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2.1 Llum de Sincrotró . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.2 Funcionament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
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5.4 Diferències 2.4/2.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

6 Python 59

6.1 Estendre Python . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

6.2 PyQt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

III Disseny, implementació i verificació 67
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Caṕıtol 1

Introducció

L’objectiu final d’aquest projecte és desenvolupar els drivers per a dos tipus de pla-

ques, i validar que el funcionament d’aquestes és el que promet el fabricant. El dest́ı

de les targes és esdevenir el principal element de distribució de senyals cap als dis-

positius del sistema de sincronització (timing) del Sincrotró ALBA, que s’instal·larà

a Cerdanyola. Han de facilitar la coordinació i perfecta sincronització entre més de

80 elements distribüıts en una àrea d’uns 6000m2.

Les plaques del primer tipus són generadores d’un flux d’events, que es transmet

per fibra òptica a un conjunt de receptores, plaques del segon tipus, capaces de

generar senyals per als dispositius.

Una versió anterior d’aquestes plaques ja s’ha fet servir als sincrotrons SLS1 i Di-

amond2 [Dav06]. Tanmateix, la seva interf́ıcie hardware ha canviat considerablement

en aquesta versió. També és diferent el bus que s’utilitza per a la comunicació amb la

CPU, abans VME i ara Compact PCI. I tampoc ningú ha utilitzat aquelles versions

anteriors, amb Linux-2.6. Per això calia escriure un driver nou per a programar les

noves targetes aix́ı com provar-les per a verificar que la nova versió proporciona les

1Swiss Light Source
2Sincrotró ubicat a Oxford
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6 CAPÍTOL 1. INTRODUCCIÓ

caracteŕıstiques que s’utilitzaran al sistema de timing del Sincrotró.

Per a poder provar-les, a part del driver i adaptar la API, s’ha desenvolupat

també una interf́ıcie gràfica(GUI), escrita amb Python que permet configurar-les

còmodament.

La memòria es divideix en tres parts:

• La primera part és una presentació del problema: primer s’introdueix què és un

sincrotró, els punts més importants, tot això enfocat a la posterior descripció

del sistema de timing de l’ALBA. Després es presenten les targetes per a les

quals s’ha escrit el driver. El darrer caṕıtol d’aquesta part comenta breument

les raons a l’hora d’escollir el material sobre el qual s’ha treballat, i inclou la

planificació temporal.

• La segona part explica els fonaments teòrics de les tecnologies utilitzades per a

fer el projecte, és a dir: l’estructura dels drivers per a Linux, amb atenció espe-

cial al bus PCI; el llenguatge Python, i com utilitzar-lo per executar llibreries

escrites en C; i una petita descripció de la biblioteca de classes Qt amb que s’ha

dissenyat la GUI. Si bé són fonaments generals, alguns exemples ja mostren la

estructura del propi projecte. Tot el que s’hi explica s’usa més endavant.

• La tercera part es centra en el resultat final: per a cadascuna de les parts,

des del driver fins a la GUI, hi ha un caṕıtol amb el disseny i implementació;

finalment, què i com s’han testejat, els problemes que s’han trobat i la manera

com s’han resolt.



Part I

Presentació
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Caṕıtol 2

El Sincrotró

Un Sincrotró és una màquina complexa, i com a tal es pot veure de moltes maneres

diferents:

• Per a un f́ısic, un sincrotró és un accelerador de part́ıcules. És per a estudiar les

part́ıcules amb altes energies que es van crear els primers sincrotrons. Per ells

és un aparell que accelera electrons fins a velocitats properes a la de la llum, i

els manté girant en un anell circular. Al punt 2.2.2 es veurà com s’acceleren, i

al 2.2.3 com es poden mantenir girant.

• A aquestes velocitats els electrons emeten llum, amb unes caracteŕıstiques que

es veuran al punt 2.1. Gràcies a això, per a un geòleg, potser és una mena de

microscopi que permet conèixer amb molta precisió l’estructura tridimensional

dels cristalls, i a un qúımic li permet observar processos qúımics rapid́ıssims.

• Per a un informàtic, són un conjunt de dispositius que s’han de controlar, i

sincronitzar d’una manera molt precisa, com es descriu a 2.3.

En qualsevol cas, és una màquina que accelera part́ıcules fins una gran energia

per a aconseguir una certa llum de molta qualitat. Cal tenir en compte que aqúı

9



10 CAPÍTOL 2. EL SINCROTRÓ

accelerar vol dir augmentar la energia, no la velocitat, ja que les part́ıcules de seguida

agafen velocitats molt properes a la de la llum. Com que la velocitat de la llum només

hi pot anar ella mateixa, si se segueix donant energia a les part́ıcules aquesta s’hi

acumula en forma diferent a la velocitat, com es veu a la figura 2.1 [ESR01]. Per això

no es parla de velocitats sinó d’ accelerar fins a una certa energia, en Giga electron

Volts (GeV).

Figura 2.1: Quan s’acosta a la velocitat de la llum, l’electró no guanya velocitat al
mateix ritme

Al punt 2.2 es donarà una explicació general de com funcionen els sincrotrons,

fins a arribar al sistema de timing, per entendre la importància de les plaques que

s’han de controlar. Per això, si es donen dades, faran referència al sincrotró ALBA,

que és on s’instalaran.

2.1 Llum de Sincrotró

La llum de sincrotró és un fenomen f́ısic, la radiació electromagnètica que es produ-

eix quan els electrons es mouen a velocitats properes a la de la llum per un camp

magnètic. Va ser observada per primera vegada l’any 1947, però fins 20 anys després

no va començar a utilitzar-se per a cristal·lografia.

Les caracteŕıstiques de la llum de sincrotró i els motius de la seva importància

són:
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Ampli espectre Genera des de rajos infrarojos a rajos X, es poden filtrar els ne-

cessàris per a cada experiment.

Intensitat del flux Els electrons que genera tenen poca divergència, genera rajos

paralels (com un làser). La intensitat és diversos ordres de magnitud superior

a la de una màquina de raig X convencional.

Llum polaritzada linealment Que vol dir que la vibració de la ona va sempre

sobre el mateix pla. També es pot aconseguir polarització circular, on el pla va

rotant però de manera ordenada, no és aleatori.

Estructurada en pulsos Pel mode de funcionament del sincrotró (que es veurà

després), hi ha petits grups d’electrons girant i per tant la llum es genera en

petits pulsos molt freqüents: Si es captura una imatge amb cada puls es poden

estudiar rapid́ıssims processos qúımics i biològics.

2.2 Funcionament

Tot seguit es comentarà en general el funcionament del Sincrotró ALBA, que és un

sincrotró de tercera generació, que vol dir que està pensat expressament per a produir

llum i incorpora dispositius especials per a generar-la de més qualitat, és a dir, que

maximitzi les caracteŕıstiques comentades anteriorment.

El procés d’acceleració d’electrons té diverses fases: Primer aquests s’acceleren

a l’accelerador lineal (linac) fins a una energia de 100MeV . Després es continuen

accelerant a l’anell d’acceleració (booster ring), capaç de portar-los fins als 3GeV .

Un cop a la energia de funcionament, passen a l’anell principal (storage ring), on

es procura que mantinguin la mateixa energia mentre generen llum, que surt cap a

les beamlines on es fan els experiments. En el control de totes aquestes fases és
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vital el sistema de timing, i per això s’explicaran mı́nimament.

Tots els elements per on passen electrons es troben en el buit, sinó xocarien amb

les part́ıcules d’aire i es frenarien. L’element principal per a accelerar els electrons

són les cavitats de Ràdio Freqüència (RF cavity)

2.2.1 Cavitats de Ràdio Freqüència (RF Cavity)

Els electrons s’acceleren amb camps elèctrics. Com que tenen càrrega negativa, salten

del càtode a l’ànode, incrementant la seva energia en el mateix valor que la diferència

de potencial entre aquests.

Les cavitats de ràdio freqüència són tubs ciĺındrics per on passen els electrons.

Reben ones electromagnètiques amb un gran potencial (fins 3600kV , a 499MHz

[ea]), que creen camps elèctrics dins la cavitat.Es troben repartides a totes les fases

del procés, és a dir al linac, al booster i a l’storage ring.

Aquest camp elèctric atrau d’un costat a l’altre l’electró, donant-li molta energia.

El camp elèctric generat té forma d’ona, amb la qual cosa és molt important que els

fluxes d’electrons estiguin perfectament sincronitzats amb la radio freqüència, com

es veu a la figura 2.2 [ESR01], o enlloc de accelerar els frenarà, si l’electró entra en

el camp amb polaritat invertida.

2.2.2 Accelerador lineal (Linac)

El flux es genera amb un canó d’electrons (electron gun), com el que mostra a la figura

2.3 [ESR01]. El tub de rajos catòdics dels televisors tradicionals, són un exemple

de canó d’electrons. D’aqúı passen a l’accelerador lineal (linac), on travessen les

primeres cavitats de Radio freqüència (2.2.1), que els acceleren fins a una energia de
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Figura 2.2: El pas dels electrons per el centre de la cavitat ha d’estar sincronitzat
amb la màxima acceleració.

Figura 2.3: El linac
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100MeV .

Els electrons surten agrupats en el que s’anomena bunches (ramells), i la

distància entre l’instant que es genera el primer i l’últim electró, és d’entre 300ns i

1000ns.

2.2.3 Anell d’acceleració (Booster ring)

Figura 2.4: En vermell, ressaltat l’anell d’acceleració

Com més energia es vulgui donar a les part́ıcules amb un linac, més llarg ha de

ser aquest, i no és fàcil disposar d’un terreny prou extens. Per a solucionar això, la

següent etapa en el procés d’acceleració és passar els electrons al booster ring (figura

2.4 [esr]).

El booster ring, com el linac, té cavitats RF. Aqui es fa seguir als electrons una

trajectòria circular, i per tant tenen longitud infinita per a poder accelerar. Per
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inèrcia, els electrons circulen en ĺınia recta, i per girar-los s’utilitza la influència d’un

camp magnètic, generat amb uns imants anomenats bending magnets. Aix́ı doncs,

la trajectòria dels electrons no és perfectament circular, sinó que consta de segments

rectes, entre un bending magnet i el següent.

Com més energia tenen les part́ıcules, més potent ha de ser el camp magnètic

per a fer-les girar. Això es veu clar pensant que la energia és massa, no és el mateix

moure objectes d’1Kg que de 100Kg. Per tant, si és cert que es disposa de longitud

infinita per accelerar les part́ıcules en òrbita circular, no es poden accelerar fins a

una energia infinita qualsevol, perque en cal molta per a fer-les girar. Això també vol

dir que com major sigui el radi del sincrotró, menor el gir que s’ha d’aconseguir i per

tant menor la energia que cal per a mantenir la òrbita circular: es poden accelerar

més els electrons. El booster ring de l’ALBA accelera els electrons fins als 3GeV , en

els seus 249.6m de circumferència [D.E].

2.2.4 Anell principal (Storage ring)

Quant els electrons han arribat a la energia de 3GeV són introdüıts a l’anell principal

(figura 2.5 [esr],) o storage ring, de 268.8m de longitud. Aquest anell també consta

de cavitats RF i bending magnets(vistos a 2.2.3, com a element bàsic del booster) ,

però a més en els sincrotrons de tercera generació s’introdueixen els insertion devices,

dispositius dissenyats per a millorar la qualitat de la llum generada.

A l’storage ring és on es produeix la llum que s’aprofita. Aqúı els electrons no

s’acceleren, la energia ha de ser de 3GeV . El que hi fan les cavitats RF és mantenir

aquesta energia, compensant la que es perd en la emissió de llum.

La llum es genera quan l’electró no segueix una trajectòria recta: els camps

magnètics modifiquen la de l’electró, però no la dels protons que genera, que surten
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Figura 2.5: En vermell, ressaltat l’anell principal

per la tangent en el moment que el camp desvia l’electró. Per tant, el primer focus

de llum són els bending magnets (figura 2.6 [ESR01]). Durant tota la trajectòria de

la corba es generen feixos de llum.

Els insertion devices són dispositius dissenyats amb l’únic propòsit de generar

llum. Com mostra la la figura 2.7 [ESR01], amb un conjunt de camps magnètics

generen oscilacions a la seva trajectòria, de manera que els feixos generats a les

diferents corves se superposen, i aix́ı se n’obté un de molt més intens que amb un

bending magnet.

2.2.5 Beamlines

La llum emesa per els diversos dispositius de l’storage ring va a parar a les beamlines,

allà on es fan els experiments. Estan muntades tangencialment a l’anell, per on
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Figura 2.6: Als bending magnets es desvia la trajectòria dels electrons, però no la
del feix de llum

Figura 2.7: Els insertion devices desvien la trajectòria dels electrons molts cops sobre
una mateixa zona, provocant diversos focus de llum que se sobreposen.
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surt la llum, i cadascuna disposa d’eines diferents per a especialitzar-se en un tipus

d’experiment.

En principi però, totes tenen una cabina per rebre els rajos i tractar-los per

aconseguir el tipus de llum desitjada i una cabina on hi ha el material a analitzar

o cabina experimental. Durant l’experiment no pot haver-hi ningú a cap d’aquestes

dues zones, per les radiacions. Per tant, també hi ha una cabina de control, des d’on

el personal responsable de l’experiment pot dirigir-lo i observar-lo.

Cada beamline té les seves caractaŕıstiques, depenent de quina mena d’experi-

ments s’hi hagi de dur a terme. Les cabines que hi ha programades de moment, són

aquestes [alba]:

• Soft X-ray BL for polarisation dependent spectroscopies and microscopies

(Magnetism, Mat. Sci.).

• BL for electron and soft X-ray emission spectroscopies (“dirty or real surface”

Surface Science).

• BL for high resolution powder diffraction with micro-focus option (Mat. Sci.).

• High brilliance XAS (Chemistry,Biology, Mat. Sci.).

• Non-crystalline diffraction with micro-focus option (Biology+Mat.Sci.).

• Crystallography of very large macromolecules (Biology).

• X-ray microscopy BL (Biology).
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2.3 El sistema de sincronització (timing)

Com s’ha comentat linac treu els electrons agrupats en ramells (bunches), de molt

curta longitud. En un anell hi haurà varis bunches alhora (sinó es vol desaprofitar-

lo). La introducció de bunches a l’anell no es pot fer en qualsevol moment, sinó se

solaparien, i per tant es perdrien bona part dels electrons en la colisió.

Figura 2.8: Es pot dividir l’anell en zones (buckets) i allà col·locar-hi els bunches.
En aquest exemple, hi ha 3 buckets ocupats

El que es busca el que es veu a la figura 2.8 és a dir, que els bunches estiguin

colocats d’una manera perfectament estructurada i previsible dins de l’anell. De les

divisions on col·loquem els bunches dins l’anell, se’n diuen ’buckets’. És a dir, els

bunches són grups d’electrons, els buckets són ’llocs on posar-los’.

La figura anterior és aparentment molt senzilla, perque és una imatge estàtica.

Però a la realitat, els electrons estan permanentment girant dins de l’anell. Per tant,

els buckets no són posicions f́ısiques a l’anell, sinó posicions temporals. D’una manera

fàcil: si cada bunch triga T segons en donar una volta sencera a l’anell, si introdüım

10 bunch, un cada T/10 segons, si es pogués fer una foto de la posició dels bunches

al cap de T segons, hi hauria 10 bunches alhora a l’anell, perfectament distingibles

i ben repartits, és a dir 10 divisions (buckets) com els de la figura anterior, però en
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aquest cas tots plens.

Amb això queda clar que és extremadament important mantenir-ho tot perfec-

tament sincronitzat: en aquest exemple fàcil, no s’ha de generar el segon bunch fins

que no hagin passat exactament 1/T segons, o no anirà a la posició desitjada. Els

electrons al sincrotró es mouen a una velocitat propera a la de la llum, per tant un

petit́ıssim error de sincronització pot portar resultats nefastos.

Un altre punt on és vital la sincronització és en el pas d’electrons del booster a

l’storage ring. Primer de tot, cal saber quan triga un bunch a arribar als 3GeV de

l’storage ring, i a partir d’aqúı, cal esperar que, en el punt on es fa el canvi d’anell,

coincideixi al booster ring el bucket d’on es volen treure electrons i a l’storage el

bucket on es volen posar. Com que els anells tenen radis diferents i giren diferent,

no sempre estan alineats, com passa a la figura 2.9(a). Cal esperar que la situació

sigui com a la figura 2.9(b). És més, es vol triar a quin bucket de l’storage ring

s’han d’enviar els electrons, per tant cal esperar que el bucket del booster on són els

electrons coincideixi amb el de l’storage on es volen posar.

(a) No es poden enviar electrons,
perque els buckets no estan alini-
ats.

(b) Ara śı que estan alineats, i per
tant poden moure’s

Un cop això es compleix es pot fer el traspàs, el bunch entrarà d’un bucket a

l’altre. L’instant en que es pot moure no es pot observar i aleshores actuar per
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tant cal preveure’l, s’ha de tenir calculat en quin instant passarà això. Al sincrotró

ALBA, el booster ring té 416 buckets, i l’storage ring en té 448, reagrupats en 13 i

14 seccions de 32 buckets cadascuna, per tal de fer més fàcil aquest càlcul [Dav06].

Aix́ı doncs, aquest és un altre cas on la sincronització de tots els dispositius és

vital, ja que és una cadena: depenent de l’instant exacte en que es dispari el canó

el bunch anirà a un bucket del booster o un altre, i depèn de a quin booster bucket

estigui i a quin de l’storage es vulgui colocar, se li hauran de fer donar una quantitat

de voltes extra al booster ring. Tot el sistema de timing ha d’estar perfectament

sincronitzat, des que es coloca el primer electró al linac fins que s’apaga, o al no

poder controlar-ho, els resultats són imprevisibles.

A més, l’escenari presentat fins ara està simplificat. Per exemple, cada moviment

entre anells no implica generar una senyal, sinó dues el kicker i el septum. Finalment,

el sistema de Timing també proporciona informació de sincronització a dispositius

de diagnòstic.
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Caṕıtol 3

Targetes EVG/EVR

Al punt 2.3 ja s’han vist els objectius del sistema de timing del Sincrotró, quina

mena de senyals ha de proporcionar i amb quins requisits. Hi ha dues maneres de

distribuir aquestes senyals als injectors, acceleradors i als dispositius de diagnòstic:

Signal system Un master device genera totes les senyals de timing, i aquestes es dis-

tribueixen directament als dispositius d’acceleració, d’injecció i de diagnòstic.

Com que la generació és completament centralitzada, si es volen enviar dues

o més senyals a un mateix dispositiu (cosa força normal) calen dues o més

connexions, una per cada senyal. En una màquina de més de 200 metres i una

gran quantitat d’elements al llarg de tots ells, això pot ser molt problemàtic.

Aquest sistema s’usa en sincrotrons com l’ESRF1 i el CLS2 i cadascun el té

muntat d’un manera diferent, ja que cal dissenyar-los especificament.

Sistema basat en events Hi ha un únic event stream (flux d’events) distribüıt

globalment, en forma d’estrella, des de la estació de timing principal (generator)

cap als diferents components (receivers) mitjançant fibra òptica. Els receivers

1European Synchrotron Radiation Facility, a Grenoble
2Canadian Light Source, a Saskatoon
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generen les senyals a partir d’això. Cada receiver està connectat per un sol fil

de fibra òptica, i a partir de la informació que conté es generen realment les

senyals que s’envien al dispositiu que acompanya. Per tant, aquest sistema és

més fàcil de mantenir.

S’usa als sincrotrons SLS, Diamond i Soleil3, amb components més genèrics,

ja que aqúı el que es transmet és sempre el mateix, el flux de fibra òptica, i

existeixen plaques al mercat prou flexibles per poder generar cadascuna senyals

molt diferents a partir d’un únic stream.

El timing del Sincrotró ALBA estarà basat en events, amb les targetes de timing

de MicroResearch Finland(MRF) versió 230, una evolució de les utilitzades a SLS i

Diamond.

3.1 MRF Timing System

Consta de dos tipus de targetes diferents: generadores (event generators, EVG) i

receptores (event receivers, EVR). L’EVG envia un flux d’event frames, amb un

rati de transferència derivat d’una senyal externa de ràdio freqüència (RF). A partir

d’aquest flux, els EVR poden recuperar la fase d’aquesta senyal externa, i aix́ı generar

els pulsos necessaris de manera sincronitzada, com és requisit del sistema de timing.

Els event frames contenen dos bytes d’informació útil a l’usuari de l’EVR: un

codi d’event de 8 bits, és a dir, un de 256 possibles codis, i el bus distribüıt.

Dels 256 event codes, n’hi ha alguns amb funcionalitat pre-assignada, i els altres

es poden configurar completament a cada receptor, per tal que generi unes senyals

determinades amb el retard i amplitud desitjades. Entre els primers, hi ha el 0x00,

3Sincrotró situat prop de Paŕıs
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que s’envia quan no hi ha cap event a enviar, però s’ha d’enviar trama igualment, ja

que el clock dels receptors en depèn. N’hi ha uns quants que serveixen per resetejar

alguns valors interns de tots els receivers alhora. El 0x7A, àlias heartbeat event, l’ha

de generar el software controlador del generator periòdicament, quan deixa de fer-ho

el software del receiver sap que el generator té problemes.

Els altres 8 bits de la trama d’events són el Bus Distribüıt, és a dir que a part de

les senyals generades al receptor, el propi generador pot enviar 8 senyals més, això śı,

aquestes són les mateixes per a tots els receptors. L’origen d’aquestes senyals poden

ser comptadors al propi generador, o redireccions des d’una senyal externa a aquest.

Opcionalment, el byte del bus distribüıt es pot compartir amb un mode especial

de transmissió de dades. És a dir, es pot transmetre informació entre el software

del generador i el dels receptors. A canvi la resolució del bus, la seva freqüència

d’actualització, passa a ser la meitat.

Externament les plaques són molt semblants, a ull nu poden semblar iguals. El

processament es fa en una FPGA, és el codi de configuració d’aquesta el que les

diferencia més.

3.1.1 EVG: generador d’events

L’event generator (EVG, figura 3.1) és el responsable de crear i enviar events de

timing a un array d’event receivers. La generació dels events pot tenir diferents

origens:

Software events Es pot generar un event directement des del programa. És el cas

del heartbeat, comentat anteriorment.

Multiplexed counters Hi ha una sèrie de 8 comptadors per a generar freqüències
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Figura 3.1: Una placa d’EVG

de rellotge des de
eventclock

2
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eventclock
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. Es poden utilitzar per a

generar events, senyals del bus distribüıt o per activar els Event Sequencer.

Event Sequencer Permeten transmetre seqüències d’events amb un delay definit

entre ells guardades en una memòria d’accés aleatori. És a dir, consten d’una

zona de memòria on es pot escriure un event i el timestamp, l’instant en que

es vol que aquest sigui transmès dins de la seqüència. Aqúı timestamp és el

número de cicles entre event i event, on els cicles són el rati de l’event stream

dividit per un prescaler.

Timestamping Inputs Algunes senyals del bus es poden utilitzar per a generar

codis especials per a controlar el timestamp als event receivers. Al receiver hi

ha algunes eines per al software per a analitzar els events rebuts i quan ho han

fet, i per això és important un mecanisme de timestamp global. Aquests events

tenen la mı́nima prioritat.

Upstream events Si amb tot això no n’hi hagués prou, si es necessitessin més

seqüències generant events alhora, o faltessin comptadors, es poden encadenar
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Figura 3.2: Vista frontal d’una placa EVR

generators. És a dir, l’event stream d’un generator es fa entrar a l’altre, on els

seus events es posen en una cua. Quan el segon no tingui events per enviar,

enviarà els que ha rebut de l’anterior generator.

Incorpora un generador de clock intern que permet fer proves sense disposar de

la entrada de RF.

El generator permet sincronitzar aquests events no només amb la RF externa,

sinó també alhora amb la freqüència del voltatge de la font d’alimentació (50Hz).

3.1.2 EVR: receptor d’events

Els event receivers (EVR, figura 3.2) recuperen la senyal de clock a partir de l’event

stream transmès per l’EVG i per tant phase locked amb RF. Aquest clock s’utilitza de

referència a tot el receiver per a generar pulsos i freqüències. Òbviament, recuperen

també els 8 bits del bus distribüıt i els 8 del codi d’event que envien els EVG.

Els EVR tenen diferents possibilitats per a mapejar cap a les sortides. Aquests

són els possibles valors dels que es disposa, que es poden activar i després mapejar,
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o no, a qualsevol de les 4 sortides reals:

Comptadors (MXC) , que generen pulsos amb una freqüència configurable deter-

minada, dividida de la freqüència recuperada. Amb la actual versió, n’hi ha 8

de disponibles

Pulsos Es pot configurar cada event per a generar un o més dels 8 pulsos disponibles.

Cadascun d’ells amb un delay i una amplada configurable, mesurada també en

funció de la freqüència del clock recuperada. Per a 4 d’aquests pulsos a més,

també hi ha disponible un prescaler, que modifica la freqüència base per al

delay i l’amplada, per si es necessités un retard més gran que 216.

Flip-flops Si enlloc d’un puls, es vol una senyal més constant, també es disposa de

8 sortides de flip flop. Amb cada event es poden activar o desactivar els que es

vulguin dels 8 disponibles.

Bus distribuit Òbviament, cadascún d’aquests 8 bits també és susceptible de ser

dirigit cap a una sortida.

A part de generar sortides TTL, es disposa també d’un LED on es poden enviar

algunes de les senyals, útil en les primeres fases de test.

Com s’ha dit, els pulsos i els flip-flops s’activen segons un mapejat entre un event

rebut i l’acció que es vol dur a terme. Per a poder canviar-lo en marxa, es disposa de

dues zones de memòria on aquest es configura, de les quals només se’n fa servir una.

Aix́ı, en el moment en que es vol canviar alguna cosa, es pot modificar la segona

zona amb seguretat, i un cop fet indicar que passi a utilitzar-la i alliberi la primera.

El software controlador de la tarja pot disposar de diversa informació. Els EVR

mantenen, instrüıts per el EVG per tal que sigui global a tots ells, un registre
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Figura 3.3: Vista d’un EVG, on es ressalten les mezzanines amb les entrades, la
connexió de fibra òptica, la FPGA i la Flash que la configura i el bridge PCI.

de timestamp. Això permet analitzar per software els events rebuts (no tots ne-

cessàriament, es poden marcar els que es desitja poder controlar) sabent en quin

moment han arribat. Els events seleccionats s’emmagatzemen en una FIFO fins que

el software els ha llegit.

El bus de dades que proporciona el sistema, per a comunicar valors entre el

generador i els receivers, només és accessible des del software, ja que aquests valors

no ténen sentit per a la part HW del dispositiu, són una eina pura de comunicació

entre els programes de control.

Finalment també poden generar interrupcions per a informar al software d’una

sèrie de condicions, com el fallo de heartbeat, o que no rep trames per la fibra òptica,

o que la FIFO d’events està plena.
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Figura 3.4: Al cantó invers hi ha el xip SY87739L

3.1.3 Les plaques

Tan una placa com l’altra, són molt semblants ja que bàsicament s’hi observen els

mateixos components. La figura 3.3, mostra un EVG. El processament es fa en una

FPGA Xilinx Virtex II (xc2vp4) de 6.768 cel·les[xil].

Aquesta es configura al connectar la placa amb el contingut de la Platform Flash

XCF08P, de la mateixa casa.

Els EVR incorporen un generador de freqüències, l’SY87739L de micrel [Mic06],

que cal configurar amb un valor semblant al que està emetent el generador per tal

de poder fer el lock. Això s’aconsegueix a partir d’un registre de control, per al qual

es disposa d’uns quants valors predefinits de test.

Els EVG també porten el generador de freqüència, però no s’utilitzarà, ja que

el que es vol al Sincrotró és que el sistema de Timing estigui sincronitzat amb la

RF de les cavitats, per tant s’utilitza una entrada externa com a font de freqüència.

Tanmateix l’intern segueix disponible, i es pot utilitzar per a test ràpids.
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La connexió amb el bus PCI la fa el xip PCI 9030[PLX02] de la casa PLX, com-

ponent estàndard per a actuar de bridge entre PCI i busos pròpis de dispositiu. En

arrencar carrega la seva configuració d’una serial EEPROM integrada. Configura-

da, ofereix a través de PCI dues zones de memòria: en una hi ha el mapejat de

registres d’entrada/sortida de la FPGA. A través de l’altra, proporciona accés a la

configuració de la seva pròpia ROM, la de la FPGA (permet reconfigurar-la, canviar

el firmware) i fins hi tot a la seva pròpia configuració actual (permet per exemple

activar i desactivar la generació d’interrupcions, o més aviat, activar o desactivar que

aquestes passin del bus local al PCI).

El tipus de sortida que donen les plaques és pot triar canviant les mezzanines

connectades a la part frontal. Els EVR utilitzats tenien 4 srotides TTL, i els EVG 4

entrades TTL.

Òbviament, les plaques incorporen també el dispositiu transceiver de senyal per

fibra òptica.
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Caṕıtol 4

Proposta del projecte

Aquest projecte s’ha plantejat en varies fases, sovint solapades, i pensant que es vol

realitzar en menys de tres mesos i mig, factor determinant a l’hora de planificar

el treball.

S’ha utilitzat Linux-2.6 com a plataforma per a escriure el driver, ja que aquest

és el sistema amb que funcionarà tot el Sincrotró, i no val la pena utilitzar-ne un

d’independent per a les targetes de timing. A més, ofereix tot el necessari per a

aquest desenvolupament: bon suport per al bus PCI, fins hi tot la possibilitat de

connectar o desconnectar targetes en calent i gestió de les interrupcions.

S’ha decidit implementar també la possibilitat d’anomenar el dispositiu sempre

amb el mateix nom, aprofitant l’eina udev basada en el model de sistema d’aquest

kernel, per tal de fer més fàcil identificar els diferents dispositius connectats a un sol

ordinador. La clau udilitzada per distingir-los és la seva posició al bus PCI.

Es va decidir escriure una interf́ıcie gràfica de test per a fer més complet el

projecte i per aprofitar el temps fins a l’arribada de les plaques, que se sabia que

trigarien un mes a arribar. L’objectiu d’aquesta és mostrar l’estat dels dispositius

i facilitar-ne la configuració. S’ha utilitzat Qt com a framework per aquesta GUI,

33
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ja que disposa d’un editor gràfic per a crear formularis ràpidament, un complet joc

d’eines predefinides i està disponible per a la plataforma per a la qual es fa el driver,

Linux, on a més té un funcionament més que validat i un llarg repertori d’exemples,

al ser la base del projecte KDE.

Per a controlar la GUI s’ha triat Python, ja que és un llenguatge que s’utilitza

en altres parts del sistema de control del Sincrotró i per tant val la pena aprendre.

A més, és senzill d’utilitzar i al ser interpretat permet fer proves molt ràpidament

sense haver de recompilar. Alhora, és prou potent per a permetre escriure mòduls

per ampliar el llenguatge amb noves funcions, cosa important per que l’API de les

targetes és C. Finalment, s’ha triat perque s’integra perfectament amb el framwork

Qt, i els resultats a l’hora de crear GUIs són immediats.

Part de la llibreria Python/C que dóna accés a les funcions de C des de Python,

s’ha decidit escriure-la automàticament mitjançant scripts que analitzen la API de

C. S’ha fet aix́ı per a poder fer grans canvis en aquesta interf́ıcie reescrivint molt poc

codi, aprofitant la naturalesa mecànica de la tasca.

4.1 Planificació

Aquestes són totes les activitats que es van plantejar inicialment, un cop decidit que

es faria el driver i la GUI de test:

1. Desenvolupament dels drivers

(a) Estudi de la arquitectura de drivers de Linux-2.6 (1 setmana)

(b) Estudi de la versió 200 de les plaques, el seus antics drivers per a Linux-2.4

i API per al bus VME. (1 setmana)
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(c) Disseny del driver per a les targetes per a Linux-2.6 i bus PCI. (3 dies)

(d) Implementació dels drivers (2 setmanes)

(e) Esperar la versió 230 de les plaques i la seva documentació, i adaptar el

driver i la API als canvis interns. (3 setmanes)

(f) Testejar els drivers i la API, corregint els errors. (1 setmanes)

2. Desenvolupament de la GUI amb Python

(a) Aprendre Python (1 setmana)

(b) Desenvolupar la llibreria Python/C

i. Aprendre com generar llibreries de Python per accedir a APIs de C.

(1 setmana)

ii. Dissenyar una interf́ıcie Python/C per a la API de les targetes de

Timing. El disseny definitiu fa en C només les parts imprescindibles,

per això consta de diversos mòduls, alguns escrits en el propi Python,

més senzill, menys temps perdut. (3 dies)

iii. Implementació de la llibreria (2 setmanes)

iv. Testejar la llibreria Python/C, corregint els errors. (1 setmana)

(c) Desenvolupar la GUI

i. Estudiar Qt, i com treballar amb ell i Python(3 dies)

ii. Dissenyar una interf́ıcie gràfica(GUI) amb Qt per a configurar les

plaques(3 dies)

iii. Implementació de la GUI(1 setmana)

iv. Testejar la GUI, corregint els errors.(1 setmana)

3. Testejar els dispositius, i informar dels possibles problemes al fabricant.(3 set-

manes)
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Figura 4.1: La previsió temporal per al projecte

4. Escriure la memòria (constantment)

Com es mostra a la figura 4.1, aquest pla deixa més de tres setmanes de marge per

a errors, gràcies a que algunes d’aquestes tasques es poden desenvolupar en paral·lel

(entre “{}”, el seu identificador a la llista anterior):

• Escriure la memòria {4} durant totes les fases.

• Els drivers {1} i la GUI {2} es podien escriure alhora, ja que fins hi tot es

va pensar un sistema per a poder testejar bona part de la llibreria

Python {2(b)iv} i la GUI {2(c)iv} sense tenir el driver completament

desenvolupat.

• Bona part del correcte funcionament dels drivers {1f}, es comprova testejant

les plaques {3}



4.1. PLANIFICACIÓ 37

A l’hora de la veritat hi ha hagut més problemes dels previstos, la qual cosa ha

obligat a un replantejament. Alguns dels objectius inicials s’han postergat per causa

d’aquests retards, sempre per tal d’assolir en el temps previst el màxim d’objectius.

El retard de les plaques semblava que acabaria sent força més important de l’es-

perat, i per això es va encarregar una versió anterior de l’EVR, per al bus PMC, que

es va provar a partir d’una petita adaptació del driver. En base a ell es van corregir

errors al driver, es va adaptar la API original VME, i es va provar tot mı́nimament.

Uns 9 dies més tard, van arribar els dispositius moderns. En contra del l’esperat,

amb driver Linux i API completament modificada. Es va reescriure el driver per a

incorporar funcionalitats del del fabricant. La GUI, que ja funcionava per a PMC,

va haver de ser re-dissenyada per a la nova API.

Aix́ı és com ha quedat realment el desenvolupament del projecte, i el temps que

s’ha dedicat a fer cada cosa.

1. Desenvolupament dels drivers

(a) Estudi de la arquitectura de drivers de Linux-2.6 (1 setmana)

(b) Estudi de la versió 200 de les plaques, el seus antics drivers per a Linux-2.4

i API per al bus VME. (1 setmana)

(c) Disseny del driver per a les targetes per a Linux-2.6 i bus PCI. (3 dies)

(d) Primera implementació dels drivers (1 setmana)

(e) Adaptació del driver EVR per a PMC, i solució de problemes d’estabilitat

(9 dies)

(f) Adaptació Little/Big endian de tota la API, tant de l’EVR com del EVG

(5 dies)
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(g) Segona versió del driver, amb les noves parts del fabricant (5 dies)

(h) Adaptació i petites correccions a la segona versió de la API (1 setmana)

(i) Testejar els drivers i la API, corregint els errors.

2. Desenvolupament de la GUI amb Python

(a) Aprendre Python (6 al 7 de Novembre)

(b) Desenvolupar la llibreria Python/C

i. Aprendre com generar llibreries de Python per accedir a APIs de C

(3 dies).

ii. Dissenyar una interf́ıcie Python/C per a la API de les targetes de

Timing(3 dies)

iii. Implementació de la llibreria (4 dies)

iv. Primers testos i correccions, amb fals fitxer de dispositiu (1 setmana)

v. Test de l’EVR amb la tarja PMC, molt útils per a trobar el problema

de Big Endian (1 setmana)

vi. Anàlisi de la nova API i disseny i implementació de la segona versió

de la pyapi. El disseny anterior, amb el mòdul pyparse, va ajudar a

que aquest pas fos molt senzill(1 setmana)

vii. Proves amb la nova pyapi (10 dies)

(c) Desenvolupar la GUI

i. Estudiar Qt, i com treballar amb ell i Python (3 dies)

ii. Dissenyar la primera (GUI) (3 dies)

iii. Implementació de la primera GUI (10 dies)

iv. Testejar la primera GUI amb fals dispositiu (1 setmana)

v. Test de l’EVR amb la tarja PMC (1 setmana)
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vi. Disseny de una nova GUI a partir de la nova api (10 dies)

vii. Implementació de la nova GUI i primers testos(15 dies)

3. Testejar els dispositius cPCI, i informar dels possibles problemes al fabri-

cant.(25 dies)

4. Escriure la memòria. (Sempre, però amb més força els darrers 30 dies)

Cal tenir en compte que part del projecte s’ha desenvolupat durant festes, per

això hi ha parts que s’han allargat més del que sembla normal comparat amb altres.

Algunes de les tasques s’han fet alhora, en general qualsevol parell d’etapes de test

i d’implementació ha compartit bona part del temps, i també algunes altres. Les

dues coses s’ajunten a punts com el disseny i implementació de la segona GUI, que

requerien a més un esforç extra pel fet que la nova API no estava documentada.

Aix́ı, aquestes són les tasques que han destacat principalment agrupant les ante-

riors i cronològicament:

1. Primer driver (3 setmanes)

2. Primeres pyapi (amb algunes correccions a la API) i GUI (3 setmanes)

3. Adaptació per a PMC i correccions al driver (10 dies)

4. Gran modificació de la implementació de la API (5 dies)

5. Segon driver (1 setmana)

6. Segona pyapi (amb algunes correccions a la segona API) i segona GUI (4 set-

manes)

7. Proves sobre el funcionament de les plaques, utilitzant el que s’ha desenvolupat.

(3 setmanes)
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8. Finalització de la memòria (4 setmanes)



Part II

Fonaments teòrics

41





Caṕıtol 5

Drivers Linux

Un driver és un tipus de software dissenyat per a interactuar amb un dispositiu

hardware. L’objectiu d’un driver és fer accessibles a un altre software les capacitats

d’un dispositiu, abstraient les dificultats per a identificar-lo i comunicar-s’hi. Un

driver acaba proporcionant una interf́ıcie externa que permet interactuar transpa-

rentment amb el Hardware. En resum, un driver és un Software que serveix una

interf́ıcie per comunicar un Hardware amb un altre software.

Tot això ho fa ajudat per el Sistema Operatiu(SO). Aquest pot proporcionar

capes inferiors, com per exemple funcions per a la comunicació amb el bus. Si es vol

escriure el driver per a un disc dur, hi haurà diferents sistemes de fitxers que el faran

servir, per tant el SO també ha de proporcionar capes superiors. De fet aquestes

capes també les proporcionen drivers, mòduls del kernel (Nucli) del SO.

Cada hardware és diferent, cal comunicar-s’hi d’una manera diferent. A més

poden existir diferents versions d’un hardware molt semblant, però al qual s’accedeix

per un altre tipus de bus: això vol dir comunicació diferent també. Com que el driver

es fa per fer transparent aquesta comunicació entre el sistema operatiu i el hardware,

els drivers són molt dependents del dispositiu concret per al qual estan

43
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dissenyats. Es pot fer un driver que suporti diversos dispositius semblants, però

internament els haurà de saber distingir i tractar cadascú de manera diferent.

S’ha dit que el sistema operatiu ofereix al driver una interf́ıcie per a treballar amb

el hardware connectat a la màquina. Aquesta interf́ıcie, si bé en essència té el mateix

objectiu, no és igual a tots els SO. Depèn del disseny d’aquest i les abstraccions que

s’hagin fet al pensar-lo. El SO també defineix una interf́ıcie per a comunicar-se amb

diferents tipus de software, que el driver ha d’acomplir. A més també proporciona

eines, interf́ıcies d’accés a capes inferiors, al programador de drivers. Per tant un

driver és completament dependent del SO per al qual s’escriu. A més,

aquestes interf́ıcies poden variar entre diferents versions d’un sistema operatiu, ja

que si no evolucionessin les antigues estructures segurament no podrien abstraure els

nous dispositius. Han d’atacar problemes que en el moment de pensar les interf́ıcies

originals, no es plantejaven. Alguns canvis poden resoldre’s augmentant la interf́ıcie

que proporciona el SO, però altres impliquen un re-disseny i per tant, que els drivers

antics deixin de funcionar.

Aix́ı doncs, un driver és un software molt espećıfic per a comunicar dues

capes d’una versió d’ sistema operatiu concreta amb un hardware definit.

En aquest cas, el hardware són les dues targetes del sistema de timing del sincrotró

v230 comunicat amb cPCI, i el kernel Linux-2.6.11. Ja existia un driver per a la

versió 200 comunicat amb VME i driver 2.4 d’aquestes targetes, que ha servit com a

referència del que es volia aconseguir, no pas com a guia de com fer-ho, ja que com

s’ha comentat, busos diferents es tracten de manera diferent, i el canvi de interf́ıcie

del kernel linux de les sèries 2.4.x a 2.6.x és força important, com es veurà al punt

5.4

Els driver són mòduls del kernel del SO, i aix́ı es considerarà d’ara endavant, ja

que encara que un driver no formi part del kernel originariament, és amb ell amb
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Figura 5.1: El driver se situa entre capes del kernel de Linux i també en forma part.

qui interactuarà sempre, i s’executarà en espai de Kernel, en contraposició a l’espai

d’usuari on s’executen les aplicacions.

A Linux, la comunicació entre els dispositius i l’espai d’usuari es fa a través de

fitxers de dispositiu. El driver en proporciona un o varis, que respon a un subconjunt

de les mateixes funcions a les que responen els fitxers normals, com open, close, read,

write, map... Aquests fitxers de dispositiu es troben a /dev. El kernel, i per tant

el driver, no són responsables de donar nom a aquest fitxer. Com mostra el punt

5.3.1 és l’usuari qui se n’encarrega. En comptes d’això ell els identifica els amb

dos nombres: major i menor, el primer dels quals sol englobar tots els dispositius

que suporta el driver i el segon identifica el dispositiu concret, però no té per que

ser aix́ı. En resum, el driver ha de proporcionar una interf́ıcie semblant a la d’un

fitxer, que identifica a través d’una tupla de nombres. Com mostra la figura 5.1,

l’usuari pot accedir a aquest dispositiu mitjançant un fitxer a /dev, sense saber com

el sistema operatiu trasllada les operacions que hi fa al driver corresponent, i aquest

al dispositiu.

La referència bàsica d’informació per a qualsevol que vulgui escriure un driver

per a Linux és [Jon05], a part de la pròpia documentació del kernel.
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5.1 Introducció als drivers PCI

Les targetes del projecte es connecten mitjançant connectors cPCI (Compact PCI).

Aquest funciona amb un bus PCI com el de qualsevol PC, però amb un layout de

connexions diferents i amb la possibilitat de connectar i desconnectar dispositius

sense apagar la màquina.

Aqúı es descriurà molt bàsicament aquest bus (punt 5.1.1) i la interf́ıcie que

proporcionen els kernels linux-2.6.x als escriptors de drivers(punt 5.1.2). Al punt 5.4

es veuen diferències amb la versió anterior.

5.1.1 El Bus PCI

El Peripheral Component Interconnect[Tom99], o estàndard PCI, és un bus per a

connectar dispositius. La especificació completa cobreix el tamany f́ısic del bus (in-

cloent l’espaiat entre les ĺınies), caracteŕıstiques elèctriques, temps de bus i protocols

de comunicació.

Va sorgir a principis dels 90 per a treballar amb els nous Pentium de Intel, des-

plaçant el desfasat bus ISA. Suposava desacoplar el bus d’expansió del bus del pro-

cessador, amb la qual cosa el bus PCI pot fer transmissions concurrentment amb el

bus local. Aviat va passar a ser l’estàndard de la indústria també amb arquitectures

diferents com Apple, i per a servidors. El bus de dades i el de direccions estan multi-

plexats. Se suporta el mode de transferència “burst”, on s’envia la primera direcció

de la transferència i els dos dispositius van incrementant la direcció localment.

En un sistema t́ıpic, quan aquest s’arrenca una BIOS demana a tots els busos

PCI que busquin quins dispositius tenen disponibles i quins recursos del sistema

necessiten (adreces de memòria, ĺınies d’interrupció). Aleshores reserva els recursos
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Figura 5.2: L’espai de configuració PCI, que qualsevol dispositiu PCI ha de posar
disponible als altres elements del bus.

i els indica a cada dispositiu. És a dir, si un dispositiu necessita 50 MB de memòria,

es reserva aquesta quantitat de memòria virtual i se li indica al bus PCI a quines

adreces ha de respondre. Aquesta informació queda als camps PCI base adress de

l’espai de configuració PCI, que es mostra a la taula de la imatge 5.2 [PLX02].

La taula està extreta de la documentació del bridge local-bus/PCI PLX 9030, i és

interessant perque indica quins camps són fixes (EEPROM writable) i quins els pot

configurar la BIOS(PCI writable). Uns dels camps més importants d’aquest espai de

configuració, no modificables mitjançant PCI, són els camps VENDOR_ID i DEVICE_ID

que seran útils al driver per identificar els dispositius que suporta.

Els dispositius PCI han de seguir un protocol que permeti que totes les ĺınies
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d’interrupció puguin ser compartides. L’estàndard defineix diversos mètodes per a

generar interrupcions. La especificació 2.2 n’inclou un, l’únic disponible a la posteri-

or PCI-Express, que permet generar interrupcions a partir d’escriptures de memòria,

sense necessitat dels pins d’interrupció. En el cas dels dispositius del treball, funci-

onen encara amb el tradicional pin d’interrupció.

F́ısicament, el PCI té 4 pins d’interrupció INTA#, INTB#, INTC#, INTD#. Quins

pot utilitzar un dispositiu concret, ho anuncia a l’espai de configuració (ĺınia 0x3C

de la imatge 5.2). Els que tenen només una funció, com és el cas, han d’enviar la

interrupció per INTA#.

El pin INTA# no coincideix necessariament amb un tal INTA# al bus, sinó que es

posen rotats. Es a dir, al primer slot coincideixen, al segon slot INTA# connecta amb

INTB#, al tercer amb INTC#... Com que la majoria només utilitzen INTA#, aix́ı no

entren totes al bus per la mateixa ĺınia, i es reparteix millor tot.

5.1.2 PCI a linux-2.6

El kernel proporciona funcions per a fer l’accés als dispositius connectats per PCI

força fàcil. Només cal registrar la llista d’identificadors (VENDOR_ID i DEVICE_ID) dels

dispositius que pot tractar el driver. D’aquesta manera, cada vegada que es connecti

un dispositiu suportat, el kernel l’informarà d’aquesta situació i li proporcionara accés

a aquest dispositiu. També l’informara quan els dispositiu deixi d’estar accessible.

Òbviament, al carregar el driver, també li comunicarà tots els dispositius accessibles

en aquell moment inicial.

Per tal que el kernel faci això, cal proporcionar-li les estructures següents:
static struct pci device id pci ids[ ] = {

{ PCI DEVICE(VENDOR ID, DEVICE ID), },
{ 0, }};

MODULE DEVICE TABLE(pci, pci ids);
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struct pci driver {
char *name;
const struct pci device id *id table;
/* New device inserted */
int (*probe) (struct pci dev *dev, const struct pci device id *id); 10
/* Device removed (NULL if not a hot-plug capable driver) */
void (*remove) (struct pci dev *dev);
(. . .)

};

Si el fabricant no dona el VENDOR_ID i el DEVICE_id aquesta informació la poden

proporcionar les eines GNU per a explorar el bus. Simplement cal una crida a lspci,

que informarà de tots els dispositius PCI del sistema; un cas pràctic s’explica a 10.2.

Quan el kernel detecta un dispositiu per al driver, l’informa cridant a la funció

probe, que rep una estructura pci_dev amb informació sobre el dispositiu. Com

es comenta a 5.1.1, la interrupció que genera un dispositiu PCI pot ser diferent

cada cop que arrenca la maquina, però els registres de l’espai de configuració PCI

informen també de quina interrupcio generaria ara mateix. Aquest i altres valors ens

els proporciona aquesta estructura.

Es pot fer un mapejat a memòria de les regions del PCI. No a totes les arquitec-

tures es pot accedir a aquesta memòria de forma directa, aleshores cal utilitzar les

funcions readb, writeb i semblants. Tanmateix, a x86 śı que es pot fer directament.

5.2 Interrupcions a linux-2.6

Per a capturar una interrupció només cal informar al kernel sobre quines interrupci-

ons es volen gestionar, mitjançant la funció request_irq, especificant-li quina funció

haurà d’executar cada vegada que se’n produeixi una.

Ja s’ha dit que el l’espai de configuració del bus PCI indica la interrupció que

s’ha de fer servir. Però el bus PCI a més, reclama que les linies interrupció siguin

compartides. És a dir, poden haver diversos dispositius PCI utilitzant la mateixa.
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El driver doncs, ha de comprovar si qui ha generat la interrupció és o no és el

dispositiu que gestiona. La funció gestora ha d’indicar-li al kernel si ha tractat o no

la interrupció, per tal que ell amb aquesta informació pugui decidir, per exemple, no

seguir avisant als altres dispositius que la comparteixen, si ja ha estat tractada.

Les interrupcions s’executen en un temps especial amb moltes restriccions. Per a

poder ajornar tasques a temps posteriors més segurs, en temps d’interrupció només

caldria comprovar si és del propi driver i fer un acknowledge si s’escau, hi ha les

tasklets i els work queues. La diferència entre ells és que si entre una interrupció i la

funció del work queue posterior arriba una nova interrupció, la funció s’executarà du-

es vegades. En canvi en la mateixa situació amb tasklets, la seva funció s’executa un

cop no importa quantes interrupcions hagin arribat posteriorment. Si la interrupció

arriba després d’iniciar la execució del tasklet, aleshores si que es torna a executar.

5.3 El sistema de fitxers /sys

Com està estructurat el hardware del sistema? Quins dispositius hi ha connectats?

De quina classe són? Què proporcionen? Mitjançant quin bus es connecten? Quina

adreça tenen dins aquest? Amb el model de dispositius es poden respondre aquestes

preguntes.

Fins a la versió 2.5 de Linux, no es va començar a crear un model de dispositius

per a linux. Les versions anteriors no tenien una manera estandard per a donar a

conèixer tota aquesta informació. Amb el creixent nombre de dispositius i les noves

capacitats d’aquests, va fer-se evident que calia una abstracció de la estructura del

sistema.

Aquesta es mostra a l’usuari mitjançant els fitxers virtuals de sysfs, normalment

muntats a /sys. Qualsevol driver, com a part del kernel, hi pot exportar la seva
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Figura 5.3: La part de la estructura de kobjects relacionada amb un dispositiu EVR

propia informació.

La base de tot es l’objecte kobject, tot l’entramat de relacions entre els diferents

elements es basa en ell. I el resultat és una estructura força complexa. Per exemple

la figura 5.3 mostra només la relació d’objectes kobject rellevant per a un EVR.

0000.05:0a.0 identifica el dispositiu real dins del bus, mentre que era és el dispositiu

que crea el driver.

Aquesta estructura s’expressa al sysfs amb relacions directori/subdirectori (dalt

a baix) i amb links entre ells (lateral). Cada node del diagrama és un kobject.

Tanmateix, de la major part del treball de gestió d’això se n’encarreguen altres

subsistemes del kernel. A l’exemple 5.3 es veu, la majoria de la estructura informa

de com arribar al dispositiu mitjansant els busos, per tant és el controlador del bus

qui la proporciona. Efectivament, l’objecte pci_dev que es passa a la funció probe
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Figura 5.4: Ressalta els nodes i enllaços que ha de crear un driver.

vist a 5.1.2 és un kobject, per tant un node del diagrama: la posició dins el bus de

l’element, lligat ja amb tots els nodes del bus. A l’exemple aquests altres nodes del

bus també són dispositius i també tenen un driver associat, el driver encarregat de

la gestió dels elements PCI.

La missió del driver és lligar a tota la estructura del bus ja existent, la informació

del dispositiu concret, que depèn de quina classe de dispositiu sigui. En aquest cas,

com que el dispositiu no és de cap classe estàndard (com mouse o impressora), he

d’afegir també el kobject que indica el nou tipus de classe. Aix́ı, a la figura 5.4

es mostra la feina exacta que ha de fer el driver. L’enllaç marcat de verd, entre

el dispositiu f́ısic i el driver, no es s’indica directament, el propi kernel el fa abans

d’informar al driver que ha trobat un dispositiu.

Per a crear una nova classe(l’objecte ’mrfevr’ a la figura 5.3), simplement es
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defineix en una estructura class i es registra mitjançant class_register. Els

atributs es registren al kernel amb class_create_file, més endavant s’explicarà

com es defineix el seu comportament. Òbviament totes dues funcions, tenen els

corresponents parells class_unregister i class_remove_file. És interessant fer

notar que no s’ha utilitzat el mateix nom per al driver i per a la classe: això és per

que té sentit que dos driver diferents puguin gestionar dispositius de la

mateixa classe. Tanmateix, per a fer-ho caldria repensar el projecte, i afegir noves

capes d’abstracció.

En aquests diagrames, només s’expressaven les relacions entre kobjects. Però

hi ha més, els kobjects també tenen atributs. Si cada kobject és un directori, els

atributs són els fitxers que conté (excepte els directoris i links, que són els enllaços

entre kobjects). Aquests poden ser tant de lectura com d’escriptura. Podem veure

en un llistat, com es plasma la estructura del kobject en el sysfs, en aquest cas del

dispositiu era:

ls -la /sys/class/mrfevr/era/

total 0

-r--r--r-- 1 root root 4096 2007-01-19 14:49 .

-r--r--r-- 1 root root 4096 2007-01-19 14:49 ..

-r--r--r-- 1 root root 4096 2007-01-19 14:49 control_and_status

-r--r--r-- 1 root root 4096 2007-01-19 14:49 dbus_data

-r--r--r-- 1 root root 4096 2007-01-19 14:49 dev

lrwxrwxrwx 1 root root 0 2007-01-19 14:49 device ->

../../../devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:02:0d.0

/0000:03:09.0/0000:04:00.0/0000:05:0a.0

-r--r--r-- 1 root root 4096 2007-01-19 14:49 event_counter

-r--r--r-- 1 root root 4096 2007-01-19 14:49 name

more /sys/class/mrfevr/era/dev

253:3

Els atributs com event_counter, dev o dbus_data es mostren com a fitxers, i

es poden llegir com a tal si aix́ı estan definits. A més s’observen dos links, un és

device, que és el vincle al dispositiu f́ısic dins el bus, com es veia a la figura 5.4.

L’altre, més amagat, també hi és “..”, apunta a la classe de l’objecte, mrfevr.
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Per crear la representació d’un nou dispositiu, és a dir l’element era que mos-

tra a la figura 5.4 i els seus enllaços, es disposa de class_device_register i

class_device_create_file. A la estructura del device, se li pot indicar fàcilment

de quin dispositiu f́ısic s’està parlant: class_device.dev = &pci_dev->dev. D’a-

questa senzilla manera es creara un link anomenat device dins del kobject, que

lligara amb la autèntica adreça dins el bus del dispositiu.

Els atributs es creen escrivint simples funcions. Una per llegir, una per escriure.

Amb la macro CLASS_ATTR, es poden associar a un atribut. La de lectura (llegir

l’atribut o fitxer) rep un buffer on ha de colocar el resultat. Si es mira com que això

crearà la estructura del sysfs, i per tant els atributs seran fitxers, sembla lògic pensar

que es pot fer créixer aquest buffer com es vulgui, ja que els fitxers no tenen limitació

de tamany (bé, la tenen però molt gran). Però no és aix́ı, ja que com cal mirar-ho

no és com a fitxers, sinó com a atributs d’un kobject. Si un atribut necessita massa

informació, no és un atribut, hauria d’haver estat dividit en altres. El tamany màxim

del buffer doncs, és d’una pàgina, més que suficient.

5.3.1 udev

A les primeres versions de la sèrie Linux 2.5, amb la aparició dels kobject i el mo-

del del sistema cada cop que canvia alguna cosa d’aquest model (com per exemple,

connexió d’un dispositiu nou), el kernel enviava una notificació a l’espai d’usuari,

anomenada hotplug event. Aquest event era una invocació d’un programa (general-

ment /sbin/hotplug) que hi responia depenent del tipus d’event generat, carregant

drivers, creant nodes de dispositiu o fent qualsevol altra acció que sigui apropiada.

Recordem que els kobject són la base del model: la seva creació o destrucció són el

que indica per tant aquests canvis, és en aquest moment que s’envien els events.
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Actualment el mecanisme està millorat, ja que els events es transmeten al gestor

mitjançant NETLINK, un tipus de socket creat especialment per a la comunicació

del kernel amb l’espai d’usuari.

udev consta d’un servei del sistema que monitoritza la activitat del kernel i algu-

nes aplicacions auxiliars. Com que el servei no s’engega fins que s’han inicialitzat els

primers drivers, els dispositius detectats durant la carrega del sistema han generat

events que es perden. Per això el udev també gestiona el coldplug, que vol dir que

a l’arrencar cal fer un bucle per tot el sysfs per tal de tornar a generar els events

perduts d’entrada.

L’udev tracta els events rebuts amb una sèrie de regles, que permeten identificar

el dispositiu i assignar-li un nom, tot en espai d’usuari. Aix́ı es pot assegurar que un

dispositiu sempre rebrà el mateix nom a /dev, no importa en quin ordre detecti els

dispositius avui el SO, o a quin port USB estigui connectat aquesta vegada el pen

drive. Les regles poden demanar informació sobre el port del bus on esta connectat,

sobre els atributs del kobject (és a dir, continguts dels fitxers)... i poden actuar

creant nodes o symlinks (noms alternatius) a /dev o fins hi tot executant programes

en espai d’usuari. Per a que l’udev pugui muntar fàcilment un node a /dev a partir del

kobject, aquest ha de tenir un atribut anomenat dev, que indiqui els identificadors

major i menor del dispositiu que es vol accedir.

Tan bon punt s’esborri el kobject associat, l’udev també se n’adonarà i eliminarà

el node /dev que ha creat.

L’udev doncs, encaixa perfectament amb el hotplug, que permet el bus cPCI.
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5.4 Diferències 2.4/2.6

La gestió del bus PCI ha canviat entre les versions 2.4 i 2.6. L’enfocament és total-

ment diferent. Si ara és el kernel qui informa quan ha detectat un dispositiu PCI

que concorda amb els que el driver li ha indicat, abans era el propi driver qui havia

de recórrer tota la estructura del bus PCI buscant un dispositiu al seu gust. Això

esclar, només es podia fer un cop, al carregar el mòdul, ja que no podem tenir un

bucle infinit recorrent una vegada i una altra el bus PCI per a cada possible driver,

i per tant la possibilitat de cPCI de endollar i treure dispositius sense apagar res no

era possible.

El sistema de fitxers /sys no existia a 2.4, ni la arquitectura kobject que el

sustenta, ni per tant udev. La informació del kernel que ara es troba a udev, estava

barrejada de forma poc homogènia (depenia molt de cada driver) amb la informació

dels processos del sistema, al /proc. Ara està separat; la informació dels processos

a procfs i la del sistema a sysfs. Com hem vist syfs està pensat especificament per

a això i per exemple lliga fàcilment i d’una manera homogènia(tots els dispositius

tenen un link device) un dispositiu amb el seu bus, cosa que no passa exportant la

informació a procfs.

A més amb procfs no es generen hotplug events, per tant el sistema udev és

impossible. Un cop carregat el driver (o abans) calia generar els fitxers al /dev

manualment. El dinamisme actual a l’hora de triar els major per exemple era més

dif́ıcil.

A part de tot això, també hi ha funcions puntuals que han canviat puntualment

de nom, com remap_page_range, que ara es diu remap_pfn_range, i ha canviat les

unitats per al segon parametre. Un altre canvi puntual és el de la funció que cal

definir per gestionar les interrupcions, que ara ha d’indicar al kernel si ha tractat la
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interrupció o no, és a dir, com que es comparteixen interrupcions entre dispositius,

si la darrera havia estat generada per el dispositiu controlat per el driver o no.
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Caṕıtol 6

Python

Python és un llenguatge de programació d’alt nivell, creat per Guido van Rossum

l’any 1990. Utilitza un control de tipus de dades completament dinàmic i fa gestió

automàtica de la memòria. S’utilitza a parts de TANGO, el sistema de control del

Sincrotró, i s’ha usat usat per a fer una GUI per a provar el driver. La GUI utilitza

els widgets Qt, que també s’hi fan servir.

A diferència de Java o C], l’intèrpret estàndard de Python no utilitza Garbage

Collection per a la gestió dinàmica de la memòria. Utilitza una versió de la tècnica

de comptadors de referències. És a dir, quan un objecte a memòria és referenciat des

d’un altre, se li incrementa un comptador intern, que es decrementa quan aquest link

es trenca. Si el comptador arriba a 0, l’objecte s’elimina de la gestió de memòria.

Tot això es fa internament, sense la intervenció de l’usuari. Està implementat amb

molt de compte, ja que en cas que dos objectes es facin referència mutuament, amb

la tècnica descrita hi ha problemes.

A part de les construccions més bàsiques del llenguatge, abans de poder treballar

realment amb Python s’ha d’importar alguna de les moltes biblioteques del llenguat-

ge, que ofereixen diferents funcionalitats (funcions, classes, definicions de variables)
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dins del seu propi espai de noms. Es coneixen com a mòduls de Python. Per això,

abans de poder escriure una GUI amb Python per a configurar les targetes, cal es-

criure un mòdul que ofereixi les propietats de la seva API a aquestes targetes. Per

això la secció 6.1 descriu com fer un mòdul com aquest.

La secció 6.2 introdueix el framework Qt, i com es pot utilitzar per a generar

ràpidament eficaces interf́ıcies gràfiques.

6.1 Estendre Python

Per a poder escriure la GUI utilitzant Python i PyQt, cal tindre una versió de la

API de les targetes per a Python. És a dir, cal estendre Python amb un paquet, un

conjunt de mòduls, que faci les crides a les funcions originals de la API de C. En

aquest projecte, aquest paquet s’anomena la pyapi.

El Python basa la seva força en que es pugui ampliar, i per tant dóna facilitats

per a escriure mòduls. Entre elles, inclou el seu propi gestor de compilació semblant a

Makefile, on s’indiquen propietats del projecte i els fitxers que el component. Aquest

gestor és un mòdul Python més, i per tant es configura amb un programa Python,

com aquest:
from distutils.core import Extension

module1 = Extension(’nom del modul’

,sources = [’fitxer1.c’,’fitxer2.c’]

,define macros = [(’__EVR_PMC_VERSION__’, None)]

)

(. . .)

Per a aquest gestor el primer parametre és el nom del mòdul que es vol crear.

Això és important per a la estructura dels arxius C, ja que en el moment de carregar

un mòdul a un intèrpret Python, es cridarà la funció d’inicialització que, en el codi

C, ha de tenir aquest aspecte:
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PyMODINIT_FUNC init**nom del mòdul**(void)

Aquesta funció doncs, té la responsabilitat de preparar el mòdul, que entre altres

coses vol dir, informar al Python dels objectes que aquest conté: classes que defineix,

variables, funcions... aix́ı com carregar biblioteques de C auxiliars, si cal.

Com s’ha comentat a la introducció, Python utilitza comptador de referències per

a fer la gestió de memòria dinàmica. Quan s’escriu un mòdul es treballa amb objectes

Python directament des de C, i per tant se l’ha d’ajudar a fer aquesta gestió. Tots

els objectes Python deriven de PyObject, que és qui incorpora aquesta funcionalitat.

Per a cada objecte Python que es crëı, o es comenci a referenciar internament, cal

cridar a Py_INCREF() sobre el PyObject o en qualsevol moment Python pot eliminar

l’objecte si s’elimina l’última referència externa. Igualment, quan l’objecte sigui

prescindible, s’ha de cridar Py_DECREF(), per avisar al sistema Python que el mòdul

ja no el necessita i, si vol, ja el pot eliminar.

Per a definir nous tipus de dades, només cal una crida a PyType_Ready, donant-li

una estructura previament emplenada que defineix els atributs i els mètodes del nou

tipus. També es poden crear nous tipus d’excepcions, amb PyErr_NewException.

A Python tot són objectes, fins hi tot els tipus són instàncies de la classe Type,

per tant cal fer una crida a Py_INCREF per a tots els tipus i excepcions creats, de

manera que el gestor de la memòria sàpiga que almenys hi ha una instància viva.

Amb PyModule_AddObject s’assignen els nous objectes creats al mòdul actual, i se’ls

dona un nom que els identificarà des del codi Python.

Aquesta és la estructura que cal omplir per a definir un nou tipus d’objecte.

S’hi observa la primera ĺınia de la definició, que indica que com s’ha dit és un

objecte. No cal emplenar-la completament per a tenir una funcionalitat bàsica.
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typedef struct typeobject {
PyObject VAR HEAD
char *tp name; /* For printing */
int tp basicsize, tp itemsize; /* For allocation */

/* Methods to implement standard operations */

destructor tp dealloc;
printfunc tp print;
getattrfunc tp getattr; 10
setattrfunc tp setattr;
cmpfunc tp compare;
reprfunc tp repr;

/* Method suites for standard classes */

PyNumberMethods *tp as number;
PySequenceMethods *tp as sequence;
PyMappingMethods *tp as mapping;

20
/* More standard operations (here for binary compatibility) */

hashfunc tp hash;
ternaryfunc tp call;
reprfunc tp str;
getattrofunc tp getattro;
setattrofunc tp setattro;

/* Functions to access object as input/output buffer */
PyBufferProcs *tp as buffer; 30

/* Flags to define presence of optional/expanded features */
long tp flags;

char *tp doc; /* Documentation string */

/* Assigned meaning in release 2.0 */
/* call function for all accessible objects */
traverseproc tp traverse;

40
/* delete references to contained objects */
inquiry tp clear;

/* Assigned meaning in release 2.1 */
/* rich comparisons */
richcmpfunc tp richcompare;

/* weak reference enabler */
long tp weaklistoffset;

50
/* Added in release 2.2 */
/* Iterators */
getiterfunc tp iter;
iternextfunc tp iternext;

/* Attribute descriptor and subclassing stuff */
struct PyMethodDef *tp methods;
struct memberlist *tp members;
struct getsetlist *tp getset;
struct typeobject *tp base; 60
PyObject *tp dict;
descrgetfunc tp descr get;
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descrsetfunc tp descr set;

long tp dictoffset;

initproc tp init;

allocfunc tp alloc;

newfunc tp new;

destructor tp free; /* Low-level free-memory routine */

PyObject *tp bases;

PyObject *tp mro; /* method resolution order */ 70

PyObject *tp defined;

} PyTypeObject;

A un tipus de dades se li poden assignar molts mètodes o funcions de consulta amb

una taula PyMethodDef (tp_methods). Aquesta taula inclou informació sobre els

mètodes que està afegint, el nom amb que es veuran des de Python i la documentació

associada, accessible mitjançant la comanda help. A part també hi ha una sèrie de

funcions especials definides a part, com són el constructor tp_init i el destructor

tp_dealloc. També opcionalment, es poden definir les funcions per representar per

pantalla el tipus de dada tp_print, i per transformar-lo en cadena tp_repr.

6.2 PyQt

PyQt és una llibreria que permet utilitzar la biblioteca de Widgets multiplataforma

Qt (la mateixa que es fa servir per a l’entorn d’escriptori KDE) per a aplicaci-

ons Python. Inclou un programa, el pyuic, que transforma una finestra dibuixada

dinàmicament amb el QtDesigner a codi Python, llest per a executar.

Qt és una biblioteca de classes. Les classes Qt tenen un mecanisme de comunicació

basat en signals i slots. Els objectes Qt emeten signals, sense necessitat de saber

qui les rebrà. Per exemple, la classe QButton (que encapsula un botó) genera la

signal onClicked() cada cop que algú hi fa clic. Aquesta signal es pot connectar

amb un slot() de una altra classe, sense que entre elles calgui que es coneguin. És

completament transparent a elles qui les observa o a qui observen. Una senyal pot
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Figura 6.1: La finestra del QtDesigner

ser observada per diversos slots, i un slot pot estar observant diverses senyals.

La idea és que amb el QtDesigner es pot dibuixar la interf́ıcie gràfica planejada,

escollint un nom per a cada objecte i establint-li les propietats desitjades, com el text

dels botons o, esclar, la mida i posició a la pantalla. Cada element que s’hi coloca,

s’anomena Widget. La figura 6.1 mostra una imatge clàssica del QtDesigner, el

formulari és al centre, a l’esquerra hi ha la llista dels widgets que s’hi poden dibuixar

i a la dreta les propietats del widget seleccionat.

Des del mateix programa, es pot lligar una senyal emesa per qualsevol Widget

(cada tipus de widget n’emet de diferents) amb una funció (slot) que el rebrà, que

normalent forma part del formulari. Quan a partir del dibuix, el pyuic generi codi

Python, crearà una classe derivada de QDialog amb tot el codi per a crear i distribuir

els Widgets que conté, aix́ı com per a lligar els signals a funcions de la propia classe.
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Aix́ı, per a escriure el codi que ha de respondre a un signal, per exemple “clic

sobre un botó”, cal escriure el contingut de la funció slot lligada amb aquesta acció

des del designer. Però si després es modifiqués el formulari i es tornés a executar

pyuic, el fitxer amb la classe quedaria sobreescrit i es perdria la nova funció. La

solució correcta és derivar de la classe generada per el pyuic i escriure-hi una funció

amb el mateix nom.

Aix́ı es veu a la figura 6.2, a la part posterior l’editor gràfic amb el disseny de la

finestra, a la part superior dreta una altra part del QtDesigner mostra que s’ha lligat

la senyal click del botó a un slot del formulari. A la esquerra el codi Python que

genera la eina pyuic a partir d’aquest gràfic, i a la part inferior esquerra la classe

derivada que implementa aquesta acció, a l’exemple canvia la propietat “Text” d’un

dels widgets del formulari.

Una caracteŕıstica interessant del PyQt, en el sentit que no tenia equivalent en

el clàssic VisualBasic 6, és la possibilitat d’ordenar els widgets dins de quadricules.

Permet definir el tamany mı́nim i màxim de cada widget i alinear-los un al costat de

l’altre per exemple. Quan l’usuari canvïı el tamany de la finestra, els widgets reac-

cionaran redimensionant-se dins dels seus ĺımits i mantenint la estructura original,

en aquest cas alineats com es veu a la figura 6.3. Això permet tenir interf́ıcies

gràfiques que escalen be a diferents resolucions, és una caracteŕıstica molt

interessant de Qt.
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Figura 6.2: Un programa complet, tant el disseny gràfic com la implementació, canvia
el text de la finestra en fer-hi clic

Figura 6.3: Finestra amb 2 botons i després allargada



Part III

Disseny, implementació i
verificació
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Caṕıtol 7

Drivers i API

Com s’ha dit, l’objectiu és fer funcionar unes targetes connectades per PCI sota un

kernel 2.6, amb control d’interrupcions. L’accés a cada dispositiu consta de dues

parts separades: el driver i la API.

• El driver crea un fitxer virtual per a accedir al dispositiu. També exporta infor-

mació sobre el model al sistema de fitxers sysfs, i re-dirigeix les interrupcions al

programa que estigui interessat en rebre-les. Pot gestionar diversos dispositius

connectats al mateix sistema.

• La API proporciona les funcions de l’espai d’usuari per a fer més fàcil obrir el

fitxer i comunicar amb el dispositiu.

Es va escriure i testejar un driver per a la versió PMC del receptor, i es va adaptar

la API de la versió VME per a aquest dispositiu. Posteriorment, i en contra del que

estava previst, la versió definitiva cPCI va arribar amb drivers i nova API. Aquesta

nova API també s’ha millorat, i al nou driver del fabricant se li han afegit elements

que no tenia, com un millor control d’errors, la gestió d’interrupcions i la integració

en el model del sistema. Si s’ha utilitzat la nova versió del fabricant com a base
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enlloc de mantenir el driver ja desenvolupat, és per que aquest aportava accés a

altres subdispositius dins de la placa, no documentants fins aleshores, que permeten

reescriure’n el firmware; en cas que el fabricant actualitzi alguna cosa, val la pena

disposar de la mateixa base per a fer més fàcil portar-les al driver definitiu.

7.1 La API

El driver exposa directament el mapa de registres dels dispositius i la API dóna sentit

a aquesta memòria i proporciona funcions per a treballar amb ella. Bàsicament la pro-

porciona el fabricant, i no s’ha volgut modificar més que per ampliar-a o corregir-la,

però no s’ha repensat el seu disseny. Tota ella gira al voltant d’una única estructura

MrfEvrRegs o MrfEvgRegs, on hi ha mapejat el dispositiu, i consta d’un conjunt de

funcions per accedir a ella.

A la proporcionada, se li han afegit moltes funcions per a llegir l’estat del disposi-

tiu, que no en formaven part originalment, com EvrGetUnivOutMap,

EvrGetPulseParams, EvgGetInternalFrac i EvgGetTriggerEvent, i alguna de sen-

zilla per a modificar-lo com EvgDataBufferWrite o EvrGetInternalFrac. També

s’han modificat algunes de les funcions ja definides, però amb incorreccions, com

EvrSetPulseMap.

També s’hi ha afegit la funció EvxPCIStatus, que permet comprovar si el dispo-

sitiu encara és accessible a través del bus PCI. Per a fer-ho, se sap que el protocol

d’aquest bus indica tornar tots els bits a 1 (~0) si s’intenta accedir a un dispositiu

que no respón. Comprovant que un camp, que se sàpiga que mai pot tenir aquest

valor, no retorni 0, es pot assegurar que el dispositiu segueix connectat.

Per a escriure una versió de la API per al receptor PMC a partir de la versió VME,

s’han hagut de modificar totes les funcions per a gestionar les diferències entre l’ordre
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Figura 7.1: Diagrama de classes, reinterpretant el driver dels EVG. Els elements
grisos són estructures del kernel, els grocs del mòdul i els vermells són en realitat
instàncies, però utilitzades per a definir tipus, i per això es mostren com a classes.

dels bytes del dispositiu i el del sistema. Aix́ı, totes les lectures del dispositiu s’han

hagut d’encerclar amb la funció ntohs, i les escriptures amb htons, funcions pròpies

del sistema de connexió a xarxes de unix, útils ja que el dispositiu, com les xarxes, és

Big Endian, a diferència del sistemes x86. A la API posterior, això ja ho donava el

fabricant, mitjançant crides a les funcions be32_to_cpu/cpu_to_be32, disponibles

també des del kernel.

7.2 Estructura dels driver

Tant el driver per a les targes EVG com el de les EVR són molt semblants i tenen la

mateixa estructura, de fet, fins hi tot comparteixen bona part del codi. La diferència

més gran és que l’EVG no gestiona interrupcions. Igual que el kernel estan escrits en

C, que tot i això presenta unes estructures que recorden als llenguatges orientats a

objectes. Tenint això present, a la figura 7.1 es mostra la relació entre les estructures

que formen el driver dels EVG, on realment class_device no deriva de kobject
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ja que no ho soporta el llenguatge C, però śı que és aquesta la idea que s’amaga

en la seva relació. El cas de evg_fops, evg_driver i evg_sysfs són instàncies de

file_operations, pci_driver i class respectivament, que a com es veu a la figura

s’utilitzen com a interf́ıcies i la seva implementació. A les successives seccions es

descriuen les diferents parts del driver, partint de mrf_dev i de les 3 classes que s’hi

enganxen amb a la figura. No és una visió exhaustiva de la implementació, per a

això es pot consultar el codi, sinó de la folosofia del disseny.

Tot això mostra la estructura lògica del driver. Per a veure com queda integrat

dins el model de dispositius del sistema, veure la imatge 5.4, del capitol 5, i les

explicacions que s’hi donen.

7.2.1 struct mrf dev

Aquesta és la estructura principal de tots els dispositius, i està definida a

pci_mrfev.h. Hi ha un array de MAX_MRF_DEVICES objectes d’aquesta estructura;

quan es troba un nou dispositiu se’n busca un de lliure i s’assigna al nou dispositiu,

proporcionant-li la informació oportuna.
struct mrf dev {

int access mode; /* Only one minor device is allowed open
at a time. access mode hold either 0 for
no devices open or O WRONLY or O RDONLY. */

int access device; /* access device holds the minor number of
the device open. */

int refcount ev; /* FPGA memory mapped register map reference
count. We allow several simultaneos connections
on this minor device and keep track on the
number of these connections. */ 10

char *eeprom data;
int eeprom data size;
char *xcf data;
int xcf data pos;
char *fpga conf data;
int fpga conf size;
int major; /* Hold major number of device */
struct cdev cdev;
struct semaphore sem;
unsigned long mrLC; /* Here we hold the PCI address of BAR0 */ 20
void *pLC;
unsigned long lenLC;
unsigned long mrEv;
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void *pEv;
unsigned long lenEv;
unsigned int jtag refcount;
int fpgaid;
int xcfid;
int fpgairlen;
int xcfirlen; 30
u8 irq;
struct fasync struct *async queue;

// The class of the device, for locating it on the /sys fs
struct class device class device;
char device name[32];

};

7.2.2 Entorn de struct cdev

La estructura cdev serveix per a indicar al kernel que lligui una sèrie de fitxers

virtuals, identificats amb major i minor, amb un conjunt de funcions definides al

mòdul, que simulen el comportament d’un fitxer. Això és per que s’ha escrit un

driver per a un character device.

Aquestes funcions s’especifiquen a cdev amb una estructura

file_operations, que demana implementar open i release que es correspondran

a les crides open i close des de programes en espai d’usuari. Opcionalment també

permet definir read, write, seek, ioctl i mmap.

Com mostra la figura 7.1, és evg_fops la instància que fa aquesta assignació

indicant quines funcions donen suport al fitxer de dispositiu. A la implementació

totes consten d’un gran switch case, ja que el driver suporta diferents subdisposi-

tius. S’explica només el cas del dispositiu principal, ja que els altres no formen part

d’aquest projecte, són importats del driver del fabricant.

• Entre la funció ev_open i ev_release mantenen un control de quantes còpies

obertes hi ha del mateix dispositiu. Si el total arriba a 0, això permet desactivar
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les interrupcions a l’EVR. Encara que siguin compartides, no val la pena que

el kernel hagi de tractar unes interrupcions que cap procès està escoltant.

• ev_mmap simplement fa una crida a io_remap_pfn_range després de realitzar

certes comprovacions amb els paràmetres. Es vol mostrar el conjunt de registres

del subdispositiu principal com una zona de memòriam, i això és precisament

el que permet mmap; per tant és una funció molt important.

Cal tenir en compte però, que es volen mapejar adreces del bus PCI a memòria

accessible com memòria normal. Això es possible perque s’ha treballat amb

arquitectura x86. Això no es pot fer amb qualsevol arquitectura, en algunes és

necessària una funció especial a l’hora d’accedir a les posicions de la memòria

mapejada. Aix́ı doncs, això ho hauria de fer la API. Per sort, si calgues això és

molt fàcil d’afegir: ja ara tots els accessos a aquesta RAM estan envoltats per

la funció de canvi de byte order, només cal substituir-ho per una funció que

faci totes dues coses. Com que el projecte s’ha realitzat sobre x86, aquest pas

n’ s’ha contemplat.

• ev_ioctl, serveix per a passar opcions avançades als drivers. En aquest cas,

s’utilitza per a fer un acknowledge de les interrupcions rebudes des del software.

Al punt 7.3 es veurà més detalladament.

• ev_fasync, que en espai d’usuari es correspón amb fcntl, l’utilitza un procés

per a apuntar-se a rebre interrupcions del dispositiu. La implementació és

directa utilitzant fasync_helper.

7.2.3 Entorn de struct pci dev

Semblant al cas anterior, evg_driver és una instància de la estructura

pci_driver com es veu a la figura 7.1, que indica la implementació, en aquest cas,
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de les funcions que executa el kernel per a avisar al driver que un nou dispositiu

s’ha connenctat o desconnectat. Incorpora una taula per indicar-li el VENDOR_ID i

DEVICE_ID dels dispositius PCI dels quals vol ser notificat.

La funció pci_evr_probe, és una de les més complexes:

1. Busca una estructura interna mrf_dev lliure per a guardar informació del dis-

positiu i la neteja. El driver pot suportar fins a MAX_MRF_DEVICES dispositius

connectats alhora.

2. Registra 4 identificadors de fitxer (major/minor), ja que per cada dispositiu

el driver en genera 4 (accés a PCI9030 EEPROM, al firmware de la FPGA, a

l’estat de la FPGA i el mapping dels registres)

3. Activa el dispositiu PCI i mapeja les 2 zones de memòria que proporciona a

registres intenrs. Una correspon al dispositiu en śı, i l’altre a diversos sub

dispositius.

4. Crida a create_device_sysfs, és a dir crea una entrada al sistema de fitxers

sysfs, dins la classe corresponent, prèviament creada a la funció inicial del

driver, per al nou dispositiu trobat.

5. No inicialitza el controlador d’interrupcions, això ho reserva, ja es farà quan

algú obri el fitxer.

També quan es desconnecta el dispositiu, el kernel avisa al driver executant

pci_evr_remove, que allibera tots els recursos demanats per la funció anterior. Tan-

mateix, pot ser que el dispositiu es desconnecti i el driver encara trigui a desinstalar-

lo. Aquest problema no es pot resoldre des del driver, els programes ho poden

gestionar fent ús de la funció EvxPCIStatus, de la pròpia API, comentada al punt

7.1.
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7.2.4 Entorn de struct class device

El fitxer evx_sysfs.c crea el sistema de fitxers sysfs, és a dir, la part del model del

sistema gestionada pel driver, per exportar alguns registres de control del dispositiu

i per a donar suport a udev.

Recuperant la figura 5.4, que mostra el disseny del model que es vol obtenir, per

crear un nou dispositiu, és a dir l’element ’era’ que s’hi mostra i els seus enllaços,

es defineix la funció create_device_sysfs, que utilitza class_device_register i

class_device_create_file. L’enllaç amb el dispositiu f́ısic dins el bus PCI, es fa

amb una simple assignació

class_device.dev = &pci_dev->dev. Aquest link, té el nom de device. Tot el

procés s’ha vist amb detall al punt 5.3.

Gràcies a udev es pot fer un àlies(SYMLINK) als dispositius segons la seva posició

en el bus PCI. Això és interessant ja que el nom per defecte depèn de en quin ordre

hagi trobat el driver al dispositiu, i pot variar cada cop que s’arranqui el sistema,

especialment si s’ha afegit un nou dispositiu al bus. Utilitzant l’adreça dins el bus,

si es disposa de diversos dispositius es pot assumir que sempre es diuen igual, no

importa els cops que es faci un reset. Aquests dispositius no tenen cap identificador

intern, i a més d’aquesta manera mentre es respecti la posició poden ser substitüıts

si fallen, per això s’ha triat aquesta solució per a donar-los nom.

Les regles són de l’estil:

BUS="pci", ID="0000:05:0f.0", DRIVER="pci_mrfevg", SYMLINK="evs/g15", MODE="0666"

I són al fitxer 10-event_system.rules que s’ha de copiar al directori

/etc/udev/rules.d/. La versió d’udev utilitzada és una mica antiga, per tal que

les regles funcionin amb versions posteriors s’haurien d’actualitzar una miqueta.
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Per a poder utilitzar udev, cal que el dispositiu tingui un atribut dev, amb el

seu parell de valors major i minor (ja comentat a 5.3.1). El valor d’aquest atribut el

proporciona directament el pròpi kernel amb la funció print_dev_t, cridada des del

lloc adient.

7.3 Gestió d’interrupcions

Només al driver dels EVR, les interrupcions les gestiona ev_interrupt, que informa

als processos que estiguin interessats, que ho han d’haver solicitat amb una crida

a fcntl (que es correspondrà amb la crida ev_fasync al driver), camuflada a la

API sota el nom de EvrIrqAssignHandler. Abans però, desactiva les interrupcions

del dispositiu completament, i ha de ser el software que hi reacciona qui les torni a

activar. Tot això, esclar, si la interrupció compartida la ha generat el dispositiu. El

mecanisme, incloent el que s’ha explicat a altres punts, queda com:

1. L’usuari obre el fitxer de dispositiu: El driver activa les interrupcions a la placa

i indica al kernel quina funció ha d’executar quan se’n produeixi una.

2. L’usuari fa una crida a EvrIrqAssignHandler, d’aquesta manera un procés

software rebrà una senyal cada vegada que es produeixi una interrupció.

3. Quan aquesta es produeix, el driver informa al software assenyalat i torna a

desactivar la generació des del dispositiu.

4. El software la gestiona i n’informa el driver amb una crida ioctl, oculta a la

API dins la funció EvrIrqHandled.

5. Em aquest moment, el driver torna a habilitar-les.
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6. Quan el darrer fitxer del dispositiu obert es tanca, el driver desactiva les inter-

rupcions al dispositiu i desinstal·la la funció gestora del kernel.

Per a validar si la interrupció compartida ha estat generada per un dispositiu

controlat per el driver, s’utilitza una paraula de control del bridge PCI 9030 [PLX02]

que incorpora la placa. Amb altres bits de la mateixa paraula s’activa o desactiva la

transmissió de les interrupcions del bus local a PCI.

7.4 Gestió dels errors al codi del driver

La gestió dels errors a bona part del driver es fa amb la comanda goto i etiquetes

niuades al final de cada funció. És la millor manera de simular el llançament d’una

excepció C++ a C: el final de la funció està ple de funcions d’alliberament de recursos,

separades per etiquetes, en l’ordre invers al que aquests es demanen. Quan hi ha un

error en la petició d’un recurs, se salta a la etiqueta a partir de la qual s’alliberen

tots els recursos demanats anteriorment.

Un exemple simplificat és aquest:
si falla demana recurs 1()

goto err1

si falla demana recurs 2()
goto err2

si falla demana recurs 3()
goto err3

return ok 10

//allibera recurs3()
err3:

allibera recurs2()
err2:

arribera recurs1()
err1:

20

return error
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Llibreria Python

Per tal d’accedir a la API de les targetes des de Python, s’ha escrit un paquet, que

s’ha anomenat pyapi, que fa la interficie entre C i aquest llenguatge, i que consta de

diferents mòduls.

Dos d’ells, els mòduls Python/C, escrits en C i que contenen la part més impor-

tant, descriuen, des de l’òptica de Python, un tipus de dades, una classe, (Evg per

al generator, Evr per al receiver, se’n dirà Evx) i un tipus d’excepcions. Per al reste

(constants i altres funcions auxiliars) era més fàcil fer-les directament en Python.

Per això hi ha dos mòduls més, aquests escrits en Python pur, mevr.py i mevg.py,

que internament carreguen el mòdul real d’interf́ıcie Python/C i totes les definicions

extra de valors constants. Per això són els que es fan servir posteriorment directa-

ment per a treballar amb la pyapi. Inclouen una funció mevx.new(“nom dispositiu”)

que retorna un objecte Evx, per tant no cal utilitzar el mòdul Python/C directament

per a res.

Encara hi ha un segon mòdul de funcions auxiliars opcional, el que s’encarrega

de gestionar les possibles interrupcions. S’anomena senyals.py, i la proporciona la

funció setHandler(ev, nom, funció-0-parametres), on nom és ’onViolation’,

79
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Figura 8.1: Els arxius de que consta el paquet de la pyapi.

’onHeartbeat’, ’onFifoFull’, ’onEventIrq’ o ’onDelayedIrq’. Per eliminar un

handler anteriorment fixat, cal passar None enlloc de la funció.

Aquests mòduls escrits en Python són molt senzills, consten pràcticament de

manera exclusiva de definicions de funcions, i no necessiten més explicació. Śı que en

necessiten els mòduls escrit en C que serveixen d’interficie entre la API i el Python.

Bona part d’aquests mòduls C s’han escrit automàticament, amb scripts Python

agrupats en un paquet que s’ha anomenat pyparse.py, que també mereix ser co-

mentat. Aquesta situació, aix́ı com els diferents mòduls dels que consta el paquet

sencer es poden veure a la figura 8.1.

8.1 El mòdul Python/C

N’hi ha un per als EVR i un per als EVG, però s’assemblen molt i s’explicaran

com un de sol, ampliant les diferències posteriorment. Proporciona la classe Evx,

que conté com a mètode les funcions de la API. Hi afegeix llançament d’excepcions

si la funció retorna un codi d’error, aix́ı com altres validacions. El nom d’aquests

mètodes és el mateix que de la API original, pero traient el prefix Evx, ja que ara

ja se sap de quin tipus és l’objecte sobre el que aquest s’executa. A les primeres



8.1. EL MÒDUL PYTHON/C 81

Figura 8.2: El diagrama de classes del mòdul Python/C

versions, EvxClose només es cridava en el destructor de la classe Evx, però com que

la memòria a Python és dinàmica, no es pot saber quan s’eliminarà un objecte, i

per això és important afegir un mètode Close. Com a conseqüència, a tots els altres

mètodes de la classe és comprova si l’objecte actual ja havia estat o no tancat.

Per experimentar amb Python i per facilitar canvis i ampliacions, gran part del

mòdul Python/C es genera automàticament amb un script Python a partir dels

arxius de capçalera de la API. Tal com s’explicarà a 8.2, totes les funcions membre

de la classe es generen aix́ı, excepte les que tenen alguna caracteŕıstica que les fa

especialment dif́ıcils, o simplement diferents.

S’explicaran simultaniament tant el mòdul per al generator com el del receiver po-

sant d’exemple indistintament l’un o l’altre, ja que tenen una estructura pràcticament

idèntica. La figura 8.2 mostra un diagrama de classes simplificat d’aquest de com es

defineix la classe Evx (Evg en aquest cas) d’aquest mòdul. Tot el codi C, a part de
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l’automàtic, es troba a evrmodule.c i les instàncies que donen forma al que es veu

a la figura es troben a evrmodule.h:

static PyMethodDef EvrMethods[ ];
static PyObject *EvrException;

//Python: evr.Evr() type
static PyTypeObject evr EvrType = {

PyObject HEAD INIT(NULL)
.tp name = "evr.Evr",
.tp init = (initproc)Evr init,
.tp dealloc = (destructor)Evr dealloc,
.tp basicsize = sizeof(evr EvrObject), 10
.tp flags = Py TPFLAGS DEFAULT /*| Py TPFLAGS BASETYPE*/,
.tp doc = "Evr objects",
.tp repr = (reprfunc)Evr repr,
.tp print = (printfunc)Evr print,
.tp methods = EvrMethods

};

//Python: evr.Evr() object
typedef struct {

PyObject HEAD; 20
int fd;
struct MrfErRegs *pEvr;

} evr EvrObject;

Com es veu al diagrama, tots els PyObject contenen un PyTypeObject(que alho-

ra també és un PyObject). És a dir, definir un nou tipus a Python és crear una nova

instància de PyTypeObject. A aquesta instància defineix la interf́ıcie que proveeix

aquest nou tipus a l’intèrpret de Python: Les funcions tp_init i tp_dealloc, cor-

responen al constructor i destructor dels objectes d’aquest tipus; tp_doc és l’string

de documentació que mostrarà la funció help aplicada sobre un objecte del tipus;

tp_repr i tp_print indiquen com passar a string i com fer un print respectivament

dels objectes d’aquest tipus. La taula tp_methods, conté el reste de funcions que

suporten els objectes del tipus, definint per a cadascuna el nom i també l’string de

documentació.

Aquesta estructura doncs, la instància és evg_EvgType per al cas de Evg, conté

informació útil per la part Python del mòdul. La informació útil per la part C, es

troba a evg_EvgObject. Aquests són els objectes reals: com que són PyObjects,
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tenen un apuntador al seu tipus, evg_EvgType que defineix la interf́ıcie Python per a

accedir als objectes instància d’aquesta estructura, el que ella conté no és accessible,

està amagat a Python, però no a C. Per tant, conté una instància de la estructura

pròpia de la API C, i la modifica convenientment.

EvrException Defineix un nou tipus d’excepcions. Com s’ha dit, els tipus a

Python són instàncies de PyTypeObject. En aquest cas doncs, només cal crear

aquest objecte copiant-li les funcionalitats bàsiques del tipus excepció, cosa que fa

PyErr_NewException, i per a llançar-es, es crea un nou PyObject el tipus del qual

sigui l’objecte EvrException, utilitzant la auxiliar PyErr_SetString.

Camps de la classe PyTypeObject com tp_print, que indica com representar un

objecte d’aquesta classe o tp_init, que explica com construir-los, són apuntadors a

funcions, i formen el contingut de evrmodule.c juntament amb la funció d’incialit-

zació del mòdul. És molt senzill i es pot consultar directament.

Aquests nous tipus de dades i excepcions són objectes de Python dels quals manté

una referència el mòdul. Per tant, només crear-los, aquest fa una crida a Py_INCREF,

per a assegurar una correcta gestió de la memòria per part de Python. Per sort a les

funcions d’interficie és ell qui proporciona els PyObjects que després se li retornen,

no s’emmagatzemen dins el mòdul, i no cal gestionar-ho a bona part del codi.

Al modul per al generador, i definida amb estructures semblants, hi ha també una

altra classe per a Python anomenada EvanStruct. La seva instància de PyTypeObject

es diu EvanStructType i la estructura que el defineix EvanStructObject. Aquesta

darrera defineix el parell de valors que conté la estructura.
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8.2 PyParse

Aquest paquet escrit en el propi Python, genera, a partir dels arxius de capsalera de

la API de C, el codi de totes les funcions de la pyapi, que són crides practicament

directes al codi de C. L’script està pensat per a entendre les funcions més senzilles.

Es pot configurar per a que ignori alguns casos més dif́ıcils i escriure’ls manualment

a evrmodule.c, cosa que amb l’acual versió de la API ha calgut fer per a un únic

cas, la funció EvgEvanGetEvent.

Com que la API original era una mica incompleta i pensada per a una versió

anterior dels dispositius, era fàcil pensar que caldria ampliar-la. Aquest script ha

estat molt útil per a poder fer ampliacions de la API molt fàcilment. També gràcies

a ell el canvi de API antiga a la nova (veure punt 1) no va ser gens traumatic, ja

que la part mes dura de la feina és completament automàtica. També permet afegir

noves funcionalitats, per exemple, quan es va afegir la funció Close() a la classe,

calia afegir a tots els altres mètodes la comprovació que no estés tancat a totes les

funcions.

La interf́ıcie generada inclou la definició del text per a la ordre help() de Python,

validació de tipus en els paràmetres i asseveració que el no dispositiu ha estat tancat

abans de fer aquesta crida. També suporta comprovar el resultat de la crida a la

funció de la API per a generar una excepció si cal.

És capaç de distingir els paràmetres d’entrada dels de sortida de la funció original,

i aix́ı crea una marca per a la funció a l’estil Python, amb múltiples valors de retorn

si s’escau.

El paquet consta de diferents mòduls, cadascun amb una funcionalitat:

parse.py Escaneja l’arxiu C de capçalera, que se li indica com a paràmetre de
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la funció d’interf́ıcie parseFile(). Per a cada funció que troba, genera una

estructura que conte el nom d’aquesta i el nom i tipus dels seus paràmetres,

distingint entre tipus normals i apuntadors. El segon paràmetre de la funció

d’interf́ıcie és un callback a que s’executarà per a cada estructura creada.

Per a simplificar l’script, a l’arxiu de capçalera s’ha d’indicar la zona exacta

on hi ha la declaració de les funcions. Si no ho fes aix́ı, caldria saber analitzar

tot el llenguatge C per a distingir el que són declaracions de funcions del que no.

Aquesta indicació es fa amb un parell de comentaris:

//--OLLUPAC--EXPORTABLE--FUNCTIONS--BEGIN i

//--OLLUPAC--EXPORTABLE--FUNCTIONS--END.

El parser suporta una altra caracteŕıstica de C a part de la declaració de funci-

ons: els comentaris, imprescindibles a qualsevol programa. Si no ho fés, haurien

hagut de ser evitats dins de tota la llarga zona de declaració de funcions de

la API. La funció delComments, retorna una versió del fitxer de capçalera on

tots els comentaris, tant els escrits amb estil /*C*/ o estil //C++, han estat

substitüıts per espais.

genc.py Utilitza parse.py, és qui la configura i rep el callback amb la estructura

de cada funció. Amb això genera l’autèntica interf́ıcie Python/C, amb totes les

caracteŕıstiques comentades abans.

La funció processParam defineix per a cada paràmetre, si és d’entrada o de

sortida, les estructures necessàries per a contenir la dada a la funció d’interf́ıcie

i com s’ha de fer la transformació de tipus Python a tipus C o viceversa, a

partir de la informació proporcionada pel parser, generalment utilitzant només

el nom del tipus i si és o no apuntador, .

La funció help_doc genera la informació d’ajuda associada a una funció, sim-

plement indica al nom de quin paràmetre d’entrada o de sortida correspon
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Figura 8.3: Cada declaració del fitxer de capçalera és äıllada per parse.py i tractada
per genc.py per generar traduc.c
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cadascun dels parametres de la interf́ıcie Python.

La seva funció d’interf́ıcie es diu parseFile, si bé rep paràmetres diferents a

la de parse.py, bastant complexos per tal de fer-lo configurable a diferents

situacions i aprofitar el mateix fitxer per al receiver i per al generator, ja que

molts noms d’objectes i classes han de variar per a ser coherents amb els noms

de la part de la interf́ıcie Python/C escrita de manera no automatitzada:

fname Nom del fitxer a parsejar.

selthis El tipus del paràmetre de la API principal de la funció, que interpre-

tarem com a self.

seltype el nom de la estructura Python d’interf́ıcie associada al tipus anterior.

Des de Python es veu aquest tipus, que internament conté un objecte del

tipus anterior, que és el que necessita la API de C.

othis Informació de com accedor al codi d’interf́ıcie des de seltype a selthis.

mtname Per a una interf́ıcie C/Python es genera una taula que ens lliga el

nom de la funció Python amb la d’interf́ıcie i amb l’ajuda associada. Aqúı

s’ha d’indicar el nom que ha de tenir aquesta taula, per tal que sigui

coherent amb el que apareix declarat a evrmodule.h.

nbody En general el sistema assumeix que tots els paràmetres que són un

apuntador, són un parametre d’un camp de sortida. A la realitat, potser

són un array d’entrada. nbody serveix per especificar una llista de funcions

per a les quals no es vol que es generi automàticament la d’interf́ıcie, es

vol fer manualment a evxmodule.c.

evr-parse.py i evg-parse.py els scripts que cal cridar directament per construir

els fitxers de traducció. Cadascun configura com cal les opcions anteriors del

parser, per tal que generi la sortida adequada.
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Caṕıtol 9

GUI

Les dues interf́ıcies gràfiques estan pensades per a provar les respectives targetes.

Per tant, estan dissenyades per a no amagar informació, mostrar tants registres com

pugui i permetre modificar el que es vulgui. L’objectiu és arribar a tot arreu, per

això, no pretén ser un assistent que guïı a uns pocs objectius. Això śı, cal que ho

faci d’una manera clara, que suposi una avantatge a fer-ho amb codi, per tant s’ha

mirat de fer-lo atractiu i fàcil de fer servir.

Aquestes GUI són només per a test, i per tant són un mapejat gairebé directe dels

drivers a la pantalla. Només pretenen ser una manera de re-configurar els dispositius,

més senzilla que re-compilar cada vegada un programa diferent per que ho faci.

Pretenen mostrar l’estat del dispositiu, i per tant no estan basada en assistents ni

amaguen informació. Si algun registre del dispositiu no apareix no és per simplificar,

sinó per falta de documentació actual per part del fabricant (la versió original, era

més completa) o per que és un registe d’estat, no de configuració.

Consten d’un formulari principal que mostra l’estat de cada dispositiu, i d’un o

dos cuadres d’edició més especialitzats en aspectes concrets. Els formularis principals

incorporen dos parells de botons: Apply/Restore i Load/Save, la funcionalitat dels

89
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quals és l’objectiu bàsic de tot. Els valors de la interf́ıcie i els que apareixen al

formulari, no estan sincronitzats en temps real:

Apply Intenta re-configurar el dispositiu segons els valors del formulari. Un cop

fet, el formulari es sincronitza amb el dispositiu, per a veure què no s’ha pogut

aplicar.

Restore Al contrari, sincronitza el formulari segons l’estat actual del dispositiu.

Save Molt útil per a fer proves, desa la actual configuració del dispositiu (no la del

formulari) en un fitxer.

Load Company de l’anterior, carrega una configuració d’un fitxer al formulari. No

la aplica directament, per si s’hi vol fer algun mat́ıs.

Els altres widgets que hi ha al formulari estan relacionats amb les funcions que

ofereix la pyapi, òbviament triant el tipus de Widget en funció del tipus de valors

que pot emmagatzemar. Els que fan referència a diferents aspectes la mateixa funci-

onalitat de la pyapi estan agrupats en diferents zones del formulari. Per a simplificar

el codi, també la gestió dels diferents grups de Widgets es fa des d’una classe in-

dependent per a cadascun, classes que s’han anomenat pseudo-controls. Aquesta

gestió vol dir fer algunes comprovacions de validesa dels paràmetres i proporcionar

les 4 accions comentades anteriorment per a cada grup de widgets, però no crear-los

ni destruir-los. Si també s’encarreguessin d’això, podrien ser considerats wigets nor-

mals i s’haguessin hagut de dissenyar independentment del formulari principal, cosa

que no es volia ja que no tenen sentit fora d’aquest i a més implicaria no poder fer

el disseny complet des d’una sola finestra del QtDesigner.
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Figura 9.1: Diagrama de classes de la GUI del generador

Figura 9.2: Cada pseudo-control gestiona un grup de widgets
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9.1 Estructura interna: pseudo-controls

Internament, el codi de la GUI del generator i la del receiver són molt semblants.

Ara s’explicaran els elements comuns, agafant com a exemple el generator, i després

s’ampliaran les petites diferències a les seccions pròpies de cadascú.

La figura 9.1 mostra el diagrama de classes simplificat de la GUI del generator.

Tota la interf́ıcie es dibuixa amb el QtDesigner, i el pyuic genera automàticament la

classe EventGeneratorForm, de la qual deriva EventGenerator per a fer la gestió dels

events, entre ells els 4 que representen una interacció entre el formulari i el dispositiu

real. Amaga alguns detalls d’implementació, com que realment cada pseudo-control

manté un apuntador al dispositiu i al subconjunt de Widgets que ell gestiona, per no

haver de passar sempre per EventGenerator per a accedir aquests valors bàsics. El

dispositiu és, òbviament, una instància de la classe Evg definida al mòdul d’expansió

Python/C.

Les capacitats de cadascun dels dispositius estan agrupades, tant al formulari

com al codi, per tal de localitzar més fàcilment la opció que es vol modificar en

el primer cas, o allò que no funciona i s’ha d’arreglar (divideix, i serà més fàcil

de mantenir) en el segon. La organització és la mateixa, tal com estan agrupats

els Widgets a la pantalla, està agrupada la seva gestió també al codi. Cadascuna

d’aquestes agrupacions, que s’ha anomenat pseudo-controls ofereix les 4 funcions que

he comentat abans (Apply, Restore, Save i Load) per al subconjunt de Widgets del

formulari principal que gestiona, com intenta representar la figura 9.2.

PseudoControl proporciona una implementació valid́ıssima de apply, restore i

io, les funcions que suporten les 4 interaccions, basada en getFromForm, getFromDev,

set2Form i set2Dev. En general, per a escriure un pseudo-control només cal derivar

una classe de PseudoControl i reescriure aquestes 4 últimes per a obtenir tota la
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funcionalitat.

Tots els pseudo-controls estan escrits exactament de la mateixa manera, seguint

una plantilla: les funcions necessàries per a implementar la interf́ıcie de PseudoCon-

trol, sempre en el mateix ordre; si cal, les funcions de resposta a altres interaccions de

l’usuari, que ja depenen de cada pseudo-control, els seus widgets i quines validacions

es vulguin fer; finalment, les altres funcions auxiliars que puguin ser necessàries per

a simplificar les anteriors.

És a dir, la estructura t́ıpica d’un pseudo-control és:

controlName Un string amb el nom que identifica el pseudo-control

init(ctrl) Rep la finestra pare de qui roba l’objecte del sistema d’events i els

widgets, que desa en variables internes.

p1,p2... = getFromDev() Llegeix tota la informació rellevant (per al pseudo-

control) des del dispositiu i la torna en una llista de variables. El format

d’aquesta llista depèn de quin pseudo-control es tracti.

p1,p2... = getFromForm() El resultat té EXACTAMENT el mateix format que

getFromDev, però en aquest cas la informació prove de la GUI.

set2Dev(p1,p2...) Configura el dispositiu. El format dels paràmetres és idèntic a

la llista que retornen getFromDev i getFromForm

set2Form(p1,p2...) Fixa els valors de la GUI, segons els paràmetres. Altre cop, el

format és idèntic al de la funció anterior.

Com que els parametres d’aquestes 4 funcions són coherents, només cal escriure

un cop (a la classe base PseudoControl) les funcions restore, applyconf i io
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a partir d’elles, que són les que fan les 4 accions bàsiques que proporciona la

interf́ıcie.

Gestió d’events Opcionalment, si hem de fer la gestió d’alguns events de la GUI

que afecten el nostre grup de widgets la farem des d’aqúı.

Auxiliar Al final del fitxer, les funcions auxiliars que ajuden a simplificar totes les

anteriors.

9.2 Event Generator

Figura 9.3: El formulari principal de l’event generator

Seguint un òrdre lógic a partir de la API, els widgets de l’event generator de la

figura 9.3 estan agrupats de la següent manera (entre parèntesi, el nom del pseudo-

control que gestiona cada part):
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Front Panel In (FPControl) Permet triar a on s’envien les senyals provinents d’en-

trades externes, per exemple al bus distribuit o per a enviar un event.

MXC (MXCControl) Per a configurar els comptadors: quins pulsos han de generar

i cada quant (prescaler) ho han de fer, en cicles del sistema.

Distrib Bus (DBusControl) Cada bit N del Distributed Bus pot estar apagat, as-

sociat a el comptador N, a una senyal externa o, si hi ha dos generadors en

ĺınia, mantenir el valor per al bit N de l’anterior generador.

Clock (CLockControl) Permet configurar l’origen del clock, que pot ser una se-

nyal RF externa o un generador intern, i per quin valor cal dividir aquesta

freqüència.

AC (ACControl) Per fixar opcions de sincronització amb la freqüència de l’alimen-

tació.

Triggers (TiggerControl) Per especificar si cadascun dels pulsos associables a un

MXC, pot disparar-se realment o no, i en cas positiu triar quin event enviarà.

Editors de Seqüència Permeten editar seqüències d’events(Figura 9.4), aix́ı com

configurar des de quins triggers es poden activar.

Figura 9.4: Editor de seqüències d’events
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Figura 9.5: El diagrama de classes complet de la GUI de l’EVG. Les parts grises no
apareixien a l’exemple anterior

Quant a la implementació de tot això, és el cas tipic descrit al punt 9.1. Abans

però, no s’han comentat les parts grises que ara aparaixen a la figura 9.5. Tornant-hi,

veiem que el SequenceEditor deriva d’una classe generada automàticament, és a dir

que gestiona un formulari, però a més implementa la interficie PseudoControl. Aix́ı,

aquesta mateixa classe que no gestiona cap control al formulari principal (només

respón als dos botons d’edició) es comporta com si els Widgets que conté el diàleg

extern, realment formessin part del formulari principal (perque realment podrien

formar-ne part, però s’han apartat només per a simplificar la GUI).

Alguns pseudo-control, com el SequenceEditor perverteixen el significat de ’Form’

com a formulari. Els widgets són en un quadre de diàleg independent, que es pot can-
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celar, i per tant la informació que queda al formulari ha estat rebutjada per l’usuari.

Per això, la informació es manté realment a una memòria interna (set/get2Form

es refereix a aquesta memòria interna) que s’actualitza a l’acceptar el formulari i es

llegeix abans de mostrar-lo.

9.3 Event Receiver

Figura 9.6: El formulari principal de l’event receiver

Els elements de l’event receiver mostrat a la figura 9.6 estan agrupats en els

següents pseudo-controls:

Interrupts (InterruptControl) Permet configurar quines interrupcions genera la tar-

ja

Front Panel Out (FPControl) Serveix per escollir quin dels valors generats s’envi-

en per cada sortida real.

Prescalers (PrescalerControl) Permet configurar el valor de diferents comptadors
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Figura 9.7: El diàleg Map Editor

que generen una senyal que pots colocar en una sortida. És a dir, pulsos amb

freqüència configurable.

Ram (RamControl) Amb doble clic es poden editar els mapejats de codis d’event

a accions(Figura: 9.7): disparar un o varis triggers, fixar un o varios flip-flops

i resetejar-los. Encara que se seleccioni que un event llenci generi un puls

determinat des d’aqúı, això no passarà si aquest està desactivat a l’editor de

polsos.

Pulses (PulseControl) Els pulsos es poden editar(Figura: 9.8) amb doble clic sobre

la llista, per tal que s’engegui el diàleg editor d’un sol puls, que permet escriure

diferents paràmetres i propietats per a cadascun.

La figura 9.9 mostra el diagrama de classes de la GUI del receiver. Com l’altra,

està basada en la interf́ıcie de PseudoControls, i també té casos especials, els pseudo-

controls PulseControl i RamControl, que s’ajuden d’un quadre de diàleg.

El comportament d’aquests pseudo-controls amb quadre de diàleg és diferent al

dels altres. És el cas de l’editor de pulsos (PulseContro), el diagrama de seqüència

del qual mostra la figura 9.10 i també del RamControl. Quan l’usuari fa doble

click, el mecanisme de signals de Qt engega l’slot corresponent a la instància de

l’EventReceiver, que avisa al pseudo-control PulseControl. És ell, com a tots els
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Figura 9.8: Diàleg d’activació i edició dels paràmetres del pols

Figura 9.9: Diagrama complet de la GUI de l’EVR
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Figura 9.10: Diagrama de seqüència en editar un pols.

pseudo-controls, qui ha d’emmagatzemar la informació del formulari, ja sigui en

variables internes com en el cas del RamControl control, 4 o fent-la completament

visible als widgets del formulari principal com és el cas. Per això, abans de mostrar el

quadre de diàleg d’edició, li ha de transmetre la informació salvada. Si un cop mostrat

(exec_loop), l’usuari accepta els canvis, aleshores s’han de tornar a emmagatzemar.

9.4 Primera aproximació

Com que hi ha dues API, també hi ha dues versions de la interf́ıcie grafica. Com que

les plaques anteriors estaven més ben documentades, la interf́ıcie vella abraça més

completament les targetes. Les dues API són molt diferents, i també ho son les dues

interf́ıcies gràfiques. La figura 9.11 mostra l’aspecte que oferien les versions originals.

Internament, la interficie de l’EVG ja estava organitzada de la mateixa manera

que la versió posterior. Per contra l’EVR, dissenyat abans, aplicava els canvis direc-
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tament sense necessitat d’executar “Apply”, i el codi, tot i que es basava també en

una mena de pseudo-controls que tractaven determinats casos, era més complex, i

per això es va fer un redisseny de la idea per a implementar l’EVG, aix́ı com per a

les posteriors i definitives GUI per les dues plaques.

A la antiga GUI molts dels pseudo-controls eren plens de botons que es corres-

ponien amb flags per a activar o desactivar moltes coses a les plaques, i per això el

disseny dels pseudo-controls també donava suport especific per a aquest cas, la qual

cosa permetia estalviar codi. Per a la versió moderna, això ja no tenia sentit, ja que

la situació és molt diferent, i per tant s’ha eliminat aquest suport.
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Figura 9.11: La versió original de la GUI tenia més varietat d’elements, i una gran
quantitat de botons per activar/desactivar senyals
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Verificació

Es volia provar el correcte funcionament de la majoria de les capacitats de les dues

plaques amb el nou driver i la API, i per a simplificar-ho es va crear una GUI en

Python. Per tant, també s’ha hagut de provar el correcte funcionament del driver,

el correcte funcionament de la pyapi utilitzada per a escriure les GUI i el correcte

funcionament de les GUI en śı.

10.1 Llibreria Python (pyapi) i GUI

Mentre les plaques no arribaven i per seguretat durant el desenvolupament, la llibreria

Python es va provar mitjançant un fitxer, és a dir: Si el driver proporciona un fitxer

de dispositiu al sistema, la funció EvxOpen de la API el que fa és agafar aquest fitxer

i mapejar-lo a una zona de memòria. Per tant es va pensar que també es pot mapejar

qualsevol fitxer, per tal d’executar sobre aquest mapejat les funcions de la API. Aix́ı

es va provar, primer tota la pyapi, i després altre cop a través de la GUI.

Òbviament, això no permet comprovar què passava en cas de problemes al bus,

ni veure si una certa adreça dins el mapejat s’està interpretant de manera incorrecta,

103
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però śı que permet utilitzar bàsicament la pyapi, i veure que funciona, que crida

realment a la API C original. Per a la GUI és més fàcil, ja que els valors que escriu

des de la GUI quedaven escrits al fitxer, i després es pot veure que efectivament,

tornant a carregar els valors des del fitxer a la GUI, aquests són coherents amb els

que s’han escrit prèviament. També es pot utilitzar una altra consola Python i les

funcions de consulta de la pyapi per a comprovar que, efectivament, els valors escrits

des de la GUI són coherents amb els que mostra la consola, i viceversa.

La coherència del valor escrit i el llegit del dispositiu no sempre era testejable

amb aquest mètode en la versió antiga dels dels dispositius. A l’antiga versió, per

accedir a les RAM internes dels dispositius hi havia dos registres: adreça i valor,

enlloc d’un array de registres, amb la qual cosa en el fals fitxer de dispositiu només

es guardava el valor de la darrera adreça. En aquests casos no es podia provar la

pyapi, però śı la GUI substituint la funció d’accés a la RAM per una simulant el

comportament del dispositiu real.

Per a provar si les funcions per a respondre a interrupcions funcionaven, utilitzant

encara falsos fitxers de dispositiu, es va pensar en com funciona el mecanisme: en

rebre una interrupció el driver avisa el programa enviant una signal. Aix́ı doncs, per

a test, amb la comanda kill de unix, s’enviava una senyal al programa i aix́ı aquest

creia que s’havia rebut una interrupció. Prèviament, des d’una altra consola Python,

s’havia modificat el valor del fals registre d’interrupció per a establir quina volia es

simular.

Un cop van arribar les plaques de debò, la pyapi va resultar molt útil directament,

no només com a ajuda per a la GUI. Tant utilitzant la pyapi directament com a través

de la GUI, el reste de proves on van participar, que van servir per a descobrir coses

no documentades del hardware, ja no eren del funcionament d’aquestes sinó de les

targetes en si.
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10.2 Driver EVR-PCM

Com que les plaques es retardaven, s’en va aconseguir una de semblant, la versió

anterior i PCM, per a provar si, adaptat, i utilitzant un bridge PCM-cPCI, el driver

hi funcionava. Al final només va arribar una setmana abans que les bones, i no es va

provar gaire.

Per a aquesta placa, no se sabien els valors del VENDOR_ID i DEVICE_ID, amb la

qual cosa va ser necessari utilitzar lspci per a obtenir-los, comparant la sortida abans

i després de connectar-lo per a poder distingir-lo, i després demanant informació extra

del dispositiu en qüestió:

/sbin/lspci -vv

0000:05:0c.0 Bridge: PLX Technology, Inc. PCI <-> IOBus Bridge Hot Swap (rev 01)

Subsystem: PLX Technology, Inc. PCI <-> IOBus Bridge Hot Swap

Control: I/O+ Mem+ BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR-

FastB2B-

Status: Cap+ 66Mhz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort-

>SERR- <PERR-

Interrupt: pin A routed to IRQ 12

Region 0: Memory at f400a000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128]

Region 2: Memory at f4008000 (32-bit, non-prefetchable) [size=8K]

Capabilities: <available only to root>

/sbin/lspci -vv -n

0000:05:0c.0 Class 0680: 10b5:9030 (rev 01)

Subsystem: 10b5:9030

Control: I/O+ Mem+ BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR-

FastB2B-

Status: Cap+ 66Mhz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort-<TAbort- <MAbort-

>SERR- <PERR-

Interrupt: pin A routed to IRQ 12

Region 0: Memory at f400a000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128]

Region 2: Memory at f4008000 (32-bit, non-prefetchable) [size=8K]

Capabilities: <available only to root>

Després d’arreglar alguns bugs al driver, la API semblava no respondre, i només

alguns valors dels que s’introdüıen als seus registres es mantenien. Aqúı va ser molt

útil la pyapi i l’intèrpret de Python, amb el qual es van poder fer moltes proves amb

els diferents registres sense haver de re-compilar un programa cada vegada, fins a

trobar el problema.
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L’origen d’aquest va resultar ser finalment l’ordre de bytes. Els registres de la

tarja eren big endian, en un processador little endian, i la API no ho contemplava.

Després de buscar la documentació necessària, es van reescriure totes les funcions

afegint les transformacions necessàries amb el parell de funcions htons/l i ntohs/l,

on n és Network i h és Host, completament multiplataforma i vàlides perque l’ordre

de bytes de Internet és Big Endian.

Amb la API arreglada, es va poder provar la antiga GUI molt bàsicament, només

que fos capaç de llegir i escriure totes les configuracions possibles. Com s’ha comentat

a 10.1, la RAM d’aquella versió no es podia provar amb el mètode del fitxer, i en

canvi amb el dispositiu real śı. Per la naturalesa d’això que no es podia provar, un

registre d’adreça i un de valor, es va poder assegurar que la connexió amb el driver es

feia correctament, si no es mapejés memòria seva, s’hauria tingut el mateix problema

que amb els fitxers de dispositiu virtuals.

Aix́ı, aquestes plaques van servir per a comprovar que el driver original podia fer

funcionar un dispositiu PCI i que totes les capes des de la API fins a la GUI s’hi

comunicaven perfectament. Com que només es disposava d’un EVR i les plaques no

tenen sentit soles, no es va poder provar la seva funcionalitat.

10.3 Targetes EV-cPCI

Per a poder accedir a registres encara no tractats per funcions de la pyapi, s’hi

vaig afegir la funció SetVal i GetVal, que permet accedir directament als registres

mapejats.

S’han fet molts proves per a validar que les targes es comporten com se suposa

que ho han de fer. Alguns dels testos són al directori de testos del programa en C o

en pyapi, altres s’han fet directament posant valors des de la interf́ıcie grafica pyui.
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Alguns, com els que requereixen mesures de temps, només es poden provar si receiver

i generator són a la mateix maquina, per exemple el descrit al punt 10.3.1.

A part de les proves, amb la interf́ıcie gràfica s’han pogut esbrinar algunes carac-

teŕıstiques no documentades de les plaques, per exemple es va poder observar molt

fàcilment que només 4 dels pulsos programables de l’event receiver permeten modi-

ficar el prescaler, ja que els altres valors no es guardaven malgrat les modificacions

des de la GUI.

La prova definitiva del driver, esclar, tampoc s’ha pogut fer fins que han arribat

aquestes plaques. S’ha comprovat que funciona perfectament estable, i que pot

gestionar alhora varios dispositius.

10.3.1 Heartbeat

El receiver ha de rebre constantment un event especial, anomenat heartbeat o genera

una interrupció. Aquest event se suposa que l’ha de generar el software que gestioni

el generator (no pas el propi generator), per tal que aix́ı l’EVR estigui convençut que

l’EVG no funciona per inèrcia, que hi ha un software al darrera gestionant-lo.

Cada quants cicles cal enviar aquest event, això no s’especifica a la documentació

de les plaques, i per això es va escriure un programa de test, hbtest.c.

Primer envia uns quants HB events, assegurant-se que al receptor no ha saltat l’a-

lerta. Per això cal que tots dos dispositius estiguin connectats a la mateixa màquina.

De sobte es deixen d’enviar events, i es comença a mirar l’estat del receptor. Aix́ı es

calcula el temps entre el darrer event enviat i la activació del flag d’error al receiver,

utilitzant la funció Posix clock_gettime, que dóna el resultat en nanosegons, si bé

amb una resolució real de microsegons.
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Freq. d’entrada Delay aprox Quocient
124.95MHz 793900µs 99237 cicles
50MHz 1984010µs 99200 cicles

El procés es repeteix varies vegades, i aix́ı es pot fer la mitja dels temps calculats,

que òbviament no és mai igual.

Després de provar el test amb diferents freqüències de rellotge, es va constatar

que calia enviar l’event HB almenys un cop cada 99200 cicles.

10.3.2 Gestió d’interrupcions

A l’hora de provar la generació d’interrupcions, es va escriure un programa per con-

figurar el generador per tal que enviés un cert event cada poc temps durant uns

segons. Al receptor, es va activar el flags per tal que es generés una interrupció

al rebre l’event. Al codi del programa, s’hi va afegir una funció per a capturar les

interrupcions que comptava quantes en rebia. Al final del programa, es mostrava el

nombre total d’interrupcions captades. Aparentment, no es rebien.

El driver semblava correcte, ja que agafava el vector d’interrupcions correctament

de la configuració’PCI i l’instalava com toca, però no funcionava. Per a provar si

el problema era un problema al driver o que realment la nova versió de placa no

les estava generant, es van connectar 4 cables directament dels 4 pins d’interrupció

(veure 5.1.1) de PCI a un tester (amb terra la carcassa), i es va tornar a executar el

programa de test.

El resultat va ser que, efectivament, la placa no les estava generant. Es va comen-

tar al fabricant que va aportar informació: no només era necessari modificar els bits

del registre d’interrupcions del dispositiu com s’havia fet, també calia modificar el

registre d’interrupcions del xip bridge PCI9030[PLX02] integrat al receptor, al qual
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hi ha accés via la segona zona de mapejat de memòria del dispositiu PCI.

10.3.3 Configuració de l’event clock

Aqúı s’han realitzat un parell de proves:

• Objectiu: Utilitzant el generador de freqüència intern, configurar diferents

freqüències de funcionament fins a 125MHz per detectar malfuncionaments:

S’ha configurat un output del receiver a un comptador de 2 (el mı́nim) i per

tant amb un oscil·loscòpi es podrà mesurar la freqüència de l’event stream.

Freq. d’entrada SY87739 config Freq. de Sortida
50MHz 0x009743ad 40ns → 25MHz
124.9135MHz 0x0c928166 16ns → 62.5MHz
124.95MHz 0x00fe816d 16ns → 62.5MHz

No s’ha detectat cap malfuncionament, la freqüència de sortida és la meitat

per que s’ha utilitzat el divisor.

• Objectiu: Partint que s’utilitzarà una font externa de 499.654MHz per a

l’event clock, comprovar el marge de desviació respecte a aquesta freqüència

que l’EVR pot acceptar per a seguir fent el lock.

Només cal connectar un EVG i un EVR, configurat l’EVG per tal que agafi la

entrada de freqüència externa i l’EVR per indicar-li el valor aproximat d’aques-

ta freqüència. Un LED l’EVR indica quan s’ha perdut el lock, que no s’apaga

fins que es netegen les interrupcions des de la GUI.

Amb la configuració estàndard de 499.654MHz/4, els ĺımits són

(499.496MHz, 499.780MHz). Tanmateix, dins aquest mateix interval, s’ha

observat que un canvi brusc de freqüència també produeix que es perdi la

connexió.
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Amb 499.654MHz / 8, l’interval és (499.450MHz, 499.823MHz)

10.3.4 Sortides

S’ha provat que es generin sortides a l’EVR per els seus diferents origens possibles.

Totes aquestes proves s’han fet amb un EVG i un EVR connectats:

• Que aquesta sigui la resposta a un event. S’ha configurat l’EVR per que generi

una senyal en rebre un event, observable amb oscil·loscòpi, i s’han provat bona

part de les diferents fonts d’events del EVG, reconfigurant-lo en cada cas, i

aquests són els resultats

– Senyal externa, funciona. La senyal que entra a l’EVG és capaç de detectar

un voltatge mı́nim de fins a 1.6 V. Una senyal de 15 MHz es transmet

perfectament.

– Sequence events, no funcionaven. Es van fer moltes proves, però no es va

aconseguir que responguessin, aix́ı que es va avisar al fabricant. Aquest va

respondre amb una nova versió del firmware, i sembla que ara funcionen,

si bé les noves proves no han estat tan exhaustives. S’ha comprovat que

les seqüències es poden activar correctament per software.

– Software events, funciona

– Comptador intern. si el comptador és 1, no funciona, el valor mı́nim és 2.

– Events re-enviats a partir de concatenar dos generadors, això encara no

s’ha provat.

Observar que també s’ha comprovat que és possible generar dos senyals dife-

rents a partir d’un sol event, aix́ı com aplicar un retard només a una de les
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dues. Simplement, connectar dues sortides de l’EVR a l’oscil·loscòpi i fer els

canvis de configuració a la GUI oportuns.

• Que l’origen de la senyal que treu l’EVR provingui del bus distribüıt. Amb la

pròpia GUI s’aconsegueix que es re-dirigeixi una ĺınia del bus a una sortida con-

creta, observable amb l’oscil·loscòpi. També s’han provat algun dels diferents

possibles origens d’aquesta senyal l’EVG, configurant-lo adequadament:

– Senyal externa, funciona

– Comptador intern, funciona

– Events re-enviats a partir de concatenar dos generadors, això encara no

s’ha provat.

Per a la senyal externa i el comptador, s’han observat les mateixes restriccions

que en el cas de la generació d’events.
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Conclusions

L’objectiu original del projecte s’ha acomplert de manera força àmplia, aquest és

l’estat dels diferents punts que s’han tractat:

• S’han desenvolupat els drivers per a les targetes, els quals tenen carac-

teŕıstiques com: poden gestionar diversos dispositius connectats a la mateixa

màquina; tracten correctament les interrupcions; exporten informació al model

del sistema Linux, visible a sysfs; gestionen correctament la connexió i des-

connexió de dispositius en calent; suporten la creació automàtica de fitxers de

dispositiu a /dev, mitjançant udev; com a extra no previst inicialment, també

donen accés al firmware de les targetes.

• S’ha ampliat la API de les plaques, amb funcions de lectura de l’estat dels

dispositius, i s’han corregit parts incorrectes.

• S’ha après Python, i s’ha utilitzat per a desenvolupar una versió de la API

per a aquest llenguatge, i una interf́ıcie gràfica en Qt. Gràcies a aquesta

eina gràfica s’han pogut provar amb gran comoditat les funcionalitats de les

targetes les targetes.
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114 CAPÍTOL 11. CONCLUSIONS

• S’han provat totes les funcionalitats necessàries que ofereixen les pla-

ques, per validar el seu correcte comportament, amb resultats satisfactoris.

• Tot això, s’ha aconseguit en tres mesos de treball, en els terminis de la

planificació temporal inicial.

S’ha pogut fer malgrat no disposar d’informació actualitzada sobre les plaques

utilitzades, ja que són molt noves i aquesta encara no està disponible. Ha calgut

utilitzar la API i la documentació de la versió anterior per entendre com treballar

amb la actual. Per aquest motiu, hi ha algunes funcionalitats que no s’han pogut

provar, com per exemple, el bus distribüıt que apareix a la documentació i no queda

clar com s’utilitza amb les noves plaques. Aquestes capacitats, esclar, tampoc han

pogut quedar reflectides a la interf́ıcie gràfica.

S’han prodüıt retards per diverses causes:

• La ja comentada manca de documentació, també en alguns aspectes clau, per

exemple no se sabia que calia accedir a la configuració del xip de comunicació

PCI/placa per a activar i manegar les interrupcions (veure punt 10.3.2). O

el fet que les versions PCI (PMC i cPCI) de les plaques, tenen els registres

mapejats en big endian, a diferència de la versió VME, fet que va costar força

testos descobrir i que va obligar a modificar àmpliament la API.

• Les plaques van arribar amb més d’un mes de retard. Per això es van fer les

primeres proves amb una versió anterior de les mateixes i per a un bus diferent,

PMC, abans no es va disposar de les correctes.

• Feina duplicada: Inicialment s’esperava que les plaques cPCI vinguessin sense

drivers ni API, per això es va escriure el driver original i es va adaptar la

API antiga. Tanmateix, finalment van arribar amb un driver i una nova API.
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Aquest donava accés a sub-dispositius de les plaques, i per tant es va aprofitar

i es va millorar a partir del desenvolupat anteriorment. Els canvis a la API van

obligar a reescriure completament les interf́ıcies gràfiques, aix́ı com a adaptar

també la nova API.

• Malfuncionament de les plaques. Abans d’enviar una queixa al fabricant s’han

fet moltes proves per garantir que tot s’estava realitzant correctament. Es va

trobar un error a la placa, que no gestionava bé les seqüències d’events, i es

va solucionar amb una nova versió del firmware, que òbviament va trigar un

temps a estar disponible.

Aix́ı, encara faltaria acabar de testejar funcionalitats pendents, com les sortides

de l’EVR generadores per flip-flop i la memòria distribüıda, tan bon punt es disposi

d’informació actualitzada.

El següent pas, que ja no estava planificat dins el projecte, és integrar els dispo-

sitius al sistema de control TANGO, que s’utilitza al Sincrotró. Això es farà un cop

estigui tot testejat, utilitzant els assistents gràfics del sistema.

Una millora al projecte podria ser adaptar la API per tal que pugui executar-se en

sistemes amb una arquitectura que no permet accedir a la memòria dels dispositius

com a memòria virtual de manera directa.

Una altra ampliació possible és escriure un programa que faci automàtica-ment

els testos. Per a que això sigui possible, cal un oscil·loscòpi modern, que es pugui

controlar per ordinador per a poder escriure un programa que asseguri que els valors

que capta són els que s’esperen. Això seria interessant, ja que s’han d’instala·lar

molts event receivers al Sincrotró i seria bo poder-los validar tots sense perdre massa

temps fent aquesta feina.
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Resum

L'objectiu del projecte és poder configurar dues targetes que s'instal∙laran al 

Sincrotró   ALBA.   Per   a   això   s'ha   desenvolupat   un  driver  per   a   Linux   i   una 

interfície gràfica (GUI). Com a introducció a les targetes, la memòria descriu el 

Sincrotró,   i   més   específicament   el   sistema   de   sincronització   (timing)   on 

aquestes s'utilitzaran.  També descriu el disseny dels drivers per a Linux2.6  i 

de   la  GUI,   escrita   utilitzant   el   llenguatge  Python  amb   el  framework   Qt. 

Finalment, a la memòria s'exposen els problemes i solucions trobats durant la 

fase  de  validació  del  correcte   funcionament  de   les  plaques   i  dels  diferents 

components del projecte.

Resumen

El objetivo del proyecto es poder configurar dos tarjetas que se instalarán en el 

Sincrotrón ALBA. Para tal  fin, se ha desarrollado un  driver  para Linux para 

dichas   tarjetas   así   como   una   interfaz   gráfica   (GUI).   La   presente   memoria 

describe el funcionamiento general del Sincrotrón y en particular el sistema 

de sincronización (timing) donde serán utilizadas las tarjetas. También detalla 

el diseño de los drivers para Linux2.6 i de la GUI, escrita utilizando el lenguaje 

Python y haciendo uso del entorno Qt. Finalmente, en la memoria se exponen 

los problemas y soluciones encontrados durante las fases de pruebas de las 

placas y de los componentes desarrollados. 

Summary

The aim of the present project is to develop a driver for two cards that will be 

the hearth of the timing system for the ALBA Synchrotron, and also to validate 

its right behaviour. A graphical user interface(GUI) has been done for testing 

purposes,   using  Python.   The   report   describes   the   Synchrotron,   its   timing 

system and the cards to use. Also describes the design criteria for the drivers 

and the GUI developed.
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