Készítette: Nagy István

Hardver:

carry…Az ST0ban.

buenos@freemail.hu

kikapcsolása: SCSR.WD=1, majd utána WDCR.WDDIS=1. Ha
nem kapcsoljuk ki, törölni kell idõnként: WDKEY=55h, majd
WDKEY=Aah. Egyéb beáll: WDCR (on/off,elõosztó…), SCSR.

Vektortábla helyzet

Megszakítások:

Program Space

Data Space

Processzor: 32bites fixpontos processzor, többszörös buszrendszer (Ó9db),
16/32bites utasítások, MAC: 32x32, vagy 16x16 dual MAC, read-modifywrite utasítások, 8 lépcsõs pipeline, de automatikusan kiküszöböli a pipeline ütközést.
Memória: 4GB közös címtartomány, de Harward struktúrájú. Az adatokat
32 biten, a progrtammemóriát 22biten (4MB) címzi. A cím 16bites
szavakat jelöl!!! SingleAccessRAM-blokkok vannak (Ó36kB), amiket
blokkonként lehet hozzárendelni pr./adatmem. területhez, a program
írásakor. Van még ROM, és Flash (128kB) is.

32/16 bites hozzáférés: Utasítástól függ. 32bites adatokat páros címre
helyezzünk el! 32bites operandusú utasításnál a kisebb címû felét címezzük
az adatnak. Lapozás: Az adatmemória 64 bites lapokból áll (6bit cím), az
aktuális lapot a DP jelöli ki (16bit). Lehetséges 8bites hozzáférés is.
Rom-tartalom: Bootloader, Sin/Cos táblázat (641*32bit), inverz tábla,
gyök tábla (145*32), ArcTan tábla (218*32bit).
Stack: Csak az adatmemória alsó 64B-jában lehet. A SP a stack-pointer, és
a cím növekszik, ha telik a stack.
MP/MC-láb: 0-uC mód, 1-uP mód.
Regiszterek (CPU): Akku: AL, AH (16bit. Vagy a sárgakönyvben AX
néven jelölik), vagy közösen együtt ACC (32bit) néven érhetõek el.
XAR0..XAR7: indirekt címzõ regiszterek. Alsó részük: AR0…AR7, felsõ
részük: ARH0..ARH7.
P (32bit. felsõ/alsó felei: PH/PL): szorzat eredménye- regiszter
XT (32bit, alja: TL, felje: T :) : Szorzandó. A T regisztert használják shiftérték tárolására is, egyes utasításokhoz.
SP: Stack pointer. Reset után 0400h kezdõértéket kapja. Nem állítható.
ST0, ST1: CPU státusz/vezérlõ regiszterek. Sima státusz, pl zérus flag,

Órajel:
Bemenet:
vagy
egy
kvarcot
kötünk az X1/
CLKIN és az
X2 lábak közé, vagy egy
oszcillátort az
X1/CLKINre. A rendszer 3 féle órajellel megy: SYSCLKOUT a cpu-nak, és két
másik: HSPCLK a gyorsabb perifériáknak (EVA, EVB, ADC),
LSPCLK a lassabb perifériáknak (többi periféria). A kvarc bemenetre
kapcsolódik egy 2-es osztó, és egy PLL (1..10), így
SYSCLKOUT=fBE/2...5*fBE . Beállítás: PLLCR. Nem kell ki/be
kapcsolgatni, mint c54nél, de 131072 ciklusig nem áll be. A PLL
modul kikapcsolható lábprogramozással reset elõtt, az XF_XPLLDIS –
lábbal (0-disable), ekkor SYSCLKOUT=CLKIN. Reset után a default:
SYSCLKOUT=fBE/2. Más frekvenciát szoftverbõl lehet beállítani, a
PLLCR regiszterben. Az XCLKOUT lábra kimegy egy órajel,
SYSCLKOUT* 1…1/4. Beállítása: XINTCNF2 –regiszterben.
A perifériák órajele: elõosztón keresztül jut el. Az elõosztók:HISPCP
(Default:1/2), LOSPCP (Default:1/4). Az alsó 3 bitbe kell megadni
osztás-kódot: n. f=SYSCLKOUT/(2*n). Ha n=0, f=sysclkout.
PCLKCR: Az egyes perifériáknak le lehet tiltani az órajelét,
energiaspórolás érdekében. Defaultból mind tiltott!!! (1-enable)
Processzor-számlálók: 3db 32 bites CPU-timer, 32 bites
elõosztókkal (TIMERnTPR, TIMERnTPRH). IT frekvencia:
f=9,3pHz...150MHz (6,6ns…3383év). Timer1,2 –t a DSP/BIOS
használja. A számlálók lefelé számlálnak, ha elérik a nullát IT, majd a
TIMERnPRD/PRDH regiszterek áttöltõdnek beléjük. Beállító
regisztereik: TIMERnTCR (16bit). Bármikor kiolvasható az idõ a
számláló regiszterekbõl: TIMERnTIM/H.

Low power módok: 3 féle van: IDLE (CPU off), STANDBY (CPU,
perif. off, WDT on), HALT (minden off). Használata: Az LPMCR0
regiszterben beállítjuk a módot (alsó 2 bit: 00-idle, 01-standby, 1x-halt), majd IDLE utasítás.
Ébredés: Az LPMCR1 regiszterben adható meg, hogy mi ébreszthet,
de csak az IDLE-módból. Standby-ból external IT ébreszthet.
Flash memória kezelése: 16bites memória. Szektorokra van oszva:
A…J, mindegyik 8k*16bit (törlésnél érdekes, egyszeree csak egész
szektort lehet törölni.). Azok pedíg lapokra: 128*16bit (címzésnél
érdekes). A Bootloader a 3F7FF6h címre adja át a vezérlést.
Ez a flash végén van, oda goto kell. A kezelés wait ciklusokkal megy.
120MHz felett kell is. Defaultból maximális 7 van beállítva.
Beállítások: A beállító programkódnak RAM-ból kell futnia, így a
program elejére kódmásolás ramba, majd goto RAM, beállítgatás, goto
tovább. Táblázat alapján RANWAIT, PAGEWAIT, és OTPWAIT
értékeket meg kell adni az FBANKWAIT, és az FOTPWAIT
regiszterekbe. Wait ciklusok száma. Mûködés gyors legyen:
FOPT.0=1, azaz a flash-pipeline-t bekapcsoljuk.
Low power mód-beállítások: FPWR, FSTATUS, FSTDBYWAIT,
FACTIVEWAIT -regiszterekkel.
Kódvédelem: 2 féle: 1.) 128bites jelszót tárolunk a flash-ben
(0x3F7FF8). Memória-hozzáférés engedélyezése bekapcsolás után: a
RAMban KEY (AE0h…AE7) regiszterbe beírjuk a kódunkat. Ha ez
azonos a flash-ban tárolttal, akkor felold. Új IC esetén a kód gyárilag
FF…FFFh, és az unlock csak annyi, hogy kiolvassuk ezt. Ezt a
Bootloader megteszi. Gyártásra menõ IC-k esetén beírunk egy kódot a
flash-be. Ahhoz hozzáférni: bekapcs után jelszó olvasás, majd az
KEY-ba a helyes jelszót. Vezérlõje a CSMSCR. 2.) Védett
memóriához csak úgy lehet hozzáférni, ha engedélyezzük EALLOWval. Bizonyos memóriarészek egyikkel, mások másikkal lehetnek
védve.
WATCHDOG: Resetel 120MHz-en kb 1ms-onként a WDT
számláló. Hogy történt-e már seset, azt a WDFLAG jelzi. WDT

IT-kor
auto context
save van,
azaz a fontosabb regisztereket
elmenti magától.
DINT/
EINT –utasítások: globális IT tilt/
engedélyez.
Fix prioritásuk van a
forrásoknak, Az IER az IT-maszkregiszter (és/vagy utasítással
állítgatható), az IFR az IT-flag-regiszter. A DBGIER a debug ITenable regiszter, real-time debug közben használatos. A háromnak
a kiosztása azonos. 1=IT van/enable.

Az IT-MUX 96db periféria-IT-t képez
le INT0..INT12 –re, csoportokra osztva.
Ezen kívül van még egy NMI (nem
maszkolható külsõ), és pár másik:
XINT13/TINT1,
és
TINT2=INT14,
RTOSINT, szoftver-it, ILLEGAL, amik
nem mennek keresztül az IT-MUX-on.
ILLEGAL: illegális utasítás hatására. Az
IT-MUX-csoportok: 8db IT forrás egy csoport (fix, 12 csoport
van), amik közös IT-jelet adnak a procinak (INT1…INT12). A
csoportokon belül beállítható, az egyes források maszkolása
egyenként (PIEIER1… PIEIER12), és jelezve van a forrás
(PIEIFR1… PIEIFR12). Hogy mi hova tarozik, az táblázatban
adott az adatlapon. A PIECTRL (ha PIECTRL.ENPIE=0 akkor
mehet a perif. vektortáblából az utasításlehívás, és élnek a
perifériaIT-k. Default: tiltva van !!!), és a PIEACK –regiszterek
az IT-MUX-hoz tartoznak.
Vektortábla: 2 helyen lehet: A 3F FFC0h –ROM címtõl
(ST1.VMAP=1), vagy a 00h RAM-címtõl (ST1.VMAP=0). A
ROM-ban a periféria IT-k különválnak a csoportjaikból, a
periféria-it-vektortáblába(256*16bit a RAMban). Az eredeti
vektortábla a ROMban van, onnan a gyári kód továbbkülni az itket a 0D00h…0DFEh címtartományba. Tehát innen kezeljük az
összes IT-t. Ezek 32bites rekeszek, branch utasításoknak.
Szoftver IT: TRAP #szám –utasítás: bármelyik IT-t el lehet
indítani ezzel az utasítással. Sv. it-k:28h..3Eh
External IT: XINT1, XINT2, XINT13/XNMI. Vezérlõ
regisztereik: XINT1CR, XINT2CR, XNMICR. Beállíthatók pl
fel/le él…Xint1,2 a periféria it-muxba megy, XNMI/XINT13
pedig az NMI vagy INT13 -elõállító blokkba.

Bootolás:

F4 F12 F3 F2 Boot-mód:
1 x
x x Jump to flash(nincs boot)
Menete:
1 1 SCI-A boot
Bekapcsolás után a 0 0
0
1
x x SPI boot
(MC módban) a
Bootloader progi kapja meg a vezérlést a ROMban. Ellenõrzi a
boot-módot, majd bootol (ha kell), utána átadja a vezérlést a
3F7FF6h –flash címre. Ezen a címen 1*32bit van, ami csak egy
branch utasításra elég. (Ne tegyünk utána se nop-ot, se semmit,
mert felülírja a kódvédelmet!)
Boot mód select: ic-lábakon adjuk meg a boot módot: GPIO-Fport. Mehet még párhuzamos EEPROM-ból is a boot.
Fejlesztéshez célszerû: 1 nyomógombot tenni F4-re, a többi lábat
fix bekötni, így ha a gomb nyomva van, boot, ha nem, sima
mûködés poweron után.
A password-ot feloldja a bootloader.
A TMS320R2811-es DSP esetén RAM-ba bootol a bootloader,
és mindig van boot reset után, mint általában a DSP-knél. Az
F2811-esnél viszon a boot=flash felprogramozás.
Módok: SCI-boot: sima RS-232 PC-sorosportról az SCI-A-ra, a
TI SerialFlasTools-szal. Ehhez persze kell egy MAX232 vagy
hasonló. SPI-boot: egy spi-eepromba kell égetni a kódot.

Perifériák:

GPIO: A periféria-kivezetések használhatóak általános célú
GPIO-ként is, kivéve az ADC. 6db 16bites port van: GPIOA…
GPIOG. Kezelése GPADAT… GPGDAT regisztereken keresztül.
Hogy melyik láb GPIO, és melyik nem, azt a GPIO-MUX dönti
el, minden porthoz: GPAMUX… GPGMUX (bitek: 0-GPIO, 1elsõdleges funkció). Bitek elnevezése a portokon: pl. GPIOA1…
Minden porthoz tartozik egy irányregiszter: GPADIR…
GPGDIR, ahol bitenként megadhatók a jelirányok (0-input, 1output).
Nem mindegyiknek mind a 16 bitje van megvalósítva: A16bites, B -16bites, C -nem létezik, D -4bites [6:5, 1:0], E –
3bitess [2:0], F –15bites [14:0], G –2bites [5:4].
Input kvalifikáció: GPAQUAL… GPEQUAL regiszterek
(16bites, de az alsó 8 bitje használatos) segítségével meg kell
adni, hogy milyen órajelre legyenek a jeleik szinkronizálva.
fSYNC= fSYSCLKOUT/2N. A, B, D, E regiszterek csak.
Egyéb kezelõ regiszterek: GPxSET (1-be állító regiszter),
GPxCLEAR
(0-ba
állító),
GPxTOGGLE
(toggle).
Pl.:GPIOATOGGLE.5=1 à az A port 5. bitje állapotot vált.
Egyszerûbb kezelést biztosítanak a GPIOxDAT regiszterek.

Jelek:
EVASOC, EVBSOS: ADC konverzió indító kimenet. T1CTRIP…
T4CTRIP: ha 0- akkor le lehet tiltani a timerek kimeneteit, persze csak ha ez
engedélyezve van szoftverben. C1TRIP… C6TRIP: ha=0 akkor a compare
unitok kimeneti jelekeit letiltja (high Z), persze ha a szoftverben engedve
van.. . PDPINTA, PDPINTB: ha=0 akkor a PWM jeleket letiltja (high Z),
persze ha a szoftverben engedve van.. Resetre mind engedélyezve van!!!
Ezek motor-vész-lekapcsolásra valók.
Soros port (SCI): 2db van belõle, SCI-A, és SCI-B. Ic-lábak hozzájuk:
SCIRXDA, SCITXDA, SCIRXDB, SCITXDB. Csak az SCI-A-t írom le, az
SCI-B ehhez hasonlóan, de a jelek, regiszternevek vége nem A, hanem B.
Átvitel: FIFO mód, vagy hagyományos.
Hagyományos mód: SCIRXBUFA, SCITXBUFA-regiszterek a
küldendõ/vett bájtoknak. (azok alsó 8bitje árdekes)
FIFO-mód:Az átvitelekhez 16 mélységû FIFO-bufferek tartoznak, amiknek
a tetejéhezhez a user mint sima regiszterekhez férhet hozzá: ezek ugyanazok
az elõbbi regiszterek (SCIRXBUFA…). FIFO-mód vezérlése/státusza:
SCIFFRXA,
SCIFFTXA,
SCIFFCTA.
FIFO-mód
bekapcsolása:
SCIFFTXA.SCIFFENA=1. Beállítható egy idõkésleltetés a küldött bájtok
közé: SCIFFCTA[7:0].
Baud rate: Az SCIHBAUDA, SCILBAUDA, 2db 8bites regiszter Együtt
képzik a BRR értéket. BaudRate= LSPCLK/((BRR+1)*8).
Automatikus baudrate detection: SCIFFCTA –regiszterben kapcsolható
be: SCIFFCTA.CDC=1, majd SCIFFCTA.ABDCLR=1, ezután a DSP-nek
küldeni kell egy ’a’ –karaktert. A modul beállitja az új baudrátát, és IT-t
küld. Ezután SCIFFCTA.ABDCLR=1 megint, majd SCIFFCTA.CDC=0.
Ezzel letiltottuk a tovább baud-vadászatot. Még ürítsük a FIFO-t, egy
olvasással.
Vezérlõ regiszterek: SCICCRA, SCICTL1A, SCICTL2A, SCIPRIA
Státusz regiszterek: SCIRXSTA, SCITXSTA.
Üzemmódok: Normál mód, és multiprocesszorosWakeup módok: IDLELine, és AddressBit-mód. Mind2nél multidrop UART buszok vannak, a
kommunikációk címküldéssel kezdõdnek. Keret vége, ha min 10 bitidejig
nem megy semmilyen adat.
Kezelés:
Polling
vagy
interruptos.
Adásnál
polling
az
SCICTL2A.TXEMPTY-vel (1-kész, adat kiment) , és vételnél polling az
SCIRXSTA.RXRDY bittel (1-új karakter jött). (részletek:SPRU051)
SPI: (részletek:SPRU059) Jelei: SPISOMI (slave out/master in) ,
SPISIMO (slave in/master out), SPICLK (SCK), és SPISTE (SS -slave
transmit enable. in/out). Attól függõen, hogy master vagy slave a DSP, rendeljük hozzá a 2 elsõ lábhoz az SDI, SDO –buszjeleket.
Felépítése: FIFO-s. 12db regiszterrel kezelhetõ, melyek nevei: SPI*. A
busz egy master, 1 slave összekötése.
McBSP: Jelei: MDRA, MDXA, MCLKRA, MCLKXA, MFSRA,

MFSXA. A sima Texas-McBSP-ktõl abban külömbözik, hogy DMA
helyett 16*32bites FIFO van benne. Illetve a jelnevek: M**A -alakúak.
(SPRU061)
eCAN modul: (részletek:SPRU074) Max 1Mbps, tudja a CAN2.0B-t
is, egyszerû/full-CAN. CAN-transceiver ic kell hozzá, pl
SN65HVD23x.
Jelei: CANTXA, CANRXA.
Beállítások: Erre van 0,5kB RAM, és a mailboxnak (adás elõtti/vétel
utáni tárolásra) is van 0,5kB.
Bit-idõzítés: Beállítandók a baud ráta, a mintavételi idõpont, a
vezeték-késleltetés kompenzálás. Az adatok táblázatból vehetõk.
Kommunik.kezelés: A CAN2.0B 29bites, míg a 2.0A –rendszer csak
11 bites üzenet-azonosítókat használ. 32 elemû mailbox-ba kerülnek a
bejövõ üzenetek, aszerint, hogy ki küldte. Ezt be lehet állítani. Ha
olyan üzenetet vesz, amit nem vár, akkor azt eldobja. Ha adatot
akarunk küldeni, akkor az eltárolódik az adó-bufferben, amíg a hálózat
szabaddá nem válik. Van adás-timeout-interrupt. Idõbélyegeket rendel
hozzá a vett, adott üzenetekhez.
A mailboxban 4 féle üzenet lehet: vett, adásra váró, autom.válasz
eseményre várva, és amit várunk valahonnan.
Hibakezelés: Ha valaki hibát detektál, ErrorFrame-et küld, erre
mindenki eldobja az utolsó üzenetet. A modul számolgatja a hibákat
(hibaszám++), és a hibátlan átviteleket (hibaszám--). Ha
hibaszám>256 lekapcsol, amibõl csak resetre kel fel újra.
ADC: (részletek: SPRU060)
12bites, 2*8db bemenete van,
2db multiplexeren keresztül:
ADCINA0…7,
ADCINB0…7. Saját tápja
van: 3,3V, de a bemenõ
feszültsége: 0…3V csak, így
730uV/LSB. Max 12,5MSPS. Hibák: offszet: +-80LSB, erõsítés: +200LSB, 50PPM/°C, SINAD=62dB, ENOB=10,1bit. Bemenete:
10pF/3uA. Kimenete: ADCRESULT0…
15, minden bemenetnek külön.
à
Mért értékek: N=1365*(Ube-ADCLO).
Referencia feszültség: lehet belsõ, vagy külsõ (nem érdemes).
ADCTRL3.8-ban lehet beállítani. ADCLO=0. (analog GND), vagy
ezzel lehet offsetelni a bemeneti érzékelési tartományt.
Beállító regiszterek: ADCCTRL1… 3, ADCMAXCONV (hány db
mintavétel/szekvencia
N=db-1),
ADCCHSELEQ1…
4
(a
szekvenciában mely bemenetek, milyen sorrendben vegyenek részt),
ADCASEQSR (autoszekvenszer státuszreg.), ADCCST (státusz reg.)
Órajel:
fADCCLK=fHSPCLK/N, de max 25MHz lehet. N-et az
ADCTRL3.ADCCLKPS[3:0]-ba írjuk. Az ADCTRL1.CPS-sel még
felére lehet csökkenteni (reset val.:off). Sample rate= fADCCLK/2, ha a
mintavételi ablak=1 db fADCCLK periódus.
Mitavételi ablak: ADCTRL1.ACQ_PS3:0 –ben beállítható. Beírunk
M-et, akkor TABLAK=(M+1)/fADCCLK.
Kezelés: inic, cstorna kiválaszt, mintavétel indít, várunk (dT, IT,
polly-IT-flaget), kiolvassuk. Mintavétel/szekvencia indítása: külsõ jel
(GPIOE1/XINT2_ADCSOC), szoftver (ADCCTRL2.SOCSEQ1 vagy
2=1), EVA, EVB (ADCTRL2-ben állítható a forrás), vagy
automatikusan újra-újra (folyamatos). Szekvencia-vége-flagek:
ADCST –regiszterben. Ugyanitt vannak IT-flagek is.
Üzemmódok: csatornánkénti, vagy szekvenszeres, azaz a beállított
csatornákon automatikusan mintát vesz egymás után. Ezt lehet
kaszkádosan (az A, és a B MUX sorban), vagy dual módon (külön a 2)
ADCTRL1.SEQ_CAS –bit (0-dual). Mindkét üzemmódban a
mintavétel, vagy a szekvencia egy start feltétellel (trigger, SOC) indul.
1mintás mód: ADCTRL3.MODE_SEL=1 kell legyen, és a csatorna
száma
az
ADCCHSELEQ1[3:0]-ben
legyen.
Vagy
ADCTRL3.MODE_SEL=0 (szekv.mód mégis) ADCMAXCONV=
0000h (1db csat/sz.), és ADCCHSELEQ1[3:0]-be az elsõ helyre
beírjuk a csatornát.
Szekvenciális mód: ADCTRL3.MODE_SEL=0 kell legyen.
Megadjuk a vizsgált csatornák számát (ADCMAXCONV), sorrendjét
(ADCCHSELEQ1… 4).
Folyamatos: Ekkor egy A csatornabeli, és egy B csatornabeli
(ugyanaz a sorszám!) bemenetet vizsgál folyamatosan. Ehhez
ADCTRL1.CONTRUN=1 kell legyen.

AR1 alsó 8bitje regiszter a bufferméret. Nagyobb bufferrel:
*+AR5[AR1%++] azaz XAR1 felsõ 16 bitje a bufferméret.) ,
duplán pointeres (ARP regiszter mutat valamelyuk XARn
regiszterre, és az azáltal mutatott címmel címzünk. Pl. MOV
*,#10h , elõtte ARP-t inicializálni pl XAR3-ra: NOP *,ARP3
Ezután *++ -szal az XARn-et inkrementálhatjuk) opcióval.
Regiszter-címzés: MOV A,@B,azaz B tartalmával.=MOV A,B.
Közvetlen címmegadás: MOV A,*(#0FF76h). 16 bites cím.A
cím elsõ fele 0000h. Programmemória kezelésére külön
mozgatóutasítások vannak, ekkor a felsõ fele: 003Fh, az alsó
pedíg a megadott 16bites.

Utasításkészlet:

(SPRU430D)
1. Adatmozgatás:
MOV –16bites adatok kezeléséhez, és MOVn uasításokkal.
n={ B-8bites adatok, W-16bites, L-32bites, Z-10bites (ekkor a
felsõ bitek=0000), AD-16, DL-32, H-16(shiftelve), U16(shiftelve), P-16, S-16, X-16 }, és PREAD, PWRITE ,
XPREAD, XPWRITE. Mozg. közben általában lehet shiftelni.
Milyen regiszterekkel:
XARn,
Dmem. – Pmem. –
DP
akku
P, XT
dmem. dmem.
ARn
MOV,
MOV,
MOVB, MOVL,
PREAD,
MOV, MOV, Csak teljes MOVAD,
PWRITE
MOV,
MOVB, MOVW, ACC-ra: MOVDL,
(XARn
MOVB
MOVL MOVZ MOVL, MOVP,
címzi
a
pmem.át.)
MOVH, MOVS,
MOVU
MOVX
Értékadásra ezek nagyrésze képes, 8-22bitig. 32bites nincs.
2. Bites mûveletek:: ST0, ST1 bitjeit a CLRC, SETC,
DINT (disable IT), EINT (enable IT), SPM…-utasítások
állítgatják. Memória-bitmûveletek: TBIT (teszt bit. TCflaget állítja. pl.: TBIT T1CON, #6), TCLR(test & clear),
TSET(test & set).
3. Aritmetika: ADD, ADDB, ADDL, ADDU, ADDCU,
ADDRK, (összeadás) SUB, SUBU, SUBB, SBRY,
SUBR… (kivonók), INC, DEC (inkrement/dekr.), AND,
ANDB…(És), NEG, NOT (negál, komplemens), OR,
ORB, XOR, XORB (vagy, kiz.vagy), SAT (akku szaturál).
4. Shift: ROL, ROR, LSL, LSR, ASR, FLIP, ASRL…
5. Jelfeldolgozó: 16x16: MAC, DMAC (dual mac), MPY,
MPYA, MPYS, SQRA(négyzet)… 32x32: IMACL,
QMACL (eredmény alsó/felsõ felét tárolja el), IMPYL,
QMPYL (hasonlóan)…
6. Programvezérlõ: Sima ugrás: LB címke
RPT #15
(22bites cím), B címke,feltétel (feltételes
MOV A,B
ugrás, 16 bites címkülömbség feltétel: Z,
Vagy
NZ, N, TC, C… flagek). Szubrutinhívás:
RPT @A
LC_címke (22bites cím), visszatérés: LRET.
MOV B,C
IT rutinból visszatérés: IRET. 1 utasítás
ismételgetése: RPT (N+1szer végrehajtódik, max255).
Hurok: LOOPNZ változó,#konstans (addíg ismétli a
következõ utasítást, amíg a változóANDkonstans=0).
7. Egyéb: CMP, CMPB (összehasonlítás), MAX, MIN,
MAXL, MINL (2 érték közül a nagyobbat/kisebbet másolja)
Kódvédelem kik.: EALLOW, bek.: EDIS. IT: EINT/DINT

Utasítások

Event manager (EVA, EVB): Tartalmuk (mind a 2nek): 2db timer,
compare, capture modulok, 6+2db PWM kimenet, szögelfordulás-dekóder.
EXTCONA, EXTCONB kiegészítõ beállító regiszterek. Evx IT-flagregiszterek: EVxIFRA, EVxIFRB, EVxIFRC. (x:A, B). IT
eng./maszkregiszterek:
EVxIMRA,
EVxIMRB,
EVxIMRC.
(részletek:SPRU065)
Timerek: T1,T2 (EVA), és T3, T4 (EVB) számlálók. Bemenetük:
HSPCLK, vagy külsõ jel (TCLKINA az EVA-nak, és TCLKINB az EVBnek.). Elõosztók a TxCON regiszterekben programozhatóak (x=1..4). Ezek a
regiszterek, és a GPTCONA, GPTCONB a timerek beállítói. (irány,
elõosztás, on/off, reload, jelforrások…) Számlálási irányuk a TDIRA,
TDIRB külsõ jelekkel, vagy belsõ jelekkel adhatóak meg (config
reg.:TxCON). TxCNT-k a timer regiszterek. TxPR-ek hasonlóan a proci
számlálókhoz, period-regiszterek.
PWM generálás compare-modullal (T1, T3 segítségével.): PWM1…
PWM6 kimenetek. (EVB: 7…12) Ezek párokban generálódnak, így
alkalmas egy 3fázisú motor 6tranzisztorának a vezérlésére. 3db compare
modul kapcsolódik T1-hez (és T3hoz is). 1 pár: pl. 1-es, 2-es.
Beállítása (EVA): T1PR=fKI/(2*fBE-TIMER), ACTRA, DBTCONA,
CMPRx=(1-ktt.)*T1PR, COMCONA, T1CON beállítása, ahol x=1…3
compare unit. A pwm pároknál a ktt-k ellentétesek, vagyis egyik a másik
negáltja, 1 párt 1 com.unit állít elõ. Kis eltérést ad hozzá a DeadBandUnit,
hogy a motvez inverterek ne zárjanak rövidre.
PWM generálás számlálóval: T1PR=fKI/(2*fBE-TIMER), majd T1CON
beállítása, végül T1CMPR=(1-ktt.)*T1PR. Ez a T1PWM kimeneten jelenik
meg. Erre mind a 4 számláló képes, saját kimenettel.
Capture: pl. idõmérésre. 3bemenete van: CAP1…CAP3. A számlálót
eltároljuk a bemenet felfutó élénél. Az értékeket 2 mélységû FIFO-ba teszi.
A 2 legutóbbi kiolvasható, ugyanarról a címrõl CAPxFIFO (32bit regiszter,
2 db 16bites adat. X=1…3, 4…6). CAPCONA beállító reg, CAPFIFOA –
fifo-státusz regiszter.
Szögelfordulás-enkóder (QEP):
Olyan, mint a PC-k egereiben. 90° os lépésekben jelzi a kimenetén a
szögelfordulást (clk), és megadja az
irányt()dir. Az egység bemenetei a
capture-bemenetek.
T2-es
számlálóval számolgatjuk a lépéseket. Ehhez T2-t kell megfelelõen
konfigurálni: clk-t a QEP szolgáltassa, és a számlálási irányt is.
Blokkdiagram:

Áramkör:

Tápellátás: Tápfeszek: VDD Core=1,8V 135MHz-ig, 1,9V
afelett. VSS : digital ground. VDDIO : 3,3V-os digital I/O táp.
VDD3VFL : 3,3V-os flash mem-tápja. Az elõzõvel kössük össze!
J-TAG: TRST, TCK, TMS, TDI, TDO, EMU0, EMU1. Gyári
pullup-ok, pulldown-ok vannak a DSP-ben, így J-TAG
csatlakozás nélkül normál mûködik a DSP. Zajos környezetben
kell még 2,2kÙ pulldown a TRST-re.
ADC bekötése: Kell neki 3,3V-os tiszta, analóg táp(VDDA1,
VDDA2) , SGND, azt az ADCLO-ra, és a VSSA1, VSSA2-re..
Az ADCBGREFIN maradjon bekötetlen! VDD1, VSS1-digit táp.
Rendszer-jelek: XRS: reset, X1/CLKIN, X2 oszcillátor bemenet
kvarcnak (20…35MHz), vagy external osc.nak (X1, 4…
150MHz). Ekkor 1,9V-os TTL-t vár! TESTSEL: kössük 0-ra!
TEST1, TEST2: ne kössük be (gyári teszt pin). XCLKOUT –
órajel kimenet, SYSCLKOUT leosztva (n.c.).
GPIO-jelek: GPIOA: bit[0:15]=pin[68:72,75:80,85,86,89:91].
GPIOB: bit[0:15]=pin[33:38,40,41,43:45,54,55,46:48].
GPIOD: bit[6:5]=pin[61:60], bit[1:0]=pin[84,81].
GPIOE: bit[2:0]= pin[107,108,106].
GPIOF:
bit[0:14]=pin[31,32,27,28,111,112,64,65,23,21,22,24,19,18,101].
GPIOG: bit[5:4]=pin[67:66].
Mindegyik: GPIOx[0:15], helyenként kimarad 1-2 láb, pl tápnak,
vagy nincs is megvalósítva.. Boot mode select: GPIOF[2,3,4,12]
(részletek:SPRU078, vagy SPRS174K)

Assembly direktívák & linkelés:

Ugyanazok, mint a C54xx –DSP-knél.

Címzés:

(Adatmemória)
Fordítva kell jelölni az adatmozgást!! Pl.:utsítás A,B azt jelenti:
AßB. 32bites adatokat páros címre szabad tenni csak!!! Akku: ACC,
vagy AH, AL (AX).Van 32/22/16bites címzés, és 32/16/8 bites adatok!
32bitesen csak XARn-en keresztül lehet címezni. Másképp: lapozás
(1Lap=64*16bit, vagyis 32*32bit.), vagy közvetlen (16bites c.).
Direkt címzés: A címek alsó 6 bitjét az utasítás adja meg, a további
16-ot a DP, a felsõ 10bit=0. Vagyis lapon belüli a címzés. Elõtte DP-t
inicializálni kell: MOVW DP,#változónév, (ahol a változónk a kívánt
lapon van, nem õ tartalmazza a lapszámot!!). Ez alapozás.
Stack címzés: A SP tartalmával, és az operadussal végzett lehetséges
mûveletek egyike adja ki a címet. (pl SP, SP+1, SP-op)
Indirekt címzés: XAR0..XAR7 regiszterekkel (32bites cím), vagy
azok alsó (16bites) felével, az AR0..AR7 –regisztereken keresztül,
mint a c54xx-es DSP-knél. Pl. címke helyett *XAR0–t helyettesítünk.
Lehet auto pre/post increment (*XAR5++, +XAR5[AR0] ezutóbbi:
AR0-tartalmával növeli. Egy + eggyel növel, kettõ + 2-vel, mint ahogy
a 32bites adatok címei növekszenek), decrement, egyéni offszetes
(*XAR3[4], de a szám 0…7), cirkuláris címzési (*AR5+% ezeknél a

(Adatlap: SPRS174K)

