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چکیده
 Multiprocessingمختص به پردازندههایی می باشد که دارای چند هسته بوده و این پردازندهها به طور
همزمان میتوانند بطور مستقل بخشی از پردازش را به عهده گیرند و یا چند عمل مستقل را انجام دهند .طراحی
این نوع پردازنده ،امروزه بسیار گسترش یافته به طوری که شرکت های بزرگ طراحی مانند  TIبرای افزودن
کاراییهای بیشتر به این سمت رفته اند .برای مثال شرکت  TIهسته  ARMو  DSPرا کنار هم قرار داده تا بتواند
هم به آسانی  Peripheralهای مختلفی را پشتیبانی کند و هم بتواند قدرت پردازش را حفظ کند.

این

میکروکنترلر دارای یک پردازندهی  ARMو یک پردازنده  DSPمی باشد .پردازنده  ARMنوع  cortex M3و
پردازنده  DSPنیز از نوع  C28میباشد .حداکثر سرعت کالک برای  ، C28برابر با  150Mو برای  M3نیز
 100Mمیباشد.همچنین برای کارکرد صحیح باید کالک  C28و  M3مضرب یکدیگر باشند .مثال میتوان C28
را روی  150Mو  M3را روی  75Mتنظیم نمود .پردازندههای  M3و  C28هر کدام دارای Boot ROM
مستقل هستند.هر  ROMدارای قسمتی از یک حافظه است که توسط شرکت  TIنوشته شده و هر بار که پردازنده
روشن شده و یا  RESETشود ،وظیفه راه اندازی سیستم را به عهده دارد Boot loader .به عنوان یک برنامه
مقداردهی اولیه به کار می رود تا با پرش به آدرس شروع برنامه ،آن را روی  RAMیا فلش آغاز کند .در این
پردازنده چون دو هسته  M3و  C28داریم ،هسته ( MASTER )ARMدر ابتدا توسط  M3 Boot ROMراه
اندازی می شود و  C28در حالت  RESETقرار گرفته است.با راه افتادن  M3این هسته با استفاده از دستورات
( IPCپروتکل ارتباطی بین هسته های یک پردازنده از نوع  IPCمیباشد) یک دستور به  C28ارسال کرده و این
هسته را از حالت ریست در میآورد .بعد از آن  C28شروع به  loadشدن توسط  C28 Boot ROMکرده و در
حالت  idleمیماند .اکنون با ارسال دستور از طرف  M3این پردازنده میتواند اجرای کد را شروع کند .رجیسترهای
این پردازنده برای جلوگیری از ایجاد باگ های نرم افزاری و تغییر محتوای رجیستر های مهم ،از ویژگی write
 protectionاستفاده میکند .در هسته  M3نوشتن بر روی رجیستر ها غیر ممکن است .مگر اینکه ابتدا با لود
کردن مقدار  0XA5A5A5A5روی رجیستر  MWRALLOWنوشتن بر روی رجیسترهای پردازنده امکانپذیر
گردد .برای فعال شدن عمل نوشتن روی رجیسترها در هسته  C28نیز از دستوری به نام  EALLOWاستفاده
شده که با اجرای آن بیت  EALLOWیک شده و امکان نوشتن بر روی رجیسترهای  C28فراهم میگردد(قفل
حفاظتی باز میشود).
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مقدمه

میکروکنترلرهای کنسرتو از سه زیرسیستم تشکیل شده است :زیرسیستم اصلی ،زیرسیستم کنترل و زیرسیستم
آنالوگ .در حالی که به هرکدام از زیرسیستم های اصلی و کنترل ،حافظههای محلی و امکانات جانبی اختصاص
داده شده است ،آنها همچنین میتوانند اطالعات و اتفاقات بین حافظههای مشترک و امکانات جانبی را به اشتراک
بگذارند .زیرسیستم آنالوگ دارای  1مبدل  ADCو  6مقایسه کننده آنالوگ می باشد .هردو زیرسیستم اصلی و
کنترل از طریق باس رابط مشترک آنالوگ( )ACIBبه زیرسیستم آنالوگ دسترسی دارند .بلوک های NMI
ارتباطات رویدادهای مهم را به پردازندههای زیرسیستم اصلی و کنترل وتایمر  watch dogارسال میکند .بلوک
ریست برای پاسخگویی به ریست  NMIتایمر ،watch dogریست خارجی و بقیه رویدادها برای راه اندازی
پردازنده های زیرسیستم ها و بردن تراشه به یک حالت شناخته شده به کار می رود.بلوک های تولیدکننده ی
کالک نیز از حالت های کم توان متعدد پشتیبانی می کنند.جایی که کالک پردازنده ها و لوازم جانبی به منظور
مدیریت مصرف می توانند کم شوند یا بایستند.شکل  0-0بلوک دیاگرام کاربردی این پردازنده را نشان میدهد.
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شکل .0.0بلوک دیاگرام کاربردی
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 )1.1زیرسیستم اصلی
زیرسیستم اصلی شامل ، µDMA، Cortex-M3 CPUکنترل کننده وقفه برداری تودرتو( ، )NVICامکانات
جانبی  Cortex-M3و حافظه محلی می شود.عالوه براین پردازنده  Cortex-m3و  µDMAمی توانند از
طریق منابع مشترک به زیرسیستم کنترل دسترسی داشته باشند.این منابع مشترک عبارت اند از( IPC:فقط
 RAM، )CPUپیام و  RAMمشترک.همچنین می توانند نتیجه ی رجیسترهای  ADCرا از طریق باس رابط
مشترک آنالوگ( )ACIBبخوانند.و یا رویداد هارا از بلوک  NMIدریافت وبه بلوک  RESETارسال کند.

شکل .0.1زیرسیستم اصلی
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 )1.2پردازنده cortex m3
پردازنده 11بیتی  cortex m3دارای کارایی باال،کنترل سریع وقفه و دسترسی به امکانات جانبی ارتباطی مختلف
(شامل Ethernetو  )USBمی باشد .پردازنده  cortex m3دارای ویژگی واحد محافظت حافظه( )MPUمی
باشد .پل باس مجاور واحد محافظت حافظه ( )MPUمی تواند مسیر دستورالعمل های برنامه ( )programو
دیتا ( )dataرا بر روی باس های  I-CODEو  D-CODEکه به  Boot ROMو  Flashمتصل هستند را تعیین
کند .بقیه دیتا عموما از طریق باس سیستم  cortex m3به  RAMهای محلی متصل می باشند.باس سیستم
همچنین به بلوک منابع مشترک(همانند زیر سیستم کنترل) و به زیرسیستم آنالوگ از طریق  ACIBدسترسی
دارد.پل باس دیگری به چرخه های باس از باس سیستم  cortex m3و باس  µDMAاجازه دسترسی به امکانات
جانبی زیرسیستم باس اصلی را از طریق باس  APBو یا باس  AHPمی دهد.اکثر اینتراپت های cortex m3
از  NVICمی آیند.این واحد درخواست های وقفه از امکانات جانبی را مدیریت و اولویت های کنترلی را تعیین
می کند.همچنین چندین استثنا توسط پردازنده  cortex m3تولید شده است که می تواند بعد از تعیین اولویت
با بقیه درخواست ها درون ، NVICبه عنوان اینتراپت به  cortex m3بازگردند.همچنین سه سطح از وقفه های
اولویت ثابت وجود دارد که باالترین اولویت ( )level 3می باشد که به ریست های

 M3PORRSTو

 M3SYSRSTاز بلوک ریست داده می شود.اولویت بعدی ( )level 2به  M3NMIINTاز بلوک  NMIاختصاص
داده شده است .اینتراپت  )Hard Fault( M3HRDFLTبه اولویت  level 1اختصاص داده شده است و به دلیل
یکی از استثناهای خطای وضعیت (مدیریت حافظه،خطای باس) ایجاد می شود .به دلیل اینکه آنها فعال یا به
طور مناسب سرویس دهی نشده اند.
پردازنده  cortex m3دارای دو حالت کم توان است :خواب و خواب عمیق

 DMA )1.3و  NVICدر cortex m3
ماژول ( )µDMAیا دسترسی مستقیم به حافظه در پردازنده  cortex m3یک روش سخت افزاری از انتقال
اطالعات بین امکانات جانبی ،بین حافظه ،و بین امکانات جانبی و حافظه ،بدون مداخله پردازنده را فراهم می کند.
 NVICکنترل وقفه ها را مدیریت و اولویت بندی میکند.
دستگاه های جانبی  cortex m3از روش دست دادن( )handshakingبرای هماهنگ کردن درخواست های
انتقال داده با  µDMAاستفاده می کنند .اگر یک کانال  DMAبرای دادن امکانات جانبی فعال باشد،
 REQ/DONEامکانات جانبی باعث انتقال اطالعات خواهد شد.به این صورت که یک درخواست  IRQاز µDMA
برای  NVICممکن است ارسال شود برای اعالم به  cortex m3که انتقال کامل شد .اگر یک کانال  DMAبرای
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دادن امکانات جانبی فعال نباشد REQ/DONE ،مستقیما  IRQرا برای  NVICدرایو خواهد کرد.بنابراین پردازنده
 Cortex-M3می تواند اطالعات را انتقال دهد .برای آن دسته از لوازم جانبی که توسط  µDMAپشتیبانی نمی
شوند IRQ،ها به طور مستقیم به  NVICعرضه می شوند .این مورد برای هر دو  ،watchdog Timerارتباط
 I2C ، CANو اینتراپت های ارسالی ] ADCINT[8:1مبدل های آنالوگ به دیجیتال از زیرسیستم آنالوگ نیز
صادق است.تایمر ، NMI watchdogهیچ رویدادی را به  µDMAویا  NVICنمی فرستد بلکه فقط برای بلوک
ریست ارسال میکند.

 )1.4اینتراپت های cortex m3
درون دیتاشیت این پردازنده شکل مربوط به اینتراپت ها ی این پردازنده آمده است که این شکل  ،تمام وظایف
اینتراپت ها برای پردازنده ی  cortex m3را نشان می دهد.بیشتر اینتراپت ها( )011-06به درخواست وقفه ی
دستگاه های جانبی پردازنده ی  cortex m3مربوط می شود 05.اینتراپت اول ( ، )05-0استثناهای تولیدی
پردازنده ،توسط خود هسته ی  cortex m3می باشد.

 )1.5جدول cortex m3 vector
به هر وقفه ی محیطی یک آدرس آفست اختصاص داده شده است .که شامل مکان کنترل وقفه ی محیطی (نسبت
به جدول پایه  )vectorبرای آن وقفه ی خاص (شماره ی  )vector 011-06می باشد.
به طور مشابه به هر وقفه ی استثنا از جدول مربوطه (شامل ریست) یک آدرس آفست اختصاص داده شده است
که شامل شامل مکان کنترل وقفه ی محیطی (نسبت به جدول پایه  )vectorبرای آن وقفه ی خاص (شماره ی
 )vector 05-0می باشد .عالوه بر وقفه های برداری ،جدول  vectorدارای مقدار اولیه  stack pointerدر
مکان  1جدول نیز می باشد.طبق ریست سیستم ،جدول پایه ی  vectorدر آدرس  0x0000 0000معین شده
است.نرم افزار ممتاز می تواند در رجیستر آفست جدول  )VTABLE( vectorبنویسد تا آدرس شروع جدول
 vectorرا به مکان دیگری از حافظه در رنج  0x0000 0200تا 0x3FFF FE00تغییر دهد.باید به این نکته
توجه شود که در هنگام پیکربندی رجیستر  offset، VTABLEباید در مرز  512 byteقرار گیرد.
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 (2بررسی زیر سیستم آنالوگ
زیر سیستم آنالوگ شامل دو عدد ماژول 01بیتی  ADCو  6مقایسه گر با  DACداخلی  01بیتی می باشد.هر
ماژول  1 ، ADCمدار  sample and holdو  1مقایسه گر به عالوه یک  DACداخلی 01بیتی دارد.زیرسیستم
آنالوگ توسط باس رابط مشترک آنالوگ( )ACIBدر دسترس است ACIB.وظیفه ی انتقال تریگرهای فعال ساز
زیرسیستم کنترل به زیرسیستم آنالوگ و انتقال وقفه های فعال ساز زیرسیستم آنالوگ را به هر دو سیستم کنترل
و اصلی دارد.همچنین  ACIBرجیسترهای آنالوگ خواندن  /نوشتن دیتا و نتیجه ی تبدیل  ADCرا نیز انتقال می
دهد.
شکل زیر بلوک دیاگرام زیرسیستم آنالوگ را نشان می دهد.

شکل0.2

بلوک دیاگرام زیرسیستم
آنالوگ
11

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم:
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