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Περίληψη
Η διπλωματική αυτή εργασία πραγματεύεται την σχεδίαση ενός
μικροϋπολογιστικού συστήματος, βασισμένο στον επεξεργαστή ARM
SAM3U4E της εταιρίας Atmel. Για την επίτευξη του στόχου αυτού,
χρησιμοποιήθηκε το περιβάλλον ανάπτυξης του επεξεργαστή από την
ATMEL, το SAM3U-EK.
Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί το εισαγωγικό κεφάλαιο όπου γίνεται περιγραφή των απαιτήσεων του συστήματος καθώς και η ανάλυση
του υλικού που επιλέχθηκε και των δυνατοτήτων του. Επιπλέον, δίνεται μια σύντομη περιγραφή του τελικού συστήματος, των στοιχείων
που το απαρτίζουν, και εξηγούνται οι βασικές λειτουργίες του.
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο επεξεργαστής που χρησιμοποιήθηκε, η πλατφόρμα ανάπτυξης και τα στοιχεία που την συγκροτούν. Επίσης περιγράφεται η λειτουργία της δοκιμαστικής πλακέτας
ως παλμογράφος.
Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται ο τρόπος προγραμματισμού της
πλακέτας και ο κώδικας εκκίνησης. Εν συνεχεία δίδεται ο κώδικας που
αναπτύχθηκε έτσι ώστε να χρησιμοποιείται η οθόνη του συστήματος
καθώς και ο Α/Ψ μετατροπέας.
Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται λεπτομερής περιγραφή των λειτουργιών του συστήματος και των βασικών στοιχείων που το απαρτίζουν. Εστιάζουμε στο σύστημα γραφικής απεικόνισης και διασύνδεσης
του επεξεργαστή με αυτό.
Στο πέμπτο κεφάλαιο συνοψίζεται το έργο αυτό και παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που εξάχθηκαν από αυτήν την μελέτη.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Ο στόχος.
Η αυξανόμενη χρήση και ζήτηση ενσωματωμένων συστημάτων
στην καθημερινή μας ζωή, καθώς και η διαπίστωση ότι οι χρήστες τους
έχουν ολοένα και περισσότερες απαιτήσεις από αυτές, οδήγησε στην
παρούσα εργασία. Ο σκοπός αυτού του έργου λοιπόν, ήταν η υλοποίηση ενός σύγχρονου ηλεκτρονικού συστήματος, μεγάλων δυνατοτήτων
που να στηρίζεται σε έναν επεξεργαστή ARM. Πρόθεση μας ήταν η
κατανόηση όλων των απαραίτητων σταδίων που είναι αναγκαία για
την υλοποίηση ενός απολυτά αυτονόμου και λειτουργικού μικροϋπολογιστικού συστήματος. Επιπλέον, έγινε μια προσπάθεια χρήσης νέων
εργαλείων που πιθανόν να μπορούν να προστεθούν στο εργαστήριο
ηλεκτρονικών εφαρμογών για μελλοντική χρήση, σε ασκήσεις ή σε άλλες αντίστοιχες εργασίες, και ιδιαίτερα σε ο,τι αφορά την ενασχόληση
με επεξεργαστές ARM.
Προκειμένου λοιπόν να επιτύχουμε τον στόχο μας δημιουργικά,
αποφασίσαμε να προσαρμόσουμε την μελέτη αυτή σε ένα πιο απτό
και συγκεκριμένο παράδειγμα. Προσεγγίσαμε την σχεδίαση ένος ολοκληρωμένου συστήματος που θα μπορεί να προγραμματισθεί για να
λειτουργεί ως παλμογράφος. Θέσαμε κάποιες προδιαγραφές που θεωρήσαμε ότι ένας σημερινός παλμογράφος θα πρέπει να έχει, και εν
συνεχεία έγινε μια ερευνά σχετικά με την βέλτιστη υλοποίηση λαμβάνοντας υπόψιν ως περιοριστικούς παράγοντες το κόστος και τις
ελάχιστες δυνατότητες που πρέπει να έχει μια τέτοια συσκευή.

1.2 Στοιχεία τελικού συστήματος.
1.2.1 Απαιτήσεις.
Δεδομένου του μικρού κόστους της κατασκευής και
απαιτήσεων του συστήματος, έπρεπε να καταφύγουμε
όπου ο μικροελεγκτής θα είχε συγκεντρωμένες όσο το
ρισσότερες αρμοδιότητες και λειτουργίες. Παρόλα αυτά,

των μεγάλων
σε μια λύση
δυνατόν πεη υλοποίηση
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Σχήμα 1.1: Ένας φορητός παλμογράφος

στηριζόμενη αποκλειστικά πάνω στον επεξεργαστή (one chip solution)
είναι αδύνατη. Επομένως οι διεργασίες του συστήματος χωριστήκανε
σε 2 κατηγορίες, στις λειτουργικές και στις διεργασίες απεικόνισης.
Με αυτόν τον τρόπο, ο μικροελεγκτής αναλαμβάνει όλες τις διεργασίες
επεξεργασίας δεδομένων και επικοινωνίας με εξωτερικές συσκευές, ενώ
υπάρχει ένα αφοσιωμένο σύστημα διαχείρισης γραφικών στην οθόνη,
που στηρίζεται στην επεξεργαστική δύναμη ενός FPGA, και συνεργάζεται με μια εξωτερική μνήμη. Μία ακόμη δυνατότητα που θέλαμε να έχει
το παρόν σύστημα ήταν κάποιου είδους επικοινωνία με ανεξάρτητες
συσκευές με τέτοιο τρόπο, που θα μπορεί να μεταβιβάζει τα δεδομένα
του συστήματος προς τα έξω.
Όλα τα παραπάνω θα έπρεπε να μπορούν να λειτουργήσουν με
χαμηλή κατανάλωση, αφού το σύστημα θα έπρεπε να είναι φορητό.
Έχοντας λοιπόν όλα τα παραπάνω κατά νου, διαμορφώθηκαν οι εξής
απαιτήσεις:
• Επεξεργαστής μεγάλης υπολογιστικής ισχύος και χαμηλής κατανάλωσης και με ενσωματωμένο αναλογικό σε ψηφιακό μετατροπέα.
• Έγχρωμη οθόνη υγρών κρυστάλλων
• Υποδοχή κάρτας SD

1. Εισαγωγή
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• FPGA ικανό να λειτουργήσει σαν επεξεργαστής γραφικών για την
οθόνη.
• Σύστημα φόρτισης και τροφοδοσίας της πλακέτας.
1.2.2 Προδιαγραφές συστήματος.
Σε ό,τι αφορά τον επεξεργαστή, η επιλογή ενός μικροελεγκτή
της οικογενείας ARM έγινε για δυο λογούς. Αφενός επειδή μας παρέχει πολλές δυνατότητες, αφετέρου δε, επειδή οι επεξεργαστές αυτοί
έχουν μεγάλη απλότητα ως προς την αρχιτεκτονική τους και τον προγραμματισμό. Ο μικροελεγκτής λοιπόν που ήταν καταλληλότερος για
την εφαρμογή μας ήταν ο SAM3U4E από την Atmel, καθώς έχει πολλά
χρήσιμα περιφερειακά.
Πέραν του επεξεργαστή, η οθόνη χρειάζεται ένα ξεχωριστό σύστημα για την επεξεργασία των δεδομένων της, για να επιτύχουμε την
ταχύτητα ανανέωσης της εικόνας που επιθυμούμε. Εάν είχε φορτωθεί και με αυτή την διεργασία ο επεξεργαστής θα προέκυπταν δυο
επιπλέον προβλήματα. Αρχικά, η ταχύτητα ανανέωσης της οθόνης θα
ήταν πολύ αργή λόγω της αργής μετάδοσης πληροφοριών από τον επεξεργαστή. Επιπλέον, ο επεξεργαστής θα ήταν απασχολημένος σχεδόν
αποκλειστικά με την επικοινωνία με την οθόνη, και θα αδυνατούσε
να κάνει τις υπόλοιπες διεργασίες που τυχόν να του αναθέταμε. Επομένως, προτάθηκε ένα FPGA, το ΜΑΧ ΙΙ της Altera, που μας λύνει
τα παραπάνω προβλήματα, και δεν προσθέτει ιδιαίτερη πολυπλοκότητα στο σύστημα. Για να λειτουργήσει αυτό το σύστημα απεικόνισης
γραφικών σωστά, ήταν επίσης απαραίτητη μια μνήμη RAM αρκετά μεγάλη ώστε να χωράει την πληροφορία των pixels της οθόνης ανά πάσα
στιγμή.
Από πλευράς συνδεσιμότητας με άλλες συσκευές θεωρήσαμε ως
απαραίτητο στοιχείο μια υποδοχή κάρτας micro SD, η οποία συνδέεται
με στον επεξεργαστή. Για τον προγραμματισμό της πλακέτας, κρίθηκε
αναγκαία μια θύρα για το JTAG του επεξεργαστή. Έτσι εξασφαλίζεται
η δυνατότητα επαναπρογραμματισμού της πλακέτας για οποιαδήποτε
διαφορετική μελλοντική χρήση.
Τέλος, για την τροφοδοσία βρέθηκε το ολοκληρωμένο MCP73831
της Microchip, που ουσιαστικά είναι ένας ελεγκτής φόρτισης μπαταρίας λιθίου ενός κελιού για χαμηλού κόστους και περιορισμένου χώρου
εφαρμογές.
Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, το σύστημα έχει τις παρακάτω
προδιαγραφές:

1. Εισαγωγή
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• Επεξεργαστής ARM SAM3U4E 32-bit MCU 1GHz 128kByte Flash
μνήμη.
• Οχτώ 12-bit και οχτώ 10-bit Α/Ψ μετατροπείς.
• FPGA MAX II Altera
• Σύστημα φόρτισης και τροφοδοσίας της πλακέτας.

1.3

Η δοκιμαστική πλακέτα.

Προκείμενου να εξοικειωθούμε με τον επεξεργαστή ασχοληθήκαμε
με τον προγραμματισμό της SAM3U-EK, της αναπτυξιακής πλακέτας
από την Atmel με τον επεξεργαστή που χρησιμοποιήσαμε. Ο σκοπός
μας ήταν να δοκιμάσουμε τις δυνατότητες του επεξεργαστή και να
καταλάβουμε την αρχιτεκτονική του και τους περιορισμούς του.
Για να το καταφέρουμε αυτό έπρεπε να χρησιμοποιηθούν ορισμένα εργαλεία που ήταν απαραίτητα για τον προγραμματισμό της
αναπτυξιακής πλακέτας. Τα εν λόγω εργαλεία ήταν:
• Το YAGARTO: ελεύθερο open source περιβάλλον προγραμματισμού για επεξεργαστές ARM που στηρίζεται στην γνωστή πλατφόρμα Eclipse.
• Το μVision 4 της Keil: το λογισμικό που προσφέρει η εταιρία
Keil για τον προγραμματισμό ARM μικροεπεξεργαστών και που
πρότεινε ο κατασκευαστής της αναπτυξιακής πλατφόρμας.
• Το Atmel Studio 6.0 : που είναι το βέλτιστο περιβάλλον για
τον προγραμματισμό επεξεργαστών από την εταιρία Atmel και
παρέχει βιβλιοθήκες για όλα τα περιφερειακά τους, έτοιμες για
χρήση.
• Το SAM Boot Assistant (SAM-BA v2.11): το πρόγραμμα για
τον καθαρισμό της μνήμης του επεξεργαστή και την φόρτωση
δυαδικού κωδικά απευθείας στο επεξεργαστή.
Ο προγραμματισμός του Evaluation Kit έγινε με την χρήση του Atmel
Studio, του μVision και την βοήθεια του SAM-BA, άλλα ασχοληθήκαμε
και με τα ελεύθερα εργαλεία. Παρότι δεν υπήρχε ουσιαστικός λόγος
να χρησιμοποιηθούν όλα τα περιβάλλοντα, θέλαμε να έχουμε μια σαφή
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εικόνα πιο είναι το βέλτιστο, και να το προσαρμόσουμε στα δεδομένα
του εργαστηρίου ηλεκτρονικών εφαρμογών για μελλοντική χρήση από
άλλους φοιτητές.

1.4 Επιπλέον πληροφορίες για το σύστημα.
Όλος ο προγραμματισμός έγινε σε C και σε ASSEMBLY (ARM)
για την δοκιμαστική πλακέτα, ενώ πειραματιστήκαμε με το Altium
Designer 10. Επιπλέον για τη φόρτωση του κώδικα, την ανάλυση και
αποσφαλμάτωση τού χρησιμοποιήθηκε το JTAG της SEGGER, το JLink ARM. Το συγκεκριμένο JTAG παρέχει υποστήριξη αποκλειστικά
για επεξεργαστές ARM τύπου ARM7, ARM9/Cortex-M3.
Τέλος όλα τα παραπάνω υλοποιήθηκαν σε υπολογιστή με λειτουργικό Windows 7, και συνεπώς όλα τα παραπάνω εργαλεία είναι
συμβατά με τα Windows 7.

2. Ο ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ
2.1

Βασικά στοιχεία.

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει η περιγραφή του επεξεργαστή που
χρησιμοποιήθηκε, ανάλυση της αρχιτεκτονικής του και λεπτομέρειες
για τον τρόπο λειτουργίας του. Επιπλέον, θα γίνει μια περιγραφή των
βασικών στοιχείων του και των καταχωρητών του και των περιφερειακών του.
Ο SAM3U4E είναι ένας 32-bit επεξεργαστής της οικογενείας ARM
και κατασκευάζεται από την Atmel. Αποτελεί μέρος της σειράς Cortex
(Μ3), και έχει αρχιτεκτονική και δυνατότητες παρόμοιες με αυτές του
επεξεργαστή του iPhone (Cortex-A8). Κάθε επεξεργαστής ARM σχεδιάζεται εν μέρει από την εταιρία ARM, και εν μέρει από τον εκάστοτε
κατασκευαστή. Τα σχέδια του πυρήνα του επεξεργαστή γίνονται πάντα από την ARM και τα διάφορα περιφερειακά τα προσθέτει ο κατασκευαστής. Ο SAM3U4E παρέχει μια πληθώρα περιφερειακών και
προορίζεται για κυκλώματα που δεν έχουν πολλές εξωτερικές διασυνδέσεις και η πλειονότητα των διεργασιών γίνεται στο chip.
Σχήμα 2.1: Η εξέλιξη των επεξεργαστών ARM
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Συγκεκριμένα, μπορεί να λειτουργήσει σε ταχύτητες μέχρι 96 Mhz
και διαθέτει μια 256 Kbytes εσωτερική Flash Μνήμη. Ακόμη έχει δυνατότητες χαμηλής κατανάλωσης που επιτρέπουν στον επεξεργαστή να
μένει αδρανής (idle) για μεγάλα χρονικά διαστήματα και να εξοικονομεί
ενέργεια. Από περιφερειακά διαθέτει τρεις 16-bit μετρητές (counters),
τέσσερις 16-bit παλμοευρικούς διαμορφωτές (PWM), δυο Α/Ψ μετατροπείς (έναν 10-bit και έναν 12-bit). Επιπλέον, υπάρχει πρόβλεψη για
επικοινωνία μέσω USB 2.0, 4 USART, 1 UART, 2 TWI, δυνατότητα
σύνδεσης καρτών SD καθώς και 96 ακίδες (I/O pins) διασύνδεσης εξωτερικών συσκευών. Από άποψη τροφοδοσίας ο SAM3U4E μπορεί να
λειτουργήσει με ταση τροφοδοσίας από 1.62V έως 3.6V. Επειδή το
σύστημα που σχεδιάζαμε χρειαζότανε τους Α/Ψ μετατροπείς και τις
διάφορες διασυνδέσεις επιλέξαμε τον Cortex-Μ3 της Atmel.
Από προγραμματιστική πλευρά, Ο επεξεργαστής υποστηρίζει το
Thumb-2 instruction set, το οποίο έχει αντικαταστήσει τα παλαιότερα
σετ εντολών των ARM επεξεργαστών, και ως συνέπεια αυτού δεν είναι συμβατός ο κώδικας με τούς προγενέστερους ARM. Παλαιότεροι
μικροελεγκτές από την ARM υποστήριζαν είτε ARM είτε Thumb. Όμως
το κάθε σύστημα εντολών είχε σημαντικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.
Όσα δούλευαν σε ARM mode παρείχαν πλήθος εντολών όμως δεν
μπορούσαν να παράγουν συμπυκνωμένο κώδικα. Αντίθετα, σε Thumb
υπήρχε πολύ μικρό πλήθος εντολών και ήταν πολύ δύσχρηστη γλώσσα.
Η μεταβίβαση λοιπόν, σε νέο instruction set έγινε για να αυξηθεί η
δύναμη και ευελιξία της νέας γενιάς επεξεργαστών ARM. Έτσι συνδυαζόντουσαν τα πλεονεκτήματα και των δύο instruction sets σε ένα
νέο, το Thumb-2.
Παρότι δεν θα ασχοληθούμε τόσο με assembly κώδικα, κρίθηκε
αναγκαίο να γίνει αυτή η διευκρίνιση που δείχνει αφενός μεν γιατί δεν
υπάρχει συμβατότητα με παλαιότερους ARM, και αφετέρου γιατί ένας
μικροελεγκτής σαν τον SAM3U ήταν ιδανικός για την εφαρμογή που
θέλαμε να υλοποιήσουμε.

2.2 Η αρχιτεκτονική του Cortex-M3.
Όπως φαίνεται στο σχήμα παρακάτω, ο μικροελεγκτής χωρίζεται
σε δύο τμήματα, τον πυρήνα και τα περιφερειακά του.
Αρχικά θα αναλυθεί το κομμάτι του πύρινα και έπειτα τα περιφερειακά πού έχει η συγκεκριμένη υλοποίηση και που χρησιμοποιήθηκαν
για την συγκεκριμένη εργασία. Ο διαχωρισμός αυτός έγινε για πιθανές
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Σχήμα 2.2: Η αρχιτεκτονική του Cortex-M3

μελλοντικές εργασίες που θα σχεδιαστούν με ένα Cortex-M3 που όμως
είναι από υλοποίηση άλλης εταιρίας, μιας και ο πυρήνας είναι πάντα
ίδιος.
Ο πυρήνας όπως έχουμε προαναφέρει είναι 32-bit, εχει 32-bit data path
και 32-bit καταχωρητές. Η σχεδίαση είναι τύπου Harvard architecture,
δηλαδή έχει ξεχωριστό instruction και data bus. Αυτό δίνει την δυνατότητα στον επεξεργαστή να εκτελεί εντολές ενώ παράλληλα διαχειρίζεται δεδομένα, και συνεπώς αυξάνει δραματικά την ταχύτητα του
επεξεργαστή διότι η πρόσβαση στα δεδομένα δεν επηρεάζει την προσπέλαση των εντολών. Παρόλα αυτά, το data και instruction bus μοιράζονται την ίδια μνήμη, και συνεπώς δεν είναι εφικτό να δεσμεύσεις
8Gb μνήμης επειδή οι δίαυλοι είναι ξεχωριστοί. Εάν είναι απαραίτητη
μεγαλύτερη μνήμη, ο κατασκευαστής έχει μεριμνήσει δίνοντας την δυνατότητα εξωτερικής μνήμης cache και μάλιστα υποστηρίζει και big
και little endian συστήματα.
Επιπλέον, ο Cortex-M3 έχει 16 καταχωρητές (R0-R15). Οι R0 εως
και R12 είναι οι καταχωρητές γενικού σκοπού που είναι 32-bit καταχωρητές δεδομένων. Ο R13 είναι ο δείκτης στοίβας (stack pointer). Στην
πραγματικότητα πρόκειται για δύο καταχωρητές, τον MSP (Main Stack
Pointer) και τον PSP (Process Stack Pointer), που ανά πάσα στιγμή το
σύστημα έχει τον έναν κρυφό και των άλλον σαν R13. Ο πρώτος είναι
ουσιαστικά ο δείκτης που χρησιμοποιείται για το λειτουργικό και τις
εξαιρέσεις του συστήματος, ενώ ο δεύτερος είναι για εφαρμογές του
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χρήστη. Ο R14 είναι ο link register, δηλαδή ο καταχωρητής όπου αποθηκεύεται η διεύθυνση επιστροφής, όταν καλείται μια υπορουτίνα. Ο
R15 είναι ο μετρητής προγράμματος (program counter), ο καταχωρητής
δηλαδή που έχει την τρέχουσα διεύθυνση προγράμματος. Ο R15 μπορεί να αλλάζει από τον χρήστη για να γίνεται έλεγχος της ροής του
κώδικα.
Πέραν των καταχωρητών γενικού σκοπού, ο Cortex-M3 έχει και
καταχωρητές ειδικού σκοπού όπως οι program status registers (PSRs),
οι interrupt mask registers (PRIMASK, FAULTMASK, BASEPRI) και
καταχωρητές ελέγχου όπως ο CONTROL register. Αυτοί οι καταχωρητές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κανονική προσπέλαση
πληροφοριών και δίνεται πρόσβαση σε αυτούς μόνο μέσω ειδικών εντολών. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να αναφερθούμε λίγο στις καταστάσεις
Σχήμα 2.3: Ένα απλοποιημένο σχέδιο του πυρήνα

λειτουργίας του (Operation modes). Ο Cortex-M3 έχει δύο καταστάσεις
λειτουργίας, το thread mode και το handler mode, που ουσιαστικά
καθορίζουν αν ο επεξεργαστής τρέχει μια απλή εφαρμογή, μία συνάρτηση εξαίρεσης η μια διακοπή. Όμως, εκτός από τις δύο καταστάσεις
λειτουργίας υπάρχουν και δύο επίπεδα δικαιωμάτων πρόσβασης, το
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επίπεδο χρήστη (user level) και το επίπεδο αυξημένων δικαιωμάτων
(priviledged level). Σε handler mode είμαστε αναγκαστικά σε priviledged
επίπεδο, ενώ σε thread mode μπορούμε να επιλέξουμε.
Για να γίνει η εναλλαγή από το ένα επίπεδο στο άλλο χρησιμοποιείται ο καταχωρητής CONTROL. Τα επίπεδα ασφαλείας σχεδιάσθηκαν για να αυξηθεί η αξιοπιστία του συστήματος, εμποδίζοντας την
χρήση ορισμένων καταχωρητών από προγράμματα και διασφαλίζοντας
την σταθερότητα του συστήματος.
Ο Cortex-M3 έχει ενσωματωμένο μέσα του ένα controller διακοπών που λέγεται NVIC (Nested Vectored Interrupt Controller). Αυτός
παρέχει πολλές δυνατότητες στον επεξεργαστή, όπως είναι η ταχύτατη
χωρίς καθυστέρηση προσπέλαση και προσφέρει δυνατότητες ιεράρχησης των διακοπών μέσω μασκών.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό του επεξεργαστή είναι ότι έχει προκαθορισμένη διευθυνσιοδότηση της μνήμης. Αυτό επιτρέπει εύκολη και
γρήγορη πρόσβαση σε λειτουργίες και συσκευές με απλές εντολές προσπέλασης στην μνήμη. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται ο διαχωρισμός
της μνήμης.
Σχήμα 2.4: Η διευθυνσιοδότηση της μνήμης

Βέβαια, αυτός ο διαχωρισμός δεν είναι πάντοτε αυστηρός. Για
παράδειγμα, δεδομένα μπορούν να αποθηκευθούν στην περιοχή που
είναι δεσμευμένη για κώδικα, και παράλληλα ο κώδικας μπορεί να
εκτελεσθεί από την διευθύνσεις δεσμευμένες για την εξωτερική RAM.
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2.3 Η αρχιτεκτονική του SAM3U4E.
Όπως είχαμε περιγράψει και λίγο πιο πάνω, ενώ ο πυρήνας σχεδιάζεται από την ARM, η υλοποίηση και τα περιφερειακά είναι θέμα
του κατασκευαστή. Επιπλέον, λόγω των περιφερειακών που παρέχει
η συγκεκριμένη υλοποίηση, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούμε με λεπτομέρεια σε ό,τι χρησιμοποιήσαμε.
2.3.1

Ο 10-bit Α/Ψ μετατροπέας του SAM3U4E.

Η βασικότερη περιφερειακή συσκευή του επεξεργαστή που χρειάστηκε για αυτό το σύστημα ήταν ο Α/Ψ μετατροπέας. Ο SAM3U4E
διαθέτει 2 τέτοιους μετατροπείς έναν 10-bit και έναν 12-bit. Και οι δύο
αυτοί μετατροπείς έχουν 8 κανάλια δηλαδή μπορούν να κάνουν μετατροπές από αναλογικό σήμα σε ψηφιακό σήμα σε 8 διαφορετικές
γραμμές. Ο 10-bit μετατροπέας είναι τύπου successive approximation,
Σχήμα 2.6: Η δομή ενός successive approximation Α/Ψ μετατροπέα

δηλαδή κάνει διαδοχικές προσεγγίσεις του αναλογικού σήματος μέχρι
να καταλήξει στην ψηφιακή τιμή που αντιστοιχεί στην είσοδο. Για να
μην υπεισέλθουμε σε λεπτομέρειες που δεν μας είναι απαραίτητες, θα
κάνουμε μια μικρή ανάλυση του τρόπου λειτουργίας.
Αρχικά ένας μετατροπέα διαδοχικών προσεγγίσεων αποτελείται
από:
• Έναν συγκριτή μεταξύ της τάσης εισόδου και της τιμής στην έξοδο
ενός Ψ/Α μετατροπέα.
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• Ένα κύκλωμα καταχωρητών που κάνει τις διαδοχικές προσεγγίσεις για τον μετατροπέα και λέγεται SAR (successive approximation
register).
• Έναν Ψ/Α μετατροπέα που δέχεται ως είσοδο την τιμή του SAR
και τροφοδοτεί την έξοδό του στον συγκριτή.
Ο SAR αρχικοποιείται έτσι ώστε το πιο σημαντικό ψηφίο (MSB)
της μετατροπής να είναι 1 και όλα τα άλλα ψηφία να είναι 0 και
τροφοδοτεί αυτήν την τιμή στον DAC. Δηλαδή, ο Ψ/Α μετατροπέας
ξεκινάει από το μέσο της τάσης αναφοράς VREF. Έπειτα συγκρίνεται
την τιμή V REF
, μέσω του συγκριτή, με την τάση προς μέτρηση VIN. Αν
2
είναι μεγαλύτερη η VIN, τότε ο SAR δίνει νέα τιμή στον DAC την τιμή
3V REF
, ενώ αν η VIN είναι μικρότερη ψάχνει στο διάστημα με μέσο
4
το V REF
και κάνει την ίδια διαδικασία μέχρις ότου καθορίσει και το
4
λιγότερο σημαντικό ψηφίο (LSB).
Με λίγα λόγια, οι διαδοχικές προσεγγίσεις γίνονται πάντα ψάχνοντας σε σχέση με το μέσο ενός διαστήματος που βρίσκεται η τάση προς
μέτρηση, ακριβώς όπως ένας αλγόριθμος αναζήτησης τύπου διαίρει και
βασίλευε.
2.3.2

Ο 12-bit Α/Ψ μετατροπέας του SAM3U4E.

Ο 12-bit Α/Ψ μετατροπέας, σε αντίθεση με τον προαναφερθέντα,
είναι τύπου Cyclic Pipeline, και έχει κάποια σημαντικά πλεονεκτήματα
απέναντι στον 10-bit μετατροπέα. Η λειτουργία αυτού του είδους του
Σχήμα 2.7: Ένας Α/Ψ μετατροπέας τύπου cyclic pipeline

Α/Ψ μετατροπέα γίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο ουσιαστικά
γίνεται μια αρχική μετατροπή. Μετά η πρώτη μέτρηση μετατρέπεται
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με την βοήθεια ενός Ψ/Α μετατροπέα πάλι σε αναλογική μορφή και
αφαιρείται από την αρχική αναλογική τιμή. Έπειτα γίνεται μια δεύτερη
μετατροπή για να επιτευχθεί μεγαλύτερη ακρίβεια στην μέτρηση.
Ουσιαστικά, πρόκειται για μια βελτίωση του σχεδιασμού ενός
successive approximation μετατροπέα, αφού η δεύτερη μέτρηση του
μετατροπέα γίνεται σε μικρότερο εύρος τιμών από ότι στον SAR. Η
συγκεκριμένη υλοποίηση μπορεί να δίνει τιμές είτε 12-bit είτε 10-bit, και
μπορεί είτε να προγραμματισθεί να δειγματοληπτεί από το λογισμικό
είτε να δέχεται σήμα από τον μετρητή η την PWM του επεξεργαστή.
Όπως λοιπόν είναι προφανές, ο 12-bit μετατροπέας είναι και
πιο ακριβής και πιο ταχύς σε σχέση με τον 10-bit μετατροπέα του
SAM3U4E. Για αυτό τον λόγο στο σύστημα έγινε χρήση του 12-bit
μετατροπέα και ρυθμίστηκε μόνο αυτός. Οι αναλογικές γραμμές του
μετατροπέα είναι πολυπλεγμένες με της γραμμές εισόδου/εξόδου του
επεξεργαστή, και ως συνέπεια αυτού πρέπει να ληφθεί η αντίστοιχη
μέριμνα για την ορθή λειτουργία του μετατροπέα. Για αυτά όμως θα
αναφερθούμε με λεπτομέρεια στο επόμενο κεφάλαιο που θα αναλύσουμε τον προγραμματισμό της δοκιμαστικής πλακέτας.

2.4

Η αναπτυξιακή πλακέτα SAM3U-EK.

Για να καταφέρουμε να κατασκευάσουμε το δικό μας μικροϋπολογιστικό σύστημα, έπρεπε πρώτα να εξοικειωθούμε με τον επεξεργαστή. Για αυτό τον λόγο έγινε ο προγραμματισμός της πλατφόρμας
ανάπτυξης της ATMEL που χρησιμοποιεί τον επεξεργαστή που επιλέξαμε. Προτού λοιπόν υπεισέλθουμε σε λεπτομέρειες σχετικά με τον
προγραμματισμό της πλακέτας της ATMEL, θα κάνουμε μια σύντομη
περιγραφή του συστήματος και των δυνατοτήτων του.
Όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα, η πλακέτα του κατασκευαστή είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να μπορεί να καλύψει ένα μεγάλο εύρος από εφαρμογές, και για αυτόν το λόγο είναι εξοπλισμένη
με μία πληθώρα από περιφερειακά. Συγκεκριμένα, διαθέτει μια οθόνη
αφής υγρών κρυστάλλων ανάλυσης 320 × 240 pixels, μια θύρα USB 2.0,
μια USART και μια UART, είσοδος για μικρόφωνο καθώς και εξόδους
για ηχεία και ακουστικά. Τέλος, διαθέτει και ακίδες για κατευθείαν
σύνδεση με τον επεξεργαστή.
Από την ενασχόληση με πλακέτα αυτή λοιπόν, μπορούμε να εξάγουμε πολλά συμπεράσματα χρήσιμα για την σχεδίαση και κατασκευή
ενός συστήματος που να ικανοποιεί τις δικές μας απαιτήσεις. Ο Α/Ψ
μετατροπέας, η κάρτα SD για την αποθήκευση δεδομένων καθώς και
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οι ακίδες IO του επεξεργαστή είναι τα απαραίτητα για εμάς στοιχεία.
Για αυτό τον λόγο παρουσιάζεται και αναλύεται παρακάτω ο τρόπος
σύνδεσης και επικοινωνίας τους.
Σχήμα 2.8: Η δομή της δοκιμαστικής πλακέτας SAM3U-EK

2.4.1 Η διεπαφή των περιφεριακών του επεξεργαστή.
Αρχικά, θα ασχοληθούμε με την διεπαφή του Α/Ψ μετατροπέα.
Στο σχέδιο της αναπτυξιακής πλακέτας υπάρχει υλοποιημένο το κύκλωμα για την χρήση του Α/Ψ μετατροπέα των 12 και των 10 bit με
εξωτερικό αισθητήρα (probe). Όμως για να μπορεί να γίνει εύκολη η
δοκιμή της λειτουργίας του Α/Ψ μετατροπέα, το κύκλωμα είναι βραχυκυκλωμένο και απαιτεί την αφαίρεση των SMD αντιστάσεων R82
και R84 για την ενεργοποίηση του. Αντί αυτού, είναι συνδεδεμένο ένα
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ποτενσιόμετρο που τροφοδοτεί τον μετατροπέα στη θέση ενός εξωτερικού σήματος. Όπως φαίνεται και στο σχήμα παρακάτω, ο σύνδεσμος
Σχήμα 2.9: Η διεπαφή του Α/Ψ μετατροπέα

CN1 στέλνει δεδομένα στο 3 κανάλι του 12-bit μετατροπέα, το οποίο
μοιράζεται την ακίδα Ι/ΟΒ 4. Αντίστοιχα, ο CN2 στέλνει στο κανάλι
0 του 10-bit Α/Ψ μετατροπέα που μοιράζεται την ακίδα IOB 5. Όπως
λοιπόν είναι φανερό τα κανάλια των μετατροπέων είναι πολυπλεγμένα
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με τις εισόδους/εξόδους. Το γεγονός αυτό δεν μας απασχολεί γιατί οι
γραμμές εισόδου του επεξεργαστή είναι ανοιχτοκυκλωμένες και είναι
μόνο οι μετατροπείς συνδεδεμένοι.
Σχήμα 2.10: Η διεπαφή της SD κάρτας

Στο σχήμα παραπάνω φαίνεται ο τρόπος σύνδεσης της κάρτας
SD. Το σχέδιο είναι αρκετά απλό και υλοποιείται χρησιμοποιώντας τα
IO A και C. 8 γραμμές χρησιμοποιούνται για τα δεδομένα (DATA) και
4 για τις εντολές και τον έλεγχο της κάρτας. Επιπλέον, τροφοδοτείται
με τάση VCC και έχει και ένα ρολόι. Μια άλλη σημαντική πληροφορία
είναι ο μηχανισμός ανίχνευσης ότι υπάρχει κάρτα στην υποδοχή και
εάν έχει ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός προστασίας εγγραφής. Το σήμα
CD σημαίνει Card Detection, δηλαδή ανίχνευση κάρτας. Όταν λοιπόν
είναι σε υψηλή στάθμη, τότε αυτό δηλώνει ότι δεν υπάρχει κάρτα στην
υποδοχή, ενώ όταν είναι γειωμένο το CD υπάρχει συνδεδεμένη κάρτα
στην υποδοχή. Αντίστοιχα το σήμα SD_WP είναι το σήμα προστασίας εγγραφής (SD Write Protection). Έτσι για να μπορεί να γράψει ο
επεξεργαστής την κάρτα πρέπει και τα δυο σήματα να είναι γειωμένα.
Τέλος, έχουμε την διεπαφή του JTAG που είναι ο τρόπος για να
μπορούμε να φορτώνουμε τον κωδικά μας στον επεξεργαστή και να
τον επαναπρογραμματίζουμε για τυχόν μελλοντικές αλλαγές που θα
θέλαμε να κάνουμε στο σύστημα. Το JTAG (Joint Test Action Group)
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είναι ένα πρότυπο της IEEE (1149.1) το οποίο αναπτύχθηκε στα τέλη
της δεκαετίας του 1980, για να βοηθήσει στην επίλυση κατασκευαστικών προβλημάτων σε πλακέτες ηλεκτρονικών στοιχείων. Σήμερα χρησιμοποιείται κυρίως για την αποσφαλμάτωση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Επιπλέον χρησιμοποιείται και για προγραμματισμό επεξεργαστών
ή FPGA όπως γίνεται στην περίπτωση του συστήματος μας. Το κλασσικό JTAG χρησιμοποιεί 4 σήματα για να κάνει όλες τις λειτουργίες του
τα TDI, TMS, TCK, TDO. Η υλοποίση που έχει η αναπτυξιακή πλακέτα έχει 20 ακίδες πού ενώνονται με την γη και την τάση τροφοδοσίας
και αναφοράς. Ο σχεδιασμός αυτός είναι χρήσιμος για το σύστημά μας
Σχήμα 2.11: Η διεπαφή για την σύνδεση με το JTAG

γιατί μπορεί να υλοποιηθεί αυτούσιος χωρίς να χρειαστούν αλλαγές.
Περισσότερα όμως για την χρήση του JTAG στο επόμενο κεφάλαιο,
όπου αναλύεται το λογισμικό και το πως εγκαθιστούμε σωστά τα εργαλεία για να προγραμματίσουμε το σύστημα.

3. Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
3.1

Τα εργαλεία του συστήματος.

Για τον προγραμματισμό της πλακέτας, χρησιμοποιήσαμε διάφορα εργαλεία όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο. Οι λόγοι
που επιχειρήσαμε να πειραματιστούμε με όλα τα εργαλεία ήταν δύο.
Αρχικά, για βρούμε το πιο εύχρηστο αναπτυξιακό περιβάλλον που θα
μας επέτρεπε να εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο τις δυνατότητες του
επεξεργαστή. Επιπλέον, θέλαμε να βρούμε ένα αρκετά απλό στην εκμάθηση τρόπο για να μπορούν μελλοντικοί φοιτητές να ξεκινήσουν να
ασχολούνται με επεξεργαστές ARM. Μετά λοιπόν από πειραματισμούς
καταλήξαμε ότι τα δύο ιδανικότερα περιβάλλοντα είναι το μVision της
KEIL που απαιτεί την αγορά άδειας για την χρήση του, και το Atmel
Studio 6 που το προσφέρει πλέον ο κατασκευαστής.
Το μVision παρέχει πολλές δυνατότητες και επιτρέπει τον προγραμματισμό ARM από διάφορους κατασκευαστές, αλλά η χρήση του
προϋποθέτει την αγορά πολλών βιβλιοθηκών. Αυτό καθιστά τον προγραμματισμό σε αυτό το περιβάλλον εξαιρετικά δύσκολο, αφού πολλές
φορές αναγκαστήκαμε να περιοριστούμε στους πόρους που είχαμε διαθέσιμους.
Από την άλλη, το Atmel Studio, είναι ένα περιβάλλον εξαιρετικά εύχρηστο και λειτουργικό. Παρέχει ό,τι βιβλιοθήκη προβλέπεται
από τον κατασκευαστή και ο κώδικας είναι συνεκτικός και κατανοητός. Επιπλέον δίνει την δυνατότητα δυναμικής προσθήκης βιβλιοθηκών
που χρειάζεται ο χρήστης, χωρίς να φορτώνεται ο κώδικας με άχρηστα για την εφαρμογή κομμάτια. Στο δικό μας παράδειγμα ο ορισμός
των καταχωρητών ελέγχου του Α/Ψ μετατροπέα μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα περιφερειακά του μικροελεγκτή και επομένως επιτρέπει πιο μικρό ευέλικτο κώδικα. Ο μόνος περιορισμός που
υπεισέρχεται είναι ότι η χρήση αυτού του περιβάλλοντος περιορίζεται
στους μικροέλεγκτες της Atmel και τα αναπτυξιακά τους συστήματα.
Ένα ακόμη βασικό εργαλείο για την μεταφόρτωση του κωδικά στο
σύστημα είναι το SAM-BA (SAM Boot Assistant). Αυτό το εργαλείο
το παρέχει ο κατασκευαστής μαζί με την αναπτυξιακή πλακέτα και
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επιτρέπει την πιο απλή φόρτωση κώδικα στους μικροελεγκτές του.
Παρότι τα δυο αναπτυξιακά περιβάλλοντα επιτρέπουν την εγγραφή
του κώδικα στην μνήμη του επεξεργαστή, το SAM-BA έχει πλεονεκτήματα στο τομέα της ταχύτητας και αξιοπιστίας της μεταφόρτωσης του
κώδικα.
Γιαυτό, σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τα τρία αυτά
προγράμματα αποκλειστικά και δεν θα γίνει περαιτέρω λόγος για της
άλλες επιλογές που χρησιμοποιήσαμε έως ότου καταλήξουμε σε αυτά.
3.1.1

Το περιβάλλον μVision 4 της KEIL.

Σχήμα 3.1: Tο μVision 4

Το περιβάλλον της KEIL μVision 4 είναι ένα αναπτυξιακό λογισμικό που παρέχει στον χρήστη εργαλεία απαραίτητα για εφαρμογές ενσωματωμένων συστημάτων. Το περιβάλλον αυτό συμπεριλαμβά-
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νει διάφορα εργαλεία, που έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις πιο
διαδεδομένες αρχιτεκτονικές μικροελεγκτών.
• MDK-ARM: Το εργαλείο για τις οικογένεις επεξεργαστών ARM7,
ARM9 καθώς και ARM Cortex-Mx.
• PK166: Το επαγγελματικό εργαλείο για τους C166, XE166 και
XC2000.
• DK251: Το Keil 251 εργαλείο για συσκευές 251.
• PK51: Τα εργαλεία για τις συσκευές της οικογενείας του 8051.
Επιπλέον, το μVision παρέχει μια πληθώρα από χρήσιμες βιβλιοθήκες και compilers, που επιτρέπουν την δημιουργία συμπυκνωμένου
κώδικα. Για την διευκόλυνση το χρήστη δίνεται η δυνατότητα της εξομοίωσης ενός συστήματος από τον υπολογιστή, έτσι ώστε να γίνεται
εύκολα και γρήγορα η αποσφαλμάτωση, ακόμη και χωρίς το αντίστοιχο
hardware.
Ο χρήστης μπορεί λοιπόν να επιλέξει μεταξύ Simulator Mode και
Target Mode, ανάλογα με το αν θέλουμε να κάνουμε μια εξομοίωση η
να τρέξουμε τον κώδικα στο σύστημά μας.
Σε Simulator Mode το μVision δίνει την δυνατότητα να ελέγχουμε
κάποιες παραμέτρους που στο hardware θα ήταν αδύνατο. Αυτές οι
δυνατότητες είναι:
• Η δυνατότητα δοκιμών χωρίς την προϋπόθεση για το hardware.
• Επιτρέπει το debugging από πρώιμο στάδιο στην σχεδίαση, εξαλείφοντας πολλά σφάλματα στον κώδικα και αυξάνοντας την
αξιοπιστία του software.
• Δίνει την δυνατότητα να θέσουμε breakpoints σε σημεία που δεν
γίνεται με το hardware.
• Επιτρέπει να κάνουμε ανάλυση του κώδικα εντολή προς εντολή
και επομένως να γίνεται ευκολότερα η αποσφαλμάτωση.
• Δίνει την δυνατότητα της εύρεσης των περιστάσεων όπου το
hardware θα πάθαινε μόνιμη ζημιά.
• Μας επιτρέπει να κάνουμε ανάλυση στα σήματα εξόδου των συστημάτων μας χωρίς παρεμβολές, κάτι που είναι αδύνατο σε πραγματικά συστήματα μιας και υπάρχει πάντα θόρυβος.
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Σε Target Mode έχουμε πλέον την πραγματική σύνδεση σε hardware.
Έτσι μπορούμε να κάνουμε πραγματικές δοκιμές και να ελέγξουμε το
σύστημά μας σε λειτουργία. Επιπλέον, το μVision παρέχει μία ξεχωριστή δυνατότητα μέσα από το debugging hardware που παρέχει η KEIL
να μπορεί κανείς να παρακολουθεί κάποια σημαντικά σήματα κατά την
διάρκεια της εκτέλεσης κώδικα και της λειτουργίας της συσκευής.
3.1.2 Το περιβάλλον Atmel studio 6.
Το Atmel Studio 6 είναι το πιο μοντέρνο προηγμένο περιβάλλον
για τον προγραμματισμό ARM και AVR επεξεργαστές (της Atmel). Από
όταν πρωτοκυκλοφόρησε, τον Ιούλιο του 2012, άρχισε σταδιακά να
αποκτά ολοένα και περισσότερους χρήστες.
Σχήμα 3.2: Tο Atmel Studio 6

Ο λόγος που το IDE αυτό γίνεται πιο δημοφιλές από τους ανταγωνιστές του είναι ότι παρέχει πιο εύκολη ρύθμιση στα συστήματα που
υποστηρίζει. Ακόμη, η φιλοσοφία του περιβάλλοντος αυτού είναι να
προσπαθεί να προσθέτει επίπεδα αφαιρετικότητας όπου αυτό είναι
δυνατό. Ο στόχος είναι μέσα από την αφαιρετικότητα ο κώδικας να
μην είναι τελείως εξαρτημένος από το hardware.
Για να το επιτύχει αυτό το Atmel Studio χρησιμοποιεί το Atmel
Software Framework (ASF). Το ASF είναι ένα πρόσθετο εργαλείο που
επιτρέπει την εκμετάλλευση του ήδη γραμμένου κώδικα χωρίς να χρειάζεται σε κάθε περίπτωση να ξαναγράφεται κώδικας για κάθε μικροελεγκτή. Με λίγα λόγια δίνει την δυνατότητα στον προγραμματιστή να
ασχοληθεί με τον κυρίως κώδικα και όχι με τον κώδικα που στηρίζει
και ρυθμίζει το σύστημα.
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Το ASF δίνει στον προγραμματιστή αυτή την ευελιξία διότι τα εργαλεία στα οποία στηρίζεται ο λογισμικό είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε
να παρέχουν αποδοτικό κώδικα που δεν επιβαρύνει το σύστημα. Αυτό
γίνεται μέσα από τους πολύ καλούς compilers που διαθέτει, οι οποίοι
είναι σχεδιασμένη από την Atmel για τους επεξεργαστές της, με σκοπό
την βέλτιστη εκμετάλλευση των πόρων των μικροελεγκτών που υποστηρίζει.
Επιπλέον, οι βιβλιοθήκες που διαθέτει το Atmel Studio είναι έτσι
σχεδιασμένες ώστε να μπορούν οι συναρτήσεις να αντιστοιχούν σε όλη
την γκάμα επεξεργαστών που υποστηρίζει. Για παράδειγμα, το API έχει
μια μορφή που ονοματίζει της συναρτήσεις για όλους τους μικροελεκτές
με ενιαίο τρόπο όπως <device>_init(); ή <device>_read(); όπου στην θέση
του <device> ορίζετε το όνομα του εκάστοτε στοιχείου, όπως ο SAM3U
στην περίπτωσή μας.
Τέλος, έχει γίνει πρόβλεψη από τον κατασκευαστή για την προσθήκη άλλων εργαλείων που βοηθάνε στον προγραμματισμό υψηλού
επιπέδου. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το QTouch Composer
που επιτρέπει τον γρήγορο προγραμματισμό οθονών αφής για όλες
τις πιθανές κινήσεις. Ακόμη, παρέχει ήδη ρυθμισμένα στις βασικές λειτουργίες λειτουργικά συστήματα όπως το FreeRTOS, για όλους τους
επεξεργαστές που πληρούν τις προδιαγραφές και υποστηρίζονται από
το Atmel Studio.
Σχήμα 3.3: Tο πρόσθετο περιβαλλόν Qtouch Composer

3.1.3 Το SAM-BA.
Το SAM-BA είναι το πρόγραμμα που δίνεται μαζί με τον επεξεργαστή έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο πιο βασικός τρόπος φόρτωσης
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του κώδικα στον επεξεργαστή. Δεν πρόκειται δηλαδή για προγραμματιστικό περιβάλλον όπως το είναι το μVision και το Atmel Studio. Όμως
παρέχει πολλά σημαντικά πλεονεκτήματα, ικανά να κάνουν την χρήση
αυτού του προγράμματος σε συνδυασμό με τα άλλα δύο απαραίτητη.
Τα κύρια χαρακτηριστικά λοιπόν είναι:
• Μπορεί να προγραμματίσει το σύστημα είτε μέσω JTAG, είτε μέσω
USB, είτε μέσω RS232
• Δίνει την δυνατότητα προγραμματισμού είτε της ενσωματωμένης
μνήμης ﬂash είτε σε μία εξωτερική ﬂash μνήμη
• Μπορεί ανά πάσα στιγμή να απεικονίσει τα δεδομένα της μνήμης
και των περιφερειακών του επεξεργαστή.
• Επιτρέπει την χρήση του SAM-BA είτε με γραφική διεπαφή είτε
μέσα από εντολές κονσόλας (π.χ. μέσω DOS ή shell)

Σχήμα 3.4: Η γραφική διεπαφή του SAM-BA

Όπως φαίνεται και στο σχήμα παραπάνω, το SAM-BA αποτελεί
την πιο απλή και βασική λύση. Παρόλα αυτά, είναι εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο που επιτρέπει στον χρήστη να ελέγξει τη μνήμη, να την
συγκρίνει με κάποιο αρχείο, ή ακόμη και να κάνει άμεση παρέμβαση
και να αλλάξει κάποιο κομμάτι από αυτή. Σε κάθε περίπτωση, δεν
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είναι ένα εργαλείο που έχει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες για τον
προγραμματισμό ενός μικροϋπολογιστικού συστήματος, αλλά όλες οι
παραπάνω λειτουργίες το καθιστούν πολύτιμο εργαλείο υποστήριξης
όλων των αναπτυξιακών λογισμικών.

3.2

Ο προγραμματισμός του SAM3U-EK.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα το πως χρησιμοποιούμε τα παραπάνω εργαλεία, υλοποιήσαμε δύο προγράμματα που λειτουργούν πάνω
στην αναπτυξιακή πλακέτα. Το πρώτο είναι η ενεργοποίηση του Α/Ψ
μετατροπέα και αποστολή των τιμών που διαβάζει στο ηλεκτρονικό
υπολογιστή μέσω του RS232, ενώ το δεύτερο είναι ένα πρόγραμμα που
απεικονίζει στην οθόνη κυματομορφές σημάτων. Αυτά τα δύο προγράμματα αποτελούν την βάση του κώδικα του τελικού συστήματος που
πρέπει να έχει τις βασικές λειτουργίες ενός παλμογράφου. Έχοντας
καταφέρει να ρυθμίσουμε τα δύο αυτά περιφερειακά, μπορούμε μετά
να σχεδιάσουμε τα δευτερεύοντα στοιχεία του συστήματος όπως για
παράδειγμα είναι η γραφική διεπαφή. Για τα δύο αυτά προγράμματα
χρησιμοποιήθηκαν κυρίως τα εργαλεία μVision 4 και SAM-BA.
3.2.1

Ο προγραμματισμός του Α/Ψ μετατροπέα.

Θα ξεκινήσουμε την ανάλυσή μας με την ρύθμιση του Α/Ψ μετατροπέα γιατί η λειτουργία του είναι πιο απλή από της οθόνης και ο
κώδικας πιο κατανοητός. Όπως λοιπόν λέγαμε στο κεφάλαιο 2, στην
αναπτυξιακή πλακέτα SAM3U-EK μόνο ένα κανάλι από κάθε μετατροπέα είναι ενεργό και μπορεί να παίρνει μετρήσεις. Θα εξηγήσουμε
πως ρυθμίζουμε τον 12-bit ADC για να ενεργοποιηθεί.
Για την λειτουργία του ο επεξεργαστής χρησιμοποιεί τους καταχωρητές που είναι αποκλειστικά δεσμευμένοι για την ρύθμιση του
12-bit Α/Ψ μετατροπέα. Οι καταχωρητές αυτοί φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, και μέσω αυτών μπορούμε να καθορίσουμε σε τι mode
λειτουργίας θα είναι το κάθε κανάλι του μετατροπέα. Οι δύο βασικοί καταχωρητές είναι ο καταχωρητής ελέγχου του Α/Ψ μετατροπέα
(ADC12B_CR) και ο καταχωρητής επιλογής λειτουργίας (ADC12B_MR).
Ο ADC12B_CR ελέγχει πότε ξεκινά η μετατροπή και δίνει την δυνατότητα της επανεκκίνησης του hardware του Α/Ψ μετατροπέα. Αυτές
οι ρυθμίσεις γίνονται επηρεάζοντας τα δύο λιγότερο σημαντικά ψηφία
(LSB).
Από την άλλη ο ADC12B_MR καθορίζει τι trigger ο μετατροπέας
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Σχήμα 3.5: Οι καταχωρητές ελέγχου του 12-bit Α/Ψ μετατροπέα

θα χρησιμοποιεί, αν θα έχει υψηλή ευκρίνεια (12-bit) ή χαμηλή (10-bit)
η μετατροπή. Επίσης, στον ίδιο καταχωρητή ρυθμίζεται το prescaling,
δηλαδή η ταχύτητα που δειγματοληπτεί ο μετατροπέας, το STARTUP
είναι ο χρόνος που θέλει για να μπορεί να ξεκινήσει την λειτουργία
του, και το SHTIM (Sample & Hold time) που είναι ο χρόνος για την
φόρτιση του εσωτερικού πυκνωτή και ο χρόνος που χρειάζεται για να
είναι έτοιμος για δειγματοληψία.
Για να ενεργοποιήσουμε τα κανάλια θέτουμε σε υψηλή στάθμη τα
bit του καταχωρητή ADC12B_CHER στα αντίστοιχα κανάλια. Όμως η
απενεργοποίηση δεν γίνεται με το να τεθούν σε χαμηλή στάθμη τα bits
αυτά. Γίνεται με την χρήση του ADC12B_CHDR όπου αντίστοιχα με την
υψηλή στάθμη απενεργοποιούνται τα κανάλια του μετατροπέα. Για την
ανάγνωση της κατάστασης χρησιμοποιείται ένας άλλος καταχωρητής ο
ASC12B_CHSR, ο οποίος επιτρέπει μόνο ανάγνωση.
Ακόμη, υπάρχει και ο ADC12B_SR δηλαδή ο status register του
μετατροπέα. Σε αυτόν βρίσκονται τα σήματα που δηλώνουν το τέλος
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της μετατροπής του κάθε καναλιού το σήμα DRDY που δηλώνει ότι
κάποια μετατροπή τελείωσε και υπάρχουν δεδομένα προς ανάγνωση.
Για την εκκαθάριση αυτόν των σημάτων θέτουμε σε υψηλή στάθμη τα
αντίστοιχα bits. Για την ανάγνωση των δεδομένων χρησιμοποιούμε τους
καταχωρητές ADC12B_LCDR για την πιο πρόσφατη μετατροπή από τα
8 κανάλια, και ADC12B_CDRx όπου x είναι ο αριθμός του εκάστοτε
καναλιού. Για να γίνει κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας της συσκευής
παραθέτουμε το παρακάτω σχήμα.
Σχήμα 3.6: Χρονισμοί μετατροπής δύο καναλιών

Όταν λοιπόν ενεργοποιείται το σήμα Trigger, δίνει την εντολή
στο κανάλι 0 να ξεκινήσει την μετατροπή. Μόλις τελειώσει η μετατροπή μεταπηδά το σήμα EOC0 και DRDY σε υψηλή στάθμη. Τα
δεδομένα βρίσκονται και στον καταχωρητή ADC12B_LCDR και στον
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ADC12B_CDR0.
Αμέσως μετά, ξεκινά η μετατροπή στο κανάλι 1 και αντίστοιχα
όταν τελειώσει ενεργοποιείται το EOC1 και αποθηκεύονται τα δεδομένα στον ADC12B_LCDR και στον ADC12B_CDR1. Τα δεδομένα παραμένουν όμως ίδια στον ADC12B_CDR0 και δεν επηρεάζονται από την
δεύτερη μετατροπή. Τα σήματα EOC επανέρχονται στο 0 όταν διαβαστούν τα δεδομένα, ενώ τα σήματα ελέγχου GOVRE και OVRE0 όταν
διαβαστεί ο ADC12B_SR.
Ο 10-bit Α/Ψ μετατροπέας έχει και αυτός τις ίδιες δυνατότητες
και μπορεί να λειτουργεί παράλληλα με τον 12-bit μετατροπέα. Για
παράδειγμα, υποστηρίζει και ο 10-bit μετατροπέας δύο καταστάσεις
λειτουργίας, μια υψηλής ανάλυσης (10-bit) και μια χαμηλής ανάλυσης
(8-bit). Όπως λοιπόν είναι προφανές έχει και αυτός ο μετατροπέας
αντίστοιχους καταχωρητές.
Σχήμα 3.7: Οι καταχωρητές ελέγχου του 10-bit Α/Ψ μετατροπέα

Με βάση λοιπόν την παραπάνω γνώση κατασκευάσαμε ένα πρόγραμμα πάνω στην αναπτυξιακή πλακέτα που να μπορεί να μετρά από
ένα κανάλι του 12-bit μετατροπέα.
Υπενθυμίζουμε ότι όπως είναι κατασκευασμένο το αναπτυξιακό
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σύστημα πρέπει να ενεργοποιήσουμε το κανάλι 3 του 12-bit ADC. Η
ρύθμιση της τάσης εισόδου γίνεται από ένα ποτενσιόμετρο και η τάση
αναφοράς είναι 3.3V . Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα οι τιμές στέλνονται
μέσω RS232 σε έναν υπολογιστή ο οποίος λαμβάνει τα δεδομένα.
Σχήμα 3.8: Οι καταχωρητές της σειριακής θύρας επικοινωνίας UART

Τα δεδομένα στέλνονται με baud rate 115200 σε πακέτα των 8
bits με ένα stop bit και κανένα parity bit, με απενεργοποιημένες τις
διακοπές. Για την λειτουργία της UART χρειάστηκαν οι αντίστοιχοι
καταχωρητές (PMC_PCER, UART_CR, UART_MR, UART_BRGR ), και
η χρησιμοποίηση μιας ομάδας συναρτήσεων retarget, που ουσιαστικά
στέλνουν τις εντολές εκτύπωσης (όπως είναι η printf) στην σειριακή
θύρα.
Αφού λοιπόν ενεργοποιήσουμε την UART, ενεργοποιούμε τις ακίδες του μετατροπέα, ενεργοποιούμε το κανάλι 3 του 12-bit μετατροπέα
γράφοντας στον καταχωρητή MR. Απαραίτητο για την σωστή λειτουργία είναι και η ρύθμιση του ρολογιού για τον μετατροπέα, πού γίνεται στον καταχωρητή PMC_PCER ο οποίος ενεργοποιεί το ρολόι και
την τροφοδοσία της περιφερειακής συσκευής. Στην περίπτωση του
ADC12B ο αριθμός του περιφερειακού που του αντιστοιχεί είναι το ID
26.
Αφού λοιπόν τώρα τα περιφερειακά μας είναι ενεργοποιημένα
και λειτουργούν, μπορούμε να σχεδιάσουμε τον κορμό του προγράμματός μας. Στην συγκεκριμένη εφαρμογή αφού ρυθμιστούν οι συσκευές
τυπώνουμε μεσώ UART ένα μήνυμα και περιμένουμε να διαβάσουμε
πάλι μέσω της UART ένα πλήκτρο. Για κάθε πλήκτρο που πατιέται
παίρνεται και μία μέτρηση από τον Α/Ψ μετατροπέα. Εδώ αξίζει να
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σημειωθεί ότι την τιμή του Α/Ψ μετατροπέα την τροποποιούμε με μια
ConvHex2mV συνάρτηση που ουσιαστικά μετατρέπει την δεκαεξαδική
τιμή σε βολτ.
Σχήμα 3.9: Το πρόγραμμα του 12-bit Α/Ψ μετατροπέα

Στο σχήμα φαίνονται κάποιες μετρήσεις που πήραμε σε μία εκτέλεση του κώδικα. Την τιμή της εισόδου την αλλάζουμε ρυθμίζοντας
το ποτενσιόμετρο στο οποίο είναι συνδεδεμένοι οι μετατροπείς. Ο κώδικας που γράφτηκε για την συγκεκριμένη εφαρμογή βρίσκεται στο
παράρτημα της εργασίας για ενδεχόμενη λεπτομερέστερη ανάλυση.
3.2.2

Ο προγραμματισμός της οθόνης.

Σε αντίθεση με την προηγούμενη εφαρμογή, ο προγραμματισμός
της οθόνης αποτελεί πολύ πιο σύνθετο πρόβλημα. Η πολυπλοκότητα
μιας τέτοιας εφαρμογής οφείλεται στο γεγονός ότι η οθόνη χρειάζεται
εκτός από την ενεργοποίηση της συσκευής και την διασύνδεση με τον
επεξεργαστή, και μια σειρά από συναρτήσεις οδηγούς (drivers) για την
σωστή απεικόνιση σε αυτήν.
Η αρχική πρόθεση ήταν η συγγραφή των οδηγών προγραμμάτων
εξολοκλήρου από την αρχή, κάτι που όμως τελικά απορρίφθηκε μιας
και αποτελούσε πολύ πολύπλοκο πρόβλημα που ξεφεύγει από το έργο
αυτής της διπλωματικής. Για να παρακάμψουμε λοιπόν αυτό το ζήτημα
χρησιμοποιήσαμε ένα πακέτο από κώδικες που επιτρέπουν την χρήση
της οθόνης, το οποίο παρέχεται μαζί με την αναπτυξιακή πλακέτα.
Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στον προγραμματιστή να
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εστιάσει στην δημιουργία συναρτήσεων υψηλού επιπέδου και να μην
χρειαστεί να ασχοληθεί τόσο με την διεπαφή της οθόνης.
Παρόλα αυτά μια ανάλυση του υλικού της οθόνης κρίθηκε απαραίτητη διότι η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας συνέβαλε στην
σωστή επιλογή οθόνης. Γιαυτό το λόγο θα παρουσιάσουμε συνοπτικά
την διεπαφή της οθόνης με τον επεξεργαστή.
Σχήμα 3.10: Η διεπαφή της οθόνης

Με μια πρώτη ματιά στο σχεδιασμό της διεπαφής της οθόνης,
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είναι άμεσα εμφανές ότι για την μετάδοση τής πληροφορίας αυτή χρησιμοποιεί ένα δίαυλο δεδομένων 16-bit. Για να μπορέσει λοιπόν ο επεξεργαστής να ελέγξει την οθόνη χρησιμοποιεί 20 PIOB ακίδες. Αυτό
γίνεται γιατί ο controller της οθόνης στέλνει παράλληλα για κάθε pixel
και τα τρία χρώματα RGB.
Σχήμα 3.11: Το pinout της οθόνης

Έχοντας λοιπόν ως βάση τα παραπάνω για την λειτουργία της
οθόνης, έπρεπε να αρχικοποιήσουμε και να ενεργοποιήσουμε της ακίδες του PIOB έτσι ώστε να μπορεί ο επεξεργαστής να επικοινωνεί με
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τον controller της LCD. Έπειτα, έπρεπε να φορτώσουμε τις βιβλιοθήκες του controller και τους οδηγούς (drivers) της οθόνης και να
κατασκευάσουμε όλες τις απαραίτητες συναρτήσεις για την εκτύπωση
στην οθόνη. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εντολές εξόδου όπως είναι η
printf στέλνονται και σε αυτό το παράδειγμα στην UART, διότι θέλαμε να έχουμε την δυνατότητα αφενός μεν να τυπώνουμε και στις
δύο συσκευές εφόσον το θέλαμε, και αφετέρου να μπορεί παράλληλα
να αποσφαλματωθεί ο κώδικάς μας.
Συγκεκριμένα, η εφαρμογή που υλοποιήσαμε προσπαθεί να προσομοιώσει την λειτουργία της οθόνης ενός παλμογράφου. Ο λόγος που
δεν συγχωνεύθηκαν οι δύο εφαρμογές του ADC και της LCD, είναι
επειδή η σύνδεση του Α/Ψ μετατροπέα με το ποτενσιόμετρο δεν θα
επέτρεπε την σωστή απεικόνιση στην οθόνη. Επομένως, η εφαρμογή
σχεδιάστηκε για τη διερεύνηση του πόσο επιβαρύνει τον επεξεργαστή
η συνεχής ανανέωση της οθόνης. Από την εξομοίωση αυτή, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι είναι απαραίτητη μια εξωτερική μνήμη για
τη βελτίωση της απεικόνισης στην οθόνη, και για να δοθεί η δυνατότητα στον επεξεργαστή να αφιερώνει χρόνο και σε άλλες διεργασίες.
Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η τελική εφαρμογή που εξομοιώνει ένα
ημίτονο με θόρυβο.
Σχήμα 3.12: Η εφαρμογή απεικόνισης στην οθόνη
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Για τις δύο αυτές εφαρμογές χρησιμοποιήθηκαν τα εργαλεία μVision
4 και SAM-BA. Ο λόγος που δεν εργαστήκαμε στο Atmel Studio είναι
ότι κυκλοφόρησε πρόσφατα και δεν ήταν διαθέσιμο όταν ξεκινήσαμε
να αναπτύσσουμε τα προγράμματα μας. Παρόλα αυτά έγινε προσπάθεια εξοικείωσης και σε αυτό το περιβάλλον με αποτέλεσμα να έχουμε
μια σαφή εικόνα για τις δυνατότητες του. Από την προσπάθεια αυτή
έγινε φανερό ότι το περιβάλλον αυτό αποτελεί την βέλτιστη επιλογή
για τον προγραμματισμό επεξεργαστών υλοποίησης Atmel. Τέλος, όπως
και με τον Α/Ψ μετατροπέα και ο κώδικας της οθόνης βρίσκεται στο
παράρτημα.

4. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
4.1 Ο καταμερισμός των διεργασιών του συστήματος.
Από τα δύο προηγούμενα κεφάλαια, και μέσα από την ενασχόληση με το υλικό και το λογισμικό του επεξεργαστή, εξοικειωθήκαμε
με τις δυνατότητες του SAM3U4E. Όμως παράλληλα φάνηκαν και οι
αδυναμίες του συγκεκριμένου ολοκληρωμένου σε συγκεκριμένες εφαρμογές. Για παράδειγμα, μέσα από τον προγραμματισμό της οθόνης της
αναπτυξιακής πλακέτας γρήγορα έγινε αντιληπτό ότι για να πετύχουμε την επιθυμητή απόδοση του συστήματος, χρειάζονται και άλλα
ολοκληρωμένα για να μειώσουν τον φόρτο του μικροελέγκτη. Αν αναλογιστούμε επιπλέον ότι ένας σύγχρονος παλμογράφος έχει ανάγκη
από μια πιο μεγάλη και άρα απαιτητική οθόνη, τότε γίνεται άμεσα
κατανοητό ότι καλό θα ήταν να γίνει ένας καταμερισμός των διεργασιών.
Σχήμα 4.1: Ο καταμερισμός των διεργασιών

Θέλοντας να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο την γνώση που αποκομίσαμε από την δοκιμαστική πλακέτα, χωρίσαμε της διεργασίες σε δύο
μεγάλες ενότητες, στην διαχείριση των δεδομένων και στις διεργασίες
απεικόνισης. Την πρώτη κατηγορία θα πρέπει να την αναλάβει ο επεξεργαστής ενώ για την δεύτερη έγινε μελέτη ενός ξεχωριστού συστήματος που θα συνεργάζεται με τον επεξεργαστή όταν είναι απαραίτητο.
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Στις διεργασίες του επεξεργαστή εκπίπτουν θέματα όπως το να διαβάζει τα δεδομένα από τους μετατροπείς, να επικοινωνεί με εξωτερικές
συσκευές, να αποθηκεύει δεδομένα και άλλες αντίστοιχες λειτουργίες.
Στα δύο προηγούμενα κεφάλαια, δώσαμε έμφαση στην λειτουργία του
επεξεργαστή και υλοποιήσαμε ένα μεγάλο μέρος αυτών των διεργασιών. Σε αυτό το κεφάλαιο θα εστιάσουμε στην ποιοτική περιγραφή
του συστήματος γραφικών και στην επικοινωνία αυτού με τον SAM3U.

4.2 Το σύστημα γραφικής απεικόνισης.
Για την απεικόνιση των γραφικών, το σύστημα χρειάζεται ξεχωριστό κύκλωμα που να μην βασίζεται στον επεξεργαστή, εάν θέλουμε να
πετύχουμε τις επιθυμητές ταχύτητες απεικόνισης. Παρότι ο επεξεργαστής έδειξε ότι είναι ικανός να διαχειριστεί τον φόρτο της οθόνης, εν
τούτοις μέσα από τις προσομοιώσεις φάνηκε να λειτουργεί στο όριο
των δυνατοτήτων του. Μέρος του προβλήματος ήταν η χαμηλή ταχύτητα του επεξεργαστή ο οποίος επιφορτίζεται με επιπλέον διεργασίες
και το γεγονός ότι είναι απαραίτητη μια εξωτερική μνήμη που συγκρατεί όλη την πληροφορία της οθόνης. Γιαυτό βασίσαμε πάνω σε
ένα FPGA τη λειτουργία του συστήματος γραφικών. Κομμάτι λοιπόν
αυτής της εργασίας είναι και η ποιοτική ανάλυση και σχεδίαση του
υποσυστήματος γραφικών.
Προτού όμως δούμε το σύστημα αυτό στην ολότητά του, θα ασχοληθούμε με τα επιμέρους στοιχεία του. Το βασικό λοιπόν στοιχείο που
μας απασχόλησε πρωτίστως, ήταν η οθόνη. Η οθόνη του δικού μας
συστήματος έπρεπε να είναι στο μέγεθος των οθονών των σύγχρονων
παλμογράφων, και να έχει ικανοποιητική ευκρίνεια. Επιπλέον, για λόγους πρακτικούς πρέπει να είναι ένα αρκετά κοινό και διαδεδομένο
μοντέλο οθόνης για να υπάρχει επαρκής υποστήριξη. Τέλος, θέλαμε
να είναι και από πλευράς κόστους ελκυστική. Η οθόνη της αναπτυξιακής πλακέτας δεν πληρούσε κανένα από τα παραπάνω κριτήρια
αφού ήταν και ακριβή και πολύ μικρή, χωρίς επαρκή υποστήριξη.
Έχοντας κάνει μια έρευνα αγοράς καταλήξαμε στην LQ043T3DX02,
που είναι μια οθόνη κατασκευασμένη από την SHARP, και έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές ηλεκτρονικές συσκευές όπως είναι το PSP της
Sony. Ο λόγος που καταλήξαμε σε αυτήν την οθόνη ήταν ότι παρείχε
τις περισσότερες δυνατότητες από όλες τις άλλες οθόνες, ενώ είχε
πολύ χαμηλή τιμή λόγω της μεγάλης παραγωγής της, και τεράστια
υποστήριξη από μια πολύ μεγάλη κοινότητα στο διαδίκτυο.
Σε ότι αφορά τα τεχνικά της χαρακτηριστικά, πρόκειται για μια
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Σχήμα 4.2: Η οθόνη LQ043T3DX02

οθόνη TFT-LCD 4,3 ιντσών, ανάλυσης 480×272 pixels τύπου RGB. Έχει
την δυνατότητα αναβάθμισης σε οθόνη αφής με μία πρόσθετη επιφάνεια εφόσον είναι επιθυμητή. Στα ηλεκτρικά της χαρακτηριστικά, θέλει
τρεις τάσεις τροφοδοσίας, μια 2,5V τάση τροφοδοσίας των λογικών κυκλωμάτων, μια 5V για τα αναλογικά κύκλωματα που έχει και μια 20V
για την τροφοδοσία του οπίσθιου φωτισμού (backlight).
Η οθόνη έχει 40 ακροδέκτες για τα δεδομένα και τις χαμηλές τάσεις και επιπλέον 2 ακροδέκτες για τον φωτισμό. Η εικόνα μεταδίδεται
ένα pixel την φόρα, και κάθε pixel απαρτίζεται από ένα byte κόκκινο
(Red), ένα byte πράσινο (Green) και ένα byte μπλε (Blue). Επομένως
λαμβάνει παράλληλα 24 bytes για τον καθορισμό του κάθε pixel. Τα
υπόλοιπα σήματα που δέχεται η οθόνη (CLK, VSYNC, HSYNC, DISP)
χρησιμοποιούνται για να καθοριστεί σε ποίο σημείο πρέπει να γίνει η
αλλαγή του pixel.
Για να γίνει πιο κατανοητό παραθέτουμε το παρακάτω σχήμα.
Το σήμα VSYNC επιστρέφει την εγγραφή στο πιο πάνω σημείο της
οθόνης, ενώ το σήμα HSYNC μετατοπίζει την εγγραφή στην πλαϊνή
άκρη στης οθόνης. Έτσι όταν θέλουμε να γράψουμε σε μία θέση δίνουμε
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έναν παλμό VSYNC και μετα ένα παλμό HSYNC. Επειτα για κάθε
στοιχείο της σειράς δίνουμε ένα παλμό CLK. έτσι κάθε 480 παλμούς
CLK ξανά δίνουμε HSYNC παλμό και αλλάζει σειρά. Όμως υπάρχει
και ένα μή ορατό περιθώριο από pixel που πρέπει να συμπεριλάβουμε
για να εμφανιστεί σωστά η εικόνα. Αυτά είναι 41 στο οριζόντιο (στήλες)
και 10 pixels στο κάθετο (σειρές). Έτσι για να γράψουμε όλη την οθόνη
χρειαζόμαστε 525 × 286 = 150150 παλμούς ρολογιού.
Σχήμα 4.3: Τα σήματα μίας οθόνης TFT

Είναι φανερό λοιπόν, ότι το σύστημα της οθόνης χρειάζεται μεγάλο δίαυλο επικοινωνίας, και πολύ γρήγορο ρολόι για να ανανεώνει
έγκαιρα την οθόνη. Επιπλέον είναι αναγκαία και μια μνήμη που θα
περιέχει αποκλειστικά την επόμενη κατάσταση τής οθόνης, για να
μην φορτώνεται το σύστημα με περιττές πράξεις που θα προσέθεταν
άσκοπη καθυστέρηση.
Γιαυτό στο σύστημα γραφικών πρέπει να υπάρχει μια μνήμη μεγέθους τουλάχιστον 480 × 272 × 3 bytes δηλαδή 390 Kbytes, για να μπορεί
να καταγράφει κάθε pixel σε τι κατάσταση βρίσκεται. Όταν χρειάζεται
να αλλάξει μόνο ένα pixel αυτό να γίνεται εύκολα με μία προσπέλαση
στην μνήμη και να μην απαιτούνται πολλοί κύκλοι για την εύρεσή του.
Πρέπει λοιπόν το σύστημα να είναι εξοπλισμένο και με μια 512K × 8
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SRAM που θα συνδέεται στο σύστημα της γραφικής απεικόνισης.
Τα δύο παραπάνω στοιχεία πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους
μέσω ενός στοιχείου που θα κάνει σωστή και γρήγορη διαχείριση των
δεδομένων. Έχοντας λάβει υπόψιν ότι ο επεξεργαστής δεν μπορεί να
ανταπεξέλθει σε όλες αυτές τις παράλληλες διεργασίες, είναι πλέον
φανερό ότι χρειάζεται ένα FPGA για να καλύψει αυτό το κενό. Ένα
FPGA που είναι ικανό να διεκπεραιώσει αυτή την εργασία, είναι το
MAX II CPLD 240 LE της Altera. Καθότι δεν εμπεριέχεται στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής η υλοποίηση αυτού του τμήματος του
συστήματος δεν θα αναφερθούμε σε λεπτομέρειες του στοιχείου αυτού, παρά μόνο ότι ταιριάζει στις προδιαγραφές μας έχοντας 80 ακίδες
για I/O και δυνατότητα για τροφοδότηση ή δημιουργία πολλαπλών ρολογιών.
Σχήμα 4.4: Η δομή του FPGA

Όλα λοιπόν τα στοιχεία που αναφέραμε θα συνεργάζονται για την
δημιουργία ενός συστήματος που δρα ως κάρτα γραφικών στο συνολικό
μας σύστημα. Ο επεξεργαστής πλέον έχει μια πολύ πιο απλή εφαρμογή
να υλοποιήσει. Αρκεί να κάνει ανάγνωση του Α/Ψ μετατροπέα και να
συλλέγει τα δεδομένα. Κάθε φορά που πρέπει να στείλει απεικόνιση
στην οθόνη απλά στέλνει το σήμα που έλαβε από τον Α/Ψ μετατροπέα,
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κατάλληλα μορφοποιημένο. Επιπλέον μπορεί με την ίδια ευκολία να
στέλνει εντολές τροποποίησης της ανάλυσης του σήματος στην οθόνη
χωρίς να υπολογίζει όλες τις μετατροπές. Έχοντας στην διάθεσή του 16
ακίδες I/O του FPGA μπορεί να επιταχύνει την μετάδοση πληροφορίας
μεταξύ των δύο συσκευών.
Το σχήμα που ακολουθεί αποτελεί μια γραφική απεικόνιση της
δομής του συστήματος που μόλις περιγράψαμε και κάνει πιο κατανοητά τα παραπάνω.
Σχήμα 4.5: Η δομή του τελικού συστήματος

5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στα κεφάλαια που παρουσιαστήκανε έγινε η ανάλυση ενός σύγχρονου επεξεργαστή, που είχε ως σκοπό την μελέτη δημιουργίας ενός
εντελώς αυτόνομου συστήματος, που θα σκόπευε στην προσέγγιση των
λειτουργιών ενός παλμογράφου. Αρχικά έγινε μια επιλογή του επεξεργαστή έτσι ώστε να θέσουμε της βάσεις για την επίτευξη αυτού του
σκοπού. Η επιλογή του επεξεργαστή έγινε βάσει των δυνατοτήτων
του, ώστε να μας δώσει την ελευθερία να πειραματιστούμε και να εκμεταλλευτούμε την ευελιξία του και την προσαρμοστικότητά του σε
πολυποίκιλες εφαρμογές. Επιπλέον, κινηθήκαμε στον χώρο των ARM
μικροελεγκτών, για να διερευνήσουμε μια αρχιτεκτονική που αποκτά
ιδιαίτερη δημοτικότητα και είναι διαφορετική από αυτές της Intel και
της οικογενείας x86, που συνηθίζουμε να μελετάμε στο εργαστήριο
ηλεκτρονικών εφαρμογών.
Στο κεφάλαιο 2 ασχοληθήκαμε με την δομή του επεξεργαστή και
την εσωτερική του αρχιτεκτονική. Από την μελέτη που παρουσιάσαμε
γίνεται άμεσα αντιληπτή η ευελιξία του επεξεργαστή να ανταπεξέλθει
σε μια πληθώρα από πιθανά προβλήματα. Παράλληλα όμως διαπιστώθηκε και η δυσκολία της εκμάθησης τόσο πολύπλοκων επεξεργαστών,
και παρατηρήθηκαν οι μεγάλες διαφορές στον τρόπο λειτουργίας και
αρχιτεκτονικής σε σχέση με τους πιο διαδεδομένους επεξεργαστές της
Intel. Κατόπιν πειραματιστήκαμε σε διάφορα επίπεδα με την αναπτυξιακή πλακέτα που παρέχει ο κατασκευαστής, αξιοποιώντας πολλά
από τα περιφερειακά που προσφέρει η συγκεκριμένη πλακέτα όπως
είναι η κάρτα SD, μετάδοση μέσω USB, η χρήση και η ενεργοποίηση των
κουμπιών της πλακέτας. Διερευνήσαμε σε βάθος τρεις περιφερειακές
συσκευές που θεωρήσαμε ότι το ιδεατό σύστημα στο οποίο στοχεύσαμε θα έπρεπε να έχει. Οι τρεις αυτές συσκευές ήταν η σειριακή θύρα
επικοινωνίας, ο Α/Ψ μετατροπέας, και η οθόνη του συστήματος. Όπως
είδαμε, τα πλεονεκτήματα της ενσωμάτωσης των συσκευών μέσα στον
μικροελεγκτή ήταν σημαντικά, ιδίως σε ό,τι αφορά την διεπαφή τους
με τον πυρήνα του επεξεργαστή.
Στο κεφάλαιο 3 προγραμματίσαμε τις περιφερειακές συσκευές
που όπως αναφέραμε και παραπάνω είναι απαραίτητες για το τελικό
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σύστημα που προσεγγίσαμε. Από αυτή την μελέτη φάνηκαν οι περιορισμοί του υλικού και κατανοήσαμε ποία τμήματα του μικροελεγκτή
δεν κάλυπταν τις προδιαγραφές που είχαμε θέσει. Έτσι ενώ ο Α/Ψ
μετατροπέας φάνηκε να καλύπτει τις ανάγκες μας, το σύστημα τις
οθόνης ήταν ξεκάθαρο ότι έπρεπε να το προσεγγίσουμε διαφορετικά
Μέσα από αυτή την μελέτη εξοικειωθήκαμε και με διάφορα εργαλεία, που θεωρήσαμε ότι μπορούν να ενταχθούν στο σύνολο αυτών
που ήδη χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο ηλεκτρονικών εφαρμογών,
και με αυτόν τον τρόπο να ενισχύσουμε την προσπάθεια ενασχόλησης
με ARM. Από τους πειραματισμούς μας με διάφορα περιβάλλοντα, ξεχώρισε το νέο περιβάλλον της εταιρίας που κατασκευάζει την πλακέτα
και τον μικροελεγκτή, το Atmel Studio. Παρότι το μεγαλύτερο κομμάτι
του κώδικα δεν γράφτηκε σε αυτό το περιβάλλον, χρειάστηκαν παρά
λίγες ώρες ενασχόλησης για να συνειδητοποιήσουμε ότι παρέχει την
βέλτιστη λύση σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με υλοποιήσεις της
Atmel.
Τέλος μέσα από τους παραπάνω πειραματισμούς είχαμε πλέον
την γνώση να προτείνουμε πιθανές υλοποιήσεις που να καλύπτουν
τις προδιαγραφές που είχαμε θέσει και να μπορούν να βασιστούν στις
αναλύσεις του υλικού και τις υλοποιήσεις του λογισμικού που κάναμε.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόταση μίας λύσης στο πρόβλημα που
προέκυψε για την σωστή και γρήγορη εξυπηρέτηση της οθόνης σε
εφαρμογές όπως αυτή ενός παλμογράφου. Τα ζητήματα πραγματικού
χρόνου που τεθήκανε στο συγκεκριμένο πρόβλημα, μας ώθησαν στον
σχεδιασμό ενός συστήματος που θα λειτουργούσε αυτόνομα σαν κάρτα
γραφικών του συνολικού συστήματος.
Από όλα τα παραπάνω εξάγονται πολλά συμπεράσματα για τον
τρόπο προσέγγισης τέτοιων συστημάτων. Αρχικά υπήρξαν πολλά θέματα ελλιπούς υποστήριξης πολλών υλικών στοιχείων που δεν είχαμε
λάβει υπόψιν στον αρχικό σχεδιασμό. Ανακαλύψαμε ακόμη τις δυνατότητες και τους περιορισμούς μικροελεγκτών που εμπεριέχουν μια
πληθώρα περιφερειακών συσκευών, ενώ συνειδητοποιήσαμε την πολυπλοκότητα που προσθέτει η απαίτηση ένα σύστημα να λειτουργεί
σε πραγματικό χρόνο.
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Οι registers του 12-bit Α/Ψ μετατροπέα:
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Ο κώδικας των δύο εφαρμογών:
1

17

// -----------------------------------------------Headers
//
// -----------------------------------------------//# define ADC_CR
( AT91_CAST ( AT91_REG *) 0 x00000000 )
# include <board.h>
# include <stdio.h>
# include <utility /trace.h>
# include <pio/pio.h>
# include <irq/irq.h>
# include <lcd/color.h>
# include <lcd/lcdd.h>
# include <lcd/draw.h>
# include <math.h>
#if defined ( cortexm3 )
# include <systick / systick .h>
#endif

19

//# include <AT91SAM3U4 .h>

3

5

7

9

11

13

15

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

// ---------------------------------------------//
Local definitions
// ---------------------------------------------// ---------------------------------------------Local variables
//
// ---------------------------------------------/// Global timestamp in milliseconds since start of application .
volatile unsigned int timestamp = 0;
// --------------------------------------------//
Local functions
// --------------------------------------------// -------------------------------------------/// Handler for SysTick interrupt . Increments the timestamp
counter .
// -------------------------------------------void SysTick_Handler (void)
{
timestamp ++;
}

41

43

45

// -----------------------------------------------//
Exported functions
// ------------------------------------------------
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47

49

51

53

// -----------------------------------------------/// Delay millisecond . Use SysTick interrupt for function
implement , so ensure
/// the SysTick interrupt is enabled before using this function .
/// \param ms
millisecond to be delay
// ----------------------------------------------void DelayMS ( unsigned int ms)
{
unsigned int st = timestamp ;
while ( timestamp - st < ms);

55

}
57

59

61

63

65

int main(void)
{
int revert [320];
int i,j;
double y;
void * pLcdBase = (void *) BOARD_LCD_BASE ;
// UART configuration
TRACE_CONFIGURE ( DBGU_STANDARD , 115200 , BOARD_MCK );

67

69

71

73

75

77

79

81

83

// 1ms tick
SysTick_Configure (1, BOARD_MCK /1000 , SysTick_Handler );
// Initialize LCD
LCDD_Initialize ();
LCDD_Fill (( void *) BOARD_LCD_BASE , COLOR_BLACK );
for(i=40;i <=320; i=i+40){
for(j=1;j <=240; j++){
LCDD_DrawPixel (pLcdBase ,j,i, COLOR_GREEN );
}
}
for(i=40;i <=240; i=i+40){
for(j=1;j <=320; j++){
LCDD_DrawPixel (pLcdBase ,i,j, COLOR_GREEN );
}
}

85

87

58

LCDD_Start ();
// Initialize AD12bit
// AT91S_ADC . ADC_CR . AT91C_ADC_SWRST =1;

89

91

// Main loop
while (1) {

93

for(i=1;i <=320; i++){
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y=sin(i /320.*3.14*8.0) *60+120;
y=y+( rand () %3) -1;
revert [i]=y;
LCDD_DrawPixel (pLcdBase , revert [i],i, COLOR_RED );
LCDD_DrawPixel (pLcdBase , revert [i]+1 ,i, COLOR_RED );
LCDD_DrawPixel (pLcdBase , revert [i]-1,i, COLOR_RED );
LCDD_DrawPixel (pLcdBase , revert [i]+2 ,i, COLOR_RED );
LCDD_DrawPixel (pLcdBase , revert [i]-2,i, COLOR_RED );
}

95

97

99

101

103

DelayMS (500);
for(i=1;i <=320; i++){
if(i %40==0|| revert [i ]%40==0)

105

107

LCDD_DrawPixel (pLcdBase , revert [i],i, COLOR_GREEN );
else
LCDD_DrawPixel (pLcdBase , revert [i],i, COLOR_BLACK );

109

111

if(i %40==0||( revert [i]+1) %40==0)
LCDD_DrawPixel (pLcdBase , revert [i]+1 ,i, COLOR_GREEN );
else
LCDD_DrawPixel (pLcdBase , revert [i]+1 ,i, COLOR_BLACK );

113

115

if(i %40==0||( revert [i] -1) %40==0)
LCDD_DrawPixel (pLcdBase , revert [i]-1,i, COLOR_GREEN );
else
LCDD_DrawPixel (pLcdBase , revert [i]-1,i, COLOR_BLACK );

117

119

121

if(i %40==0||( revert [i]+2) %40==0)
LCDD_DrawPixel (pLcdBase , revert [i]+2 ,i, COLOR_GREEN );
else
LCDD_DrawPixel (pLcdBase , revert [i]+2 ,i, COLOR_BLACK );

123

125

if(i %40==0||( revert [i] -2) %40==0)
LCDD_DrawPixel (pLcdBase , revert [i]-2,i, COLOR_GREEN );
else
LCDD_DrawPixel (pLcdBase , revert [i]-2,i, COLOR_BLACK );
}

127

129

131

}
133

}

mainlcd.c

2

4

// ------------------------------------//
Headers
// ---------------------------------------

59
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6

8

10

# include
# include
# include
# include
# include

<board.h>
<pio/pio.h>
<dbgu/dbgu.h>
<irq/irq.h>
<utility /trace.h>

12

# include <adc/adc12.h>
14

16

18

20

22

24

26

# include <stdio.h>
// -----------------------------------Local definitions
//
// -----------------------------------# define BOARD_ADC_FREQ 5000000
# define ADC_VREF
3300 // 3.3 * 1000
typedef struct _GainMap {
unsigned int diffmode ;
char * gainstring [4];
} GainMap ;

28

30

// -------------------------------------//
Local variables
// --------------------------------------

32

34

36

/// Pio pins to configure .
#ifdef PINS_ADC
static const Pin pinsADC [] = { PINS_ADC };
#endif

38

40

# define AT91C_ID_ADC AT91C_ID_ADC12B
# define AT91C_BASE_ADC AT91C_BASE_ADC12B

42

44

/// Indicates that the conversion is finished .
static volatile unsigned char conversionDone ;

46

48

50

# define
# define
# define
# define

ADC_NUM_1
ADC_NUM_2
ADC_NUM_3
ADC_NUM_4

ADC12_CHANNEL_2
ADC12_CHANNEL_3
ADC12_CHANNEL_6
ADC12_CHANNEL_7

52

static unsigned int chns [] = {ADC_NUM_1 , ADC_NUM_2 , ADC_NUM_3 ,
ADC_NUM_4 };

60
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54

56

58

60

62

64

66

61

// ------------------------------------//
Local functions
// -------------------------------------// --------------------------------------/// Convert a digital value in milivolt
/// \param valueToconvert Value to convert in milivolt
// --------------------------------------static unsigned int ConvHex2mV ( unsigned int valueToConvert )
{
unsigned int mask;
mask = 0xFFF;
return ( ( ADC_VREF * valueToConvert )/mask);
}

68

70

72

74

76

// ---------------------------------/// Interrupt handler for the ADC. Signals that the conversion
is finished by
/// setting a flag variable .
// ---------------------------------void ADCC0_IrqHandler (void)
{
unsigned int status , i;
status = ADC12_GetStatus ( AT91C_BASE_ADC );
TRACE_DEBUG (" status =0x%X\n\r", status );
// TRACE_DEBUG (" adc_imr =0x%X\n\r", ADC_GetInterruptMaskStatus
());

78

80

for(i=0;i <4;i++) {
82

if ( ADC12_IsChannelInterruptStatusSet (status , chns[i]))
{
84

TRACE_DEBUG (" channel %d\n\r", chns[i]);
ADC12_DisableIt ( AT91C_BASE_ADC , 1<<chns[i]);// disable
EOCx interrupt
conversionDone |= 1<<chns[i];
}
}

86

88

90

92

94

}
static void ShowADC12ConfigMenu ()
{
unsigned int adc_acr ;
unsigned int gain , currentctrl , diffmode , offset ;

96

98

GainMap gainmap [2] = {
{0, "1", "1", "2", "4"},
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{1, "0.5", "1", "2", "2"}
};

100

char * inputmode [2] = {
" Single Ended",
"Full Differential "
};

102

104

106

adc_acr = ADC12_GetAnalogCtrlReg ( AT91C_BASE_ADC );
108

gain = adc_acr & 0x3;
currentctrl = ( adc_acr &0 xc0) >>6;
diffmode = ( adc_acr & 0 x10000 ) >>16;
offset = ( adc_acr & 0 x20000 ) >>17;

110

112

printf ("\n\r ΑΨ************/ Μ���������� 12 BIT *********** ");
printf ("\n\r Π������ ��� ������� ��� �� ����� ������� � �����������!\n\r");

114

116

}

118

120

// -----------------------------------//
Global functions
// ------------------------------------

122

124

126

128

// -----------------------------------/// Performs measurements on ADC channel 0 and displays the
result on the DBGU.
// -----------------------------------int main(void)
{
unsigned int id_channel , advalue ;
char key;

130

132

134

136

138

140

142

144

146

TRACE_CONFIGURE ( DBGU_STANDARD , 115200 , BOARD_MCK );
printf ("-- Δ����� 12- bit ADC");
printf ("-- %s\n\r", BOARD_NAME );
printf ("-- Compiled : %s %s --\n\r", __DATE__ , __TIME__ );
#ifdef PINS_ADC
PIO_Configure (pinsADC , PIO_LISTSIZE ( pinsADC ));
#endif
ADC12_Initialize ( AT91C_BASE_ADC ,
AT91C_ID_ADC ,
AT91C_ADC_TRGEN_DIS ,
0,
AT91C_ADC_SLEEP_NORMAL_MODE ,
AT91C_ADC_LOWRES_12_BIT ,
BOARD_MCK ,
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BOARD_ADC_FREQ ,
10,
1200);

148

150

152

154

ADC12_EnableChannel ( AT91C_BASE_ADC ,
ADC12_EnableChannel ( AT91C_BASE_ADC ,
ADC12_EnableChannel ( AT91C_BASE_ADC ,
ADC12_EnableChannel ( AT91C_BASE_ADC ,

ADC_NUM_1 );
ADC_NUM_2 );
ADC_NUM_3 );
ADC_NUM_4 );

156

158

IRQ_ConfigureIT ( AT91C_ID_ADC , 0, ADCC0_IrqHandler );
IRQ_EnableIT ( AT91C_ID_ADC );

160

ShowADC12ConfigMenu ();
162

164

166

168

// Infinite loop
while (1) {
// Wait for user input
key = DBGU_GetChar ();

170

172

174

176

178

180

182

// set analog control register
// analog control register format :
// <31...18 > < OFFSET :17>< DIFF :16 > <15...8 > < IBCTL
:7...6 > <5...2 > < GAIN :1...0 >
// set Gain
if(key == 'g' || key == 'G') {
printf ("\n\r select Gain option to set GAIN <0:1 >:");
printf ("\n\r 1--- 00b [ Single Ended Mode:gain =1, Full
Differential Mode:gain =0.5] ");
printf ("\n\r 2--- 01b [ Single Ended Mode:gain =1, Full
Differential Mode:gain =1]");
printf ("\n\r 3--- 10b [ Single Ended Mode:gain =2, Full
Differential Mode:gain =2]");
printf ("\n\r 4--- 11b [ Single Ended Mode:gain =4, Full
Differential Mode:gain =2]");
printf ("\n\r Note: No differential inputs for
ADC12Bit on Sam3u -ek by default .");

184

key = DBGU_GetChar ();
186

188

unsigned int gain = 0xff;
switch (key) {
case '1':
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gain = 0;
break ;

190

192

case '2':
gain = 0x1;
break ;

194

196

case '3':
gain = 0x2;
break ;

198

200

case '4':
gain = 0x3;
break ;

202

204

default :
printf ("\n\r Wrong selection !\n\r");
break ;

206

}

208

if(gain !=0 xff) {
// Change GAIN field of ADC_ACR of ADC 12 bit
gain |= ((( unsigned int) ADC12_GetAnalogCtrlReg (
AT91C_BASE_ADC )) & 0 x300c0 );
ADC12_CfgAnalogCtrlReg ( AT91C_BASE_ADC , gain);
}

210

212

214

ShowADC12ConfigMenu ();
continue ;

216

218

220

222

224

226

228

230

232

234

236

}
// set bias current control
if(key == 'c' || key == 'C') {
printf ("\n\r select Current option to set IBCTL <0:1 >:");
printf ("\n\r 1--- 00b [typ - 20%%] ");
printf ("\n\r 2--- 01b [typ]");
printf ("\n\r 3--- 10b [typ + 20%%] ");
printf ("\n\r 4--- 11b [typ + 40%%] ");
key = DBGU_GetChar ();
unsigned int cur = 0xff;
switch (key) {
case '1':
cur = 0;
break ;
case '2':
cur = 0x40;
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break ;

238

case '3':
cur = 0x80;
break ;

240

242

case '4':
cur = 0xC0;
break ;

244

246

default :
printf ("\n\r Wrong selection !\n\r");
break ;

248

250

}
252

if(cur !=0 xff) {
// Change GAIN field of ADC_ACR of ADC 12 bit
cur |= ((( unsigned int) ADC12_GetAnalogCtrlReg (
AT91C_BASE_ADC )) & 0 x30003 );
ADC12_CfgAnalogCtrlReg ( AT91C_BASE_ADC , cur);
}

254

256

258

ShowADC12ConfigMenu ();
continue ;

260

}
262

264

266

268

270

272

274

276

278

280

// set Differential Mode
// note: in SAM3UE -EK REV 1, only single end is connected . No
available input on EK board for Fully Differential Mode
if(key == 'd' || key == 'D') {
printf ("\n\r select Differential mode to set DIFF bit field :
");
printf ("\n\r 1--- DIFF :0b Single Ended Mode");
printf ("\n\r 2--- DIFF :1b Fully Differential
Mode");
printf ("\n\r NOTE: No differential input on
AT91SAM3U -EK , ");
printf (" Select it may output wrong result \n\r")
;
key = DBGU_GetChar ();
unsigned int diff = 0xff;
switch (key) {
case '1':
diff = 0;
break ;
case '2':
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diff = 0 x10000 ;
break ;

282

default :
printf ("\n\r Wrong selection !\n\r");
break ;

284

286

}
288

if(diff !=0 xff) {
// Change GAIN field of ADC_ACR of ADC 12 bit
diff |= ((( unsigned int) ADC12_GetAnalogCtrlReg (
AT91C_BASE_ADC )) & 0 x200c3 );
ADC12_CfgAnalogCtrlReg ( AT91C_BASE_ADC , diff);
}

290

292

294

ShowADC12ConfigMenu ();
continue ;

296

}
298

300

302

304

// set offset
if(key == 'o' || key == 'O') {
printf ("\n\r Select input OFFSET to set OFFSET
bit field:");
printf ("\n\r 1--- 0 [DIFF :0, Vrefin /4][ DIFF :1,
Vrefin /2]");
printf ("\n\r 2--- 1 [ Vrefin /2]");
printf ("\n\r");
key = DBGU_GetChar ();

306

308

310

312

unsigned int offset = 0xff;
switch (key) {
case '1':
offset = 0;
break ;
case '2':
offset = 0 x20000 ;
break ;

314

316

default :
printf ("\n\r Wrong selection !\n\r");
break ;

318

320

}
322

324

if( offset !=0 xff) {
// Change GAIN field of ADC_ACR of ADC 12 bit
offset |= ((( unsigned int) ADC12_GetAnalogCtrlReg (
AT91C_BASE_ADC )) & 0 x100c3 );

66
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67

ADC12_CfgAnalogCtrlReg ( AT91C_BASE_ADC , offset );

326

}
328

ShowADC12ConfigMenu ();
continue ;
}

330

332

// show menu
if(key == 'm' || key == 'M') {
ShowADC12ConfigMenu ();
continue ;
}

334

336

338

conversionDone = 0;
340

ADC12_EnableIt ( AT91C_BASE_ADC ,
ADC12_EnableIt ( AT91C_BASE_ADC ,
ADC12_EnableIt ( AT91C_BASE_ADC ,
ADC12_EnableIt ( AT91C_BASE_ADC ,

342

344

1<< ADC_NUM_1 );
1<< ADC_NUM_2 );
1<< ADC_NUM_3 );
1<< ADC_NUM_4 );

// Start measurement
ADC12_StartConversion ( AT91C_BASE_ADC );

346

348

while ( conversionDone != ((1<< ADC_NUM_1 )|(1<< ADC_NUM_2 )
|(1<< ADC_NUM_3 )|(1<< ADC_NUM_4 )) );
350

id_channel =1;
352

advalue = ADC12_GetConvertedData ( AT91C_BASE_ADC , chns[
id_channel ]);
printf ("Τ� ������ %u ���� : %u mV\n\r", chns[ id_channel ],
ConvHex2mV ( advalue ));

354

printf ("\n\r");

356

}
358

}

mainadc.c
1

3

5

// ---------------------//
Headers
// ---------------------# include "dbgu.h"
# include <board.h>

7

9

void DBGU_Configure (
unsigned int mode ,
unsigned int baudrate ,
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unsigned int mck)

11

{
// Enable clock for UART
AT91C_BASE_PMC -> PMC_PCER = (1 << AT91C_ID_DBGU );

13

15

// Reset & disable receiver and transmitter , disable
interrupts
AT91C_BASE_DBGU -> DBGU_CR = AT91C_US_RSTRX | AT91C_US_RSTTX ;
AT91C_BASE_DBGU -> DBGU_IDR = 0 xFFFFFFFF ;

17

19

// Configure baud rate
AT91C_BASE_DBGU -> DBGU_BRGR = mck / ( baudrate * 16);

21

// Configure mode register
AT91C_BASE_DBGU -> DBGU_MR = mode;

23

25

// Disable DMA channel
AT91C_BASE_DBGU -> DBGU_PTCR = AT91C_PDC_RXTDIS |
AT91C_PDC_TXTDIS ;

27

// Enable receiver and transmitter
AT91C_BASE_DBGU -> DBGU_CR = AT91C_US_RXEN | AT91C_US_TXEN ;

29

31

33

35

}
void DBGU_PutChar ( unsigned char c)
{
// Wait for the transmitter to be ready
while (( AT91C_BASE_DBGU -> DBGU_CSR & AT91C_US_TXEMPTY ) == 0);

37

// Send character
AT91C_BASE_DBGU -> DBGU_THR = c;

39

// Wait for the transfer to complete
while (( AT91C_BASE_DBGU -> DBGU_CSR & AT91C_US_TXEMPTY ) == 0);

41

43

45

47

}
unsigned int DBGU_IsRxReady ()
{
return ( AT91C_BASE_DBGU -> DBGU_CSR & AT91C_US_RXRDY );
}

49

51

53

unsigned char DBGU_GetChar (void)
{
while (( AT91C_BASE_DBGU -> DBGU_CSR & AT91C_US_RXRDY ) == 0);
return AT91C_BASE_DBGU -> DBGU_RHR ;
}

uart.c
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