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Systemy wbudowane

Środki wspomagające uruchamianie systemów
mikroprocesorowych

• Symulator mikroprocesora
• Analizator stanów logicznych
• Systemy uruchomieniowe:
– systemy wykorzystujące program monitora
– systemy wykorzystujące emulację układową (tzw.
emulatory)

Systemy uruchomieniowe (2)
Najtrudniejszym i zarazem najbardziej czasochłonnym etapem projektowania systemu mikroprocesorowego
jest jego uruchomienie. Polega ono na dokładnym prześledzeniu wykonywania napisanego przez użytkownika
programu i sprawdzeniu czy realizowane przez program funkcje są zgodne z przyjętym algorytmem działania.
Ponadto, pozwala użytkownikowi upewnić się, że cały system mikroprocesorowy został prawidłowo
zaprojektowany i ostatecznie stwierdzić, że sprzęt i oprogramowanie właściwie ze sobą współpracują i
realizują wymagane zadania. Spośród wielu środków ułatwiających uruchamianie systemów
mikroprocesorowych, do najpopularniejszych należą: symulator mikroprocesora, analizator stanów logicznych
oraz systemy uruchomieniowe.
W przypadku symulatora mikroprocesora, komputer, na którym przebiega kompilacja programów użytkownika
jest dodatkowo wyposażony w program symulujący działanie zastosowanego w projektowanym systemie
mikroprocesora. Program taki pozwala przetestować skompilowany program użytkownika poprzez symulację
jego wykonania. Podstawową wadą symulatora jest brak możliwości wykonania programu w rzeczywistym
systemie mikroprocesorowym.
Analizator stanów logicznych jest bardzo efektywnym i uniwersalnym narzędziem wspomagającym
uruchamianie oraz konserwację systemów mikroprocesorowych. Umożliwia przetestowanie zarówno części
sprzętowej jak i programowej danego systemu mikroprocesorowego. Połączenie między analizatorem a
systemem mikroprocesorowym odbywa się poprzez specjalną sondę, której typ zależy od zastosowanego
mikroprocesora. Analizator zapamiętuje sekwencje sygnałów zdefiniowanych wcześniej przez użytkownika
(np. sygnałów przesyłanych magistralami systemowymi) w określonym przedziale czasu, a następnie
przedstawia je w czytelnej postaci na ekranie monitora. Ze względu na sposób przedstawienia wyników można
wyróżnić dwa rodzaje analizy: analizę czasową, w której sygnały przedstawiane są w postaci przebiegów
czasowych oraz analizę stanów, w której sygnały przedstawiane są w postaci ciągów słów dwójkowych lub
szesnastkowych. Ponadto, analizator może na podstawie zapamiętanej sekwencji sygnałów przesyłanych
magistralami systemowymi odtworzyć kod wykonanego rozkazu. Podstawową wadą analizatora stanów
logicznych jest stosunkowo duży koszt.
Do najbardziej uniwersalnych środków należą systemy uruchomieniowe, które ogólnie można podzielić na
dwie grupy: systemy wykorzystujące program monitora oraz systemy wykorzystujące emulację układową (tzw.
emulatory).
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Systemy uruchomieniowe wykorzystujące program monitora
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Systemy uruchomieniowe (3)
Schemat blokowy przykładowego systemu uruchomieniowego wykorzystującego program monitora został
przedstawiony na rysunku. System taki wyposażony jest w program monitora (tzw. debugger) umieszczony w
pamięci ROM. Program ten pozwala na przyjmowanie i wykonywanie poleceń wprowadzanych przez
użytkownika za pomocą klawiatury. Po restarcie systemu mikroprocesor wykonuje program monitora, który po
inicjalizacji oczekuje na polecenia umożliwiające: załadowanie programu użytkownika lub danych do pamięci,
wyświetlenie zawartości pamięci, wykonanie programu od zadanego adresu, wykonanie programu w trybie
pracy krokowej, wstawienie pułapek lub wyświetlenie oraz zmianę zawartości rejestrów mikroprocesora.
Program użytkownika może znajdować się albo w pamięci RAM albo w pamięci EPROM. Umieszczenie
programu w pamięci RAM pozwala na bezpośrednią poprawę ewentualnych błędów bez konieczności
reprogramowania pamięci.
W początkowym etapie uruchamiania, wygodnie jest wykonywać program użytkownika w trybie pracy
krokowej. Wykonanie w tym trybie całego programu mogłoby jednak trwać bardzo długo, dlatego też istnieje
możliwość wykonania określonych fragmentów programu. W tym celu należy wstawić do programu pułapki, po
czym uruchomić program od zadanego adresu określonego przez zawartość licznika rozkazów. Wówczas
program użytkownika wykonywany jest aż do miejsca, w którym została umieszczona pierwsza pułapka. Po
czym sterowanie przejmuje program monitora, co pozwala na sprawdzenie efektów działania wykonanego
fragmentu programu, a następnie wykonanie kolejnego.
Podstawową wadą systemu uruchomieniowego wykorzystującego program monitora jest ograniczenie
zasobów mikroprocesora, a tym samym jego możliwości. Ograniczenia te wynikają z dwóch powodów:
konieczności umieszczenia programu monitora w przestrzeni adresowej danego mikroprocesora, co powoduje
ograniczenie wielkości pamięci dostępnej dla programu użytkownika oraz konieczności zapewnienia
komunikacji między użytkownikiem a programem monitora, co powoduje zablokowanie łącza szeregowego lub
portu wejścia/wyjścia.
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Systemy uruchomieniowe wykorzystujące emulację układową
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Systemy uruchomieniowe (4)
Schemat blokowy przykładowego systemu uruchomieniowego wykorzystującego emulację układową został
przedstawiony na rysunku. Emulacja układowa polega na włączeniu systemu uruchomieniowego w miejsce
mikroprocesora uruchamianego systemu, za pomocą specjalnego układu sprzęgającego (tzw. sondy
emulującej), zawierającego analogiczny mikroprocesor. Wówczas sterowanie przejmuje system
uruchomieniowy umożliwiając jednoczesne wykonywanie programu i kontrolowanie aktualnego stanu
mikroprocesora. System uruchomieniowy wykorzystujący emulacją układową ma stałą strukturę sprzętową, a
emulacja żądanego mikroprocesora wymaga jedynie użycia właściwej sondy emulującej oraz zainicjowania w
systemie odpowiedniego programu sterującego.
Sonda emulująca stanowi układ o konstrukcji zależnej od typu emulowanego mikroprocesora. Z jednej strony
emuluje ona wszystkie sygnały mikroprocesora, wyprowadzając je bezpośrednio do podstawki mikroprocesora
w uruchamianym systemie, z drugiej zaś wypracowuje sygnały magistrali II. Magistrala II jest odpowiednikiem
magistrali I, z pominięciem sygnałów wzajemnej współpracy modułów: adaptera, komparatora stanów i
śladowania.
Moduł adaptera realizuje przejście z magistrali II na buforowaną magistralę I, o organizacji umożliwiającej
współpracę z pozostałymi modułami emulatora.
Moduł komparatora stanów zawiera dwa analogiczne układy rozpoznające stan magistrali adresowej, w
określonym cyklu maszynowym. Moduł ten umożliwia wstawianie pułapek oraz warunkowe określenie trybu
śladowania przebiegu programu.
Moduł śladowania przebiegu programu w czasie rzeczywistym pozwala na warunkowe zapamiętanie stanu
określonej liczby cykli maszynowych. Zapamiętana informacja o jednym cyklu maszynowym obejmuje: adres,
dane, rodzaj cyklu oraz stan linii wcześniej wybranych przez użytkownika. Możliwość deklaracji warunków i
startu śladowania pozwala na efektywne śladowanie poszczególnych cykli maszynowych.
Moduł pamięci emulowanej stanowią bloki pamięci RAM, które mogą być dołączone do uruchamianego
systemu mikroprocesorowego po zadeklarowaniu adresu początkowego i typu dostępu do bloku. Pamięć
emulowana może być umieszczona w obszarze adresowym, w którym została już umieszczona pamięć
uruchamianego systemu mikroprocesorowego. Wszelkie operacje w takim obszarze adresowym będą
wykonywane tylko na pamięci emulowanej, co pozwala na szybkie testowanie poprawek programu
użytkownika umieszczonego już w pamięci ROM. Można także przepisać program użytkownika z pamięci
ROM do pamięci emulowanej, dokonać poprawek i przeprowadzić jego testowanie.
Oprogramowanie podstawowe systemu uruchomieniowego, w które wyposażony jest komputer nadrzędny,
stanowi monitor systemowy oraz system operacyjny z biblioteką programów sterujących. Zestaw funkcji
realizowanych przez program sterujący może obejmować: konfigurowanie pamięci, ładowanie, wyprowadzanie
i modyfikację zawartości pamięci, ustalanie stanu początkowego mikroprocesora, wykonywanie programu w
trybie pracy krokowej, wykonywanie programu w czasie rzeczywistym z zadeklarowanymi pułapkami,
wyprowadzanie pełnej informacji o stanie systemu oraz śladowanie przebiegu programu w czasie
rzeczywistym.
Jedyną wadą systemu uruchomieniowego wykorzystującego emulację układową jest stosunkowo duży koszt.
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Uniwersalny system uruchomieniowy NanoBoard

Systemy uruchomieniowe (5)
System NanoBoard firmy Altium jest pierwszym na rynku systemem uruchomieniowym wspierającym
technologię LiveDesign. Został zaprojektowany specjalnie do współpracy z oprogramowaniem Altium Designer
i w zestawie z nim pozwala na szybką, interaktywną implementację i uruchamianie projektu w układzie FPGA z
wykorzystaniem wszystkich zalet technologii LiveDesign. System NanoBoard obsługuje wiele platform
sprzętowych w postaci wymiennych modułów „daughter board”, które mogą zawierać dowolne układy
FPGA/CPLD różnych producentów. Takie rozwiązanie daje dużą niezależność i swobodę wyboru platformy
docelowej, praktycznie na każdym etapie projektowania.
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Struktura uniwersalnego sytemu uruchomieniowego
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Systemy uruchomieniowe (6)
Właściwości systemu NanoBoard:
- komunikacja z komputerem PC poprzez port równoległy,
- możliwość połączenia kilku systemów NanoBoard w układzie szeregowym,
- definiowany przez użytkownika sposób komunikacji pomiędzy połączonymi systemami NanoBoard,
- układ sterujący NanoTalk z pamięcią FLASH PROM z interfejsem JTAG,
- złącze konfiguracyjne układu sterującego NanoTalk,
- wskaźniki statusu układu sterującego NanoTalk,
- dwa złącza obsługujące protokół JTAG dla kart rozszerzeń użytkownika,
- dwa złącza do zamocowania układu FPGA,
- zegar programowalny o częstotliwościach z przedziału od 6 [MHz] do 200 [MHz],
- zegar odniesienia o częstotliwości 20 [MHz],
- dwa gniazda zasilające – jedno wykorzystywane do podłączenia źródła zasilania i drugie wykorzystywane do
zasilania kolejnego systemu NanoBoard,
- port szeregowy RS232,
- port CAN,
- port VGA,
- port myszy PS2,
- port klawiatury PS2,
- wyświetlacz ciekłokrystaliczny (2 linie x 16 znaków),
- buzer,
- 8 pozycyjny przełącznik DIP,
- 8 wskaźników LED,
- pamięć SERIAL FLASH z interfejsem SPI (8 Mb),
- konfigurowalna statyczna pamięć RAM (256 kB),
- dwa złącza użytkownika z możliwością wyboru poziomu zasilania,
- czterokanałowy 8 bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy z interfejsem I2C,
- czterokanałowy 10 bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy z interfejsem I2C,
- 8 bitowy układ kodująco-dekodujący AUDIO,
- blok 16 klawiszy,
- przełącznik TEST/RESET.
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Złącze konfiguracyjne NanoTalk

Systemy uruchomieniowe (7)
Konfiguracja trybu pracy oraz ustalenie podstawowej częstotliwości zegara systemowego układu sterującego
NanoTalk odbywa się poprzez odpowiednie umieszczenie zworek w złączu konfiguracyjnym. Jeżeli żadna
zworka nie zostanie umieszczona, wówczas system NanoBoard pracuje w trybie domyślnym z częstotliwością
zegara 50 [MHz].
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Wskaźniki statusu NanoTalk

Systemy uruchomieniowe (8)
Wskaźniki statusu układu sterującego NanoTalk SL1÷SL8 sygnalizują różne warunki pracy systemu
NanoBoard, w zależności od położenia zworek w złączu konfiguracyjnym. Znaczenie poszczególnych
wskaźników jest następujące:
- świecenie diody SL1 sygnalizuje, że układ sterujący NanoTalk został prawidłowo skonfigurowany,
- świecenie diody SL2 sygnalizuje, że są odbierane sygnały Hard JTAG z programu Nexar. Układ sterujący
NanoTalk wykorzystuje protokół JTAG do komunikacji z fizycznymi układami systemu NanoBoard
obsługującymi ten protokół,
- świecenie diody SL3 sygnalizuje, że są odbierane sygnały Soft JTAG z programu Nexar. Układ sterujący
NanoTalk wykorzystuje protokół JTAG do komunikacji z wirtualnymi układami zaimplementowanymi w układzie
FPGA,
- świecenie diody SL4 sygnalizuje, że są odbierane sygnały SPI z programu Nexar. Program Nexar
wykorzystuje protokół SPI do komunikacji z fizycznymi układami systemu NanoBoard obsługującymi ten
protokół, m.in. z pamięcią SERIAL FLASH i zegarem systemowym,
- świecenie diody SL5 sygnalizuje, że połączenie pomiędzy komputerem PC i systemem NanoBoard jest
poprawne,
- trzy diody SL6÷SL8 określają status konfiguracji układu FPGA w przypadku gdy ta konfiguracja jest
wykonywana automatycznie na podstawie danych zapisanych w pamięci SERIAL FLASH.
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Zegar systemowy

Systemy uruchomieniowe (9)
System NanoBoard posiada dwa zegary systemowe: zegar bazujący na protokole SPI o stałej częstotliwości
20 [MHz] oraz zegar programowalny o zmiennej częstotliwości z przedziału od 6 [MHz] do 200 [MHz]. Obydwa
zegary są podłączone do wyprowadzeń układu FPGA.
Po podłączeniu zasilania układ sterujący NanoTalk ustala częstotliwość zegara programowalnego zgodnie z
ustawieniami zworek CLOCK0÷CLOCK2 w złączu konfiguracyjnym.
Częstotliwość zegara programowalnego może być ustalana z poziomu programu Nexar lub podczas działania
wirtualnego układu zaimplementowanego w układzie FPGA.
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Złącza układu FPGA

Systemy uruchomieniowe (10)
System NanoBoard posiada dwa złącza wykorzystywane do zamontowania układu FPGA.
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Pamięć RAM

Systemy uruchomieniowe (11)
System NanoBoard posiada dwa układy statycznej pamięci RAM 128k x 8 podłączone bezpośrednio do
wyprowadzeń układu FPGA. Organizacja pamięci RAM może być określona programowo jako:
- pojedynczy układ pamięci 128k x 16,
- pojedynczy układ pamięci 256k x 8,
- dwa układy pamięci 128k x 8.
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Pamięć SERIAL FLASH

Systemy uruchomieniowe (12)
System NanoBoard posiada dwa układy pamięci SERIAL FLASH 4 Mb z interfejsem SPI. Pamięć może być
kasowana lub programowana z poziomu programu Nexar.
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Przetwornik AC/CA

Systemy uruchomieniowe (13)
System NanoBoard posiada czterokanałowy 8 bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy z interfejsem I2C oraz
czterokanałowy 10 bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy z interfejsem I2C.
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Wyświetlacz LCD

Systemy uruchomieniowe (14)
System NanoBoard posiada wyświetlacz ciekłokrystaliczny 2 linie x 16 znaków.
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Blok klawiszy

Systemy uruchomieniowe (15)
System NanoBoard posiada blok 16 miniaturowych przycisków zorganizowanych w macierz o rozmiarach 4
wiersze x 4 kolumny.
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Przełącznik DIP

Systemy uruchomieniowe (16)
System NanoBoard posiada 8 pozycyjny przełącznik DIP podłączony do wejść układu FPGA.
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Wskaźniki

Systemy uruchomieniowe (17)
System NanoBoard posiada 8 wskaźników LED podłączonych do wyjść układu FPGA.
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Przełącznik TEST/RESET

Systemy uruchomieniowe (18)
System NanoBoard posiada przełącznik TEST/RESET podłączony do wejścia układu FPGA. Jego funkcja
może być definiowana przez użytkownika.
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