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Streszczenie 
 

W referacie przedstawiono realizację toru akwizycji danych analogowych, 
w szczególności sterowania zespołami 6-kanałowych przetworników ADC 
w AD7656 Analog Devices za pośrednictwem układu FPGA z serii  
Spartan 3 Xilinx, omówiono procedury przesyłania danych z ADC do 
buforów w FPGA i ich konwersji oraz dalszej transmisji do procesora DSP 
Tiger SHARC Analog Devices. Cyfrowe reprezentacje analogowych 
sygnałów wejściowych ADC przesyłane są do FPGA za pośrednictwem 
trzech linii interfejsu szeregowego, kompatybilnych w warstwie fizycznej 
ze standardem SPI. Po przetworzeniu w FPGA dane przesyłane są do 
procesora  DSP, przy udziale linii w standardzie LVDS. W referacie 
omówiono właściwości wymienionych standardów interfejsów, procedury 
sterowania ADC, algorytmy programu konfiguracyjnego FPGA oraz 
funkcje realizowane w tym układzie. Omówiono wyniki badań funkcjo-
nalnych toru. 
 
Słowa kluczowe: ADC, interfejsy, Link Port, SPI, TigerSHARC, FPGA. 
 

Data acquisition from the ADC using an FPGA 
 

Abstract 
 
The paper presents implementation of the analog data acquisition channel, 
in particular the control of a 6-channel ADC converter system of type 
AD7656 Analog Devices through the Xilinx Spartan 3 of series FPGA, 
discusses the procedure for sending data from the ADC to FPGA buffers,  
their conversion and further transmission to the DSP TigerSHARC Analog 
Devices. The measurement channel configuration is shown in Fig. 1. The 
digital representations of ADC analog input signals are sent to the FPGA 
via a three-lines serial interface (Fig. 2) at the physical layer compatible 
with the SPI standard. After processing in the FPGA, the data are sent to 
the DSP, with participation of the four-lines bus in the LVDS standard 
(Fig. 3). The paper presents the ADC properties (Fig. 5) as well as  
the interfaces applied in the channel (Figs. 3, 4, 8), the procedures for 
miscellaneous modes of the ADC data output (Figs.6, 7), the set of lines 
for the FPGA communication with its external circuits (Fig. 8), the time 
dependencies between operations implemented in the FPGA (Fig. 9), the 
FPGA configuration program algorithms (Fig. 10) and the functions 
implemented in this system. Selected results of the functional tests of the 
channel are discussed. 
 
Keywords: ADC, interface, Link Port, SPI, TigerSHARC, FPGA. 
 
1. Konfiguracja torów pomiarowych 
 

Wyznaczanie parametrów służących do oceny jakości energii 
elektrycznej w systemie elektroenergetycznym wiąże się z akwi-
zycją sygnałów z tego systemu, wyznaczeniem ich reprezentacji 
cyfrowej i przetworzeniem tak pozyskanych danych za pośrednic-
twem mikroprocesorów. Zwykle, ze względu skomplikowane 
algorytmy obliczeniowe, stosowane są procesory sygnałowe DSP 
(Digital Signal Processing). Wykorzystaniu zaawansowanych 
technologicznie procesorów DSP często towarzyszy potrzeba 
pokonania pewnych barier wynikających z konfiguracji ich pery-
ferii.  
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Przykładem może być procesor ADSP TS-201 TigerSHARC 

(Analog Devices), komunikujący się z otoczeniem za pośrednic-
twem niestandardowego interfejsu Link Port. Omawiany w arty-
kule tor pomiarowy, wykorzystujący przetworniki AD7656 (Ana-
log Devices), został zaprojektowany i zbudowany dla wyznacza-
nia określonych wskaźników jakości energii elektrycznej, m.in. 
oceny parametrów napięć trójfazowych (tryb pracy toru: ocena) 
oraz analizy prądów, mocy (tryb: analiza), w systemach trój-  
i cztero-przewodowych, w sieci lądowej, bądź dla różnych konfi-
guracji pracy równoległej generatorów w okrętowym systemie 
elektroenergetycznym. Na rysunku 1 zamieszczono jego konfigu-
rację. Sygnały napięciowe ui oraz prądowe ii z systemu elektro-
energetycznego dostarczane są do wejść układów kondycjonowa-
nia UK. W ich strukturze zawarto typowe obwody wejściowe 
obejmujące dzielniki napięcia, wzmacniacze kondycjonujące, 
układy izolacji galwanicznej, filtry antyaliasingowe, itd. Ich wyj-
ścia połączone są z wejściami przetworników analogowo-
cyfrowych ADC (Analog-to-Digital Converter) w układach 
AD7656 Analog Devices. Ze względu na różniące się standardy 
portów komunikacyjnych, dostępnych w ADC i DSP (Tiger 
SHARC), zastosowano jako urządzenie pośredniczące układ 
FPGA (Field Programmable Gate Array) Spartan 3 (Xilinx).   
 
 

 
 
Rys. 1.  Konfiguracja torów pomiarowych 
Fig. 1.  Configuration of measurement channels  

  
Zadania realizowane przez FPGA obejmują m.in. sterowanie 

filtrami antyaliasingowymi i dzielnikami napięciowymi w ukła-
dach UK oraz przetwornikami ADC, jak również konwersję da-
nych pomiędzy portami odmiennych interfejsów komunikacyj-
nych, obejmującą różniące się magistrale interfejsowe oraz para-
metry amplitudowe i czasowe sygnałów w liniach interfejsowych 
oraz formaty przesyłanych ramek. FPGA zapewnia również ko-
munikację pomiędzy procesorem DSP i procesorem ogólnego 
przeznaczenia, obsługującym interfejs użytkownika [1]. 

 
2. Porty komunikacyjne DSP i ADC 
 

Dla przesyłania informacji pomiędzy podzespołami funkcjonal-
nymi toru pomiarowego zwykle stosowane są standardowe inter-
fejsy komunikacyjne (analogowe lub cyfrowe, zależnie od rodzaju 
sygnałów wykorzystywanych do przenoszenia informacji).  
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Dla przesyłania danych cyfrowych opracowano liczne standar-
dy interfejsów; ich mnogość wynika z różnych uwarunkowań, jak 
odległość pomiędzy komunikującymi się urządzeniami, prędkość 
transmisji, sposób synchronizacji w odbiorniku itd. Standard 
interfejsu obejmuje cechy użytkowe (np. sposób kodowania sy-
gnału danymi) oraz fizyczne (np. parametry elektryczne sygnału) 
środków technicznych uczestniczących w wymianie informacji. 
Protokoły komunikacyjne stanowią zbiór zasad odnoszących się 
do nawiązania i wymiany informacji pomiędzy urządzeniami.  

Z punktu widzenia modelu referencyjnego OSI (Open Systems 
Interconnection) porty komunikacyjne układów ADC i DSP, 
wykorzystywanych w omawianym torze pomiarowym, różnią się 
zarówno w warstwie fizycznej (standardy interfejsów), jak  
i w warstwie łącza danych (protokoły komunikacyjne). Obydwa 
interfejsy są synchronicznymi, sygnały zegarowe taktujące prze-
pływ danych przez porty urządzeń są generowane w układzie 
FPGA, który również zapewnia konwersję pomiędzy standardami 
i protokołami ADC i DSP. Na rysunku 2 pokazano interfejsy 
wykorzystywane w torze pomiarowym oraz liczbę linii danych  
w ich magistralach. 

 
 

 
 
Rys. 2.  Magistrale interfejsowe ADC i DSP w torze pomiarowym 
Fig. 2.  ADC and DSP interface buses in the measurement track 

 
Komunikacja procesora TigerSHARC [2,3] z urządzeniami ze-

wnętrznymi może być realizowana przez cztery łącza typu full-
duplex Link Port, które wówczas mogą działać równolegle. Porty 
te w warstwie fizycznej wykorzystują interfejs LVDS (Low Vol-
tage Differencial Signal) [4], w którym informacje (w ramach 
128-bitowych) są przesyłane za pomocą niskonapięciowego sy-
gnału różnicowego w symetrycznych liniach w układzie pętli 
prądowej. Zaimplementowany w procesorze TigerSHARC stan-
dard LVDS umożliwia transmisję danych z szybkością do 4Gb/s 
przy bardzo niskim zużyciu energii. Rysunek 3 ilustruje strukturę 
linii i przebiegi w linii interfejsu LVDS. 

 
 

  
 
Rys. 3.  Sygnały w liniach interfejsu LVDS 
Fig. 3.  Signals in the LVDS interface line 

 
Układ AD7656 jest wyposażony w szybkie interfejsy, równole-

gły i szeregowy, dzięki którym można wyprowadzać z niego 
przetworzone dane 16-bitowe do układów zewnętrznych. Na 
rysunku 4 przedstawiono strukturę obwodów wzmacniacza napię-
cia wyjściowego linii i przebiegi w linii interfejsu SPI, z którym 
kompatybilne są w warstwie fizycznej linie łącza szeregowego 
układu AD7656. 

 
 

    
 
Rys. 4.  Struktura wyjścia wzmacniacza linii i przebiegi w liniach interfejsu SPI [5] 
Fig. 4.  Structure of the line amplifier output and waveforms in SPI interface lines 

 

Każdy z interfejsów Link Port może zostać skonfigurowany do 
wymiany danych na jednej lub czterech liniach interfejsowych. 
 
3. Sterowanie przetwornikami ADC 
 

W układzie AD7656 znajduje się sześć niezależnych,  
16-bitowych przetworników SAR (Successive Approximation 
Register) o niskim poborze mocy [6]. Maksymalna częstotliwość 
przetwarzania A/C (analogowo-cyfrowego) każdego z przetwor-
ników wynosi 250kS/s. Przetworniki posiadają niskoszumne 
wejścia z układami próbkująco-pamiętającymi (S&H), które mogą 
zatrzaskiwać wartości chwilowe sygnałów o częstotliwości do 
12MHz. Bipolarne napięcia wejściowe mogą się zmieniać  
w zakresie ±4×VREF lub ±2×VREF, w zależności od ustawień. 
AD7656 zawiera wbudowane napięcie odniesienia VREF=2,5V 
(rys. 5).  

 

 
 
Rys. 5.  Układ aplikacyjny AD7656 [6] 
Fig. 5.  The application of AD7656 

 
Proces akwizycji i konwersji danych w ADC jest kontrolowany 

za pomocą sygnałów zewnętrznych CONVST (rys. 5, 6) oraz 
wewnętrznego oscylatora. Trzy wejścia CONVST pozwalają na 
niezależne i jednoczesne próbkowanie trzech par kanałów wej-
ściowych (kanały 1-2, 3-4 i 5-6). Narastające zbocze CONVST 
inicjuje przetwarzanie w wybranych ADC. Czas konwersji wynosi 
ok. 3μs. Sygnał BUSY na wyjściu ADC, przechodzący do stanu 
niskiego, sygnalizuje koniec konwersji. Wyniki przetwarzania 
A/C są przechowywane w rejestrach wyjściowych DOUT. 

 
 

 
 
Rys. 6.  Przebiegi przy równoległym wyprowadzaniu danych z AD7656 [6] 
Fig. 6.  Waveforms in parallel data output from AD7656 

 
W interfejsie równoległym czas tACQ (rys. 6), tj. czas wymagany 

do wyprowadzania wszystkich sześciu 16-bitów słów (V1 do V6) 
z rejestrów DOUT, wynosi ok. 700ns. Opisy implementacji  
z  równoległym wyprowadzaniem danych z ADC do FPGA moż-
na znaleźć w [7, 8]. 

W trybie szeregowego wyprowadzania danych z AD7565 wy-
korzystywane mogą być trzy linie (rys.5,7) DOUT A, DOUT B  
i DOUT C. Dane z ADC można odczytywać za pomocą jednej, 
dwóch lub wszystkich trzech linii.  

Na rysunku 7 przedstawiono jednocześnie realizowanie w sze-
ściu kanałach operacje przetwarzania A/C i sekwencję odczytu 
wyników przy wykorzystaniu trzech linii DOUT. Pokazano rów-
nież odczyt danych z sześciu przetworników ADC w ciągu 32 
cykli zegara sterującego odczytem danych z AD 7656, oznaczo-
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nego jako SPI SCK. Ten sam efekt można uzyskać wykorzystując 
dwie sekwencje SPI SCK po 16 cykli zegarowych, zapewniające 
niezależny odczyt rejestrów V1, V3 i V5 oraz V2, V4 i V6. 

 
 

 
 
Rys. 7.  Szeregowe wyprowadzanie danych z AD7656 [6] 
Fig. 7.  Serial data output from AD7656 

 
Podsumowując właściwości zastosowanych w projekcie ukła-

dów DSP i ADC należy zauważyć skalę różnic w prędkościach 
transmisji poprzez ich porty komunikacyjne. W przyjętym  
w projekcie rozwiązaniu prędkość transmisji danych do DSP 
wyniosła 800Mb/s (przy zegarze 100MHz i 4 liniach interfejsy 
Link Port). 

Maksymalna prędkość transmisji danych z przetworników ADC 
wewnątrz AD7656 za pośrednictwem interfejsu równoległego nie 
przekracza ok. 140Mb/s (wyprowadzenie 6 słów 16-bitowych  
w czasie ok. 700ns). Z kolei, transmisja takich samych danych  
z AD7565 z wykorzystaniem jego 3-liniowego interfejsu szere-
gowego wymaga czasu poniżej 2s, co oznacza prędkość transmi-
sji ok. 48Mb/s (przy zegarze SPI SCK 16MHz). 

Po analizie uwarunkowań czasowych jako port komunikacyjny, 
którym dane są wyprowadzane z układu AD7656, wybrano inter-
fejs szeregowy, ze względu na zdecydowanie mniejszą liczbę linii 
w jego magistrali w porównaniu z interfejsem równoległym, co 
wiąże się ze zmniejszeniem komplikacji połączeń zewnętrznych, 
gdzie zamiast szesnastu niezbędne są tylko trzy linie danych. 

Pokonanie problemów wynikających z różnic w prędkościach 
transmisji danych, standardach sygnałów, a także formatów ramek 
komunikacyjnych jest możliwe  na drodze zastosowania układu 
pośredniczącego pomiędzy ADC i DSP, zrealizowanego z wyko-
rzystaniem układu FPGA. 
 
4. Funkcje realizowane w FPGA 
 

W rozważanym systemie, aby zapewnić dostarczenie danych 
pozyskanych z przetworników ADC w układach AD7656 do 
procesora TigerSHARC, jako urządzenie pośredniczące zastoso-
wano układ FPGA XCS1000 Spartan 3 (Xilinx) [9,10]. FPGA są 
układami dużej skali integracji, wykorzystywanymi do tworzenia 
szybkich układów cyfrowych, realizujących wyspecyfikowane 
funkcje logiczne. Pobór mocy w tych układach jest wielokrotnie 
mniejszy niż zarówno w standardowych układach cyfrowych, jak  
i mikroprocesorach. Podobnie jak w odniesieniu do procesorów, 
zmianę funkcji realizowanej w FPGA realizuje się przez zmianę 
programu, z tym, że w przypadku FPGA program ten nie jest 
wykonywany (jak w procesorach), ale konfiguruje on odpowied-
nio strukturę sprzętową elementów dostępnych w układzie. Pro-
gram konfiguracyjny organizuje sieć połączeń między wybranymi 
obwodami FPGA, a następnie układ pracuje autonomicznie, jak 
każde urządzenie sprzętowe. 

Układy Spartan 3 są przystosowane do współpracy z peryferia-
mi o różnych standardach napięciowych. Wyposażone są w analo-
gowe komparatory napięcia, przez co mogą pracować jako wejścia 
różnicowe (symetryczne).  

Na rys. 8 przedstawiono linie sygnałowe, powiązane z proce-
sami wymiany danych pomiędzy FPGA a procesorem DSP, ob-

wodami wejściowymi toru pomiarowego oraz przetwornikami 
ADC. Z udziałem linii DN z układu FPGA przełączany jest układ  
dzielników napięcia w obwodach wejściowych toru pomiarowego. 
Z kolei za pośrednictwem linii FA przełączane są częstotliwości 
graniczne filtrów antyaliasingowych. Sygnały na liniach DN i FA 
są wysyłane z FPGA pod wpływem odpowiednich komend ode-
branych w FPGA z  procesora TigerSHARC. 

 
 

 
 
Rys. 8.  Połaczenia FPGA z układami zewnętrznymi 
Fig. 8.  The FPGA connections to external units 

 
Do obsługi 3-liniowego interfejsu szeregowego AD7656 odpo-

wiednie linie FPGA zostały skonfigurowane zgodnie ze standar-
dem LVCMOS25, zaś do połączeń z 4-liniową magistralą Link 
Port procesora TigerSHARC - w standardzie LVDS_25. Dane 
wyjściowe z ADC są dostępne w jednym czasie na trzech liniach 
DOUT A, B, C (rys. 5, rys. 7). Na 1 linię (DOUT A) są transmi-
towane, kolejno, wyniki przetwarzania A/C z kanałów wejścio-
wych 1 i 2, na 2 linię (DOUT B) - z kanałów 3 i 4 zaś na 3 linię 
(DOUT C) - dane z kanałów 5 i 6. Przesłanie wszystkich danych 
wymaga 32 cykli SPI SCK, ale w przypadku, gdy tylko trzy kana-
ły są wykorzystywane (tryb pracy: ocena) i gdy sygnały wejścio-
we są podłączone do wejść kanałów 1, 3 i 5 - do przesłania takich 
danych niezbędnych jest tylko 16 cykli SPI SCK. Kiedy częstotli-
wość SPI SCK jest równa 16MHz, transfer trzech 16-bitowych 
słów z ADC zajmuje ok. 943ns. Konwersja A/C trwa około 3s, 
więc pełny cykl konwersji A/C wraz z wyprowadzeniem danych  
z buforów DOUT wymaga w rozważanej sytuacji ok. 3,95s. 
Oznacza to, że maksymalna częstotliwość operacji przetwarzania 
A/C przekracza 253 kS/s. Taki wynik jest możliwy, ponieważ 
pozostałe operacje wykonywane w FPGA, połączone z transmisją 
danych do TigerSHARC, są realizowane równolegle z procedura-
mi składającymi się na kolejny cykl przetwarzania A/C. Zależno-
ści czasowe, pokazane na rysunku 9, ilustrują relacje pomiędzy 
poszczególnymi operacjami, wykonanymi podczas cyklu przetwa-
rzanie A/C. 

 
 

 
 
Rys. 9.  Zależności czasowe pomiędzy operacjami na danych w ADC i FPGA 
Fig. 9.  Time-dependencies between data operations in ADC and FPGA 

 
Dane z trzech buforów BUF w FPGA są przesyłane do ośmiu 

bloków pamięci RAM (trwa to około 480ns), co jest związane ze 
sposobem sterowania liniami cztero-liniowego interfejsu LVDS, 
łączącego FPGA z TigerSHARC w ramach standardu Link Port. 
Transmisja danych (ramka 128-bitów) przez Link Port wymaga 
czasu ok. 160ns. 
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Procedury realizowane w FPGA są przedstawione w algorytmie 
zamieszczonym na rysunku 10.  

Jak wcześniej wspomniano, dane z systemu elektroenergetycz-
nego pobierane są w dwóch trybach: 
 ocena – akwizycja trzech napięć z systemu, 
 analiza – akwizycja trzech napięć i sześciu prądów.  

W trybie ocena napięć w FPGA generowane są impulsy CONV 
z częstotliwością 250kHz, przy ustawionej z pomocą linii FA 
częstotliwości granicznej filtrów antyaliasingowych na wartość 
fA=100kHz. W trybie analiza prądów i mocy FPGA generuje 
impulsy CONV z częstotliwością 25kHz i przełącza filtry anty-
aliasingowe na częstotliwość  fA=10kHz.  

 Dla trybu pracy toru ocena, cykl konwersji rozpoczyna się co 
4s, gdy sygnał CONVST, generowany w układzie FPGA, prze-
chodzi do poziomu wysokiego. Po skompletowaniu danych cy-
frowych w ADC w cyklu n, gdy sygnał na linii wyjściowej BUSY 
przetwornika zmienia się do poziomu niskiego, zegar na linii SPI 
SCK z układu FPGA wymusza wyprowadzanie danych V1, V3  
i V5 (słowa 16-bitowe) z rejestrów DOUT (w ADC) do trzech 
buforów  BUF (w FPGA).  

 
 

 
 
Rys. 10.  Algorytmy realizowane w FPGA 
Fig. 10.  Algorithms performed in FPGA 

 
Po 16 cyklach zegara SPI SCK i przesłaniu danych do trzech 

buforów w FPGA, dane z nich są przemieszczane w odpowiednim 
porządku do ośmiu rejestrów w pamięci Block RAM (w FPGA). 
Wówczas badany jest stan linii wyjściowej ACK z TigerSHARC. 
Jeśli jej stan jest wysoki, pojawienie się zegara SCLK z FPGA  
o częstotliwości 100MHz (rys.8) rozpoczyna transfer danych do 
TigerSHARC na czterech różnicowych liniach interfejsu LVDS. 
Operacje transferu danych z buforów do Blok RAM i dalej do 
TigerSHARC wykonywane są podczas cyklu n+1 konwersji A/C 
(BUSY = 1) w czasie nie przekraczającym 1s.  

Dzięki równoległemu wykonywaniu części operacji w trakcie 
kolejnego cyklu przetwarzania, w torze pomiarowym udało się 
uzyskać założoną częstotliwość przetwarzania A/C (250kS/s)  
i efektywnie wykorzystać dane pozyskane na tej drodze. Jednakże 
w praktyce okazało się, że czas niezbędny do wykonania algoryt-
mów obliczeniowych w procesorze TigerSHARC przekracza 
nieznacznie 4s, co wymusiło ograniczenie częstotliwości prze-
twarzania A/C do 210kS/s. Algorytmy te są obecnie optymalizo-
wane w celu wykorzystania możliwości przetworników ADC  
i osiągnięcia częstotliwości 250kS/s. 

Podobnie, dla trybu analiza cykl przetwarzania A/C rozpoczyna 
się sygnałem CONVST, który jest powtarzany co 40s. Konwer-
sja danych w FPGA przed ich przesłaniem do TigerSHARC od-
bywa się na analogicznych zasadach, jak dla trybu ocena, z tym, 
że dodatkowo przesyłane są informacje o wartościach chwilowych 
sześciu prądów w systemie elektroenergetycznym, przy czym 

limit czasowy na dostarczenie tych danych do TigerSHARC jest  
w tym trybie ok. 10-krotnie większy i operacje wykonywane  
w FPGA nie są tak krytyczne, jak w trybie ocena. 
 
5. Podsumowanie 
 

Zrealizowane tory pomiarowe do oceny napięć fazowych oraz 
analizy prądów i mocy w systemie elektroenergetycznym pozwa-
lają na pozyskiwanie danych z dziewięciu kanałów wyposażonych 
w przetworniki ADC. Dla podstawowych trybów toru pomiaro-
wego uzyskano częstotliwości przetwarzania A/C, odpowiednio, 
250kS/s (tryb: ocena - trzy napięcia) oraz 25kS/s (tryb: analiza – 
trzy napięcia i sześć prądów), tak jak to założono w projekcie. 

Badania realizowane w trakcie uruchamiania toru odnosiły się 
m.in. do częstotliwości zegara SPI SCK kontrolującego wyprowa-
dzanie danych z ADC. W danych technicznych AD7656 maksy-
malną częstotliwość określono jako 18MHz [6]. Po licznych eks-
perymentach związanych z badaniem poprawności transmisji 
danych ustalono częstotliwość zegara na 16MHz. 

Do testów funkcjonalnych układu wykorzystano programowal-
ny trójfazowy generator sygnałów sieciowych Chroma AC Source 
6590 oraz fizyczny model elektrowni okrętowej. Przeprowadzone 
testy polegały m.in. na generacji sygnałów o znanej zawartości 
harmonicznych. Dla znanych wymuszeń, na podstawie przetwo-
rzonych wartości chwilowych sygnałów wejściowych, w torze 
pomiarowym z procesorem TigerSHARC wyznaczano wartości 
współczynnika THD. Wartości odniesienia i współczynniki obli-
czone w DSP różniły się między sobą na trzecim miejsca po prze-
cinku (wartości wyrażone w %). Badania pozwoliły na ocenę 
poprawności działania zarówno układów toru pomiarowego, jak  
i obliczeń prowadzonych w DSP.  

W zaprojektowanym przyrządzie skonfigurowany układ FPGA 
spełnia wiele funkcji, czasami krytycznych dla działania wszyst-
kich innych bloków funkcjonalnych przyrządu. Realizacja tych 
funkcji z wykorzystaniem standardowych układów cyfrowych, 
niezależnie od znacznie większej rozbudowy układowej, wiązała-
by się z wielokrotnie większym poborem energii zasilającej. 
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