
2

 دانشکده فنی مهندسی 

 گروه برق

پایان نامه کارشناسی

و پردازش سیگنال با آنها 0222سری  DSPپردازنده های  بررسی ساختار

استاد راهنما : 

دکتر سیروس طوفان

گردآورنده :

یاسین خانی الموتی 

59تابستان 



3

فهرست

5 ........................................................................................................................ دهیچک

6 ....................................................................................................................... مقدمه

8 ..................................................................................................... یاصل ستمیرسیز (1.1

cortex m3 .............................................................................................. 9 پردازنده( 1.2

1.3 )DMA و NVIC در cortex m3 ................................................................................. 9

cortex m3 ...................................................................................... 01 یها نتراپتیا( 1.4

vector cortex m3.................................................................................... 01 جدول( 1.5

00 ........................................................................................... آنالوگ ستمیس ریز یبررس 2)

01 ......................................................................................... آنالوگ مشترک رابط باس( 2.1

01 ................................................................................ (ADC)تالیجید به آنالوگ مبدل( 2.2

01 ........................................................................................................ مشخصات( 2.2.1

05 .................................................................................................... اگرامید بلوک( 2.2.2

SOC ............................................................................................ 06 اتیعمل اصول( 2.2.3

ADC ............................................................................... 09( S/H) پنجره اکتساب( 2.2.3.1

10 ................................................................................................. گریتر اتیعمل( 2.2.3.2

10 .................................................................................................. کانال انتخاب( 2.2.3.3

ONESHOT ..................................................................... 11   واحد لیتبد از یبانیپشت( 2.2.4

ADC ............................................................................................ 11 لیتبد تیاولو( 2.2.5

16 ............................................................................................... کننده سهیمقا بلوک( 2.3

16 ........................................................................................................ مشخصات( 2.3.1

16 ................................................................................... کننده سهیمقا اگرامید بلوک( 2.3.2



4

16 .............................................................................................. کننده سهیمقا تابع( 2.3.3

DAC ..................................................................................................... 18 مرجع( 2.3.4

18 ................................................................................................. هیاول یده مقدار( 2.3.5

18 .......................................................................................جتالیید هیناح یدستکار( 2.3.6

19 ....................................................................................... آنالوگ ستمیرسیز افزار نرم( 2.4

C28 ....................................................................... 19 پردازنده آنالوگ ستمیرسیز توابع( 2.4.1

InitAnalogSystemClock ....................................................................... 19 تابع( 2.4.1.1

AnalogClockEnable ............................................................................. 11 تابع( 2.4.1.2

AnalogClockDisable ............................................................................ 10 تابع( 2.4.1.3

2.4.1.4 )ReadAnalogClockStatus............................................................................ 11

C28 ............................................................. 11 پردازنده آنالوگ ستمیرسیز افزار نرم مثال( 2.4.2

M3 ........................................................................ 11 پردازنده آنالوگ ستمیرسیز توابع( 2.4.3

AnalogClockEnable ............................................................................. 11 تابع( 2.4.3.1

AnalogClockDisable ............................................................................ 11 تابع( 2.4.3.2

2.4.3.3 )ReadAnalogClockStatus............................................................................ 11

M3 ........................................................................ 15 آنالوگ ستمیرسیز افزار نرم مثال( 2.4.4

16 ...................................................................................................................... مراجع



5 
 

  چکیده
 

Multiprocessing ها به طور ای چند هسته بوده و این پردازندههایی می باشد که دارمختص به پردازنده

ام دهند. طراحی توانند بطور مستقل بخشی از پردازش را به عهده گیرند و یا چند عمل مستقل را انجمی همزمان

برای افزودن  TI، امروزه بسیار گسترش یافته به طوری که شرکت های بزرگ طراحی مانند این نوع پردازنده

را کنار هم قرار داده تا بتواند  DSPو  ARMهسته  TIهای بیشتر به این سمت رفته اند. برای مثال شرکت کارایی

این  های مختلفی را پشتیبانی کند و هم بتواند قدرت پردازش را حفظ کند.        Peripheralهم به آسانی 

و  cortex M3نوع  ARMی باشد. پردازنده م DSPو یک پردازنده   ARM یمیکروکنترلر دارای یک پردازنده

نیز  M3و برای  150M، برابر با  C28باشد. حداکثر سرعت کالک برای می C28نیز از نوع  DSPپردازنده 

100M باشد.همچنین برای کارکرد صحیح باید کالک میC28  وM3 .توان مثال می مضرب یکدیگر باشندC28 

 Boot ROMهر کدام دارای  C28و  M3های پردازندهتنظیم نمود.  75Mرا روی  M3و  150Mرا روی 

بار که پردازنده نوشته شده و هر  TIدارای قسمتی از یک حافظه است که توسط شرکت  ROMمستقل هستند.هر 

به عنوان یک برنامه  Boot loaderشود، وظیفه راه اندازی سیستم را به عهده دارد.  RESETروشن شده و یا 

یا فلش آغاز کند. در این  RAMاولیه به کار می رود تا با پرش به آدرس شروع برنامه، آن را روی  مقداردهی

راه  M3 Boot ROMدر ابتدا توسط  MASTER (ARMداریم، هسته ) C28و  M3دو هسته  پردازنده چون 

این هسته با استفاده از دستورات  M3قرار گرفته است.با راه افتادن  RESETدر حالت  C28اندازی می شود و 

IPC  پروتکل ارتباطی بین هسته های یک پردازنده از نوع(IPC یک دستور به می )باشدC28  ارسال کرده و این

کرده و در  C28 Boot ROMشدن توسط  loadشروع به  C28بعد از آن آورد. هسته را از حالت ریست در می

های ند اجرای کد را شروع کند. رجیسترتوااین پردازنده می M3دستور از طرف ماند. اکنون با ارسال می idleحالت 

 writeاین پردازنده برای جلوگیری از ایجاد باگ های نرم افزاری و تغییر محتوای رجیستر های مهم، از ویژگی 

protection کند. در هسته استفاده میM3 بتدا با لود نوشتن بر روی رجیستر ها غیر ممکن است. مگر اینکه ا

پذیر های پردازنده امکاننوشتن بر روی رجیستر MWRALLOWروی رجیستر  0XA5A5A5A5  کردن مقدار

استفاده  EALLOWنیز از دستوری به نام  C28ها در هسته ی فعال شدن عمل نوشتن روی رجیسترگردد. برا

گردد)قفل فراهم می C28های شده و امکان نوشتن بر روی رجیستریک  EALLOWشده که با اجرای آن بیت 

                                                                                                                  شود(. حفاظتی باز می
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 مقدمه

 

زیرسیستم  زیرسیستم کنترل و زیرسیستم اصلی، میکروکنترلرهای کنسرتو از سه زیرسیستم تشکیل شده است:

های محلی و امکانات جانبی اختصاص یرسیستم های اصلی و کنترل ،حافظهدر حالی که به هرکدام از ز آنالوگ.

های مشترک و امکانات جانبی را به اشتراک نند اطالعات و اتفاقات بین حافظهتواآنها همچنین می داده شده است،

هردو زیرسیستم اصلی و  قایسه کننده آنالوگ می باشد.م 6و  ADCمبدل  1زیرسیستم آنالوگ دارای  بگذارند.

 NMIبلوک های  ( به زیرسیستم آنالوگ دسترسی دارند.ACIBکنترل از طریق باس رابط مشترک آنالوگ)

بلوک   کند.می ارسال watch dog  های زیرسیستم اصلی و کنترل وتایمرات رویدادهای مهم را به پردازندهارتباط

ریست خارجی و بقیه رویدادها برای راه اندازی  ،watch dogتایمر NMIریست برای پاسخگویی به ریست 

تراشه به یک حالت شناخته شده به کار می رود.بلوک های تولیدکننده ی  دازنده های زیرسیستم ها و بردنپر

پردازنده ها و لوازم جانبی به منظور  کالک نیز از حالت های کم توان متعدد پشتیبانی می کنند.جایی که کالک

 دهد.بلوک دیاگرام کاربردی این پردازنده را نشان می 0-0شکل مدیریت مصرف می توانند کم شوند یا بایستند.
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 بلوک دیاگرام کاربردی  .0.0شکل
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 زیرسیستم اصلی (1.1

(  ،  امکانات NVICتودرتو)  کنترل کننده وقفه برداری، Cortex-M3 CPU ،µDMAزیرسیستم اصلی شامل 

می توانند از  µDMAو   Cortex-m3و حافظه محلی می شود.عالوه براین پردازنده   Cortex-M3جانبی 

)فقط  IPCطریق منابع مشترک به زیرسیستم کنترل دسترسی داشته باشند.این منابع مشترک عبارت اند از:

CPU، )RAM  پیام وRAM   مشترک.همچنین می توانند نتیجه ی رجیسترهایADC   باس رابط را از طریق

 ارسال کند. RESETدریافت وبه بلوک  NMI( بخوانند.و یا رویداد هارا از بلوک ACIBمشترک آنالوگ)

 

 

 زیرسیستم اصلی  .0.1شکل
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 cortex m3( پردازنده 1.2

دارای کارایی باال،کنترل سریع وقفه و دسترسی به امکانات جانبی ارتباطی مختلف  cortex m3بیتی 11پردازنده 

( می MPUدارای ویژگی واحد محافظت حافظه) cortex m3( می باشد. پردازنده USBو  Ethernet)شامل 

( و program( می تواند مسیر دستورالعمل های برنامه )MPU) پل باس مجاور واحد محافظت حافظه. باشد

متصل هستند را تعیین  Flashو  Boot ROMکه به  D-CODE    و I-CODE( را بر روی باس های data) تادی

های محلی متصل می باشند.باس سیستم  RAMبه  cortex m3بقیه دیتا عموما از طریق باس سیستم   کند.

دسترسی  ACIBهمچنین به بلوک منابع مشترک)همانند زیر سیستم کنترل( و به زیرسیستم آنالوگ از طریق 

اجازه دسترسی به امکانات  µDMAو باس  cortex m3دارد.پل باس دیگری به چرخه های باس از باس سیستم 

 cortex m3اکثر اینتراپت های  می دهد. AHPو یا باس  APB جانبی زیرسیستم باس اصلی را از طریق باس

می آیند.این واحد درخواست های وقفه از امکانات جانبی را مدیریت و اولویت های کنترلی را تعیین  NVIC    از

تولید شده است که می تواند بعد از تعیین اولویت  cortex m3می کند.همچنین چندین استثنا توسط پردازنده 

همچنین سه سطح از وقفه های بازگردند. cortex m3،به عنوان اینتراپت به   NVICقیه درخواست ها درون با ب

   و  M3PORRST( می باشد که به ریست های  level 3)  که باالترین اولویت  اولویت ثابت وجود دارد

M3SYSRST ( از بلوک ریست داده می شود.اولویت بعدیlevel 2  به )M3NMIINT  از بلوکNMI  اختصاص

به دلیل و   اختصاص داده شده است level 1به اولویت M3HRDFLT (Hard Fault )داده شده است. اینتراپت 

به دلیل اینکه آنها فعال یا به ایجاد می شود . یکی از استثناهای خطای وضعیت )مدیریت حافظه،خطای باس( 

 طور مناسب سرویس دهی نشده اند.

 دارای دو حالت کم توان است: خواب و خواب عمیق cortex m3پردازنده 

1.3 )DMA  وNVIC  درcortex m3 

یک روش سخت افزاری از انتقال  cortex m3پردازنده  یا دسترسی مستقیم به حافظه در   (µDMAماژول )

ند. را فراهم می کاطالعات بین امکانات جانبی، بین حافظه، و بین امکانات جانبی و حافظه، بدون مداخله پردازنده 

NVIC  .کنترل وقفه ها را مدیریت و اولویت بندی میکند 

( برای هماهنگ کردن درخواست های handshakingاز روش دست دادن) cortex m3دستگاه های جانبی 

 برای دادن امکانات جانبی فعال باشد، DMAاستفاده می کنند. اگر یک کانال  µDMAانتقال داده با 

REQ/DONE  امکانات جانبی باعث انتقال اطالعات خواهد شد.به این صورت که یک درخواستIRQ  ازµDMA 

برای  DMAاگر یک کانال  که انتقال کامل شد. cortex m3ممکن است ارسال شود برای اعالم به  NVICبرای 
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.بنابراین پردازنده درایو خواهد کرد NVICرا برای  IRQمستقیما  REQ/DONEدادن امکانات جانبی فعال نباشد، 

Cortex-M3 .برای آن دسته از لوازم جانبی که توسط    می تواند اطالعات را انتقال دهدµDMA  پشتیبانی نمی

، ارتباط watchdog Timerاین مورد برای هر دو  .عرضه می شوند NVICها به طور مستقیم  به  IRQ،شوند

CAN  ،I2C   و اینتراپت های ارسالیADCINT[8:1]  مبدل های  آنالوگ به دیجیتال از زیرسیستم آنالوگ نیز

نمی فرستد بلکه فقط برای بلوک  NVICویا  µDMA،هیچ رویدادی را به  watchdog NMIصادق است.تایمر 

 ریست ارسال میکند.

 

 cortex m3( اینتراپت های 1.4

یف تمام وظا مده است که این شکل ،درون دیتاشیت این پردازنده شکل مربوط به اینتراپت ها ی این پردازنده آ

( به درخواست وقفه ی 011-06را نشان می دهد.بیشتر اینتراپت ها) cortex m3اینتراپت ها برای پردازنده ی 

( ، استثناهای تولیدی 05-0اینتراپت اول ) 05مربوط می شود. cortex m3جانبی  پردازنده ی   دستگاه های

 می باشد. cortex m3پردازنده ،توسط خود هسته ی 

 

 vector cortex m3( جدول 1.5

به هر وقفه ی محیطی یک آدرس آفست اختصاص داده شده است. که شامل مکان کنترل وقفه ی محیطی )نسبت 

 ( می باشد.vector 011-06( برای آن وقفه ی خاص )شماره ی vectorبه جدول پایه 

امل ریست( یک آدرس آفست اختصاص داده شده است )ش مربوطهاز جدول   به طور مشابه به هر وقفه ی استثنا

( برای آن وقفه ی خاص )شماره ی vectorکه شامل شامل مکان کنترل وقفه ی محیطی )نسبت به جدول پایه 

0-05 vector می باشد. عالوه بر وقفه های برداری، جدول )vector  دارای مقدار اولیهstack pointer  در

معین شده  0x0000 0000در آدرس  vectorق ریست سیستم، جدول پایه ی جدول نیز می باشد.طب 1مکان 

( بنویسد تا آدرس شروع جدول VTABLE) vectorاست.نرم افزار ممتاز می تواند در رجیستر آفست جدول 

vector  0را به مکان دیگری از حافظه  در رنجx0000 0200   0تاx3FFF FE00 تغییر دهد.باید به این نکته

 قرار گیرد. byte 512باید در مرز  VTABLE ،offsetتوجه شود که در هنگام پیکربندی  رجیستر 
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 زیر سیستم آنالوگبررسی  2) 

بیتی می باشد.هر  01داخلی  DACمقایسه گر با  6و  ADCبیتی 01زیر سیستم آنالوگ شامل دو عدد ماژول 

بیتی دارد.زیرسیستم 01اخلی د DACمقایسه گر به عالوه یک  1و  sample and holdمدار  ADC  ،1ماژول 

وظیفه ی انتقال تریگرهای فعال ساز  ACIB( در دسترس است.ACIBتوسط باس رابط مشترک آنالوگ) آنالوگ

م کنترل تزیرسیستم کنترل به زیرسیستم آنالوگ و انتقال وقفه های فعال ساز زیرسیستم آنالوگ را به هر دو سیس

را نیز انتقال می  ADCدیتا و نتیجه ی تبدیل  نوشتن رجیسترهای آنالوگ خواندن / ACIBو اصلی دارد.همچنین 

 دهد. 

 شکل زیر بلوک دیاگرام زیرسیستم آنالوگ را نشان می دهد.

 

بلوک دیاگرام زیرسیستم   0.2شکل

 آنالوگ



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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