USMODE_NORMAL + \
                        AT91C_US_NBSTOP_1_BIT + \
                        AT91C_US_PAR_NONE + \
                        AT91C_US_CHRL_8_BITS + \
                        AT91C_US_CLKS_CLOCK )

//*------------------------- Internal Function --------------------------------
//*----------------------------------------------------------------------------
//* Function Name       : Usart_c_irq_handler
//* Object              : C handler interrupt function called by the interrupts
//*                       assembling routine
//* Input Parameters    : <RTC_pt> time rtc descriptor
//* Output Parameters   : increment count_timer0_interrupt
//*----------------------------------------------------------------------------
__ramfunc void Usart_c_irq_handler(void)
{

AT91PS_USART USART_pt = AT91C_BASE_US0;
unsigned int status;
//* get Usart status register
status = USART_pt->US_CSR;
if ( status & AT91C_US_RXRDY){

//* Get byte and send
AT91F_US_PutChar (USART_pt,

AT91F_US_GetChar(USART_pt));
}

if ( status & AT91C_US_OVRE) {
//* clear US_RXRDY

AT91F_US_GetChar(USART_pt);
 AT91F_US_PutChar (USART_pt,

'O');
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}

//* Check error
if ( status & AT91C_US_PARE) {

 AT91F_US_PutChar (USART_pt,
'P');

}

if ( status & AT91C_US_FRAME) {
 AT91F_US_PutChar (USART_pt,

'F');
}

if ( status & AT91C_US_TIMEOUT){
USART_pt->US_CR =

AT91C_US_STTTO;
 AT91F_US_PutChar (USART_pt,

'T');
}

//* Reset the satus bit
 USART_pt->US_CR = AT91C_US_RSTSTA;

}
//*-------------------------- External Function -------------------------------
//*----------------------------------------------------------------------------
//* Function Name       : Usart_init
//* Object              : USART initialization
//* Input Parameters    : none
//* Output Parameters   : TRUE
//*----------------------------------------------------------------------------
void Usart_init ( void )
//* Begin
{

AT91PS_USART COM0 = AT91C_BASE_US0;

 //* Configure PIO controllers to periph mode
 AT91F_PIO_CfgPeriph( AT91C_BASE_PIOA,
 ((unsigned int)
AT91C_PA5_RXD0    ) |
 ((unsigned int)
AT91C_PA6_TXD0    ) |
 ((unsigned int)
AT91C_PA7_RTS0    ) |
 ((unsigned int)
AT91C_PA8_CTS0    ), // Peripheral A
 0); // Peripheral B

   // First, enable the clock of the PIOB
    AT91F_PMC_EnablePeriphClock ( AT91C_BASE_PMC, 1 <<
AT91C_ID_US0 ) ;

// Usart Configure
      AT91F_US_Configure (COM0, MCK, AT91C_US_ASYNC_MODE, AT91_BAUD_RATE, 0);

// Enable usart
COM0->US_CR = AT91C_US_RXEN | AT91C_US_TXEN;

    //* Enable USART IT error and RXRDY
    AT91F_US_EnableIt(COM0,AT91C_US_TIMEOUT |
AT91C_US_FRAME | AT91C_US_OVRE |AT91C_US_RXRDY);

    //* open Usart 1 interrupt
AT91F_AIC_ConfigureIt ( AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_US0,

USART_INTERRUPT_LEVEL,AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL, Usart_c_irq_handler);
AT91F_AIC_EnableIt (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_US0);

AT91F_US_PutChar (COM0,'X');
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 AT91F_US_SendFrame(COM0,(char
*)atmel_header,sizeof(atmel_header),0,0);

//* End
}
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6.2 Cstartup.s79
;------------------------------------------------------------------------------
;-         ATMEL Microcontroller Software Support  -  ROUSSET  -
;------------------------------------------------------------------------------
; The software is delivered "AS IS" without warranty or condition of any
; kind, either express, implied or statutory. This includes without
; limitation any warranty or condition with respect to merchantability or
; fitness for any particular purpose, or against the infringements of
; intellectual property rights of others.
;-----------------------------------------------------------------------------
;- File source          : Cstartup.s79
;- Object               : Generic CStartup for IAR No Use REMAP
;- Compilation flag     : None
;-
;- 1.0 15/Jun/04 JPP    : Creation
;- 1.1 01/Apr/05 JPP    : save SPSR
;------------------------------------------------------------------------------

#include "AT91SAM7S256_inc.h"

;------------------------------------------------------------------------------
;- Area Definition
;------------------------------------------------------------------------------

;---------------------------------------------------------------
; ?RESET
; Reset Vector.
; Normally, segment INTVEC is linked at address 0.
; For debugging purposes, INTVEC may be placed at other
; addresses.
; A debugger that honors the entry point will start the
; program in a normal way even if INTVEC is not at address 0.
;-------------------------------------------------------------

PROGRAM ?RESET
RSEG

INTRAMSTART_REMAP
RSEG INTRAMEND_REMAP

RSEG ICODE:CODE:ROOT(2)
CODE32 ; Always

ARM mode after reset
org 0

reset
;------------------------------------------------------------------------------
;- Exception vectors
;--------------------
;- These vectors can be read at address 0 or at RAM address
;- They ABSOLUTELY requires to be in relative addresssing mode in order to
;- guarantee a valid jump. For the moment, all are just looping.
;- If an exception occurs before remap, this would result in an infinite loop.
;- To ensure if a exeption occurs before start application to infinite loop.
;------------------------------------------------------------------------------

                B           InitReset           ; 0x00 Reset handler
undefvec:
                B           undefvec            ; 0x04 Undefined Instruction
swivec:
                B           swivec              ; 0x08 Software Interrupt
pabtvec:
                B           pabtvec             ; 0x0C Prefetch Abort
dabtvec:
                B           dabtvec             ; 0x10 Data Abort
rsvdvec:
                B           rsvdvec             ; 0x14 reserved
irqvec:
                B           IRQ_Handler_Entry   ; 0x18 IRQ
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fiqvec:               ; 0x1c
FIQ
;------------------------------------------------------------------------------
;- Function             : FIQ_Handler_Entry
;- Treatments           : FIQ Controller Interrupt Handler.
;- Called Functions     : AIC_FVR[interrupt]
;------------------------------------------------------------------------------

FIQ_Handler_Entry:

;- Switch in SVC/User Mode to allow User Stack access for C code
; because the FIQ is not yet acknowledged

;- Save and r0 in FIQ_Register
            mov         r9,r0

    ldr         r0 , [r8, #AIC_FVR]
            msr         CPSR_c,#I_BIT | F_BIT | ARM_MODE_SVC
;- Save scratch/used registers and LR in User Stack
            stmfd       sp!, { r1-r3, r12, lr}

;- Branch to the routine pointed by the AIC_FVR
            mov         r14, pc
            bx          r0

;- Restore scratch/used registers and LR from User Stack
            ldmia       sp!, { r1-r3, r12, lr}

;- Leave Interrupts disabled and switch back in FIQ mode
            msr         CPSR_c, #I_BIT | F_BIT | ARM_MODE_FIQ

;- Restore the R0 ARM_MODE_SVC register
            mov         r0,r9

;- Restore the Program Counter using the LR_fiq directly in the PC
            subs        pc,lr,#4

InitReset:
;------------------------------------------------------------------------------
;- Low level Init (PMC, AIC, ? ....) by C function AT91F_LowLevelInit
;------------------------------------------------------------------------------
            EXTERN   AT91F_LowLevelInit

#define  __iramend SFB(INTRAMEND_REMAP)

;- minumum C initialization
;- call  AT91F_LowLevelInit( void)

            ldr     r13,=__iramend            ; temporary stack in internal RAM
;--Call Low level init function in ABSOLUTE through the Interworking

    ldr     r0,=AT91F_LowLevelInit
            mov     lr, pc

    bx     r0

;------------------------------------------------------------------------------
;- Stack Sizes Definition
;------------------------
;- Interrupt Stack requires 2 words x 8 priority level x 4 bytes when using
;- the vectoring. This assume that the IRQ management.
;- The Interrupt Stack must be adjusted depending on the interrupt handlers.
;- Fast Interrupt not requires stack If in your application it required you must
;- be definehere.
;- The System stack size is not defined and is limited by the free internal
;- SRAM.
;------------------------------------------------------------------------------

;------------------------------------------------------------------------------
;- Top of Stack Definition
;-------------------------
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;- Interrupt and Supervisor Stack are located at the top of internal memory in
;- order to speed the exception handling context saving and restoring.
;- ARM_MODE_SVC (Application, C) Stack is located at the top of the external memory.
;------------------------------------------------------------------------------

IRQ_STACK_SIZE          EQU     (3*8*4)     ; 3 words per interrupt priority level

ARM_MODE_FIQ            EQU     0x11
ARM_MODE_IRQ            EQU     0x12
ARM_MODE_SVC            EQU     0x13

I_BIT                   EQU     0x80
F_BIT                   EQU     0x40

;------------------------------------------------------------------------------
;- Setup the stack for each mode
;-------------------------------
                ldr     r0, =__iramend

;- Set up Fast Interrupt Mode and set FIQ Mode Stack
                msr     CPSR_c, #ARM_MODE_FIQ | I_BIT | F_BIT
;- Init the FIQ register
            ldr     r8, =AT91C_BASE_AIC

;- Set up Interrupt Mode and set IRQ Mode Stack
                msr     CPSR_c, #ARM_MODE_IRQ | I_BIT | F_BIT
                mov     r13, r0                     ; Init stack IRQ
                sub     r0, r0, #IRQ_STACK_SIZE

;- Enable interrupt & Set up Supervisor Mode and set Supervisor Mode Stack
                msr     CPSR_c, #ARM_MODE_SVC
                mov     r13, r0

;---------------------------------------------------------------
; ?CSTARTUP
;---------------------------------------------------------------

EXTERN
__segment_init

EXTERN main
; Initialize segments.
; __segment_init is assumed to use
; instruction set and to be reachable by BL from the ICODE segment
; (it is safest to link them in segment ICODE).

ldr r0,=__segment_init
                mov     lr, pc

bx r0

PUBLIC __main
?jump_to_main:

ldr lr,=?call_exit
ldr r0,=main

__main:
bx r0

;------------------------------------------------------------------------------
;- Loop for ever
;---------------
;- End of application. Normally, never occur.
;- Could jump on Software Reset ( B 0x0 ).
;------------------------------------------------------------------------------
?call_exit:
End
            b       End

;------------------------------------------------------------------------------
;- Manage exception
;---------------
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;- This module The exception must be ensure in ARM mode
;------------------------------------------------------------------------------
;------------------------------------------------------------------------------
;- Function             : IRQ_Handler_Entry
;- Treatments           : IRQ Controller Interrupt Handler.
;- Called Functions     : AIC_IVR[interrupt]
;------------------------------------------------------------------------------
IRQ_Handler_Entry:

;- Manage Exception Entry
;- Adjust and save LR_irq in IRQ stack
            sub         lr, lr, #4
            stmfd       sp!, {lr}

;- Save SPSR need to be saved for nested interrupt
            mrs         r14, SPSR
            stmfd       sp!, {r14}

;- Save and r0 in IRQ stack
            stmfd       sp!, {r0}

;- Write in the IVR to support Protect Mode
;- No effect in Normal Mode
;- De-assert the NIRQ and clear the source in Protect Mode
            ldr         r14, =AT91C_BASE_AIC

    ldr         r0 , [r14, #AIC_IVR]
    str         r14, [r14, #AIC_IVR]

;- Enable Interrupt and Switch in Supervisor Mode
           msr         CPSR_c, #ARM_MODE_SVC

;- Save scratch/used registers and LR in User Stack
            stmfd       sp!, { r1-r3, r12, r14}

;- Branch to the routine pointed by the AIC_IVR
            mov         r14, pc
            bx          r0

;- Restore scratch/used registers and LR from User Stack
            ldmia       sp!, { r1-r3, r12, r14}

;- Disable Interrupt and switch back in IRQ mode
            msr         CPSR_c, #I_BIT | ARM_MODE_IRQ

;- Mark the End of Interrupt on the AIC
            ldr         r14, =AT91C_BASE_AIC
            str         r14, [r14, #AIC_EOICR]

;- Restore R0
            ldmia       sp!, {r0}

;- Restore SPSR_irq and r0 from IRQ stack
            ldmia       sp!, {r14}
            msr         SPSR_cxsf, r14

;- Restore adjusted  LR_irq from IRQ stack directly in the PC
            ldmia       sp!, {pc}^
;---------------------------------------------------------------
; ?EXEPTION_VECTOR
; This module is only linked if needed for closing files.
;---------------------------------------------------------------

PUBLIC
AT91F_Default_FIQ_handler

PUBLIC
AT91F_Default_IRQ_handler

PUBLIC
AT91F_Spurious_handler
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CODE32 ; Always
ARM mode after exeption

AT91F_Default_FIQ_handler
            b     AT91F_Default_FIQ_handler

AT91F_Default_IRQ_handler
            b     AT91F_Default_IRQ_handler

AT91F_Spurious_handler
            b     AT91F_Spurious_handler

ENDMOD

END
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6.3 Cstartup_SAM7.c
//*----------------------------------------------------------------------------
//*         ATMEL Microcontroller Software Support  -  ROUSSET  -
//*----------------------------------------------------------------------------
//* The software is delivered "AS IS" without warranty or condition of any
//* kind, either express, implied or statutory. This includes without
//* limitation any warranty or condition with respect to merchantability or
//* fitness for any particular purpose, or against the infringements of
//* intellectual property rights of others.
//*----------------------------------------------------------------------------
//* File Name           : Cstartup_SAM7.c
//* Object              : Low level initializations written in C for Tools
//* Creation            : 12/Jun/04
//* 1.2   28/Feb/05 JPP : LIB change AT91C_WDTC_WDDIS & PLL
//* 1.3   21/Mar/05 JPP : Change PLL Wait time
//* 1.4   21/Aug/05 JPP : Change MC_FMR Setting
//* 1.5   29/Aug/05 JPP : Change PLL error
//* 1.6   13/oct/05 JPP : Change comment
//*----------------------------------------------------------------------------

// Include the board file description
#include "Board.h"

// The following functions must be write in ARM mode this function called directly
// by exception vector
extern void AT91F_Spurious_handler(void);
extern void AT91F_Default_IRQ_handler(void);
extern void AT91F_Default_FIQ_handler(void);

//*----------------------------------------------------------------------------
//* \fn    AT91F_LowLevelInit
//* \brief This function performs very low level HW initialization
//*        this function can be use a Stack, depending the compilation
//*        optimization mode
//*----------------------------------------------------------------------------
void AT91F_LowLevelInit( void)
{
 int            i;
 AT91PS_PMC     pPMC = AT91C_BASE_PMC;
    //* Set Flash Waite sate

//  Single Cycle Access at Up to 30 MHz, or 40
    AT91C_BASE_MC->MC_FMR = AT91C_MC_FWS_1FWS ;

    //* Watchdog Disable
        AT91C_BASE_WDTC->WDTC_WDMR= AT91C_WDTC_WDDIS;

//* Set MCK at 48 054 850
    // 1 Enabling the Main Oscillator:
        // SCK = 1/32768 = 30.51 uSecond
    // Start up time = 8 * 6 / SCK = 56 * 30.51 = 1,46484375 ms
       pPMC->PMC_MOR = (( AT91C_CKGR_OSCOUNT & (0x06 <<8) | AT91C_CKGR_MOSCEN ));
        // Wait the startup time
        while(!(pPMC->PMC_SR & AT91C_PMC_MOSCS));

// 2 Checking the Main Oscillator Frequency (Optional)
// 3 Setting PLL and divider:

// - div by 14 Fin = 1.3165
=(18,432 / 14)

// - Mul 72+1: Fout = 96.1097
=(3,6864 *73)

// for 96 MHz the erroe is 0.11%
// Field out NOT USED = 0
// PLLCOUNT pll startup time

estimate at : 0.844 ms
// PLLCOUNT 28 = 0.000844

/(1/32768)
       pPMC->PMC_PLLR = ((AT91C_CKGR_DIV & 14 ) |
                         (AT91C_CKGR_PLLCOUNT & (28<<8)) |
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                         (AT91C_CKGR_MUL & (72<<16)));

        // Wait the startup time
        while(!(pPMC->PMC_SR & AT91C_PMC_LOCK));
        while(!(pPMC->PMC_SR & AT91C_PMC_MCKRDY));
 // 4. Selection of Master Clock and Processor Clock
 // select the PLL clock divided by 2
     pPMC->PMC_MCKR =  AT91C_PMC_PRES_CLK_2 ;
     while(!(pPMC->PMC_SR & AT91C_PMC_MCKRDY));

     pPMC->PMC_MCKR |= AT91C_PMC_CSS_PLL_CLK  ;
     while(!(pPMC->PMC_SR & AT91C_PMC_MCKRDY));

// Set up the default interrupts handler vectors
AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[0] = (int)

AT91F_Default_FIQ_handler ;
for (i=1;i < 31; i++)
{
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[i] = (int)

AT91F_Default_IRQ_handler ;
}
AT91C_BASE_AIC->AIC_SPU  = (int) AT91F_Spurious_handler ;

}
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6.4 Board.h
/*----------------------------------------------------------------------------
*         ATMEL Microcontroller Software Support  -  ROUSSET  -
*----------------------------------------------------------------------------
* The software is delivered "AS IS" without warranty or condition of any
* kind, either express, implied or statutory. This includes without
* limitation any warranty or condition with respect to merchantability or
* fitness for any particular purpose, or against the infringements of
* intellectual property rights of others.
*----------------------------------------------------------------------------
* File Name           : Board.h
* Object              : AT91SAM7S Evaluation Board Features Definition File.
*
* Creation            : JPP   24/Feb/2005
*  1.1 14/Oct/05 JPP  : Change MCK
*----------------------------------------------------------------------------
*/
#ifndef Board_h
#define Board_h

#include "include/AT91SAM7S256.h"
#define __inline inline
#include "include/lib_AT91SAM7S256.h"

#define true -1
#define false 0

/*-------------------------------*/
/* SAM7Board Memories Definition */
/*-------------------------------*/
// The AT91SAM7S64 embeds a 16-Kbyte SRAM bank, and 64 K-Byte Flash

#define  INT_SARM           0x00200000
#define  INT_SARM_REMAP     0x00000000

#define  INT_FLASH          0x00000000
#define  INT_FLASH_REMAP    0x01000000

#define  FLASH_PAGE_NB 512
#define  FLASH_PAGE_SIZE 128

/*-----------------*/
/* Leds Definition */
/*-----------------*/
/*                                 PIO   Flash    PA    PB   PIN */
#define LED1            (1<<0) /* PA0 / PGMEN0 & PWM0 TIOA0  48 */
#define LED2            (1<<1) /* PA1 / PGMEN1 & PWM1 TIOB0  47 */
#define LED3            (1<<2) /* PA2          & PWM2 SCK0   44 */
#define LED4            (1<<3) /* PA3          & TWD  NPCS3  43 */
#define NB_LEB 4

#define LED_MASK        (LED1|LED2|LED3|LED4)

/*-------------------------*/
/* Push Buttons Definition */
/*-------------------------*/
/*                                 PIO    Flash    PA    PB   PIN */
#define SW1_MASK        (1<<19) /* PA19 / PGMD7  & RK   FIQ     13 */
#define SW2_MASK        (1<<20) /* PA20 / PGMD8  & RF   IRQ0    16 */
#define SW3_MASK        (1<<15) /* PA15 / PGM3   & TF   TIOA1   20 */
#define SW4_MASK        (1<<14) /* PA14 / PGMD2  & SPCK PWM3    21 */
#define SW_MASK         (SW1_MASK|SW2_MASK|SW3_MASK|SW4_MASK)

#define SW1 (1<<19) // PA19
#define SW2 (1<<20) // PA20
#define SW3 (1<<15) // PA15
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#define SW4 (1<<14) // PA14

/*------------------*/
/* USART Definition */
/*------------------*/
/* SUB-D 9 points J3 DBGU*/
#define DBGU_RXD AT91C_PA9_DRXD   /* JP11
must be close */
#define DBGU_TXD AT91C_PA10_DTXD   /* JP12
must be close */
#define AT91C_DBGU_BAUD    115200   // Baud rate

#define US_RXD_PIN AT91C_PA5_RXD0    /* JP9 must
be close */
#define US_TXD_PIN AT91C_PA6_TXD0    /* JP7 must
be close */
#define US_RTS_PIN AT91C_PA7_RTS0    /* JP8 must
be close */
#define US_CTS_PIN AT91C_PA8_CTS0    /* JP6 must
be close */

/*--------------*/
/* Master Clock */
/*--------------*/

#define EXT_OC          18432000   // Exetrnal ocilator MAINCK
#define MCK             48054857   // MCK (PLLRC div by 2)
#define MCKKHz          (MCK/1000) //

#endif /* Board_h */
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