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 C28xاز خانواده  6ریزی، با واحد پردازش مرکزیهای دیجیتالی قابل برنامه، کنترل کننده هاپرازنده این 

DSP باشند. نده میزپردا 0یبه عنوان هستهF28122مرکزی قوی را با ابزارهای جانبی ، یک واحد پردازش 

ترکیب کرده است و به صورت یک تراشه سیلیکونی یک پارچه می باشد. با استفاده از  2و حافظه روی تراشه

و ابزارهای جانبی کنترلی روی تراشه، طراحان توانایی طراحی کم حجم و مقرون به صرفه  DSPهسته 

 .  های کنترلی را خواهند داشتسیستم

را دارند. سرعت باالی  2میلیون دستور در ثانیه 622توانایی عملکرد با سرعت  F2812های کنندهکنترل

، این امکان را برای کاربران فراهم می آورد که به جای بدست آوردن تقریبی C28x CPUپردازش در 

محاسبه نمایند. این عملکرد   1پارامترها از جدول های ذخیره شده درون حافظه، آنها را به صورت بالدرنگ

های کنترلی که باید حجم سریع در پردازش پارامترهای کنترلی، برای کاربردهایی از قبیل فیلترها یا الگوریتم

 . باالیی از محاسبات با سرعت انجام شود، بسیار مناسب است

باشد. با استفاده از ابزارهای ی کنترلی متعددی روی برد مینبجا دارای ابزارهای F2812های کنندهکنترل

گسترده کاربرد این  توان به صورت مجازی برطرف کرد.، هر نیاز کنترلی دیجیتال را میF2812جابنی 

ی نبباشد. ابزارهای جامی 7ی از تبدیل آنالوگ به دیجیتال تا تولید مدوالسیون عرض پالسنبابزارهای جا

 سازد.را ممکن می DSPهای رهای شخصی و سایر پردازندهارتباطی، ارتباط با ابزارهای خارجی، کامپیوت

 .در زیر آورده شده است  F2812ی متعدد در نبعرفی  ابزارهای جام

 مبحث حافظه:

انجام عملیات و اجرای دستور العمل های برنامه نویسی نیاز به حافظه می باشد.بلوک  جهت نگه داری ،

 شامل بخشهای زیر می باشد: f2812 حافظه در

                                                           
1 - CPU 
2 -core    
3 - Peripherals 
4 - On-Chip Memory 
5 - MIPS 
6 - Real Time 
7 - PWM 
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 Kx16  128 8 حافظه از نوع فلش که شامل چهار بخشKx16  16 و شش بخشKx16  .می باشد 

1 Kx16 حافظه OTP (فقط یکبار قابل برنامه ریزی می باشد) .دو بلوک L1,L0   که اندازه هر یک

4Kx16  که از نوع SARAM باشند یعنی در هر سیکل یکبار قابل دسترسی هستند.یک بلوک  می

8Kx16  به نام H0 ع از نوSARAM  .بلوک دو SARAM  دیگر به ناهایM0,M1  که هرکدام دارای

 .موجود می باشند 8دستورالعمل دادهمی باشند. ادرسهای دقیق این بلوکها در Kx16 1حجم 

   : ویژگیهای حافظه فلش

  چند بخشی بودن

این امکان را فراهم می  داشتن چند بخش ل مقدار حافظه که می تواند پاک شود یک بخش نام دارد.حداق 

 .کند که بخشهایی از حافظه را که می خواهیم پاک کنیم و باقی را دست نخورده بگذاریم

  نیت کد

به وسیله برنامه ریزی یک پسورد به داخل فلش  . محافظت می شود 1حافظه فلش به وسیله واحد امنیت کد 

 .مجاز جلوگیری کنیدشما می توانید از دسترسی به فلش توسط افراد غیر 

 مدهای کم توان

 . برای حفظ توان موقعی که فلش در حال استفاده نمی باشد دو مرحله حالت کم توان در دسترس می باشد

  حالتهای انتظار قابل تنظیم

برای بدست اوردن بهترین عملکرد سرعت  CPU حالتهای انتظار قابل تنظیم می توانند بر اساس فرکانس 

 .نظیم شونداجرایی ممکن ت

                                                           
8 - DATA MANUAL 
9 - CSM 
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برای بهبود عملکرد اجرای کدهای خطی در نظر گرفته شده   62یک مد خط لوله ای : عملکرد بهینه شده

 .است

 : O T P حافظه

این بلوک می  می باشد که می تواند برای دیتا یا کد استفاده شود.  1Kx16شامل یک بلوک  OTP حافظه

 .می باشد تواند یکبار برنامه ریزی شود و غیر قابل پاک شدن

 : O T P مدهای توان فلش و

   00حالت ریست

ز پمپ مداری است منظور ا ) این حالتی است که بعد از ریست قطعه اتفاق می افتد.در این حالت بانک و پمپ

یک دستور  هستند.)کمترین توان(   SLEEP(در مددمی فرست CPU از حافظه خارج و به اکه کد یا داده ر

این دسترسی  فلش را از این مد خارج می کند./ OTP یک واکشی از حافظه فلش یا CPU خواندن توسط

 .به طور خودکار یک تغییر در مد توان به منظور فعال کردن یا خواند مد وارد می کند

 حالت استندبای

یا یک واکشی  CPU در این حالت بانک و پمپ در حالت مد استندبای قرار دارند.یک دستور خواندن توسط

را از این مد خارج می کند.این دسترسی به طور خودکار یک تغییر در مد توان  / OTP حافظه فلش، فلشاز 

 .به منظور فعال کردن یا خواند مد وارد می کند

 حالت فعال یا خواندن

 زمانهای انتظار برای خواندن . )باالتری توان( در این حالت بانک و پمپ در حالت مد توان فعال هستند

CPU  ها توسط رجیسترهای دستورالعمل 60واکشیوFBANKWAIT , FOTPWAIT   تنظیم می

 .شوند

                                                           
10 - PIPELINE 
11- SLEEP 
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یک مکانیسم پیش واکشی که خط لوله فلش نامیده می شود می تواند برای بهبود عملیات واکشی کدهای 

 .خطی استفاده شود

ن یکسانی در مد توا/OTP در طی خواندن یا اجرای دستورالعمل از روی فلش و پمپ  /OTP بانک فلش

 .هستند. شما می توانیدحالت توان جاری را به صورت زیر عوض کنید

را از یک مد باالتر به یک مد پایینتر تغییر دهید.این   PWRبیتهای مد برای انتقال به یک مد توان پایینتر:

یک کد  به وسیله را به حالت کم توان تر انتقال می دهد.این رجیستر باید  /OTP  تغییر فورا بانک فلش

 .دستیابی شود OTP /اجرایی خارج از حافظه فلش

 :راه وجود دارد دو برای انتقال از یک حالت پایین تر به یک حالت باالتر 

ا به حالت باالتر ر /OTP از یک حالت پایین تر به باالتر.این دسترسی حافظه فلش  FPWRتغییر رجیستر

این دسترسی به طور خودکار  خواند یا واکشی برنامه.به وسیله  /OTP بی به حافظه فلشمی اورد. دستیا

حافظه را به حالت فعال وارد می کند. هنگامیکه از یک حالت با توان پایین تر به حالت باال تر حرکت می 

کنیم یک تاخیر وجود دارداین تاخیر برای این است که به فلش اجازه دهد تا در حالت باالتر پایدار شود الزم 

ن آبه طور خودکار از پاسخ به  CPU اتفاق بیافتد /OTP این حین یک دسترسی به فلشاست. اگر در 

و   FSTDBYWAITبه وسیله رجیسترهای ممانعت می کند تا تاخیر کامل شود. مدت زمان تاخیر

FACTIVEWAIT .مقدار تاخیر برای حرکت از حالت تعین می شود SLEEP  به استندبای به وسیله

همچنین مقدار تاخیر برای حرکت از حالت استندبای به  تعیین می شود. FSTDBYWAIT رجیستر

 SLEEP مقدار تاخیر حرکت از حالت.  تعیین می شود  FACTIVEWAIT حالت فعال توسط رجیستر

 FACTIVEWAIT+FSTDBYWAIY به فعال برابر است با

                                                                                                                                                                                      
12 -execute 
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 OTP   هحافظمدهای دیاگرام  0-0

 

  O T P عملکرد فلش و

 به صورتهای زیر انجام می شود  CPU خواندن عملیات واکشی یا

 بیتی 20واکشی دستورات  1.

 بیتی 20یا  61خواندن فضای داده به صورت  2.

 بیتی 61خواندن فضای برنامه به صورت 3.

 

هنگامی که فلش در حالت فعال می باشد یک دسترسی خواندن یا واکشی به نقشه بانک حافظه می تواند به 

 : بندی شودسه مدل زیر دسته 
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