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Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται στην μέτρηση και την καταγραφή της 
επιτάχυνσης ενός αντικειμένου. Μετράται η επιτάχυνση και στους τρεις άξονες και η 
μέτρηση γίνεται μέσω ενός ενσωματωμένου συστήματος, το οποίο είναι βασισμένο στην 
οικογένεια μίκρο-επεξεργαστών STM32 της εταιρίας ST Microelectronics. Συγκεκριμένα, 
το σύστημα είναι ο microcontroller STM32-103STK της εταιρίας Olimex, ο οποίος 
προγραμματίζεται κατάλληλα για τον σκοπό αυτό.

Έτσι, αφού περιγραφούν οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του προαναφερθέντος 
συστήματος και των περιφερειακών συσκευών που το πλαισιώνουν, περιγράφονται 
κάποιες από τις διαθέσιμες σουίτες εφαρμογών που διατίθενται για την ανάπτυξη 
ενσωματωμένων εφαρμογών. Στην συνέχεια παρουσιάζεται η μεθοδολογία πάνω στην 
οποία στηρίχθηκε η ανάπτυξη της ενσωματωμένης εφαρμογής. Συγκεκριμένα, ο 
προγραμματισμός του συστήματος προϋποθέτει την ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
μέτρηση των τιμών επιτάχυνσης στους τρεις άξονες. Οι τιμές αυτές της επιτάχυνσης, αφού 
εγγραφούν στην οθόνη για να γίνουν ορατές στον χρήστη, αποθηκεύονται σε μία κάρτα 
τύπου SD (Secure Digital).
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Abstract

This diploma thesis is about measuring and recording an object’s acceleration. The 
measurement is performed via an embedded system based on the STM32 MCU family
made by ST Microelectronics. Specifically the system is the STM32-103STK 
microcontroller made by Olimex.
At the beginning of this thesis, the description of the main attributes and features of STM32 
processor are stated, and then the available development environments for building and 
debugging embedded applications. Next the methodology used to develop the embedded 
application is described. Specifically, the system is programmed to measure the 3-axis 
applied acceleration and after presenting the values through the monitor, it stores them into 
a SD (Secure Digital) card.
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Κεφάλαιο 1

Το σύστημα STM32-103STK

1.1 Περιγραφή

Το ενσωματωμένο σύστημα με βάση το οποίο μετρήθηκε η απόδοση του συστήματος 
του απορροφητή κραδασμών αυτοκινήτου, είναι της εταιρίας Olimex. Το αναγνωριστικό 
του είναι STM-103STK. Η πλακέτα αυτή, περιλαμβάνει τον Cortex-Μ3 επεξεργαστή της 
ARM STM32103RBT6 με εκατόν είκοσι οχτώ (128) K Bytes μνήμη Flash και είκοσι (20) 
K Bytes μνήμη RAM.

Η οικογένεια επεξεργαστών STM 32 χωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες. Από την 
μία είναι η λεγόμενη Performance line η οποία αφορά σε επεξεργαστές με μέγιστη 
συχνότητα εβδομήντα δύο (72) MHz και πλήρες σετ από διαθέσιμες περιφερειακές 
συσκευές και από την άλλη είναι οι επεξεργαστές που ανήκουν στην Access line οι οποίοι 
έχουν μέγιστη συχνότητα ρολογιού τριάντα έξι (36) MHz και περιορισμένο αριθμό 
διαθέσιμων περιφερειακών συσκευών. Ο προαναφερθείς επεξεργαστής ανήκει στην 
κατηγορία  Performance line.

Στην πλακέτα που χρησιμοποιήθηκε περιλαμβάνονται και κάποιες περιφερειακές 
συσκευές, οι οποίες κατά κύριο λόγο φροντίζουν για την επικοινωνία του μίκρο-ελεγκτή.
Έτσι, για την επικοινωνία μεταξύ ολοκληρωμένων κυκλωμάτων στο ίδιο τυπωμένο 
κύκλωμα, περιλαμβάνεται η Σειριακή Διεπαφή για Περιφερειακά (Serial Peripheral
Interface- SPI), καθώς και η διεπαφή για επικοινωνία μεταξύ ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων (Inter- Integrated Circuits,  I2C). Για επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών 
μονάδων υπάρχει η διεπαφή για δίκτυο ελεγκτών (Controller Area Network- CAN), και για 
επικοινωνία με ένα υπολογιστή προσφέρεται η θύρα Universal Serial Bus (USB). Τέλος, 
υπάρχει και η δημοφιλής θύρα Καθολικής Σύγχρονης και Ασύγχρονης Μετάδοσης/ Λήψης
(Universal Synchronous Asynchronous Receiver/Transmitter - USART) και μία συσκευή 
που επιτρέπει την ασύρματη επικοινωνία μέσω ραδιοκυμάτων.

Επιπλέον, περιλαμβάνονται δύο Αναλογικό- σε- Ψηφιακό (Analogue to Digital -
ADC) μετατροπείς, τρεις μονάδες χρονιστών (timers), ένα επιταχυνσιόμετρο τριών
αξόνων, καθώς και μία ασπρόμαυρη LCD Nokia 3310 οθόνη με μέγεθος 84 επί 48
εικονοστοιχεία. Επίσης, περιλαμβάνεται ένα χειριστήριο (joystick) με τέσσερις 
κατευθύνσεις, δύο (2) κουμπιά γενικής χρήσης και δύο (2) θύρες για είσοδο και έξοδο 
ήχου. 

Η επάνω όψη της πλακέτας φαίνεται στη συνέχεια:
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1.2 Ο πυρήνας Cortex- M3

Όπως είδαμε παραπάνω, η οικογένεια επεξεργαστών STM 32 είναι βασισμένη στον 
πυρήνα ARM Cortex-M3, ο οποίος αναπτύχθηκε ειδικά για να εξυπηρετήσει εφαρμογές με 
ενσωματωμένα συστήματα, τα οποία απαιτούν ένα συνδυασμό κάποιων -μερικώς 
αντικρουόμενων- χαρακτηριστικών: υψηλή απόδοση, χαμηλό κόστος λειτουργίας, και 
βέβαια, χαμηλή κατανάλωση. Όπως θα γίνει αντιληπτό παρακάτω, ότι οι διαδικασίες 
επιταχύνονται αρκετά σε σχέση με παλαιότερες αρχιτεκτονικές ARM. Εν αντιθέσει, 
δηλαδή, με τον πυρήνα ARM7, οποίος χρησιμοποιείτο τα τελευταία χρόνια, ο πυρήνας 
Cortex έχει πολλαπλούς διαύλους επικοινωνίας, κάνοντας έτσι δυνατή την παράλληλη 
εκτέλεση λειτουργιών, κάτι που όπως είναι φυσικό, αυξάνει κατά πολύ την συνολική 
απόδοση του συστήματος.

Όσον αφορά στον πυρήνα Cortex-M3, αυτός είναι ο λόγος που είναι εφικτή η 
υψηλή απόδοση, λόγω κυρίως στην αρχιτεκτονική Harvard στην οποία στηρίζεται. Η 
αρχιτεκτονική αυτή ουσιαστικά επιτρέπει τον διαχωρισμό της μνήμης των εντολών από 
την μνήμη δεδομένων, καθιστώντας δυνατή την ανεξάρτητη και παράλληλη πρόσβαση 
στις δύο αυτές μνήμες μέσω διαφορετικών διαύλων επικοινωνίας.

 Αναλύοντας περαιτέρω την αρχιτεκτονική του επεξεργαστή βλέπουμε ότι ο 
πυρήνας Cortex είναι συνδεδεμένος απευθείας με την Flash μνήμη (εκεί όπου 
αποθηκεύονται οι εντολές) μέσω του Διαύλου των Εντολών (Instruction-bus). Εδώ γίνεται 
το prefetching των εντολών, το οποίο είναι μία διαδικασία που επιταχύνει την λειτουργία 
του συστήματος. Ταυτόχρονα ο επεξεργαστής είναι συνδεδεμένος με το υπόλοιπο σύστημα 
μέσω του Διαύλου των Δεδομένων (Data-bus),  ο οποίος συνδέεται στον Δίαυλο Υψηλής 
Ταχύτητας (Advanced High Speed Bus- AHB). Τα περιφερειακά εξυπηρετούνται από δύο 
αφιερωμένους σε αυτά διαύλους που ονομάζονται Προηγμένοι Δίαυλοι Περιφερειακών
(Advanced Peripheral Bus -APB), που συνδέονται και αυτοί στο Δίκτυο των Δίαυλων (Bus
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Matrix). Αξίζει να αναφερθεί ότι οι δύο (2) δίαυλοι επικοινωνίας που εξυπηρετούν τα 
περιφερειακά (APB1 και APB2) είναι ανενεργοί μετά από κάθε reset που γίνεται στο 
σύστημα και έτσι για την χρήση ενός περιφερειακού πρέπει πρώτα να ενεργοποιηθεί το 
ρολόι του. Επίσης οι APB1 και APB2 διαφέρουν στην μέγιστη συχνότητα λειτουργίας, 
αφού ο πρώτος δίαυλος μπορεί να λειτουργήσει με συχνότητα τριάντα έξι (36) MHz, ενώ ο 
δεύτερος μπορεί να φθάσει σε συχνότητα εβδομήντα δύο (72) MHz. Όσον αφορά στην 
συχνότητα λειτουργίας του δικτύου διαύλων υψηλής ταχύτητας (AHB), αυτή ακολουθεί 
συνήθως την συχνότητα του πυρήνα Cortex εκτός από περιπτώσεις όπου προγραμματίζεται 
να λειτουργεί σε χαμηλότερες συχνότητες ώστε να εξοικονομείται ενέργεια. Είναι 
αξιοσημείωτο το γεγονός ότι αν ζητηθεί πρόσβαση εύρους δεκαέξι (16) ή οχτώ (8) bits σε 
έναν επεξεργαστή του APB, τότε αυτή η πρόσβαση μετατρέπεται αυτόματα σε 32-bit
επαναλαμβάνοντας τη ζητούμενη πληροφορία τόσες φορές ώστε το μέγεθος των 
μεταφερόμενων δεδομένων να είναι τριάντα δύο (32) bits. 

Συνεχίζοντας, πρέπει να αναφερθεί και η ύπαρξη του Διαύλου του Συστήματος
(system bus) που συνδέει τον πυρήνα Cortex και τον ελεγκτή DMA με το Δίκτυο των 
Διαύλων (Bus Matrix). Το Bus Matrix, είναι υπεύθυνο για την ανάθεση του ελέγχου των 
διαύλων σε μία από τις δύο προαναφερθείσες συσκευές. Η ανάθεση αυτή γίνεται κυκλικά 
ανάλογα με τις ανάγκες κάθε μίας συσκευής για χρησιμοποίηση των διαθέσιμων διαύλων. 
Αυτά που περιγράφηκαν παραπάνω, παρουσιάζονται στο σχήμα που ακολουθεί:

Όπως γράφηκε και παραπάνω, ο πυρήνας Cortex συνδέεται απευθείας στην 
εσωτερική μνήμη Flash μέσω του Διαύλου των Εντολών (Instruction Bus). Ο δίαυλος
αυτός έχει συχνότητα ίδια με την συχνότητα της CPU, δηλαδή φθάνει μέχρι και τα 72MHz. 
Σε αυτή τη συχνότητα κάθε ενάμισι (1,5) περίπου νάνο-δευτερόλεπτο, ζητούνται δεδομένα 
από τη μνήμη, κάτι που δε θα έπρεπε να γίνεται διότι ο χρόνος προσπέλασης αυτού του
τύπου μνήμης είναι πολύ μεγαλύτερος. (περίπου 35 νάνο-δευτερόλεπτα) Το γεγονός αυτό 
αποτελεί τροχοπέδη στην μεγιστοποίηση της συνολικής απόδοσης του συστήματος. Η 
λύση σε αυτό το πρόβλημα, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει η CPU στην υψηλότερη 
ταχύτητα, δίνεται μέσω μίας μεθόδου που ονομάζεται prefetching. Η μέθοδος αυτή 
προϋποθέτει την ύπαρξη της μονάδας Prefetch στη μνήμη Flash, η οποία ουσιαστικά 
αποτελείται από δύο (2) καταχωρητές εύρους εξήντα-τεσσάρων (64) bit. Οι δύο αυτοί 
καταχωρητές διαβάζουν από την μνήμη εξήντα τέσσερα (64) bits την φορά και δίνουν, 
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όποτε τους ζητηθεί, την 16-bit ή 32-bit εντολή στην CPU για εκτέλεση. Έτσι 
εκμεταλλευόμενη το σετ εντολών Thumb2, που περιγράφεται παρακάτω, και τον χρόνο 
που χρειάζεται η εκτέλεση των εντολών, η τεχνική αυτή με τους δύο 64-bit καταχωρητές 
συμβάλει στη μεγιστοποίηση της συνολικής απόδοσης του συστήματος. 

1.2.1 Διαχείριση μνήμης

Όσον αφορά στην διαχείριση της μνήμης, ο επεξεργαστής Cortex-M3, παρά την 
ύπαρξη διαφορετικών και ανεξάρτητων διαύλων, χρησιμοποιεί ένα γραμμικό μοντέλο 
μνήμης, μεγέθους τεσσάρων (4) Giga Bytes. Μέσα σε αυτά τα G Bytes, προσδιορίζονται οι 
περιοχές μνήμης όπου γράφεται ο κώδικας, η περιοχή της μνήμης SRAM , οι θέσεις 
μνήμης που αφορούν στις περιφερειακές συσκευές, καθώς και οι καταχωρητές του 
συστήματος. Η κωδικοποίηση των Bytes είναι σε μορφή Little Endian, δηλαδή το 
σημαντικότερο byte μίας λέξης βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της. Στην παρακάτω 
εικόνα δίδεται αυτός ο χάρτης μνήμης:  

Συγκεκριμένα, στο πρώτο G Byte της μνήμης περιλαμβάνονται δύο ξεχωριστές 
περιοχές: η περιοχή για τον κώδικα και η περιοχή SRAM. Ο χώρος που καταλαμβάνουν οι 
δύο αυτές περιοχές είναι ίδιος, όπως άλλωστε φαίνεται και στην σχετική εικόνα. Τα 
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επόμενα 500 ΜBytes μνήμης είναι αφιερωμένα στα διαθέσιμα περιφερειακά που 
βρίσκονται πάνω στο chip. Στην συνέχεια, τα επόμενα δύο (2) G Bytes διατίθενται για 
στην εξωτερική SRAM και στα περιφερειακά. Τέλος, τα τελευταία 500 ΜBytes μνήμης 
είναι αφιερωμένα στα εσωτερικά περιφερειακά του πυρήνα Cortex. Εδώ, αξίζει να 
αναφερθεί ότι όλα τα συστήματα που είναι βασισμένα στον Cortex έχουν συγκεκριμένες 
διευθύνσεις για τους καταχωρητές τους, δίνοντας έτσι την δυνατότητα εύκολης μετάβασης 
από έναν Cortex επεξεργαστή σε άλλον.

Εδώ, αξίζει να αναφερθεί ότι εκτός από την κύρια μνήμη Flash, η διαδικασία που 
εκτελείται κατά την εκκίνηση του συστήματος που έχει ως αποτέλεσμα την φόρτωση των 
απαραίτητων διαδικασιών ώστε να λειτουργεί το STM32 σε κανονική λειτουργία, μπορεί 
να εκκινήσει είτε από την μνήμη του συστήματος είτε από την ενσωματωμένη SRAM. Η 
διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω είναι πιο γνωστή με τον αγγλικό όρο booting.

Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό του επεξεργαστή Cortex που αφορά στην 
διαχείριση της μνήμης του, είναι η δυνατότητα που έχει να προσπελαύνει την μνήμη με μη-
ευθύγραμμο τρόπο (unaligned memory access). Οι παλιότεροι ARM επεξεργαστές είχαν το 
χαρακτηριστικό ότι η εγγραφή και η ανάγνωση προς και από την μνήμη γινόταν με 
κομμάτια μήκους μίας λέξης (word) δηλαδή τριάντα-δύο (32) bits ή με κομμάτια μήκους 
μισής- λέξης (half-word) δηλαδή δεκαέξι (16) bits. Επίσης, τα δεδομένα εγγράφονταν σε 
θέσεις μνήμης με διεύθυνση κάποιο πολλαπλάσιο του μήκους μίας λέξης. Παρότι αυτό 
συμβάλει στην αύξηση της απόδοσης του συστήματος, εισάγει ένα σημαντικό 
μειονέκτημα: στην περίπτωση που το μέγεθος κάποιων δεδομένων είναι μικρότερο από το 
μήκος μίας λέξης, ο χώρος μεταξύ του τέλους των δεδομένων αυτών και της αρχής των 
επόμενων δεδομένων μένει κενός. Αυτό γίνεται πιο κατανοητό με τη βοήθεια του 
παρακάτω σχήματος το οποίο απεικονίζει την χρήση της μνήμης σε ένα σύστημα που 
χρησιμοποιεί ευθύγραμμη προσπέλαση μνήμης (aligned memory access):  

Όμως, ο επεξεργαστής Cortex δεν χρησιμοποιεί τον προαναφερθέντα ευθύγραμμο 
τρόπο προσπέλασης μνήμης και αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα του προγράμματος στην 
SRAM μπορούν να διατάσσονται με οποιονδήποτε τρόπο μέσα σε αυτήν διαφυλάσσοντας 
έτσι ότι η (πολύτιμη) SRAM χρησιμοποιείται αποδοτικά.
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1.2.2 Ενσωματωμένος Ελεγκτής Διακοπών (NVIC)

Βασικό κομμάτι του πυρήνα Cortex-M3, είναι ένας Ενσωματωμένος Ελεγκτής 
Διακοπών (Nested Vector Interrupt Controller -NVIC), ο οποίος είναι σχεδιασμένος για 
ταχύτατο χειρισμό των διακοπών που φθάνουν στον επεξεργαστή. Ο Ελεγκτής αυτός δίνει 
την δυνατότητα εξυπηρέτησης μέχρι και διακοσίων σαράντα (240) διακοπών από 
συνδεδεμένα περιφερειακά δίνοντας βέβαια και την δυνατότητα ορισμού της επιθυμητής 
προτεραιότητας διαλέγοντας ανάμεσα από δεκαέξι (16) διαφορετικά επίπεδα. Η ταχύτητα 
εξυπηρέτησης είναι υψηλή, αφού μεσολαβούν μόλις δώδεκα (12) κύκλοι μηχανής από την 
αναγνώριση της διακοπής μέχρι την έναρξη εξυπηρέτησής της.  Η μεγάλη ταχύτητα 
εξυπηρέτησης διακοπών πηγάζει αφενός από τον ίδιο τον Ελεγκτή, αφετέρου από την 
τεχνολογία Thumb2 την οποία υποστηρίζει πλήρως. Οι καθυστερήσεις που εμφανίζονται 
εδώ είναι ντετερμινιστικές, δηλαδή μπορούν να προσδιοριστούν με σχετική ακρίβεια, 
πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε εφαρμογές πραγματικού 
χρόνου. Επίσης, εμφανίζεται χαμηλή καθυστέρηση κατά την μετάβαση από λειτουργία 
χαμηλής κατανάλωσης σε πλήρη λειτουργία μέσω μίας διακοπής.

Εκτός, όμως, από την ταχύτατη εξυπηρέτηση μίας διακοπής ο Ενσωματωμένος 
Ελεγκτής Διακοπών είναι εξίσου αποδοτικός και στην εξυπηρέτηση πολλαπλών διακοπών 
μέσω διαφόρων μεθόδων που εξασφαλίζουν ότι η διακοπή με την μεγαλύτερη
προτεραιότητα θα εξυπηρετηθεί πρώτη με ελάχιστη καθυστέρηση: 

Για παράδειγμα, στην περίπτωση που εκτελείται μία ρουτίνα εξυπηρέτησης μίας 
διακοπής Α και έρθει στον NVIC μία αίτηση διακοπής Β με μεγαλύτερη προτεραιότητα, η 
εκτελούμενη ρουτίνα διακόπτεται και ξεκινάει η εκτέλεση της ρουτίνας εξυπηρέτησης της 
διακοπής Β (που έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα). Για αυτή μετάβαση απαιτούνται μόνο 
δώδεκα (12) κύκλοι μηχανής. Μετά την εξυπηρέτηση της διακοπής Β, συνεχίζει η 
εξυπηρέτηση της διακοπής Α από το σημείο που σταμάτησε. 

Σε μία άλλη περίπτωση όπου εκτελείται η ρουτίνα εξυπηρέτησης μίας διακοπής και 
φθάσει στον NVIC μία αίτηση διακοπής με προτεραιότητα μικρότερη αυτής που 
εξυπηρετείται, τότε μετά την εξυπηρέτηση της αρχικής διακοπής, ξεκινά η εξυπηρέτηση 
της άλλης διακοπής με μόλις έξι (6) κύκλους μηχανής καθυστέρηση, και όχι δώδεκα (12) 
όπως πριν.

1.2.3 Καταστάσεις λειτουργίας πυρήνα Cortex

Όσον αφορά στις διαφορετικές καταστάσεις λειτουργίας που μπορεί να εισέλθει ο 
πυρήνας Cortex, αυτές είναι τρεις (3) και διαφέρουν από τις διαφορετικές καταστάσεις που 
μπορεί να εισέλθει το σύστημα STM 32. Σε κάθε μία από αυτές, εμφανίζεται και 
διαφορετική κατανάλωση ενέργειας.

Πρώτη, έχουμε την κατάσταση πλήρους λειτουργίας, όπου ο πυρήνας εκτελεί 
κανονικά τον κώδικα του προγράμματος. Στην κατάσταση αυτή, η κατανάλωση ενέργειας 
από τον πυρήνα είναι η φυσιολογική. 

Δεύτερη, έχουμε την λειτουργία sleep, στην οποία εισέρχεται ο πυρήνας όταν 
εκτελέσουμε συγκεκριμένες εντολές, δηλαδή εισέρχεται μέσω κατάλληλου 
προγραμματισμού. Κατά την διάρκεια της λειτουργίας αυτής, ο πυρήνας καταναλώνει λίγη 
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ενέργεια, κυρίως μέσω επιβράδυνσης των εσωτερικών του διαύλων. Για να βγει από την 
λειτουργία αυτή ο πυρήνας, πρέπει να εμφανιστεί μία αίτηση διακοπής από κάποια 
συσκευή. Όταν φθάσει αυτή η αίτηση, ο πυρήνας ξεκινά να εκτελεί την ρουτίνα 
εξυπηρέτησης της διακοπής αυτής και μετά το τέλος της ρουτίνας εξυπηρέτησης, 
υπάρχουν δύο επιλογές: Είτε ο πυρήνας να ξαναμπεί στην κατάσταση αναμονής 
περιμένοντας την επόμενη αίτηση διακοπής, είτε να συνεχίσει στην κατάσταση πλήρους 
λειτουργίας και στην εκτέλεση του κώδικα. Η επιλογή ανάμεσα στις δύο επιλογές που 
περιγράφηκαν παραπάνω, γίνεται από τον προγραμματιστή ανάλογα με την εφαρμογή 
στην οποία θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα.

Τέλος, η τρίτη κατάσταση λειτουργίας του πυρήνα Cortex είναι η αδρανοποίηση, 
κατά την διάρκεια της οποίας η κατανάλωση ενέργειας είναι η ελάχιστη. Το σήμα 
αδρανοποίησης που παράγεται από τον πυρήνα, μπορεί να φθάσει σε όλο το σύστημα 
προκαλώντας την αδρανοποίηση και άλλων συσκευών ώστε η κατανάλωση ενέργειας σε 
όλο το STM 32 σύστημα να είναι η μικρότερη δυνατή.

1.3 Άμεση Προσπέλαση Μνήμης (DMA)  

Μια επιπλέον δυνατότητα που προσφέρεται από το STM 32 είναι η δυνατότητα 
Άμεσης Προσπέλασης Μνήμης (Direct Memory Access- DMA). Παρότι μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί η CPU για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των περιφερειακών και της 
εσωτερικής SRAM, αυτή η διαδικασία μπορεί να επιταχυνθεί μέσω της άμεσης 
προσπέλασης της μνήμης. Υπεύθυνη για αυτές τις ανταλλαγές δεδομένων είναι η μονάδα 
DMA, η οποία έχει μοιράζεται τον δίαυλο του συστήματος με τον επεξεργαστή και 
περιλαμβάνει συνολικά δώδεκα (12) κανάλια που έχουν την δυνατότητα να εκτελούν 
αυτόνομες μεταφορές δεδομένων από μία θέση μνήμης σε μία άλλη θέση μνήμης, από 
κάποια περιφερειακή συσκευή προς την μνήμη, από μνήμη προς κάποια περιφερειακή 
συσκευή και, τέλος, από κάποια περιφερειακή συσκευή προς κάποια άλλη περιφερειακή 
συσκευή. 

Η ταχύτητα μεταφοράς των δεδομένων όταν η μεταφορά γίνεται από μία θέση 
μνήμης σε κάποια άλλη θέση εξαρτάται από την ταχύτητα του καναλιού DMA. Όταν η 
μεταφορά δεδομένων περιλαμβάνει κάποια περιφερειακή συσκευή, τότε είναι αυτονόητο 
ότι ο ρυθμός μεταφοράς υπαγορεύεται από τα χαρακτηριστικά της συσκευής αυτή. Τέλος, 
αξίζει να σημειωθεί ότι η μονάδα DMA χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για την 
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ καταχωρητών της SRAM και περιφερειακών, παρά για την 
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ περιφερειακών συσκευών.

Κάθε DMA μεταφορά δεδομένων αποτελείται από τέσσερις (4) φάσεις. Η πρώτη 
φάση είναι η φάση της δειγματοληψίας, όπου εξετάζεται από την μονάδα DMA αν υπάρχει 
κάποια αίτηση για άμεση προσπέλαση μνήμης. Η δεύτερη φάση αφορά στον υπολογισμό 
των διευθύνσεων λήψης και αποστολής, ενώ στην τρίτη φάση έχουμε την πρόσβαση στον 
δίαυλο. Τέλος, είναι η φάση της τελικής επιβεβαίωσης.

Κάθε μία από τις φάσεις που περιγράφηκαν παραπάνω, διαρκούν έναν κύκλο 
ρολογιού, εκτός από την τρίτη φάση όπου εκεί έχουμε ουσιαστικά την μεταφορά των 
δεδομένων. Η διάρκεια της τρίτης φάσης είναι πέντε (5) κύκλοι μηχανής για κάθε λέξη 
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(word) που μεταφέρεται. Η μονάδα DMA μπορεί να εκτελεί την πρώτη ή την δεύτερη από 
τις περιγραφείσες φάσεις ακόμα και κατά την διάρκεια που εξυπηρετείται μία άλλη 
μεταφορά δεδομένων. Αυτό είναι δυνατόν διότι ο δίαυλος χρησιμοποιείται από τη μονάδα 
DMA μόνο κατά την τρίτη φάση, την φάση της ουσιαστικής μεταφοράς. Έτσι, μόλις γίνει 
η επιβεβαίωση για την επιτυχή μεταφορά των δεδομένων και ολοκληρωθεί μία μεταφορά 
από ένα κανάλι, είναι ήδη έτοιμο ένα άλλο κανάλι να εκτελέσει μία άλλη μεταφορά.

Επιπλέον, για μεταφορά δεδομένων από μνήμη σε μνήμη παρατηρείται η εξής 
συμπεριφορά: Κατά τη διάρκεια της φάσης της προσπέλασης του διαύλου που έχει 
διάρκεια πέντε (5) κύκλους ρολογιού, λαμβάνει μέρος η ανάγνωση (1 κύκλος ρολογιού) 
και η εγγραφή (1 κύκλος ρολογιού) των δεδομένων πλαισιωμένες από τρεις (3) κύκλους 
ρολογιού όπου ο δίαυλος παραμένει ανενεργός. Κατά τη διάρκεια των τριών (3) κύκλων 
ρολογιού που παραμένει ανενεργός από το DMA, ο δίαυλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
τον επεξεργαστή, συμβάλλοντας έτσι στην μεγιστοποίηση της απόδοσης. Με αυτόν τον 
τρόπο, είναι δυνατόν ακόμα και με συνεχόμενες DMA μεταφορές ο επεξεργαστής έχει 
διαθέσιμο το 60% του δίαυλου. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι οι 
εντολές που θα εκτελεστούν έχουν δικό τους δίαυλο για να μεταφέρονται από την μνήμη 
στην CPU, συμπεραίνουμε ότι με τον σωστό προγραμματισμό του συστήματος μπορεί να 
επιτευχθεί μέγιστη απόδοση των συνιστωσών.

    Εδώ, αξίζει να αναφερθούμε στα διαφορετικά επίπεδα προτεραιότητας που 
μπορεί να δοθούν στα κανάλια της μονάδας DMA, εξυπηρετώντας έτσι διαφορετικές 
αιτήσεις για άμεση προσπέλαση μνήμης με την επιθυμητή σειρά που καθορίζεται κατά τον 
προγραμματισμό. Σε κάθε ένα από τα δώδεκα (12) κανάλια του DMA δίδεται (από τον 
προγραμματισμό) ένα από τα τέσσερα (4) διαθέσιμα επίπεδα προτεραιότητας, ώστε να 
εξομαλυνθεί το πρόβλημα που προκύπτει αν δύο αιτήσεις για DMA φθάσουν ταυτόχρονα 
στην μονάδα DMA. Έτσι, αν όντως φθάσουν δύο αιτήσεις για DMA ταυτόχρονα, 
εξυπηρετείται πρώτα η αίτηση που της έχει αποδοθεί από τον προγραμματισμό μεγαλύτερη 
προτεραιότητα. Τέλος, στην περίπτωση που δύο DMA μονάδες έχουν από μία αίτηση που 
εκκρεμεί και έχουν και το ίδιο επίπεδο προτεραιότητας, τότε επιλέγεται για εξυπηρέτηση η 
μονάδα με το μικρότερο αριθμό καναλιού.

Παρότι η DMA μεταφορά από μία θέση μνήμης σε μία άλλη θέση μνήμης της 
SRAM είναι χρήσιμη για αρχικοποίηση περιοχών μνήμης και για μεταφορά μπλοκ 
δεδομένων, τις περισσότερες φορές οι DMA μεταφορές χρησιμοποιούνται για την 
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της κύριας μνήμης του συστήματος και των διάφορων 
περιφερειακών συσκευών. Σε αυτή την περίπτωση ανατίθεται σε κάποιο από τα κανάλια 
του DMA η εξυπηρέτηση των περιφερειακών αυτών. Για παράδειγμα σε περίπτωση που 
μία εφαρμογή υπαγορεύει την ύπαρξη Αναλογικού- σε- Ψηφιακό μετατροπέα (ADC
converter) θα πρέπει αφού αρχικοποιηθεί το περιφερειακό αυτό, να ενεργοποιηθεί η DMA
λειτουργία που υποστηρίζει και να ρυθμιστεί κατάλληλα το κανάλι που θα αφιερωθεί στις 
DMA μεταφορές από και προς το περιφερειακό αυτό. Έστω τώρα ότι εκτελείται η 
παραπάνω διαδικασία και ο ADC μετατροπέας αρχίσει να λειτουργεί. Στο τέλος κάθε 
μετατροπής που πραγματοποιεί, το αποτέλεσμα μπορεί να μεταφέρεται απευθείας στην 
SRAM μέσω αποστολής αιτήσεων στο αφιερωμένο DMA κανάλι και έτσι δε θα χρειάζεται 
να χάνεται πολύτιμος χρόνος για να γίνει η προαναφερθείσα μεταφορά με πόρους της 
CPU.
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1.4 Λειτουργία Thumb-2

Ένα βασικό χαρακτηριστικό των επεξεργαστών STM 32 είναι η Thumb2 
λειτουργία. Η λειτουργία αυτή αφορά στο σετ των εντολών που εκτελούνται από τον 
επεξεργαστή και είναι η εξέλιξη της λειτουργίας Thumb. Στην Thumb λειτουργία οι 
εντολές που εκτελούνται παρότι έχουν μέγεθος δεκαέξι (16) bits, είναι σχεδόν ισοδύναμες 
με ARM 32-bit εντολές. Αυτό, είναι εφικτό μέσω ενός ενσωματωμένου αποκωδικοποιητή 
εντολών, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με το έργο της μετατροπής αυτής. Το πρόβλημα 
εδώ, είναι ότι παρότι οι εντολές είναι μικρότερες σε μέγεθος, έχουν περιορισμένη 
λειτουργικότητα και απόδοση σε σχέση με τις 32-bit ARM εντολές . Έτσι, εμφανίστηκε το 
σετ εντολών  Thumb2, το οποίο συνδυάζει την λειτουργία  Thumb με τον 32-bit ARM
κώδικα, ώστε να επιτευχθεί πυκνότητα κώδικα ανάλογη του Thumb συνδυασμένη με την 
πλήρη λειτουργικότητα του 32-bit ARM κώδικα.

Όπως γίνεται αντιληπτό, τα οφέλη από την λειτουργία Thumb2 είναι πολλαπλά και 
αφορούν κυρίως την εξοικονόμηση μνήμης και ενέργειας. Συγκεκριμένα, στην τεχνολογία 
Thumb2 χρησιμοποιείται μέχρι και τριάντα τοις εκατό (30%) λιγότερη μνήμη από ότι στην 
τεχνολογία ARM, εμφανίζοντας την ίδια στιγμή μέχρι και τριάντα οχτώ τοις εκατό (38%) 
καλύτερη απόδοση από την τεχνολογία Thumb. Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι ο 
πυρήνας Cortex είναι ιδανικός για ενσωματωμένα συστήματα όπου η διαθέσιμη ισχύς είναι 
κατά κανόνα περιορισμένη.

1.5 Περιφερειακές συσκευές

Όσον αφορά στις περιφερειακές συσκευές που είναι διαθέσιμες για χρήση μαζί με 
το STM 32 microcontroller, αυτές είναι πολλές, εξελιγμένες και πλήρως εναρμονισμένες 
με την DMA λειτουργία. Οι συσκευές αυτές χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Στην 
μία κατηγορία ανήκουν οι γενικού σκοπού περιφερειακές συσκευές, και στην άλλη 
κατηγορία ανήκουν οι συσκευές που εξυπηρετούν την επικοινωνία με εξωτερικές πηγές.

Στην κατηγορία των περιφερειακών συσκευών γενικού σκοπού ανήκουν οι θύρες 
Εισόδου/ Εξόδου γενικού σκοπού (General Purpose I/O -GPIO), ο εξωτερικός ελεγκτής 
διακοπών (External Interrupt unit- EXTI), ο Αναλογικό- σε- Ψηφιακό (Analogue to Digital
-ADC) μετατροπέας, οι μονάδες χρονιστών (timers), το ρολόι πραγματικού χρόνου (Real
Time Clock -RTC) και οι εφεδρικοί καταχωρητές (Backup registers). Επίσης, ανήκει το 
επιταχυνσιόμετρο και η lcd οθόνη. Στην συνέχεια αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά 
για αυτές τις περιφερειακές συσκευές γενικού σκοπού.
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1.5.1 Θύρες Εισόδου/ Εξόδου γενικού σκοπού (GPIO)

Οι θύρες εισόδου/ εξόδου γενικού σκοπού του STM 32 είναι πέντε (5), με κάθε μία 
να περιλαμβάνει δεκαέξι (16) ακροδέκτες. Έτσι υπάρχουν συνολικά ογδόντα (80) 
ακροδέκτες, αριθμός ικανοποιητικός για την πλειονότητα των ενσωματωμένων 
εφαρμογών. Κάθε μία από τις πέντε θύρες ονομάζεται με κάποιο από τα λατινικά 
γράμματα A-E και είναι ανεκτική σε τάση μέχρι πέντε (5) Volts. Πολλοί από τους 
ακροδέκτες (pins) μπορεί να προγραμματιστούν ώστε να εξυπηρετήσουν την είσοδο/ έξοδο 
των δεδομένων από/ προς μία εξωτερική περιφερειακή συσκευή (π.χ. μία συσκευή 
USART), ή ακόμα μπορεί να συνδεθούν με μία Εξωτερική Μονάδα Διακοπών (External
Interrupt Unit), επιτρέποντας έτσι μέχρι και δεκαέξι (16) διαφορετικές εξωτερικές πηγές 
διακοπών προς τον επεξεργαστή.

Κάθε μία από τις πέντε GPIO θύρες έχει δύο (2) καταχωρητές μεγέθους τριάντα 
δύο (32) bits, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των επιθυμητών ιδιοτήτων 
που θα έχει η κάθε θύρα, ανάλογα βέβαια με τις ανάγκες της εφαρμογής στην οποία 
στοχεύει ο προγραμματισμός του microcontroller. Συνεπώς, σε κάθε έναν από τους δεκαέξι 
(16) ακροδέκτες που υπάρχουν σε κάθε θύρα, αναλογούν τέσσερα (4) bits για τον 
καθορισμό της συμπεριφοράς της. Δύο (2) bits καθορίζουν την λειτουργία του pin, δηλαδή 
αν θα λειτουργεί ως είσοδος ή ως έξοδος δεδομένων και τα υπόλοιπα δύο bits καθορίζουν 
τα χαρακτηριστικά οδήγησης (drive characteristics) των συνδεδεμένων με τα pins
συσκευών. Επιπλέον, δίδεται η δυνατότητα να κλειδωθεί η επιλεχθείσα διαμόρφωση για 
κάθε ένα από τα pins της κάθε θύρας. Αυτό γίνεται μέσω εγγραφής συγκεκριμένων 
ακολουθιών από bits σε κατάλληλους καταχωρητές και όταν ενεργοποιηθεί η προστασία 
της διαμόρφωσης που έχει επιλεχθεί για κάποιο pin απαγορεύεται κάθε είδους εγγραφή 
στα τέσσερα (4) bits που καθορίζουν την συμπεριφορά του αντίστοιχου pin.

Οι καταχωρητές Εισόδου και Εξόδου που υπάρχουν σε κάθε θύρα επιτρέπουν την 
ταυτόχρονη ανάγνωση ή εγγραφή όλων μαζί των pin μίας θύρας, ενώ είναι δυνατός και ο 
έλεγχος ξεχωριστά κάποιου bit. Ένας 32-bit καταχωρητής set/reset μεγέθους 
χρησιμοποιείται για τον χειρισμό των pins κάποιας θύρας. Ο καταχωρητής αυτός χωρίζεται 
νοητά σε δύο κομμάτια των 16-bits, όσα και τα pins της θύρας στην οποία ανήκει και με τα 
οποία συνδέεται άμεσα: Η εγγραφή της λογικής τιμής ‘1’ σε κάποιο από τα δεκαέξι (16) 
πρώτα bits προκαλεί τον μηδενισμό του pin που συνδέεται με το bit αυτό, ενώ με την 
εγγραφή λογικού ‘1’ σε κάποιο από τα 16 τελευταία bits προκαλείται set στο αντίστοιχο 
pin, δηλαδή παίρνει την λογική τιμή ‘1’.  Τέλος, σε κάθε θύρα υπάρχει και ένας 
καταχωρητής reset μεγέθους δεκαέξι (16) bits, όσα δηλαδή και τα pins της θύρας στην 
οποία ανήκει. Αντίστοιχα με την λογική που περιγράφηκε παραπάνω, με την εγγραφή 
λογικού ‘1’ σε κάποιο από τα bits του καταχωρητή αυτού προκαλείται reset στον 
ακροδέκτη στον οποίο συνδέεται, δηλαδή το pin παίρνει την λογική τιμή ‘0’.
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1.5.2 Μονάδα Εξωτερικών Διακοπών (EXTI)

Όσον αφορά στη Μονάδα Εξωτερικών Διακοπών (EXTI unit), αυτή έχει δεκαεννέα 
(19) διαθέσιμες γραμμές για ισάριθμες πηγές διακοπών. Δεκαέξι (16) από αυτές είναι 
συνδεδεμένες με GPIO pins και έχουν την δυνατότητα αίτησης διακοπής σε ανερχόμενη ή/
και κατερχόμενη παρυφή του ανάλογου σήματος. Οι υπόλοιπες τρεις (3) γραμμές είναι 
αφιερωμένες στο ρολόι πραγματικού χρόνου (Real Time Clock -RTC), στην αφύπνιση 
μέσω USB (USB wakeup) και στην μονάδα ανίχνευσης παροχής ενέργειας. Όλες οι 
γραμμές αυτές συνδέονται στον Ενσωματωμένο Ελεγκτή Διακοπών (NVIC) και μέσω 
αυτού έχουν την δυνατότητα να κάνουν αίτηση διακοπής προς την CPU. Η σύνδεση των 
γραμμών με τον NVIC δεν είναι ισοδύναμη αφού για πρώτες πέντε (5) γραμμές του EXTI
(δηλαδή για τις γραμμές 0-4), για το σήμα του  RTC, για το σήμα ανίχνευσης εξωτερικής 
τροφοδοσίας και για το USB wakeup υπάρχει ξεχωριστός πίνακας διακοπών (interrupt
vector). Για τις γραμμές του EXTI από 5-9 και από 10-15 υπάρχουν μόνο δύο ξεχωριστοί 
πίνακες διακοπών. Η μονάδα EXTI είναι πολύ σημαντική για το σύστημα STM 32 κυρίως 
για τον έλεγχο της κατανάλωσης ενέργειας στο microcontroller. Αυτό συμβαίνει διότι το 
EXTI είναι ένα περιφερειακό που δεν χρησιμοποιεί το ρολόι του συστήματος. Έτσι μπορεί 
να αφυπνίσει το σύστημα ακόμα και αν το βασικό εσωτερικό του ρολόι του έχει 
σταματήσει, δηλαδή όταν είναι σε λειτουργία stop ή standby.

Οι δεκαέξι (16) γραμμές του EXTI που είναι αφιερωμένες στα GPIO pins μπορεί 
να χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε συνδυασμό. Αυτό είναι δυνατό μέσω τεσσάρων (4) 
καταχωρητών που είναι υπεύθυνοι για την ρύθμιση της λειτουργίας. Σε αυτούς τους 
καταχωρητές, κάθε γραμμή της EXTI αντιστοιχίζεται σε τέσσερα (4) bits. Αυτά τα 
τέσσερα bits δίνουν την δυνατότητα σε κάθε γραμμή ΕΧΤΙ να αντιστοιχηθεί σε 
οποιαδήποτε από τις πέντε (5) θύρες Εισόδου/ Εξόδου. Για παράδειγμα, η γραμμή νούμερο
1 του EXTI μπορεί να αντιστοιχηθεί με το pin 1 της θύρας A, B, C, D ή Ε. Με αυτόν τον 
τρόπο, επιτρέπεται σε οποιοδήποτε εξωτερικό pin να αντιστοιχηθεί σε γραμμή διακοπών. 
Έτσι, μόλις γίνει η επιθυμητή ρύθμιση των καταχωρητών του EXTI, κάθε εξωτερική πηγή 
μπορεί να ρυθμιστεί να είναι ικανή να παράγει αίτηση διακοπής προς την CPU σε 
ανερχόμενη ή/ και κατερχόμενη παρυφή. Τέλος, είναι δυνατή η παραγωγή αίτησης 
διακοπής μέσω προγραμματισμού και συγκεκριμένα γράφοντας την λογική τιμή ‘1’ στο 
αντίστοιχο bit στον ανάλογο καταχωρητή.

1.5.3 Μετατροπέας Αναλογικού- σε- Ψηφιακό (ADC)

Η επόμενη γενικού σκοπού περιφερειακή συσκευή που θα μας απασχολήσει είναι ο 
Μετατροπέας Αναλογικού- σε- Ψηφιακό (ADC). Το STM 32 περιλαμβάνει μέχρι δύο
τέτοιες συσκευές ανάλογα με τις διαφορετικές παραλλαγές που υπάρχουν. Η ύπαρξη δύο 
τέτοιων περιφερειακών προσφέρει προηγμένες δυνατότητες στον προγραμματιστή και σε 
αυτό θα αναφερθούμε παρακάτω. Η τροφοδοσία του ADC είναι ανεξάρτητη, ενώ η τάση 
αναφοράς είναι  εσωτερικά συνδεδεμένη στην τροφοδοσία ή δίνεται η δυνατότητα 
εξωτερικής ρύθμισης από συγκεκριμένο pin. Η ψηφιακή έξοδος του μετατροπέα είναι
μεγέθους δώδεκα (12) bit και η συχνότητα δειγματοληψίας φθάνει μέχρι το 1 MHz, 
δηλαδή ένα εκατομμύριο μετατροπές το δευτερόλεπτο. Τα κανάλια της συσκευής είναι 
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δεκαοχτώ (18) στο σύνολο. Από τα κανάλια αυτά, τα δεκαέξι (16) είναι διαθέσιμα για την 
μέτρηση εξωτερικών σημάτων, ένα άλλο είναι συνδεδεμένο στον εσωτερικό αισθητήρα 
θερμοκρασίας και το άλλο είναι συνδεδεμένο σε μία εσωτερική τάση αναφοράς. 
Παρακάτω δίδεται το σχηματικό διάγραμμα του ADC μετατροπέα:

Μία πολύ σημαντική ιδιότητα που δίδεται από τον ADC μετατροπέα είναι το 
γεγονός ότι είναι δυνατό να προγραμματιστεί η συχνότητα δειγματοληψίας ξεχωριστά για 
κάθε κανάλι. Έτσι, υπάρχουν οχτώ (8) διαφορετικές τιμές χρόνου δειγματοληψίας στο 
διάστημα από ενάμιση (1.5) κύκλο ρολογιού μέχρι διακόσους τριάντα εννιά και μισό 
(239.5) κύκλο ρολογιού.

Συνεχίζοντας την ανάλυση του ADC, θα αναφερθούμε στους δύο (2) βασικούς 
τρόπους που μπορεί αυτό το περιφερειακό να λειτουργήσει: Από την μία είναι η κανονική 
λειτουργία και η άλλη είναι η λειτουργία με παρεμβολή (injected).

Στην κανονική λειτουργία δίδεται η δυνατότητα στον προγραμματιστή να 
καθορίσει ένα κανάλι ή μία ομάδα καναλιών τα δεδομένα των οποίων θα μετατρέπονται 
συνεχώς το ένα μετά το άλλο σε σχήμα κύκλου. Στην ομάδα αυτή των καναλιών μπορεί να 
ανήκουν μέχρι και δεκαέξι (16) διαφορετικά κανάλια. Αφού καθοριστεί η επιθυμητή σειρά 
με την οποία θα γίνονται οι μετατροπές από την συσκευή μένει η σηματοδότηση της 
έναρξης λειτουργίας της συσκευής ώστε να ξεκινήσουν οι μετατροπές. Το έναυσμα μπορεί 
να δοθεί μέσω του προγράμματος (software), μέσω του υλικού (hardware), μέσω σήματος 
από χρονιστή ή από την γραμμή νούμερο ένα (1) της συσκευής Εξωτερικών Διακοπών 
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(EXTI), η οποία περιγράφηκε παραπάνω. Έτσι, μόλις κάποιο από τα προαναφερθέντα 
εναύσματα δοθεί, ξεκινάει η συσκευή να κάνει μετατροπές συνέχεια. Εναλλακτικά,
υπάρχει και η δυνατότητα ασυνεχούς λειτουργίας στην οποία εμφανίζεται η εξής 
συμπεριφορά: Αφού δοθεί το έναυσμα και ξεκινήσουν οι μετατροπές, μόλις τελειώσει η 
μετατροπή των δεδομένων όλων των καναλιών από μία φορά, ο ADC σταματάει και δεν 
θα ξανά- ξεκινήσει μέχρις ότου δοθεί ένα νέο έναυσμα.

Κάθε φορά που πραγματοποιείται μία κανονική μετατροπή, το αποτέλεσμα 
αποθηκεύεται σε ένα καταχωρητή και είναι δυνατό να παράγεται ταυτόχρονα μία αίτηση 
διακοπής ώστε να μπορεί να γίνει άμεσα η επεξεργασία των δεδομένων. Ο καταχωρητής 
αυτός έχει μέγεθος δεκαέξι (16) bits και τα δεδομένα προγραμματίζεται να στοιχηθούν 
δεξιά ή αριστερά, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

Τελειώνοντας με την κανονική λειτουργία, μένει να αναφερθεί ότι ο μετατροπέας 
ADC έχει ένα αφιερωμένο DMA κανάλι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
μεταφορά ακόμα και πολλών διαδοχικών αποτελεσμάτων μετατροπών σε διαδοχικές 
θέσεις στην κύρια μνήμη του συστήματος, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα 
από τον επεξεργαστή. Με αυτό τον τρόπο οι διαδικασίες επιταχύνονται αρκετά.

Όσον αφορά στην injected λειτουργία, αυτή περιλαμβάνει μία ομάδα μέχρι 
τεσσάρων (4) καναλιών η οποία μετατρέπονται από τον ADC μετά από σχετικό έναυσμα 
μέσω του προγράμματος ή του υλικού. Η διαφορά με πριν είναι ότι η injected ομάδα 
καναλιών έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα στην μετατροπή, σχετικά με την κανονική 
ομάδα καναλιών. Με άλλα λόγια, αν εκτελούνται μετατροπές μίας κανονικής ομάδας και 
δοθεί το έναυσμα για έναρξη μετατροπών μίας injected ομάδας, τότε σταματάει η 
εξυπηρέτηση του κανονικού γκρουπ καναλιών και αρχίζει η μετατροπή των δεδομένων 
των καναλιών που ανήκουν στο injected γκρουπ. Όταν τελειώσουν αυτές οι injected
μετατροπές, τότε συνεχίζει ο ADC την μετατροπή των δεδομένων της ομάδας των 
κανονικών καναλιών.

Όσον αφορά στους καταχωρητές που αφορούν στην injected λειτουργία, αυτοί 
διαφέρουν από τους καταχωρητές που αφορούν στην κανονική λειτουργία, αφού σε κάθε 
κανάλι αντιστοιχεί ένας καταχωρητής δεδομένων και ένας καταχωρητής απόκλισης. 
(offset) Στον καταχωρητή δεδομένων αποθηκεύεται το αποτέλεσμα της injected
μετατροπής, ενώ στον καταχωρητή απόκλισης αποθηκεύεται από τον προγραμματιστή μία 
τιμή η οποία αφαιρείται αυτόματα από το αποτέλεσμα της ADC μετατροπής δίνοντας έτσι 
την δυνατότητα στο αποτέλεσμα να είναι αρνητικός αριθμός. Όπως και στην κανονική 
λειτουργία, η στοίχιση των δεδομένων στον καταχωρητή όπου αποθηκεύονται μπορεί να 
είναι αριστερή ή δεξιά.
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Εκτός από τους δύο περιγραφέντες διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας, ένα άλλο 
στοιχείο άξιο αναφοράς είναι ο Αναλογικός Επιτηρητής (Analogue Watchdog) τάσης, του 
οποίου ο λόγος ύπαρξης είναι να προειδοποιεί για την υπερβολικά μεγάλη ή μικρή τάση 
στις ακίδες του ADC μετατροπέα, παράγοντας μία αίτηση διακοπής. Το ποια κανάλια θα 
είναι υπό επιτήρηση τάσης εξαρτάται από τον προγραμματισμό του Επιτηρητή, αλλά είναι 
δυνατόν να είναι υπό επιτήρηση οι τάσεις μερικών ή και όλων των κανονικών ή injected
καναλιών. Ο καθορισμός των δύο κατωφλίων, του άνω και του κάτω, γίνεται μέσω δύο 
συγκεκριμένων καταχωρητών στους οποίους ο προγραμματιστής αποθηκεύει την ανώτατη 
και την κατώτατη επιθυμητή τιμή τάσης. Εκτός των ορίων αυτών, ο επιτηρητής τάσης 
παράγει μία αίτηση διακοπής προς τη CPU για να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

Οι καταχωρητές που περιλαμβάνονται σε αυτή την γενικού σκοπού περιφερειακή 
συσκευή χωρίζονται σε έξι (6) βασικές κατηγορίες: καταχωρητές ελέγχου και κατάστασης, 
καταχωρητές ελέγχου δειγματοληψίας, καταχωρητές ρύθμισης της απόκλισης, 
καταχωρητές ρύθμισης κατωφλίων για τον Επιτηρητή, καταχωρητές ρύθμισης 
αλληλουχίας μετατροπών και τέλος, καταχωρητές που αποθηκεύουν τα αποτελέσματα των 
μετατροπών.

1.5.4 Μονάδες χρονιστών

Οι μονάδες χρονιστών που περιλαμβάνονται στο STM 32 είναι τέσσερις (4). Ο
πρώτος χρονιστής είναι ένας προηγμένος χρονιστής ειδικού σκοπού που είναι 
σχεδιασμένος για τον έλεγχο κινητήρων. Οι υπόλοιπες μονάδες χρονιστών είναι γενικού 
σκοπού, όμως όλες μοιράζονται την ίδια αρχιτεκτονική. Η μόνη διαφορά των χρονιστών 
γενικού σκοπού από τον χρονιστή ειδικού σκοπού είναι τα επιπλέον χαρακτηριστικά που 
περιλαμβάνει στο hardware ο τελευταίος.

Οι μονάδες χρονιστών γενικού σκοπού είναι όλες βασισμένες σε ένα μετρητή 
μεγέθους δεκαέξι (16) bits μαζί με έναν ιδίου μεγέθους διαιρέτη συχνότητας (prescaler) και 
έναν καταχωρητή αυτόματης επαναφόρτωσης (auto- reload).

Ο μετρητής μπορεί να προγραμματιστεί να μετράει προς τα πάνω, προς τα κάτω ή 
και τα δύο. Στην πρώτη περίπτωση όταν ο μετρητής φτάσει την τιμή auto-reload, παράγει 
ένα σήμα υπερχείλισης (overflow) και στην συνέχει εκκινεί πάλι το μέτρημα από το μηδέν. 
Στην δεύτερη περίπτωση, ο μετρητής ξεκινώντας από την τιμή auto-reload μετράει προς το 
μηδέν και όταν φτάσει παράγει ένα σήμα μηδενισμού και εκκινεί ξανά το μέτρημα από την 
τιμή auto-reload. Στην τελευταία περίπτωση, ο μετρητής μετράει προς τα πάνω από το 
μηδέν μέχρι την τιμή auto- reload μείον ένα, παράγει ένα σήμα υπερχείλισης και στην 
συνέχεια μετράει προς τα κάτω μέχρι το 1, όπου όταν φτάσει παράγεται ένα σήμα 
μηδενισμού. Στην συνέχεια ξανά-ξεκινά το μέτρημα από το μηδέν.

Η είσοδος του ρολογιού στον χρονιστή, η οποία καθορίζει την συχνότητα του 
μετρητή μπορεί να επιλεγεί ανάμεσα σε οχτώ (8) διαφορετικές επιλογές. Σε αυτές 
περιλαμβάνεται το κύριο ρολόι του συστήματος, το ρολόι ενός άλλου χρονιστή ή μία 
εξωτερική πηγή.

Εκτός όμως από τον μετρητή και τον auto-reload καταχωρητή, η μονάδα ενός 
χρονιστή είδαμε ότι περιλαμβάνει και έναν μεγέθους δεκαέξι (16) bits διαιρέτη 
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συχνότητας. Αυτός ο διαιρέτης καθιστά δυνατή την διαίρεση του ρολογιού του μετρητή με 
οποιονδήποτε αριθμό μεταξύ του 1 και του 216 = 65535, προσφέροντας έτσι ένα ευρύτατο 
φάσμα δυνατών συχνοτήτων μέτρησης. 

1.5.5 Ρολόι πραγματικού χρόνου και εφεδρικοί καταχωρητές

Όσον αφορά στο ρολόι πραγματικού χρόνου (RTC) και στους εφεδρικούς 
καταχωρητές (backup registers), αυτά μαζί και με έναν ανεξάρτητο επιτηρητή τάσης
(independent watchdog) βρίσκονται στον εφεδρικό τομέα ενέργειας του STM 32. Ο άλλος 
τομέας ενέργειας είναι ο κύριος τομέας, όπου βρίσκεται το σύστημα STM 32 μαζί με τα 
περιφερειακά του.

Οι εφεδρικοί καταχωρητές δεν είναι τίποτα άλλο παρά σαράντα-δύο (42) θέσεις 
μνήμης, μεγέθους δεκαέξι (16) bits η κάθε μία, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
να αποθηκευτούν καίρια δεδομένα ώστε να μην χαθούν όταν διακοπεί η λειτουργία του 
συστήματος και η κύρια παροχή ενέργειας κλείσει. Τα δεδομένα στους καταχωρητές 
αυτούς μπορούν να διαγραφούν μόνο μέσω εγγραφής της λογικής τιμής ‘1’ σε μία 
προκαθορισμένη θέση ενός καταχωρητή, ενώ για να προστατευτούν τα δεδομένα από κατά 
λάθος ή γενικά ανεπιθύμητη διαγραφή παράγεται μία αίτηση διακοπής πριν την διαγραφή 
των δεδομένων. Τέλος, για να αποφευχθεί ανεπιθύμητη εγγραφή στους εφεδρικούς 
καταχωρητές, είναι απαραίτητο να ακολουθηθεί μία συγκεκριμένη διαδικασία προτού 
δοθεί από το σύστημα πρόσβαση για εγγραφή σε αυτές τις θέσεις μνήμης. 

Το ρολόι πραγματικού χρόνου που περιλαμβάνεται στο STM 32 είναι ουσιαστικά 
ένας μετρητής μεγέθους τριάντα-δύο (32) bit, ο οποίος είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε με 
παροχή ρολογιού συχνότητας 32.768 KHz, να αυξάνει τιμή κάθε ένα δευτερόλεπτο. Εκτός 
από αυτό, η μονάδα RTC περιλαμβάνει και έναν διαιρέτη συχνότητας για τυχόν πιο 
ακριβής μέτρηση πραγματικού χρόνου. 

Ο RTC μετρητής μπορεί να παράγει για τρεις λόγους αίτηση διακοπής: κάθε φορά 
που περνά ένα δευτερόλεπτο, σε περίπτωση υπερχείλισης του μετρητή και για συναγερμό 
(alarm). Η αίτηση διακοπής alarm παράγεται όταν η τιμή του RTC μετρητή φθάσει την 
τιμή που είναι αποθηκευμένη σε έναν συγκεκριμένο καταχωρητή. 

Όπως γράφηκε παραπάνω, το RTC ανήκει στον εφεδρικό τομέα ενέργειας του STM
32, ο οποίος τομέας όταν η κύρια πηγή ενέργειας είναι κλειστή, παίρνει ενέργεια από μία 
μπαταρία ή κάποια άλλη δευτερεύουσα πηγή. Έτσι ακόμα και όταν το σύστημα είναι εκτός 
λειτουργίας το RTC συνεχίζει να δουλεύει. Μέσω της διακοπής alarm που συνδέεται σε 
μία γραμμή του EXTI, όπως αναφέρεται παραπάνω, είναι δυνατόν να φτάσει μία αίτηση 
διακοπής στην CPU μέσω του NVIC ικανή να αφυπνίσει το σύστημα για να ξεκινήσει να 
δουλεύει στην κανονική λειτουργία. Αυτή η ιδιότητα του RTC είναι πολύ σημαντική 
ιδιαίτερα για περιπτώσεις όπου απαιτείται η μικρότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας και 
έτσι πρέπει το σύστημα να μπαίνει συνέχεια σε κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης αλλά 
πρέπει να μπορεί και να αφυπνίζεται μόνο του.
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1.5.6 Επιταχυνσιόμετρο 

Όσον αφορά στο επιταχυνσιόμετρο που περιλαμβάνεται στην διάταξη STM32-
103STK, αυτό είναι κατασκευασμένο από την εταιρία ST και συγκεκριμένα, είναι ένα 
μικρό- ηλεκτρομηχανικό σύστημα (Micro Electro Mechanical System- MEMS) γραμμικού
αισθητήρα αδρανείας.

Η διάταξη αυτή περιλαμβάνει ένα αισθητήριο στοιχείο και μία ειδική διεπαφή, η 
οποία είναι ικανή να πάρει την πληροφορία από τον αισθητήρα και να την μεταφέρει στον 
έξω κόσμο μέσω του σειριακού I2C (Inter- Integrated Circuits) δίαυλου. Ο δίαυλος αυτός 
χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μεταξύ ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Η έξοδος της 
διάταξης αυτής είναι ψηφιακή, ενώ τόσο ο αισθητήρας, όσο και η διεπαφή του είναι έτσι 
κατασκευασμένη ώστε να επιτυγχάνεται άριστη συνεργασία μεταξύ τους και με τον έξω 
κόσμο.

Η λειτουργία του αισθητήρα στηρίζεται στην κίνηση κάποιων στοιχείων που 
ονομάζονται άγκυρες, οι οποίες είναι ελεύθερες να κινηθούν προς την κατεύθυνση 
μέτρησης. Οι άγκυρες αυτές είναι ουσιαστικά ο ένας από τους δύο οπλισμούς ενός 
πυκνωτή, ενώ ο άλλος οπλισμός είναι σταθερός. Όταν προκληθεί μία επιτάχυνση στον 
αισθητήρα, η άκυρα αυτή μετατοπίζεται από την αρχική της θέση και έτσι αλλάζει η 
απόσταση μεταξύ των οπλισμών του πυκνωτή και άρα η χωρητικότητα του. Η διαφορά 
αυτή στην χωρητικότητα μετριέται με κατάλληλες διατάξεις και έτσι προκύπτει η 
επιτάχυνση που προκάλεσε την μετατόπιση της μάζας. Συγκεκριμένα, η χωρητικότητα του 
εν λόγω πυκνωτή για μηδενική επιτάχυνση είναι λίγα pico F, ενώ αν η επιτάχυνση που 
ασκείται είναι η μέγιστη μετρούμενη, τότε η χωρητικότητα του πυκνωτή φθάνει μέχρι και 
εκατό (100) femto F.

Η ευαισθησία του αισθητήρα, δηλαδή το ελάχιστο ποσό επιτάχυνσης που προκαλεί 
μεταβολή στην έξοδο της συσκευής, μετριέται με κάποια συγκεκριμένα βήματα και δεν 
αλλάζει σχεδόν καθόλου κατά τη διάρκεια ζωής της συσκευής ή την μεταβολή της 
θερμοκρασίας. 

Έτσι, η μετατόπιση της κινητής μάζας προκαλεί την διαφορά στη χωρητικότητα 
του ειδικού πυκνωτή, η οποία μετατρέπεται σε αναλογικό σήμα μέσω ενός ειδικού 
ενισχυτή. Στην συνέχεια, το αναλογικό αυτό σήμα μετατρέπεται σε ψηφιακό, μέσω των 
τριών (ένας για κάθε διάσταση) ΣΔ αναλογικού- σε- ψηφιακό μετατροπέων (ADC). Ο 
ρυθμός των δεδομένων στην έξοδο είναι μεταβλητός και καθορίζεται από τον χρήστη μέσα 
από ένα μεγάλο εύρος συχνοτήτων (40-2560 Hz). Τα ψηφιακά δεδομένα που προκύπτουν 
στην έξοδο του επιταχυνσιομέτρου είναι προσβάσιμα μέσω του σειριακού I2C δίαυλου, 
καθιστώντας την συσκευή αυτή κατάλληλη για άμεση επικοινωνία με μικρό-ελεγκτές. 

Επιπλέον, για τον εύκολο συγχρονισμό της συσκευής με το σύστημα στο οποίο 
περιλαμβάνεται, παρέχεται ένα σήμα έτοιμων δεδομένων (Data Ready- RDY), ώστε να 
διαβαστούν αμέσως τα δεδομένα που παράγει το επιταχυνσιόμετρο. Επίσης, υπάρχει και 
μία ειδική αίτηση διακοπής που μπορεί να παράγει η συσκευή για την αφύπνιση του 
συστήματος σε περιπτώσεις ανίχνευσης επιτάχυνσης σε κάποιον άξονα. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί η δυνατότητα διεξαγωγής αυτό-ελέγχου για να 
διαπιστωθεί αν η συσκευή λειτουργεί κανονικά. Ο έλεγχος αυτός γίνεται μέσω 
κατάλληλου προγραμματισμού και αφού προκληθεί μία εσωτερική ώθηση της κινούμενης 
μάζας, παρατηρείται η έξοδος της συσκευής. Αν η έξοδος δεν ακολουθεί ένα συγκεκριμένο 



27

μοτίβο, τότε σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην λειτουργία του 
επιταχυνσιομέτρου ή στις ρυθμίσεις που έχουν γίνει.

1.5.7 LCD Οθόνη

Όσον αφορά στην οθόνη που περιλαμβάνεται στην πλακέτα STM32-103STK, αυτή 
είναι της εταιρίας Nokia και έχει μέγεθος 48 επί 84 εικονοστοιχεία. Η οθόνη αυτή είναι 
ασπρόμαυρη, δηλαδή η κατάσταση καθενός εικονοστοιχείου είναι ‘ενεργό’ ή ‘μη-ενεργό’. 
Ο ελεγκτής που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση των δεδομένων είναι ο PCD8544 της 
εταιρίας Philips.

Τα δεδομένα που εμφανίζονται στην οθόνη είναι αυτά που αποθηκεύονται στην 
μνήμη DDRAM του ελεγκτή, η οποία είναι μία στατική μνήμη RAM με μέγεθος 48χ84 
bits. Η μνήμη αυτή χωρίζεται επιπλέον σε έξι (6) τομείς και έτσι έχει την μορφή 6χ8χ84
bits, δηλαδή έξι (6) τομείς με οχτώ (8) γραμμές ο κάθε τομέας και ογδόντα τέσσερις (84) 
στήλες η κάθε γραμμή. Γίνεται σαφές ότι σε κάθε εικονοστοιχείο της οθόνης, 
αντιστοιχίζεται και ένα bit της μνήμης DDRAM. 

Από φυσικής απόψεως, η κατάσταση του κάθε εικονοστοιχείου ελέγχεται από έναν 
αφιερωμένο οδηγό (driver), ο οποίος αποφασίζει για το επίπεδο της τάσης που πρέπει να 
τροφοδοτηθεί κάθε εικονοστοιχείο ανάλογα, βέβαια, αν τα δεδομένα υπαγορεύουν να είναι 
ενεργό το εικονοστοιχείο ή όχι. Επιπλέον, η ύπαρξη εσωτερικού ρολογιού στην συσκευή 
αυτή, καθιστά προαιρετική την σύνδεσή της με το ρολόι του συστήματος.

Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει σχηματικά την αντιστοιχία των δεδομένων στην 
μνήμη RAM του ελεγκτή με τα εικονοστοιχεία της οθόνης:
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Στην δεύτερη μεγάλη κατηγορία που χωρίζονται τα περιφερειακά του STM 32
ανήκουν οι συσκευές που εξυπηρετούν την επικοινωνία με εξωτερικές πηγές. Υπάρχουν 
συγκεκριμένα, πέντε διαφορετικοί τύποι περιφερειακών συσκευών που εξυπηρετούν την 
επικοινωνία. Για επικοινωνία μεταξύ ολοκληρωμένων κυκλωμάτων στο ίδιο τυπωμένο 
κύκλωμα (PCB), το STM 32 παρέχει την Σειριακή Διεπαφή για Περιφερειακά (Serial
Peripheral Interface- SPI), καθώς και την διεπαφή για επικοινωνία μεταξύ ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων (Inter- Integrated Circuits,  I2C). Για επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών 
μονάδων υπάρχει η διεπαφή για δίκτυο ελεγκτών (Controller Area Network- CAN), και για 
επικοινωνία με ένα υπολογιστή προσφέρεται η θύρα Universal Serial Bus (USB).  Τέλος, 
υπάρχει και η δημοφιλής θύρα Καθολικής Σύγχρονης και Ασύγχρονης Μετάδοσης/ Λήψης 
(Universal Synchronous Asynchronous Receiver/Transmitter - USART).

Στην συνέχεια αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά για αυτές τις περιφερειακές 
συσκευές επικοινωνίας.

1.5.8 Η SPI περιφερειακή συσκευή

Με σκοπό την ταχύτατη επικοινωνία μεταξύ ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, το 
STM 32 προσφέρει δύο (2) SPI περιφερειακές συσκευές, οι οποίες είναι ικανές να
διεκπεραιώσουν πλήρως αμφίπλευρη επικοινωνία με ταχύτητες της τάξης των δεκαοχτώ 
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(18) MHz. Πρέπει να σημειωθεί ότι η πρώτη συσκευή SPI συνδέεται στον δίαυλο APB2
που, όπως είδαμε παραπάνω, είναι ο υψηλής ταχύτητας δίαυλος επικοινωνίας των 
περιφερειακών συσκευών αφού λειτουργεί σε συχνότητες μέχρι και 72 MHz. Η δεύτερη 
SPI συσκευή όμως συνδέεται στον δίαυλο APB1, ο οποίος είναι ο χαμηλής ταχύτητας 
δίαυλος περιφερειακών συσκευών με συχνότητα λειτουργίας μέχρι 37 MHz. Και στις δύο 
συσκευές μπορεί να προγραμματιστεί η πολικότητα και η φάση του ρολογιού τους, ενώ η 
μετάδοση των δεδομένων γίνεται είτε με λέξεις μεγέθους οχτώ (8) bits, είτε με λέξεις 
μεγέθους δεκαέξι (16) bits. Επίσης η σειρά με την οποία θα σταλούν τα δεδομένα μπορεί 
να προγραμματιστεί και έτσι υπάρχει η δυνατότητα να στέλνεται πρώτο το πιο σημαντικό 
bit (MSB) ή το λιγότερο σημαντικό bit (LSB). Συνεπώς, είναι δυνατό και οι δύο συσκευές 
SPI να προγραμματιστούν είτε ως Αφέντες (Masters) είτε ως Εξαρτημένοι (Slaves) και άρα 
να  μπορούν να επικοινωνήσουν με οποιαδήποτε άλλη διαθέσιμη SPI συσκευή.

Για να είναι εφικτή η επικοινωνία σε υψηλές ταχύτητες, κάθε SPI συσκευή έχει δύο 
(2) κανάλια DMA: το ένα για την μετάδοση δεδομένων και το άλλο για την λήψη 
δεδομένων. Η χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η DMA υποστήριξη 
επιτρέπει την υψηλής ταχύτητας μετάδοση δεδομένων και προς τις δύο κατευθύνσεις υπό 
τον έλεγχο του υλικού. Τέλος, εκτός από τα στάνταρ χαρακτηριστικά των SPI
περιφερειακών, το SPI του STM 32 παρέχει και δύο (2) CRC μονάδες. Οι μονάδες αυτές 
έχουν σκοπό την ανίχνευση τυχόντων λαθών στα δεδομένα και αυτό γίνεται μέσω 
κυκλικών αλγορίθμων που εφαρμόζονται στα δεδομένα. Από τον τρόπο ανίχνευσης των 
λαθών στα δεδομένα προκύπτει το όνομά τους από το ακρωνύμιο Cyclic Redundancy
Check, δηλαδή έλεγχος με κυκλικούς αλγορίθμους της επιπλέον πληροφορίας. Έτσι, η 
ύπαρξη της μίας CRC μονάδας στην είσοδο και της άλλης στην έξοδο είναι ένα πολύ 
χρήσιμο χαρακτηριστικό για την χρήση της SPI συσκευής ως διεπαφή για την επικοινωνία 
με μία κάρτα τύπου MMC (Multi Media Card)  ή τύπου SD (Secure Digital).

1.5.9 Η I2C περιφερειακή συσκευή

To σύστημα STM 32 μπορεί να επικοινωνήσει με άλλα ολοκληρωμένα κυκλώματα, 
μέσω της I2C περιφερειακής συσκευής που προσφέρει την απαραίτητη διεπαφή.  Η 
διεπαφή αυτή είναι ουσιαστικά ο τρόπος επικοινωνίας του STM 32 με τον σειριακό I2C
δίαυλο. Η συσκευή αυτή υποστηρίζει την λειτουργία Αφέντη-Εξαρτημένου (Master-
Slave), και μπορεί να λειτουργήσει σε κανονικής ή υψηλής ταχύτητας λειτουργία. 
προσφέροντας ταχύτητα μέχρι εκατό (100) KHz στην πρώτη περίπτωση, και μέχρι 
τετρακόσια (400)  KHz στην δεύτερη περίπτωση. Επίσης, περιλαμβάνεται και DMA
υποστήριξη, πράγμα που μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ελάφρυνση του φόρτου 
εργασίας της CPU μέσω του κατάλληλου προγραμματισμού. Συγκεκριμένα, αφού 
καθοριστούν ποια δεδομένα θα πρέπει να μεταφερθούν από ή προς το STM 32, τα 
δεδομένα μπορούν να αποσταλούν ταχύτατα μέσω της μονάδας DMA.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι το περιφερειακό I2C είναι σχεδιασμένο 
απλά για να γράφει και να διαβάζει δεδομένα από τον δίαυλο. Είναι ευθύνη του 
προγραμματιστή ο ορισμός του πρωτοκόλλου σύμφωνα με το οποίο θα γίνεται η 
επικοινωνία του STM 32 με άλλες εξωτερικές συσκευές.
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Οι αιτήσεις διακοπών που μπορούν να παραχθούν από το εν λόγω περιφερειακό 
προς τον Cortex επεξεργαστή είναι δύο (2) ειδών: οι διακοπές σε περίπτωση σφάλματος 
και οι διακοπές για τον έλεγχο της επικοινωνίας. Προφανώς, η (μη) παραγωγή αυτών των 
αιτήσεων διακοπής καθορίζεται μέσω του προγράμματος.

Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθιστούν το I2C γρήγορο και αποδοτικό, όμως 
υπάρχουν και κάποιες άλλες προηγμένες δυνατότητες που προσφέρει. Για παράδειγμα, η 
I2C συσκευή περιέχει και μία μονάδα Ελέγχου Λαθών Πακέτων (Packet Error Checking-
PEC), η οποία αν ενεργοποιηθεί παράγει για κάθε πακέτο που στέλνεται ένα byte, τέτοιο 
ώστε να μπορεί να γίνει στον λήπτη CRC έλεγχος για τυχόν λάθη. Το byte αυτό, μπαίνει 
αυτόματα στο τέλος των δεδομένων. Η μονάδα PEC εκτελεί επίσης και την αντίστροφη 
διαδικασία, δηλαδή ελέγχει για τυχόν λάθη στα δεδομένα που φθάνουν στην  περιφερειακή 
συσκευή.

Συνεχίζοντας την ανάλυση του περιφερειακού I2C του STM 32, αυτό είναι 
σχεδιασμένο για να υποστηρίζει δύο συγκεκριμένα πρωτόκολλα επικοινωνίας: το
πρωτόκολλο επικοινωνίας System Management Bus (SMB) και Power Management Bus
(PMB). 

Το πρώτο από τα δύο αυτά πρωτόκολλα, που εμφανίστηκε το 1995, καθορίζει ένα 
επίπεδο επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών συσκευών μεταξύ τους και με το υπόλοιπο 
σύστημα, ενώ χρησιμοποιεί τις βασικές αρχές του I2C. Δηλαδή, το SM Bus αφορά 
ουσιαστικά έναν δίαυλο μέσω του οποίου μεταδίδονται πληροφορίες σχετικές με την 
διαχείριση του συστήματος και τη διαχείριση της ενέργειας. 

Στις προδιαγραφές του SM Bus ορίζεται η ύπαρξη τριών τύπων συσκευών για την 
ορθή λειτουργία του: η συσκευή Εξυπηρετητής που δέχεται ή στέλνει μία εντολή, η 
συσκευή Αφέντης που εκδίδει εντολές και τερματίζει τις μεταφορές, και τέλος η συσκευή 
host η οποία είναι μία ειδική συσκευή Αφέντη που προσφέρει την βασική διασύνδεση με 
την CPU του συστήματος. Η συσκευή host είναι μοναδική για κάθε σύστημα. Με άλλα 
λόγια, τo SM Bus μπορεί να παρομοιαστεί με τον τρόπο που επικοινωνεί το BIOS ενός 
υπολογιστή με τις διάφορες συσκευές που είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή. 

Τέλος, το πρωτόκολλο επικοινωνίας Power Management Bus, είναι μία έκδοση του 
SM Bus που σχεδιάστηκε για την διαχείριση των διαφορετικών ενεργειακών συστημάτων 
σε ένα σύστημα. Έτσι μέσω του PM Bus ρυθμίζονται, προγραμματίζονται και 
παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο τα συστήματα ισχύος.

 Παρακάτω, δίδεται ένα σχηματικό διάγραμμα του I2C:



31

1.5.10 Θύρα σειριακής επικοινωνίας USART

Παρόλο που οι θύρες σειριακής επικοινωνίας, όπως η USART, έχουν σχεδόν
πλήρως εξαφανιστεί από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, χρησιμοποιούνται κατά κόρον 
σε πολλές ενσωματωμένες εφαρμογές και θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται λόγω της 
απλότητας τους στην χρήση. Το STM 32 περιλαμβάνει μέχρι και τρεις (3) θύρες USART. 
Υποστηρίζοντας η κάθε μία διάφορους εξελιγμένους τρόπους λειτουργίας είναι ιδανικές 
για χρήση σε πολλές εφαρμογές όπου υπαγορεύεται σειριακή επικοινωνία. Κάθε μία θύρα 
είναι ικανή για μετάδοση και λήψη μέχρι και τεσσεράμισι  (4.5) M Bits/s, ενώ η μία 
USART χρησιμοποιεί το APB2 και οι άλλες δύο το APB1. Επίσης, για κάθε θύρα είναι 
δυνατός ο ξεχωριστός προγραμματισμός που αφορά στο μέγεθος των δεδομένων (8 ή 9 
bits), στην (περιττή ή άρτια) ισοτιμία, στο μέγεθος του bit τέλους (stop bit) των δεδομένων 
και στην ταχύτητα μεταβίβασης των δεδομένων (baud rate).

Η μονάδα που καθορίζει το baud rate για κάθε θύρα USART είναι κάτι παραπάνω 
από ένας απλός διαιρέτης συχνοτήτων ρολογιού, αφού μπορεί να παράγει τυποποιημένα 
baud rates από οποιαδήποτε συχνότητα λειτουργίας του διαύλου. Όπως και τα υπόλοιπα 
σειριακά περιφερειακά, κάθε USART περιλαμβάνει δύο (2) DMA κανάλια, ένα για την 
αποστολή και ένα για την λήψη των δεδομένων. Τα κανάλια αυτά μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν είτε για την απευθείας μεταφορά των δεδομένων που ελήφθησαν από την 
USART στην μνήμη, είτε για την απευθείας μεταφορά από την μνήμη στην USART των 
δεδομένων προς αποστολή.

Κάθε USART μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως δίαυλος Δικτύου Τοπικής 
Διασύνδεσης (Local Interconnect Network - LIN). Το δίκτυο αυτό χρησιμοποιείται κυρίως
για την χαμηλού κόστους επικοινωνία μεταξύ microcontrollers ενσωματωμένων σε 
αυτοκίνητα. Πρόσθετα, μπορεί η USART να χρησιμοποιηθεί και ως Σειριακός Υπέρυθρος 
(Serial Infra Red- SIR) διαμορφωτής/ αποδιαμορφωτής. Έτσι, είναι σύμφωνη με τα 
πρότυπα IrDA περί υπέρυθρης επικοινωνίας, με ταχύτητα μετάδοσης μεγαλύτερη των 100 
KB/s και λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης ισχύος όταν το ρολόι είναι μεταξύ ενάμιση 
(1.5) MHz και δύο (2) MHz. 

Επιπλέον κάθε USART μπορεί να επικοινωνήσει και μία smart card, σύμφωνα με 
το πρότυπο ISO 7618-3. Η συνδεσμολογία των pins ρολογιού (SCLK) και δεδομένων 
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(Transmit Data Out -Tx) στην περίπτωση επικοινωνίας με smart card φαίνεται στο 
παρακάτω σχήμα:

Τα δύο εναπομείναντα επικοινωνιακά περιφερειακά είναι ο ελεγκτής Controller
Area Network (CAN) και η συσκευή USB. Και τα δύο αυτά περιφερειακά εκτός από το ότι 
περιλαμβάνουν σύνθετα πρωτόκολλα επικοινωνίας, απαιτούν και μεγάλη ποσότητα SRAM
για την ορθή λειτουργία τους. Γι’ αυτό τον λόγο, το STM 32 έχει αφιερωμένη στα δύο 
αυτά περιφερειακά μία μνήμη μεγέθους 512 bytes. Στην περιοχή αυτή μνήμης έχουν 
πρόσβαση μόνο τα προαναφερθέντα περιφερειακά. Συγκεκριμένα μόνο μία από τις δύο 
συσκευές μπορεί να χρησιμοποιεί σε μία δεδομένη χρονική στιγμή την μνήμη αυτή, όχι και 
οι δύο ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει ότι δεν γίνεται να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα και η 
συσκευή USB και η συσκευή CAN, ωστόσο είναι εφικτό να λειτουργεί πότε η μία και πότε 
η άλλη στα πλαίσια της ίδιας εφαρμογής. 

1.5.11 Ο ελεγκτής CAN (Controller Area Network)

Ο ελεγκτής CAN (Controller Area Network) είναι ένας πλήρως λειτουργικός
κόμβος που υποστηρίζει CAB 2.0A και CAB2.0B με ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων 
μέχρι ένα (1) M bit/s. Είναι σχεδιασμένος να μπορεί να εξυπηρετήσει αποδοτικά έναν 
μεγάλο αριθμό εισερχόμενων μηνυμάτων με ελάχιστη κατανάλωση πόρων της CPU. Για 
εφαρμογές όπου τίθεται κρίσιμο θέμα ασφάλειας,  υποστηρίζει και την επικοινωνία μέσω 
του πρωτοκόλλου TTCAN (Time Triggered CAN). Το πρωτόκολλο αυτό, είναι ένα 
πλήρως ντετερμινιστικό πρωτόκολλο με το οποίο υποστηρίζεται η αυτόματη ξανά-
αποστολή χαμένων πακέτων δεδομένων και η χρήση χρονικού αποτυπώματος (timestamp) 
στο τέλος κάθε πακέτου δεδομένων. Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι το CAN
περιφερειακό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακριβή έλεγχο πραγματικού χρόνου.

Το πλήρες όνομα του ελεγκτή είναι bxCAN (basic extended CAN). Αυτό σημαίνει 
ότι το περιφερειακό αυτό δεν είναι μία απλή συσκευή CAN, αλλά έχει και εξελιγμένες 
δυνατότητες. Ένα βασικό CAN περιφερειακό περιλαμβάνει έναν γραμματοκιβώτιο για την 
λήψη και ένα για την αποστολή δεδομένων, όμως το συγκεκριμένο περιφερειακό 
περιλαμβάνει δύο (2) θυρίδες (mailboxes) που εξυπηρετούν την λήψη των δεδομένων και 
τρεις θυρίδες (3) που εξυπηρετούν την αποστολή των δεδομένων. Κάθε ένας από αυτά τα 
mailboxes λειτουργεί με μία FIFO (First In- First Out) ουρά στην οποία μπορούν να 
παραμείνουν μέχρι και τρία (3) μηνύματα περιμένοντας να επεξεργαστούν, ενώ η 
προτεραιότητα με την οποία θα αποσταλούν τα μηνύματα είναι δυνατόν να 
προγραμματιστεί. Έτσι η αρχιτεκτονική του CAN είναι μία ενδιάμεση υλοποίηση μεταξύ 
ενός μικρού σε μέγεθος περιφερειακού CAN με χαμηλή απόδοση και ενός μεγάλου σε 
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μέγεθος και υψηλής απόδοσης περιφερειακού. Στην συνέχεια φαίνεται ένα διάγραμμα που 
απεικονίζει τα γραμματοκιβώτια που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία των πακέτων:

Ένα άλλο πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του ελεγκτή CAN είναι η δυνατότητα 
που έχει να φιλτράρει τα εισερχόμενα δεδομένα. Η ανάγκη για αυτό προκύπτει από το 
γεγονός ότι το δίκτυο CAN είναι δίκτυο εκπομπής (broadcast network), δηλαδή κάθε 
μήνυμα που μεταδίδεται μέσω του διαύλου, λαμβάνεται από όλους τους κόμβους του 
δικτύου. Έτσι, είναι εύλογο ότι σε περιπτώσεις σχετικής πολυπλοκότητας, ένας μεγάλος 
αριθμός μηνυμάτων θα μεταδίδονται μέσω του διαύλου και έτσι θα φτάνουν σε όλους του 
σταθμούς του δικτύου. Αν αναλογιστούμε το πλήθος αυτών των μηνυμάτων σε ένα τέτοιο 
δίκτυο, τότε συμπεραίνουμε ότι κάθε σταθμός θα σπαταλά όλους τους πόρους της CPU
του για να απαντά σε αυτά τα μηνύματα, ενώ κάποια από αυτά δεν προορίζονταν καν γι’ 
αυτόν. Για να αποφευχθεί το προαναφερθέν πρόβλημα, οι ελεγκτές CAN είναι ικανοί να 
επιτελέσουν μίας μορφής φιλτράρισμα των άχρηστων εισερχόμενων πακέτων πριν αυτά 
φτάσουν στον καταχωρητή λήψης και ξεκινήσει η επεξεργασία τους. Αυτό γίνεται με την 
βοήθεια των προσδιοριστικών (identifiers) των μηνυμάτων. Οι προσδιοριστές μηνυμάτων 
στο δίκτυο CAN είναι πακέτα που αφορούν στο περιεχόμενο ενός μηνύματος και αφού 
ληφθούν από τον παραλήπτη, αυτός αποφασίζει αν πρέπει να παραλάβει το σχετικό 
μήνυμα ή να το αγνοήσει.

Ο ελεγκτής CAN του STM 32 έχει δεκατέσσερις (14) μονάδες φιλτραρίσματος
πακέτων οι οποίες μπορούν να μπλοκάρουν όλων των ειδών τα μηνύματα CAN, εκτός από 
επιλεγμένους identifiers. Κάθε μονάδα αποτελείται από δύο (2) καταχωρητές εύρους 
τριάντα δύο (32) bits, και υπάρχουν τέσσερις (4) διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας του 
φιλτραρίσματος. 

Η βασική μέθοδος φιλτραρίσματος προϋποθέτει τον προγραμματισμό των 
καταχωρητών με ένα αναγνωριστικό νούμερο (ID) ενός μηνύματος. Όταν ένα μήνυμα 
φτάσει, ελέγχεται το ID του και αν διαφέρει από το ID που έχουν οι καταχωρητές, τότε το 
μήνυμα αγνοείται. Σε αυτό τον τρόπο λειτουργίας εμφανίζονται δύο παραλλαγές. 

Στην πρώτη παραλλαγή, οι καταχωρητές χρησιμοποιώντας τρία (3) bits είναι ικανοί 
να φιλτράρουν 11-bit και 29-bit αναγνωριστικά πεδία. Στην δεύτερη παραλλαγή, ο ένας 
32-bit καταχωρητής αποθηκεύει το επιθυμητό ID και ο άλλος χρησιμεύει ως μάσκα 
μηνυμάτων. Ο καταχωρητής που χρησιμεύει ως μάσκα μηνυμάτων λειτουργεί ως εξής:  σε 
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κάθε bit που είναι αποθηκευμένο στον πρώτο καταχωρητή αντιστοιχίζει ένα δικό του bit το 
οποίο μπορεί να πάρει την τιμή σημαντικό(care) ή μη- σημαντικό (don’t care). Με αυτόν 
τον τρόπο είναι δυνατό μία ολόκληρη ομάδα μηνυμάτων να περάσει από μία μόνο μονάδα 
φιλτραρίσματος. Όταν το μήνυμα φτάσει να αποθηκευτεί στην FIFO ενός κόμβου, μαζί 
του αποθηκεύονται και οι πληροφορίες σχετικά με την πρότερη επεξεργασία του ID του, 
ώστε η εφαρμογή να μην ασχοληθεί καθόλου με το ID παρά μόνο με τα δεδομένα του 
μηνύματος.

Οι καταχωρητές που περιλαμβάνονται στην συσκευή CAN χωρίζονται σε 
καταχωρητές ελέγχου, κατάστασης  και ρύθμισης. Οι καταχωρητές αυτοί 
χρησιμοποιούνται για την ρύθμιση των παραμέτρων CAN (π.χ. ταχύτητα μετάδοσης), για 
τις αιτήσεις μετάδοσης, για την λήψη διαγνωστικών πληροφοριών και για την χειρισμό 
αιτήσεων διακοπής. Παρακάτω φαίνεται σχηματικά μία τοπολογία του δικτύου CAN:

Όλοι οι συνήθεις ελεγκτές CAN έχουν δύο (2) τρόπους λειτουργίας: την λειτουργία 
αρχικοποίησης, κατά την διάρκεια της οποίας αρχικοποιούνται κάποιες παράμετροι για την 
επικοινωνία, και την κανονική λειτουργία, κατά τη διάρκεια της οποίας στέλνονται και 
λαμβάνονται πακέτα δεδομένων. Ο ελεγκτής bxCAN που περιέχει το STM 32, έχει δύο (2) 
επιπλέον λειτουργίες: την λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης sleep και την λειτουργία 
ελέγχου.

Κατά την λειτουργία αρχικοποίησης, όλες οι μεταφορές από και προς τον δίαυλο
CAN σταματούν, ενώ η είσοδος στην κατάσταση αυτή δεν επηρεάζει τους καταχωρητές 
διαμόρφωσης οι οποίοι παραμένουν ως έχουν. Σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας 
γίνονται οι ρυθμίσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής και του τρόπου 
φιλτραρίσματος των πακέτων. Οι τιμές των καταχωρητών που συμμετέχουν στο 
φιλτράρισμα των πακέτων δεν είναι απαραίτητο όμως να αρχικοποιηθούν σε αυτό το 
στάδιο.

Όταν τελειώσει η αρχικοποίηση, μέσω του προγράμματος πρέπει να μπει ο 
ελεγκτής bxCAN στη κανονική λειτουργία, να συγχρονιστεί στον δίαυλο και να ξεκινήσει 
την λήψη/ αποστολή μηνυμάτων. 

Για να μειωθεί η καταναλισκόμενη ενέργεια, το bxCAN περιλαμβάνει και την 
λειτουργία Sleep. Στην κατάσταση αυτή μπαίνει ο ελεγκτής μετά από κάθε reset του 
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υλικού ή μέσω κατάλληλων εντολών προγράμματος. Κατά την λειτουργία Sleep, το ρολόι 
του CAN είναι σταματημένο όμως οι καταχωρητές στα mailboxes μπορούν να 
προσπελαστούν. Η συσκευή επανέρχεται στην κανονική λειτουργία όταν ανιχνεύσει 
δραστηριότητα στον δίαυλο CAN ή μέσω του προγράμματος της εφαρμογής που τρέχει. 

Τέλος, το bxCAN περιλαμβάνει και την λειτουργία ελέγχου ή οποία μπορεί να 
θεωρηθεί και ως κομμάτι της κανονικής . Σε αυτή την λειτουργία περιλαμβάνονται δύο (2) 
διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας οι οποίοι χρησιμοποιούνται κυρίως σε συνδυασμό,  για 
αυτοέλεγχο σωστής λειτουργίας του ελεγκτή. Ο πρώτος τρόπος λειτουργίας είναι η 
αθόρυβη λειτουργία (silent mode), όπου ο ελεγκτής CAN μπορεί να δεχτεί μηνύματα, αλλά 
δεν μπορεί αυτός να στείλει ούτε να παράγει μηνύματα επιβεβαίωσης επιτυχούς ή 
ανεπιτυχούς λήψης ενός μηνύματος. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται κυρίως για την 
παθητική παρακολούθηση του δικτύου CAN και για την ανάλυση της κίνησης σε αυτό. Ο 
δεύτερος τρόπος λειτουργίας, είναι η λειτουργία βρόγχου (Loop Back). Εδώ, το bxCAN
επεξεργάζεται τα μηνύματα προς αποστολή σαν να είχαν ληφθεί, σχηματίζοντας έτσι ένα 
βρόγχο. Τα μηνύματα αυτά αποθηκεύονται κιόλας στα γραμματοκιβώτια λήψης, αν βέβαια 
περάσουν από την μονάδα φιλτραρίσματος. Οι δύο παραπάνω τρόποι λειτουργίας μπορούν 
να συνδυαστούν. Ο συνδυασμός τους είναι ιδανικός για αυτοέλεγχο ορθής λειτουργίας 
μίας συσκευής που είναι ήδη συνδεδεμένη σε ένα δίκτυο, αφού και ο έλεγχος επιτελείται 
(Loop Back mode) και το δίκτυο δεν επηρεάζεται καθόλου (Silent mode).

1.5.12 Η συσκευή USB

Η τελευταία περιφερειακή συσκευή του STM32 στην οποία θα αναφερθούμε είναι 
η συσκευή που προσφέρει την διεπαφή επικοινωνίας του διαύλου APB1 του STM 32 με 
τον δίαυλο USB 2.0. Η διεπαφή αυτή η οποία ελέγχεται από έναν USB host (π.χ. ένας 
υπολογιστής), υποστηρίζει την ανταλλαγή δεδομένων με ταχύτητα δώδεκα (12) Mb/s. Η 
μεταφορά αυτή των δεδομένων μεταξύ του υπολογιστή και του συστήματος γίνεται μέσω 
ενός αφιερωμένου κομματιού μνήμης, το οποίο προσπελαύνει απευθείας το περιφερειακό 
USB. Το μέγεθος αυτού του buffer εξαρτάται από τα χρησιμοποιούμενα endpoints και το 
μέγιστο μέγεθος πακέτου. Ουσιαστικά, ένα endpoint. αντιπροσωπεύει ένα τμήμα κάποιας 
συσκευής το οποίο είναι υπεύθυνο για την τέλεση μίας συγκεκριμένης ‘εργασίας’ που 
χρειάζεται η συσκευή, όπως η αποστολή κάποιων δεδομένων ή η λήψη κάποιων εντολών. 
Έτσι το πόσα διαφορετικά endpoints θα χρησιμοποιηθούν καθορίζουν και το μέγεθος της 
αφιερωμένης μνήμης που θα χρησιμοποιηθεί. Αυτή η μνήμη έχει συνολικό μέγεθος 512 
Bytes και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι και δεκαέξι (16) endpoints μίας 
κατεύθυνσης ή μέχρι (8) οχτώ endpoints αμφίδρομης επικοινωνίας. 

Κάθε endpoint συσχετίζεται ένα μπλοκ που υποδηλώνει την ακριβή θέση μνήμης 
που αντιστοιχίζεται σε αυτό και τι μέγεθος έχει αυτή η μνήμη που του αναλογεί. Για την  
μεταφερθούν τα δεδομένα, φορτώνονται σε έναν καταχωρητή εύρους δεκαέξι (16) bits και 
από εκεί διαβάζονται. Όταν μεταφερθούν όλα, παράγεται από τον λήπτη ένα πακέτο που 
υποδηλώνει την επιτυχή μεταφορά και ταυτόχρονα παράγεται μία ειδική διακοπή από το
endpoint. Έτσι, ο microcontroller μπορεί να καθορίσει από τη μία τι είδους συναλλαγή 
έγινε και αν υπήρξαν λάθη, και από την άλλη ποιο άλλο endpoint χρειάζεται εξυπηρέτηση. 
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Το περιφερειακό USB χρησιμοποιεί για την επικοινωνία πρωτόκολλα και των δύο 
(2) USB επίπεδων δηλαδή και του φυσικού επιπέδου και του επιπέδου μεταφοράς 
δεδομένων παράλληλα με τον έλεγχο λαθών σε όλα τα πακέτα και την δυνατότητα τυχόν 
ξανά- αποστολής πακέτων. Συγκεκριμένα, το περιφερειακό αυτό επικοινωνεί με τον 
υπολογιστή ανιχνεύοντας πακέτα σκυτάλης (token packets), χειρίζεται την μεταφορά/ 
λήψη των δεδομένων και επεξεργάζεται πακέτα χειραψίας (handshake packets) όπως 
ακριβώς προϋποτίθεται από το πρότυπο USB. Η οργάνωση των δοσοληψιών γίνεται από 
το υλικό, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής δεδομένων για έλεγχο ύπαρξης λαθών και 
του ίδιου του ελέγχου με την διαδικασία CRC.

Επίσης, υποστηρίζεται η λειτουργία αναστολής (suspend mode) στην οποία μπαίνει 
η μονάδα μέσω του προγράμματος. Σε αυτή την φάση αποφεύγεται η σπατάλη ενέργειας 
μέσω της διακοπής λειτουργίας του ρολογιού της συσκευής. Η ανίχνευση εισόδου κάποιας 
συσκευής στις θύρες USB προκαλεί την μερική επανεκκίνηση λειτουργίας της συσκευής. 
Μέσω ειδικής διακοπής μπορεί η συσκευή να ζητήσει από το σύστημα πλήρη 
επανεκκίνηση της λειτουργίας του ρολογιού της ώστε να αρχίσουν οι απαραίτητες 
ενέργειες.

1.6 Χρονισμός συστήματος, ρολόγια και reset

Όσον αφορά στο ρολόι του συστήματος, ως τέτοιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
κάποια από τις τρεις (3) διαθέσιμες πηγές: Ο εσωτερικός ταλαντωτή υψηλής ταχύτητας 
(High Speed Internal- HSI), ο εξωτερικός ταλαντωτής υψηλής ταχύτητας (High Speed
External HSE), και το PLL (Phase Lock Loop).

Εκτός από τις παραπάνω αναφερθείσες διαθέσιμες πηγές υπάρχουν και άλλες δύο 
(2) συμπληρωματικές: ο εσωτερικός ταλαντωτής χαμηλής ταχύτητας (Low Speed Internal-
LSI) με συχνότητα περίπου σαράντα (40) KHz και ο χαμηλής ταχύτητας εξωτερικός 
κρύσταλλος (Low Speed External- LSE) με συχνότητα περίπου τριάντα- δύο (32) KHz.

Κάθε ένα από τα προαναφερθέντα ρολόγια είναι δυνατόν να ενεργοποιηθούν ή να 
απενεργοποιηθούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Όπως είναι φυσικό, κάθε ρολόι που 
δεν χρησιμοποιείται, είναι καλύτερα να παραμένει κλειστό ώστε να μην καταναλώνεται 
άσκοπα ενέργεια.

1.6.1 Ο εσωτερικός ταλαντωτής υψηλής ταχύτητας (HSI)

Ο εσωτερικός ταλαντωτή υψηλής ταχύτητας (HSI) παράγεται από έναν εσωτερικό 
ταλαντωτή των οχτώ (8) MHz και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε απευθείας ως ρολόι του 
συστήματος είτε διαιρεμένος κατά ένα παράγοντα 2 ως είσοδο στο PLL. Ο ταλαντωτής 
αυτός έχει το πλεονέκτημα να προσφέρει ένα ρολόι με μηδενικό σχεδόν κόστος, αφού δεν 
υπάρχουν εξωτερικά μέρη. Επίσης, ο χρόνος για να μπει στην κανονική του λειτουργία 
είναι μικρότερος από ότι ο HSE, όμως υστερεί λίγο σε ακρίβεια.
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1.6.2 Το PLL (Phase-locked loop)

Όσον αφορά στο εσωτερικό PLL αυτό μπορεί να πολλαπλασιάσει την έξοδο του 
ταλαντωτή HSI ή του HSE και η έξοδός του χρησιμοποιείται τις περισσότερες φορές ως 
κύριο ρολόι του συστήματος. Οι ρυθμίσεις λειτουργίας του PLL πρέπει να γίνουν πριν 
εκκινήσει αυτό την λειτουργία του, ενώ όταν μπει σε πλήρη λειτουργία και είναι έτοιμο για 
να γίνει το κύριο ρολόι του συστήματος μπορεί να παράγει μία αίτηση διακοπής, ώστε η 
ρουτίνα εξυπηρέτησης της διακοπής αυτής να αναθέτει στο PLL να γίνει το κύριο ρολόι.

1.6.3 Ο εσωτερικός ταλαντωτής χαμηλής ταχύτητας (LSI)

Ο εσωτερικός ταλαντωτής χαμηλής ταχύτητας (LSI) δρα ως ένα χαμηλής 
κατανάλωσης ρολόι, το οποίο συνεχίζει να δουλεύει ακόμα και όταν το σύστημα είναι σε 
λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας Stop ή Standby, αφού χρησιμοποιείται ως 
πηγή χρονισμού του ανεξάρτητου επιτηρητή (IWDG).

1.6.4 O χαμηλής ταχύτητας εξωτερικός κρύσταλλος (LSE)

Ο χαμηλής ταχύτητας εξωτερικός κρύσταλλος (LSE) έχει συχνότητα ακριβώς 
32,768 KHz και έχει την ικανότητα να παρέχει ένα αρκετά ακριβές σήμα με χαμηλή
κατανάλωση ενέργειας. Η έξοδος του κρυστάλλου αυτού χρησιμοποιείται κυρίως ως ρολόι 
της περιφερειακής συσκευής Ρολόι Πραγματικού Χρόνου, (Real Time Clock -RTC) η 
οποία μετράει χρόνο σε δευτερόλεπτα. Όπως και στην περίπτωση του PLL, υπάρχει η 
δυνατότητα να προκαλείται μία αίτηση διακοπής όταν το LSE είναι έτοιμο, ώστε η ρουτίνα 
εξυπηρέτησης της διακοπής αυτής να αναθέτει στο LSE τον χρονισμό του συστήματος ή 
κάποιας περιφερειακής συσκευής.

Μετά από ένα reset συστήματος, το κύριο ρολόι του STM 32 τίθεται ο ταλαντωτής 
HSI. Στην συνέχεια, με κατάλληλο προγραμματισμό επιλέγεται η επιθυμητή πηγή 
ρολογιού. Όταν γίνει αυτή η επιλογή, δεν είναι δυνατόν να αλλάξει. Για να επιλεγεί μία 
άλλη πηγή, θα πρέπει να προκληθεί ένα reset συστήματος και τότε που θα είναι πάλι ο HSI
το κύριο ρολόι θα επιλεχθεί μέσω κατάλληλου κώδικα η νέα πηγή ρολογιού. Η επιλογή 
ενός ρολογιού ως το κύριο ρολόι γίνεται μόνο εάν το καινούριο ρολόι έχει σταθεροποιήσει 
την λειτουργία του. Γι’ αυτό τον λόγο όπως είδαμε και παραπάνω, δίδεται η δυνατότητα 
πρόκλησης διακοπής προς τον επεξεργαστή από όλα τα ρολόγια όταν αυτά 
σταθεροποιηθούν, ώστε να γίνεται η εναλλαγή όσο το δυνατόν συντομότερα. 
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1.6.5 Τύποι reset

Στο σύστημα STM32 υπάρχουν τρεις (3) διακριτοί τύποι επαναφοράς (reset): το 
reset συστήματος , το reset παροχής ενέργειας και το reset εφεδρικού τομέα.

Όσον αφορά στο reset συστήματος, αυτό προκαλείται για κάποιον από τους 
παρακάτω λόγους:

• χαμηλό επίπεδο τάσης στον ακροδέκτη του εξωτερικού reset, οπότε 
προκαλείται το external reset,

• τέλος μέτρησης του μετρητή του επιτηρητή παραθύρου, οπότε προκαλείται το 
window watchdog reset,

• τέλος μέτρησης του μετρητή του ανεξάρτητου επιτηρητή, οπότε προκαλείται το
independent watchdog reset,

•  μέσω του προγράμματος, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον 
καταχωρητή που είναι υπεύθυνος, οπότε προκαλείται software reset και 

• αντί για την είσοδο του συστήματος σε κάποια λειτουργία χαμηλής 
κατανάλωσης, μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων με τις οποίες είναι δυνατόν να 
γίνει reset παρότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την είσοδο του 
συστήματος σε λειτουργία Stop ή Standby. Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν στην 
μνήμη flash και συγκεκριμένα στο μικρό μπλοκ πληροφοριών.

Το reset παροχής ενέργειας συμβαίνει είτε λόγω ανεπαρκούς τροφοδοσίας τάσης 
οπότε προκαλείται reset για την προφύλαξη του συστήματος, είτε όταν το σύστημα βγαίνει 
από την λειτουργία Standby. Αυτού του είδους το reset προκαλεί την διαγραφή των 
δεδομένων όλων των καταχωρητών του συστήματος εκτός από τους εφεδρικούς 
καταχωρητές.

Όποτε συμβαίνει το reset εφεδρικού τομέα επηρεάζεται μόνο ο εφεδρικός τομέας
ενέργειας ενώ οι πηγές αυτού του reset είναι δύο (2) : Στην πρώτη περίπτωση έχουμε το 
reset των εφεδρικών καταχωρητών που προκαλείται μέσω προγράμματος, και στην 
δεύτερη περίπτωση έχουμε την σύνδεση εξωτερικής τάσης στο σύστημα την στιγμή που 
δεν υπάρχει καμία άλλη τροφοδοσία.

1.7 Λειτουργίες χαμηλής κατανάλωσης ισχύος 

Εκτός από ένα microcontroller υψηλής απόδοσης, το STM 32 έχει διάφορες 
λειτουργίες χαμηλής κατανάλωσης επιπρόσθετα στην κανονική (Run) λειτουργία του. Οι 
τρεις (3) διαθέσιμες λειτουργίες χαμηλή κατανάλωσης είναι οι εξής: Sleep, Stop και
Standby. Κάθε μία έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και όταν χρησιμοποιούνται σωστά 
αυτές οι διαφορετικές λειτουργίες χαμηλής κατανάλωσης, είναι απολύτως εφικτή η 
τροφοδότηση του συστήματος με μπαταρίες. Όπως είδαμε παραπάνω, υπάρχει η 
δυνατότητα ο επεξεργαστής Cortex να εισέλθει σε κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης 
ενέργειας και, αν χρειάζεται, να προκαλέσει την είσοδο όλου του microcontroller στην ίδια 
κατάσταση συμβάλλοντας στην σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. 
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Έτσι, αφού σηματοδοτηθεί από την CPU η είσοδος σε κατάσταση χαμηλής 
κατανάλωσης ισχύος, εξαρτάται από τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει μέσω των κατάλληλων 
καταχωρητών σε ποια ακριβώς από τις τρεις (3) διαθέσιμες καταστάσεις εισέρχεται το 
σύστημα STM 32. Αυτό, εξαρτάται από τον προγραμματιστή ο οποίος πρέπει να επιλέξει 
την κατάσταση λειτουργίας που θα μπει το σύστημα λαμβάνοντας υπόψη διάφορους 
παράγοντες όπως η κατανάλωση ενέργειας που εμφανίζεται στην κάθε λειτουργία, στον 
χρόνο που χρειάζεται το σύστημα για να επανέλθει στην κανονική κατάσταση Run και 
στους διαθέσιμους τρόπους για να επανέλθει το σύστημα στην κανονική κατάσταση.

Στην συνέχεια αναλύονται οι τέσσερις (4) διαφορετικές καταστάσεις λειτουργίας 
του STM 32 και παρατίθενται σχετικές συγκρίσεις.

1.7.1 H λειτουργία Run

Η λειτουργία Run είναι η κατάσταση όπου το σύστημα τρέχει ένα πρόγραμμα στο 
υψηλότερο επίπεδο απόδοσης και παράλληλα στο υψηλότερο επίπεδο κατανάλωσης 
ενέργειας. Για την κατάσταση αυτή υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την ελαχιστοποίηση της 
καταναλισκόμενης ενέργειας. Κατά την διάρκεια κανονικής λειτουργίας, ο πυρήνας Cortex
και το μεγαλύτερο μέρος του STM 32 λειτουργεί στα εβδομήντα δύο (72) MHz. Τότε, η 
κατανάλωση είναι κοντά στα τριάντα τέσσερα (34) mA. Μία πρώτη μέθοδος της μείωσης 
της ενέργειας που καταναλώνεται από το σύστημα είναι το κλείσιμο των ρολογιών όλων 
των αχρησιμοποίητων περιφερειακών συσκευών. Έτσι αποτρέπεται η κατανάλωση 
ενέργειας από αχρείαστες περιοχές, ενώ αν παρουσιαστεί ανάγκη επανεκκίνησης κάποιου 
ρολογιού αυτό γίνεται εύκολα μέσω ειδικών διαθέσιμων καταχωρητών. Εκτός από το να 
κλείσει οριστικά το ρολόι από κάποια περιφερειακά, το σύστημα μπορεί να εξοικονομήσει 
ένα σημαντικό ποσό ενέργειας μέσω της επιβράδυνσης του ρολογιού του συστήματος, 
όταν δεν είναι απαραίτητη η λειτουργία σε πλήρη ταχύτητα. Έτσι, υπάρχει η δυνατότητα 
να κλείσει το PLL (Phase Lock Loop) το οποίο επιτελεί τον πολλαπλασιασμό του 
εσωτερικού ρολογιού και έτσι το STM32 να χρησιμοποιεί κατευθείαν τον εξωτερικό 
ταλαντωτή υψηλής ταχύτητας (HSE). Επίσης, η χρήση του εσωτερικού αντί του 
εξωτερικού ταλαντωτή μπορεί να βοηθήσει προς την κατεύθυνση της μείωσης της 
ενέργειας, παρότι όμως ο HSI ταλαντωτής δεν είναι τόσο ακριβής ως ρολόι. Τέλος, αν ο 
γενικός επιτηρητής (watchdog) και το ρολόι πραγματικού χρόνου (RTC) δεν 
χρησιμοποιούνται, τότε είναι δυνατόν να κλείσουν ώστε να εξοικονομηθεί ένα –μικρό-
ποσό ενέργειας.

Στην περίπτωση που το ρολόι του συστήματος είναι ο HSE ταλαντωτής, ο οποίος 
λειτουργεί σε συχνότητα μέχρι τα 8 MHz, είναι δυνατόν να απενεργοποιηθεί ο buffer που 
χρησιμοποιείται για το prefetch και να ενεργοποιηθεί η λειτουργία half-cycle. Αυτό,
εισάγει αρκετή καθυστέρηση αλλά καταφέρνει πολύ μεγάλη μείωση της κατανάλωσης. 
Παρακάτω δίδεται ένας ενδεικτικός πίνακας της κατανάλωσης ενέργειας του συστήματος 
με διαφορετικούς συνδυασμούς ρολογιών, από τον οποίο βλέπουμε ότι μπορεί υπό 
προϋποθέσεις η κατανάλωση να πέσει ακόμα και κάτω από το ένα (1) mA :
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1.7.2 Η λειτουργία Sleep

Το πρώτο επίπεδο χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας είναι η λειτουργία Sleep. Το 
σύστημα εισέρχεται σε αυτήν την λειτουργία όταν εκτελεστεί η εντολή WFI (Wait For
Interrupt) ή η εντολή WFE (Wait For Event). Η διαφορά σε αυτές τις δύο εντολές έγκειται 
κυρίως στον διαφορετικό τρόπο που επαναφέρεται το σύστημα στην κατάσταση Run όταν 
για να μπει στην Sleep χρησιμοποιήθηκε η μία ή η άλλη εντολή.

Συγκεκριμένα, με την εντολή WFI το σύστημα εισέρχεται στην κατάσταση Sleep
και για να βγει περιμένει για μία αίτηση διακοπής (interrupt), ενώ με την εντολή WFE,  
περιμένει για ένα γεγονός (event). Με άλλα λόγια, άμα έχει εκτελεστεί η εντολή WFI, η 
έξοδος από την κατάσταση sleep γίνεται μέσω μίας γραμμής EXTI που έχει 
προγραμματιστεί σε λειτουργία διακοπής, ενώ άμα έχει εκτελεστεί η εντολή WFE, η 
έξοδος από την κατάσταση sleep γίνεται μέσω μίας γραμμής EXTI που έχει 
προγραμματιστεί σε λειτουργία event.

Κατά την παραμονή στην λειτουργία Sleep, ο Cortex επεξεργαστής κλείνει το 
εσωτερικό του ρολόι και έτσι σταματάει η εκτέλεση του κώδικα της εφαρμογής. Το 
υπόλοιπο STM 32, όμως, μαζί και οι περιφερειακές συσκευές συνεχίζουν να λειτουργούν 
κανονικά. 

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αυτής, με όλα τα περιφερειακά ενεργοποιημένα 
και συχνότητα λειτουργίας την μέγιστη (72 MHz), η κατανάλωση είναι περίπου 
δεκατέσσερα (14) mA. Στην συνέχεια παρατίθεται ένας πίνακας που απεικονίζει σε mA
την κατανάλωση του STM 32 όταν βρίσκεται στην λειτουργία Sleep και τα περιφερειακά 
του είναι όλα ενεργά ή ανενεργά: 
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Έχοντας εκτελέσει ο επεξεργαστής την εντολή WFI, οποιαδήποτε αίτηση διακοπής 
φτάσει σε αυτόν μέσω του NVIC από οποιοδήποτε περιφερειακό, τον επαναφέρει στην 
κανονική λειτουργία Run. Στην περίπτωση εκτέλεσης της εντολής WFE, o επεξεργαστής 
παραμένει στην κατάσταση Sleep έως ότου προκύψει κάποιο γεγονός. Γεγονότα ικανά να 
αφυπνίσουν τον επεξεργαστή μπορούν να παραχθούν από δύο (2) πηγές: την αίτηση 
διακοπής ενός περιφερειακού που δεν συνδέεται στον NVIC, και την  λειτουργία event που 
μπορεί να προγραμματιστεί κάποιο κανάλι EXTI. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα σε κάποια 
εξωτερική συσκευή να παράγει events για την αφύπνιση του STM 32.

Τέλος, ο χρόνος που περνά για την πλήρη μετάβαση του συστήματος από 
κατάσταση Sleep σε κατάσταση Run είναι πολύ μικρός και έτσι σε εφαρμογές όπου το 
ζητούμενο είναι η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, είναι σχεδόν επιτακτική η ανάγκη να 
μπαίνει το σύστημα σε λειτουργία Sleep όσο πιο συχνά είναι αυτό δυνατό για να 
καταναλώνεται έτσι ελάχιστη ποσότητα ενέργειας.

1.7.3 Η λειτουργία Stop

Το δεύτερο επίπεδο χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας είναι η λειτουργία Stop.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, για να μπει το σύστημα σε μία από τις λειτουργίες χαμηλής 
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κατανάλωσης πρέπει να εκτελεστεί μία εντολή WFE ή WFI. Το σε ποια ακριβώς 
κατάσταση θα μπει το σύστημα εξαρτάται από τον προγραμματισμό ειδικών 
καταχωρητών. Έτσι, όταν προγραμματιστεί κατάλληλα το σύστημα και εισέλθει στην 
κατάσταση Stop, ο επεξεργαστής σταματάει και κλείνει τους ταλαντωτές HSI και HSE. Η
λειτουργία της Flash και της SRAM, όμως, συνεχίζεται έτσι ώστε να διατηρηθεί η 
κατάσταση του συστήματος. Όπως και στην λειτουργία Sleep, η έξοδος από την λειτουργία 
stop γίνεται μέσω μίας αίτησης διακοπής που παράγεται από κάποια περιφερειακή 
συσκευή του STM 32. Όμως, στην κατάσταση stop κλείνουν τα ρολόγια όλων των 
περιφερειακών εκτός από του περιφερειακού EXTI (EXTernal Interrupt), άρα μόνο μέσω 
αυτού μπορεί να γίνει η επαναφορά του συστήματος στην κανονική λειτουργία Run, όταν 
ανιχνευθεί αλλαγή κατάστασης σε οποιονδήποτε ακροδέκτη του περιφερειακού GPIO
(General Purpose Input Output). Αυτό, είναι δυνατό διότι όλοι οι ακροδέκτες εισόδου/ 
εξόδου στην κατάσταση Stop, λειτουργούν ακριβώς όπως και στην κατάσταση Run.
Επιπλέον, όπως είδαμε, το EXTI έχει και μία γραμμή μέσω της οποίας μπορεί να παραχθεί 
μία αίτηση διακοπής προς τον επεξεργαστή από το RTC (Real Time Clock), το οποίο έχει 
τον δικό του ταλαντωτή και γι’ αυτό λειτουργεί όταν όλο το σύστημα είναι σε κατάσταση 
Stop.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, αν δοθεί το έναυσμα για την είσοδο σε λειτουργία Stop
και ταυτόχρονα χρησιμοποιείται η μνήμη Flash, τότε καθυστερείται η είσοδος στη 
λειτουργία Stop, μέχρι να τελειώσει η προσπέλαση στην Flash μνήμη. Το ίδιο συμβαίνει 
και στην περίπτωση που σηματοδοτηθεί η είσοδος σε λειτουργία Stop ενόσω 
προσπελαύνεται ο δίαυλος APB (Advanced Peripheral Bus).

Η είσοδος του STM 32 σε κατάσταση Stop, προκαλεί πολύ σημαντική μείωση την 
κατανάλωσης. Πλέον, το σύστημα καταναλώνει περίπου είκοσι-τέσσερα (24) μA, δηλαδή 
εκατό φορές λιγότερο από ότι στην λειτουργία Run, ενώ είναι δυνατό αυτή η κατανάλωση 
να μικρύνει ακόμα περισσότερο.

Τέλος, ο χρόνος που περνά για την πλήρη μετάβαση του συστήματος από 
κατάσταση Stop σε κατάσταση Run δεν είναι μηδαμινός, όπως πριν. Εδώ, εισάγεται 
κάποια καθυστέρηση και έτσι για την μετάβαση αυτή μπορεί να μεσολαβήσουν, στην 
χειρότερη περίπτωση, μέχρι 7.3 μsec για να ολοκληρωθεί.

1.7.4 Η λειτουργία Standby

Το τρίτο και τελευταίο επίπεδο χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας είναι η λειτουργία 
Standby. Η είσοδος στην κατάσταση αυτή σηματοδοτείται, κατά τα γνωστά, με την 
εκτέλεση της εντολής WFI ή της WFE, ενώ στην λειτουργία αυτή εμφανίζεται η 
χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση που μπορεί να επιτευχθεί από το STM 32, αφού το 
σύστημα είναι ουσιαστικά κλειστό. Συγκεκριμένα, εδώ η κατανάλωση είναι περίπου δύο
(2) μΑ.

Έτσι, για όση ώρα το σύστημα είναι σε λειτουργία standby, είναι κλειστό το PLL
και οι ταλαντωτές HSI και HSE, ενώ χάνεται και το περιεχόμενο των καταχωρητών στην 
SRAM, εκτός από το περιεχόμενο των εφεδρικών (backup) καταχωρητών.

Για την έξοδο από αυτή την κατάσταση και την επιστροφή στην κανονική 
κατάσταση run, υπάρχουν τέσσερις (4) τρόποι: Η ανερχόμενη παρυφή στο pin WKUP, 
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(Wake up) ένα εξωτερικό STM 32 reset, ένα reset από το IWDG (Independent Watchdog) 
ή ένα ειδικό σήμα από το RTC. Μόλις συμβεί κάτι από τα παραπάνω, το σύστημα κάνει
reset σε όλους τους καταχωρητές, εκτός από αυτούς που σχετίζονται με τον έλεγχο της 
παροχής ενέργειας.

Τέλος, όσον αφορά στον χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ του σήματος αφύπνισης από
την λειτουργία standby και την έναρξη κανονικής λειτουργίας του συστήματος, αυτός είναι 
σχετικά μεγάλος και συγκεκριμένα κοντά στα πενήντα (50) μsec.

Παρακάτω παρατίθεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας σχετικά με καταστάσεις 
χαμηλής λειτουργίας που προσφέρονται από το STM 32:

1.8 Μοντέλο Flash μνήμης

Η μνήμη flash που περιλαμβάνει το STM 32 είναι οργανωμένη σε τρεις (3) κύριες 
περιοχές με τις οποίες οι ανταλλαγές δεδομένων πραγματοποιούνται μέσω του διαύλου 
AHB (Advanced High Speed Bus). 

Το πρώτο κομμάτι είναι η κύρια μνήμη flash, η οποία χρησιμοποιείται για να 
αποθηκεύει τις εντολές του προγράμματος. Η ανάγνωση της μνήμης αυτής έχει εύρος 
εξήντα-τέσσερα (64) bits ώστε να επιτυγχάνεται αποδοτική προσπέλαση, ενώ η μνήμη 
διαιρείται σε σελίδες των τεσσάρων (4) Kbytes. Η μνήμη flash του STM 32 έχει αντοχή 
δέκα χιλιάδων (10000) εγγραφών και έχει την ικανότητα να διατηρεί τα δεδομένα 
αναλλοίωτα για τριάντα (30) χρόνια. 
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Εκτός από την περιοχή που αποθηκεύεται το κύριο πρόγραμμα, υπάρχουν, όπως 
αναφέρθηκε και παραπάνω, άλλα δύο (2) μικρότερα κομμάτια μνήμης: το μεγάλο και το 
μικρό μπλοκ πληροφοριών (information block). Το μεγάλο μπλοκ πληροφοριών είναι ένα 
κομμάτι μνήμης μεγέθους δύο (2) KBytes, το οποίο περιέχει απαραίτητες πληροφορίες για 
να είναι δυνατό το κατέβασμα του κώδικα στο microcontroller. Το μικρό μπλοκ 
πληροφοριών έχει μέγεθος έξι (6) Bytes, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον χειρισμό του 
reset του συστήματος και για την προστασία της μνήμης. 

Το περιεχόμενο της κύριας μνήμης flash μπορεί να ενημερωθεί με δύο (2) τρόπους: 
μέσω ενός εργαλείου JTAG (Joint Test Action Group) ή μέσω κατάλληλου 
προγραμματισμού στα πλαίσια μίας εφαρμογής. Στην πρώτη περίπτωση απαιτείται το 
εργαλείο JTAG, μέσω του οποίου γίνεται ο έλεγχος και η διόρθωση του κώδικα 
(debugging), ενώ στην δεύτερη περίπτωση απαιτείται ο κατάλληλος προγραμματισμός 
κάποιων συγκεκριμένων καταχωρητών που αποτελούν σαν σύνολο τον Ελεγκτή 
Προγραμματισμού και Διαγραφής της μνήμης Flash (Flash Program and Erase Controller-
FPEC). Ο ελεγκτής FPEC χρησιμοποιείται επίσης για τον προγραμματισμό του μικρού 
μπλοκ πληροφοριών.

Όσον αφορά στην εγγραφή και ανάγνωση των καταχωρητών που αποτελούν τον 
FPEC, οι διαδικασίες αυτές απαιτούν μία προεργασία διότι τα δεδομένα του FPEC έχουν 
προστασία εγγραφής. Έτσι, για να ξεκλειδωθεί η προστασία εγγραφής και είναι δυνατή η 
εγγραφή ή η διαγραφή δεδομένων στον FPEC πρέπει να εγγραφεί στον κατάλληλο 
καταχωρητή η προκαθορισμένη τιμή 0x45670123 ακολουθούμενη από την τιμή
0xCDEF89AB. Αν γίνει κάποιο λάθος σε αυτή την σειρά εγγραφών τότε οι καταχωρητές 
FPEC παραμένουν κλειδωμένοι για επεξεργασία, μέχρι το επόμενο reset μετά το οποίο 
δίνεται πάλι η δυνατότητα με την παραπάνω διαδικασία να αποκτηθεί πρόσβαση στους 
καταχωρητές και να ανανεωθεί έτσι το περιεχόμενό τους.

Όταν αποκτηθεί η πρόσβαση στους καταχωρητές FPEC υπάρχει η δυνατότητα να 
διαγραφούν ή να εγγραφούν εκεί δεδομένα. Η διαγραφή των υπαρχόντων δεδομένων 
γίνεται είτε με μαζική διαγραφή του μπλοκ, είτε με μεμονωμένη διαγραφή μίας 
επιλεγμένης σελίδας των 4- Kbytes. Για την διαγραφή ολόκληρου του μπλοκ μνήμης 
χρησιμοποιείται ο καταχωρητής ελέγχου (control register), όπου προγραμματίζοντας τα 
κατάλληλα bits, σβήνονται τα δεδομένα από την μνήμη flash και την θέση τους παίρνει η 
τιμή reset 0xFFFF. Αντίστοιχα, για την διαγραφή μίας μεμονωμένης σελίδας από την flash, 
χρησιμοποιείται και πάλι ο control register στον οποίο προγραμματίζεται η αρχική 
διεύθυνση της σελίδας που είναι να διαγραφεί, και την θέση της σελίδας αυτής στην μνήμη 
παίρνει, και εδώ, η τιμή reset 0xFFFF.

Όσον αφορά στην εγγραφή νέων δεδομένων στην flash, αυτή είναι δυνατή μόνο σε 
περιοχές που έχει γίνει πρώτα διαγραφή των προηγούμενων δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι 
δεν εγγράφονται νέα δεδομένα πάνω σε παλιά, για την κατά λάθος αποφυγή απώλειας 
χρήσιμων δεδομένων. Έτσι, για να εγγραφούν κάποια δεδομένα σε περιοχή μνήμης που 
είναι στην κατάσταση reset, γίνεται ο κατάλληλος προγραμματισμός του καταχωρητή 
ελέγχου και είναι πλέον εφικτή η εγγραφή δεδομένων εύρους δεκαέξι (16) bits την φορά.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω υπάρχει ένα κομμάτι της μνήμης flash που 
ονομάζεται μικρό μπλοκ πληροφοριών (small information block). Το μπλοκ αυτό 
περιλαμβάνει οχτώ (8) Bytes που προγραμματίζονται από τον χρήστη. Τα τέσσερα (4)  
πρώτα Bytes χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της προστασίας 
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εγγραφής της μνήμης flash. Το επόμενο Byte χρησιμοποιείται για την προστασία 
προσπέλασης περιοχών μνήμης όταν το σύστημα είναι σε διαδικασία debug. Το έκτο (6) 
Byte του μικρού μπλοκ πληροφοριών βοηθά στην ρύθμιση της λειτουργίας reset και 
χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, ενώ τα εναπομείναντα bytes είναι απλές θέσεις μνήμης 
που χρησιμοποιούνται από τον χρήστη κατά το δοκούν.

Τα bits του μικρού μπλοκ πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για την προστασία 
εγγραφής δεδομένων, έχουν την εξής λειτουργία: κάθε bit αντιστοιχίζεται σε μία σελίδα 
δεδομένων της κύρια περιοχής μνήμης flash και έτσι όταν κάποιο bit προστασίας έχει την  
λογική τιμή ‘1’ η σελίδα που αντιστοιχεί σε αυτό δεν μπορεί να εγγραφεί. Η προστασία 
εγγραφής απενεργοποιείται με διαγραφή ολόκληρου του μικρού μπλοκ πληροφοριών.

Όταν ενεργοποιηθεί, μέσω κατάλληλου προγραμματισμό του πέμπτου (5) byte του 
μικρού μπλοκ πληροφοριών, η προστασία προσπέλασης της μνήμης όταν το σύστημα είναι 
σε διαδικασία debug, τότε η πρόσβαση σε οποιαδήποτε θέση της μνήμης flash
απαγορεύεται. Όμως, είναι δυνατή η πρόσβαση στην μνήμη SRAM και ο κώδικας μπορεί 
να κατέβει και να εκτελεστεί από εκεί. Έτσι είναι δυνατό να απενεργοποιηθεί η προστασία 
προσπέλασης μνήμης μέσω κατάλληλου προγράμματος που θα τρέχει από την SRAM. 
Όταν όμως απενεργοποιηθεί η προστασία προσπέλασης της flash, πραγματοποιείται 
αυτόματα μαζική διαγραφή των δεδομένων της, για να προστατευτεί από την πειρατεία 
λογισμικού. Σε περίπτωση που η προστασία προσπέλασης της flash μνήμης μείνει 
ενεργοποιημένη, τότε ενεργοποιείται αυτόματα και η προστασία εγγραφής για να 
αποτραπεί η είσοδος κάποιου κακόβουλου προγράμματος να εισέλθει στην μνήμη.

Το Byte του μικρού μπλοκ πληροφοριών που βοηθά στην ρύθμιση της λειτουργίας 
reset και χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας περιέχει τρία (3) ενεργά bits. Τα δύο (2) πρώτα 
καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα εισέλθει το σύστημα σε κατάσταση Standby ή Stop. 
Έτσι, μπορεί να προγραμματιστεί το σύστημα να παράγει μία διακοπή κατά την είσοδο σε 
κάποια από αυτές τις λειτουργίες χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Έτσι, αυτή η διακοπή 
προκαλεί την ρύθμιση των θυρών Εισόδου/ Εξόδου γενικού σκοπού (GPIO) να 
λειτουργούν όλες ως είσοδοι ώστε να επιτυγχάνεται μείωση της καταναλισκόμενης 
ενέργειας. Το PLL και ο εσωτερικός ταλαντωτής (LSI) απενεργοποιούνται, και το κύριο 
ρολόι του συστήματος γίνεται ο HSI ταλαντωτής. Το τελευταίο ενεργό bit χρησιμοποιείται 
για την επιλογή του τρόπου ενεργοποίησης του ανεξάρτητου επιτηρητή (Independent
Watchdog- IWDG). Έτσι, υπάρχει η επιλογή ο επιτηρητής να ξεκινήσει να λειτουργεί 
μέσω προγράμματος μετά από εκτέλεση απαραίτητων εντολών ή μέσω υλικού μετά από 
κάποιο reset στον επεξεργαστή.

Για να υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής στις θέσεις μνήμης του μικρού μπλοκ 
πληροφοριών, πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία ξεκλειδώματος της προστασίας 
εγγραφής που περιγράφηκε παραπάνω. Η διαφορά με την κύρια μνήμη flash είναι ο τρόπος 
διαγραφής και εγγραφής δεδομένων. Έτσι, θέτοντας κατάλληλα bit προκαλείται η μαζική 
διαγραφή του μικρού μπλοκ δεδομένων. Όσον αφορά στην εγγραφή δεδομένων, αυτή 
γίνεται με δεδομένα εύρους οχτώ (8) bits τα οποία αποθηκεύονται στο κάτω μισό του 16-
bit καταχωρητή. Στο πάνω μισό του καταχωρητή, αποθηκεύονται αυτόματα από τον FPEC
τα συμπληρωματικά bits των δεδομένων. 



46

1.9 Χαρακτηριστικά Ασφάλειας

Το STM 32 είναι κατασκευασμένο με μία σειρά από χαρακτηριστικά ασφαλείας τα 
οποία έχουν την ικανότητα να ανιχνεύουν τυχόν λανθασμένη λειτουργία του κώδικα μιας 
εφαρμογής ή ακόμα και του ίδιου του συστήματος. Για να διασφαλιστεί ότι δεν θα 
λειτουργήσει το STM32 με τάση τροφοδοσίας (VDD) μικρότερη από την πρέπουσα, 
υπάρχει το εξής χαρακτηριστικό: όταν ανιχνευτεί τάση τροφοδοσίας μικρότερη από μία 
προκαθορισμένη τιμή, γίνεται αυτόματα reset στο σύστημα.

Επιπλέον, για την διασφάλιση της σωστής παροχής ενέργειας στο σύστημα, υπάρχει 
και μία μονάδα που μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να ανιχνεύει ταχύτατα καταστάσεις 
διακοπής της παροχής ενέργειας. Η μονάδα αυτή λέγεται μονάδα Ανίχνευσης 
Παρεχόμενης Τάσης (Power Voltage Detect- PVD) και σε περίπτωση διακοπής της 
παρεχόμενης τάσης, παράγει μία αίτηση διακοπής ώστε να μπει το σύστημα σε μία ασφαλή 
κατάσταση. Η λειτουργία της μονάδας PVD καθώς και το κατώφλι κάτω από το οποίο θα 
πρέπει να λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης του συστήματος καθορίζονται μέσω 
προγραμματισμού των κατάλληλων καταχωρητών. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι 
εμφανίζεται μία μικρή υστέρηση. Η έννοια της υστέρησης εξηγείται σχηματικά στο 
παρακάτω διάγραμμα που όπου φαίνεται η συμπεριφορά του PVD :

Η έξοδος του PVD είναι συνδεδεμένη στην γραμμή δεκαέξι (16) της μονάδας 
εξωτερικών διακοπών (EXTI). Όντας η μονάδα εξωτερικών διακοπών ικανή να παράγει 
αίτηση διακοπής και σε ανερχόμενη και σε κατερχόμενη παρυφή, η μονάδα PVD μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή διακοπών όταν η τάση τροφοδοσίας είναι 
μεγαλύτερη ή μικρότερη από την επιθυμητή.

Ένα άλλο σύστημα ασφαλείας που περιλαμβάνει το STM 32 είναι το σύστημα 
ασφάλειας του ρολογιού (Clock Security System- CCS). Στις περισσότερες εφαρμογές που 
χρησιμοποιείται το STM 32, το κύριο ρολόι του συστήματος προκύπτει από έναν 
εξωτερικό κρύσταλλο που συνδέεται στον HSE ταλαντωτή. Το σύστημα ασφάλειας του 
ρολογιού παρακολουθεί την λειτουργία αυτού του εξωτερικού κρυστάλλου. Αν για 
οποιοδήποτε λόγο παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα στον κρύσταλλο, το CCS φροντίζει ώστε 
να αλλάξει έγκαιρα το κύριο ρολόι του STM 32 και να γίνει ο εσωτερικός ταλαντωτή των 
οχτώ (8) MHz, αποφεύγοντας έτσι τυχόν καταστρεπτικές συνέπειες.
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To CCS έχει μία γραμμή διακοπών η οποία συνδέεται στην είσοδο break του timer 1 
και στον ελεγκτή διακοπών NVIC. Αυτό, έχει το εξής πλεονέκτημα: αν το κύριο ρολόι 
υποστεί βλάβη, τότε οι έξοδοι του χρονιστή υπάρχει η δυνατότητα να πάνε σε μία ασφαλή 
προ-επιλεγμένη κατάσταση μέσω του υλικού και έτσι οποιαδήποτε συσκευή που 
λειτουργούσε υπό τον timer 1 δεν θα βρεθεί ποτέ να δουλεύει ανεξέλεγκτη. Αυτό είναι 
πολύ σημαντικό σε περιπτώσεις όπου ο timer 1 χρησιμοποιείται για έλεγχο μηχανών. 
Επίσης, μέσω του NVIC ο επεξεργαστής ειδοποιείται για το πρόβλημα και μπορεί να 
προγραμματιστεί να λαμβάνει κάποια απαραίτητα μέτρα προστασίας ενάντια στο συμβάν 
αυτό.

Ένα άλλο σύστημα ασφάλειας που περιλαμβάνει το STM32 είναι οι δύο (2) εντελώς 
ξεχωριστοί επιτηρητές (Watchdogs): 

Ο ένας είναι ο επιτηρητής παραθύρου (Window Watchdog- WWDG) ο οποίος είναι 
μέρος του συστήματος και έχει για ρολόι του, το ρολόι του APB1 (Advanced Peripheral
Bus),  δηλαδή του πρώτου διαύλου περιφερειακών. 

Ο άλλος είναι ο ανεξάρτητος επιτηρητής, (Independent Watchdog- IWDG) ο οποίος 
βρίσκεται στο εφεδρικό τμήμα ενέργειας και το ρολόι του είναι ο εσωτερικός ταλαντωτής
χαμηλής ταχύτητας. (Internal Low Speed- LSI) Τα δύο αυτά περιφερειακά συστήματα 
ασφαλείας ενεργοποιούνται ξεχωριστά, ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ταυτόχρονα.

Ο επιτηρητής παραθύρου (window) χρησιμοποιείται για να ανιχνεύσει τυχόν 
σφάλματα που οφείλονται στον προγραμματισμό, τα οποία συμβαίνουν κυρίως λόγω 
εξωτερικών συνθηκών ή λόγω μη προδιαγεγραμμένων λογικών συνθηκών. Λόγω αυτών 
των σφαλμάτων, το πρόγραμμα μπορεί να εγκαταλείψει την κανονική συνέχειά του. Για να 
αποφευχθεί αυτό, η μονάδα του window watchdog προκαλεί reset στο σύστημα, όταν 
περάσει ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο καθορίζεται από έναν μετρητή. 
Το reset αυτό, δεν θα παραχθεί μόνο αν το πρόγραμμα ανανεώσει το περιεχόμενο αυτού 
του μετρητή και τον προλάβει πριν φτάσει την δεκαεξαδική τιμή 0x3F. 

Πιο συγκεκριμένα, η λειτουργία του WWDG είναι η εξής: αφού ενεργοποιηθεί από 
το πρόγραμμα, ο μεγέθους έξι (6) bits μετρητής του WWDG αρχίζει να μετράει προς το 
μηδέν (0). Για να μην προκληθεί το WWDG reset, πρέπει να ανανεωθεί το περιεχόμενο 
του μετρητή, όμως αυτή η ανανέωση πρέπει να γίνει όταν η τιμή του μετρητή είναι εντός 
ενός παραθύρου τιμών, εξού και το όνομα του επιτηρητή. Η κάτω τιμή του παράθυρου 
αυτού είναι η δεκαεξαδική τιμή 0x3F και η άνω τιμή ορίζεται μέσω προγραμματισμού ενός 
κατάλληλου καταχωρητή. Στο παρακάτω σχηματικό διάγραμμα φαίνεται η ενεργοποίηση 
του WWDG reset, αφού ο μετρητής δεν ανανεώθηκε εντός του προβλεπόμενου 
παραθύρου:
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Εκτός από τον προφανή τρόπο συνεχούς ελέγχου της τιμής του μετρητή του WWDG
και τον έλεγχο αν η τιμή του είναι μέσα στο παράθυρο ώστε να επιδέχεται ανανέωση, 
υπάρχει και ένας άλλος τρόπος ώστε να ανανεώνεται ο μετρητής αυτός. Ο τρόπος αυτός 
περιλαμβάνει την χρήση μίας ειδικής δυνατότητας που ονομάζεται Early Wakeup
Interrupt. (EWI) Αν ενεργοποιηθεί αυτή η δυνατότητα, τότε όποτε η τιμή του μετρητή 
φτάσει στην δεκαεξαδική τιμή 0x40 (δηλαδή ένα βήμα πριν το κατώτατο όριο του 
παραθύρου) παράγεται μία ειδική διακοπή, της οποίας η ρουτίνα εξυπηρέτησης 
χρησιμοποιείται για να γίνεται η ανανέωση της τιμής του μετρητή του επιτηρητή ώστε να 
αποφεύγεται το reset. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι αντίθετα με τον ανεξάρτητο 
επιτηρητή, ο επιτηρητής παραθύρου είναι σχεδιασμένος για να ενεργεί μέσα σε ένα πολύ 
ακριβές παράθυρο χρόνου. Επίσης, αφού ρυθμιστεί και δοθεί το έναυσμα για να ξεκινήσει 
την λειτουργία του, ο WWDG δεν γίνεται να απενεργοποιηθεί. Ο μόνος τρόπος για να 
απενεργοποιηθεί είναι να γίνει κάποιο reset στο σύστημα. 

Ο ανεξάρτητος επιτηρητής, ο οποίος είναι ένας μετρητής μεγέθους δώδεκα (12) bits, 
προκαλεί reset στο STM32 όταν, μετρώντας προς τα κάτω, φτάσει στην τιμή μηδέν (0). Το 
περιφερειακό αυτό, δεν μοιράζεται το ίδιο ρολόι με το υπόλοιπο σύστημα διότι βρίσκεται 
στην εφεδρική περιοχή του STM32, έτσι παραμένει ενεργό ακόμα όταν το σύστημα είναι 
στην κατάσταση Stop ή Standby. Συγκεκριμένα το ρολόι του είναι ο LSI (Low Speed
Internal), του οποίου η συχνότητα είναι, πρακτικά, μεταξύ τριάντα (30) και εξήντα (60) 
KHz. Με τον LSI συνδέεται μέσω ενός διαιρέτη συχνότητας μεγέθους οχτώ (8) bits, και 
έτσι είναι δυνατή η υποβάθμιση έως και 28=256 φορές της συχνότητας του ταλαντωτή πριν 
γίνει η είσοδός του στον IWDG. Η μέγιστη χρονική διάρκεια που μπορεί να περάσει μέχρι 
να φτάσει ο μετρητής του IWDG στο μηδέν και να προκληθεί έτσι reset είναι περίπου 
είκοσι-έξι (26) δευτερόλεπτα.

Η εκκίνηση λειτουργίας του IWDG γίνεται είτε αυτόματα, όταν ενεργοποιείται και το 
σύστημα, είτε μέσω εντολής του προγράμματος, όταν γραφεί μια κατάλληλη 
συμβολοσειρά σε έναν καταχωρητή. Έτσι, όταν δοθεί το έναυσμα για εκκίνηση του 
IWDG, ο μετρητής του ξεκινά να μετρά από την αρχική δεκαεξαδική τιμή 0xFFF προς το 
μηδέν (0). Για να αποτραπεί ο μετρητής από το να φτάσει στο μηδέν και να προκληθεί 
reset, πρέπει να γραφεί η προκαθορισμένη δεκαεξαδική τιμή 0xAAAA σε ένα 



49

συγκεκριμένο καταχωρητή, οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Όταν γίνει αυτό, το περιεχόμενο 
του μετρητή ανανεώνεται και ξεκινά η μέτρηση πάλι από την αρχική τιμή. 

Το πρόβλημα με τους δύο επιτηρητές, είναι η δυσκολία που εισάγουν σχετικά με το 
debugging του προγράμματος, δηλαδή με τον έλεγχο και την διόρθωση τυχόν 
προβλημάτων που παρουσιάζονται όταν ένα πρόγραμμα εκτελείται. Η δυσκολία αυτή 
έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι αν κάποιος επιτηρητής είναι ενεργοποιημένος και η CPU
σταματήσει λόγω του debugging, τότε λογικά θα προκληθεί reset αφού δεν θα ανανεωθεί 
το περιεχόμενο του μετρητή. Έτσι, είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί και να διορθωθεί 
κάποιο πρόγραμμα που εμπεριέχει την χρήση κάποιου watchdog. Η λύση στο πρόβλημα 
αυτό δίνεται μέσω κατάλληλου προγραμματισμού των watchdogs να συγχρονιστούν με 
τους κύκλους λειτουργίας του επεξεργαστή, κατά την διάρκεια του debugging. Έτσι είναι 
δυνατόν να ελεγχθεί βήμα- βήμα ο κώδικας και να εντοπιστούν τυχόν λάθη στο 
πρόγραμμα ή και στον ρυθμό ανανέωσης του επιτηρητή. 

Εκτός από τα συστήματα ασφαλείας που περιγράφονται παραπάνω, το STM 32 
περιλαμβάνει και κάποια χαρακτηριστικά ασφαλείας που ενσωματώνονται στις 
περιφερειακές συσκευές του. 

Έτσι, όσον αφορά στις θύρες Εισόδου/ Εξόδου γενικού σκοπού (GPIO), είναι 
δυνατόν να ασφαλιστούν οι ρυθμίσεις τους ώστε να αποφευχθεί λανθασμένη πρόσβαση 
στους καταχωρητές που καθορίζουν την συμπεριφορά της θύρας. Αυτό σημαίνει ότι, αφού 
αρχικοποιηθούν οι θύρες και ρυθμιστούν ως είσοδοι ή έξοδοι δεδομένων, μπορεί να 
κλειδωθεί η πρόσβαση στους καταχωρητές που ρυθμίζουν την συμπεριφορά της θύρας 
ώστε να μην μπορεί να αλλάξει από πιθανό λάθος. Αυτό είναι δυνατό για κάθε GPIO του 
STM 32.

Η περιφερειακή συσκευή Αναλογικού- σε- Ψηφιακό μετατροπέα (ADC), περιέχει 
επίσης ένα χαρακτηριστικό ασφαλείας. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι οι δύο (2) 
αναλογικοί επιτηρητές, οι οποίοι μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να παράγουν αιτήσεις 
διακοπής σε περιπτώσεις όπου η τάση εισόδου είναι πάνω ή κάτω από το κανονικό.

Τέλος, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο timer 1 δίνει την δυνατότητα, σε 
περίπτωση βλάβης του κυρίως ρολογιού του συστήματος ή οποιασδήποτε άλλης σοβαρής 
βλάβης να προκαθοριστεί η συμπεριφορά των εξόδων του ώστε σε περίπτωση ελέγχου 
κάποιας μηχανής να μην τεθεί θέμα ασφάλειας. Συγκεκριμένα, ο timer 1 περιλαμβάνει μία 
είσοδο που λέγεται break, η οποία ενεργοποιείται σε έκτακτες περιπτώσεις (π.χ. την βλάβη 
του ρολογιού) και έχει ως αποτέλεσμα οι έξοδοι του μετρητή να μεταβούν σε μία 
προκαθορισμένη ασφαλή κατάσταση.



50

Κεφάλαιο 2

Εργαλεία ανάπτυξης ενσωματωμένων εφαρμογών

2.1 Εισαγωγή

Η ευρύτατη χρήση στο παρελθόν των μικροεπεξεργαστών ARM7 και ARM9 έχει 
προκαλέσει την ύπαρξη ενός μεγάλου αριθμού από εργαλεία ανάπτυξης κώδικα που 
στοχεύουν στην τεχνολογία ARM. Έτσι, οι περισσότεροι φορείς που ανέπτυσσαν
compilers, φρόντισαν να αναπτύξουν έναν compiler συμβατό με τα προϊόντα ARM. Εδώ 
είναι απαραίτητο να γίνει μία αναφορά στην έννοια του compiler, ο οποίος είναι κατά βάση 
ένα πρόγραμμα υπολογιστή, το οποίο χρησιμοποιείται για να μεταφράζει μία σειρά από 
εντολές που γράφονται σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού σε μία άλλη γλώσσα 
καταληπτή από κάποιον επεξεργαστή. Συνήθως, η γλώσσα προγραμματισμού που 
χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό ενός microcontroller  είναι η C/C++ και αυτή 
μεταφράζεται από τον compiler σε μία γλώσσα που είναι καταληπτή από τον επεξεργαστή 
που στοχεύει (π.χ. compiler για Cortex-M3)

Όμως, όπως γράφηκε παραπάνω, ο επεξεργαστής Cortex- M3 που περιλαμβάνεται 
στο STM 32, υποστηρίζει μία νέα λειτουργία Thumb2, η οποία δεν υποστηριζόταν από τις 
προηγούμενες εκδόσεις των επεξεργαστών ARM. Αυτό σημαίνει ότι οι παλιότεροι 
compilers μπορεί να μην είναι απόλυτα συμβατοί με αυτή την λειτουργία και έτσι υπάρχει 
η πιθανότητα μερικής (και όχι ολικής) εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων του STM 32. Γι’ 
αυτό τον λόγο έχουν βγει διάφορες επεκτάσεις στις παλιότερες εκδόσεις των compilers, 
ώστε να υποστηρίζουν πλήρως τον πυρήνα Cortex.

Οι διάφοροι ARM compilers που συναντώνται είναι πολλοί. Μεταξύ τους, 
υπάρχουν αρκετές διαφορές δίνοντας έτσι την δυνατότητα στους προγραμματιστές να 
επιλέξουν μεταξύ μίας ευρείας γκάμας προγραμμάτων ανάπτυξης κώδικα. Η κύρια 
διαφορά εντοπίζεται στην διεπαφή με τον χρήστη, η οποία σε κάθε πρόγραμμα είναι 
πλήρως ικανοποιητική. Παρά τις διαφορές που εμφανίζονται από πρόγραμμα σε 
πρόγραμμα, οι εργασίες που επιτελούνται με αυτά καθώς και οι δυνατότητες που 
προσφέρονται είναι σε μεγάλο βαθμό ίδιες. Έτσι, υπάρχουν διαθέσιμοι compilers που 
διατίθενται από την IAR, την ARM και την Keil. Επίσης υπάρχουν και compilers που δεν 
έχουν εμπορική χρήση, δηλαδή διατίθενται δωρεάν και αυτοί είναι από την GCC/GNU και 
από την Eclipse. Στην συνέχεια, γίνεται μία μικρή περιγραφή των compilers που 
προαναφέρθηκαν.

2.2 Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών χωρίς εμπορική αξία

Όσον αφορά στους compiler που δεν έχουν εμπορική χρήση, αρχικά θα 
αναφερθούμε σε αυτόν που διατίθεται από την GCC. Το βασικό χαρακτηριστικό του 
έναντι των άλλων compilers, αφορά στην δωρεάν διάθεση του. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί ο 
οποιοσδήποτε να κατεβάσει την πλήρη έκδοση του προγράμματος από το internet. Ο 
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compiler της GCC διατίθεται, όπως είναι λογικό, με μία ολοκληρωμένη σουίτα επίσης 
δωρεάν εφαρμογών που βοηθούν στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη ενσωματωμένων 
εφαρμογών. Το γεγονός ότι το περιβάλλον ανάπτυξης ενσωματωμένων εφαρμογών της 
GCC δεν έχει εμπορική χρήση, καθιστά άδικη την σύγκρισή του με τα άλλα εμπορικά 
περιβάλλοντα ανάπτυξης. Παρότι είναι σταθερός και αξιόπιστος, ο GCC compiler υστερεί 
σε σχέση με τους υπόλοιπους κυρίως στην παραγωγή του μεταφρασμένου κώδικα και 
συγκεκριμένα στο μέγεθος αυτού του κώδικα που φθάνει στον επεξεργαστή για να τον 
εκτελέσει. Η παραγωγή αυτή του κώδικα δεν είναι αρκετά αποδοτική, καταλήγοντας σε 
αυξημένες απαιτήσεις σε μνήμη και γενικά άλλων πόρων. Αυτό μπορεί να κοστίσει αρκετά 
στην συνολική απόδοση της εφαρμογής. Όμως, σε περιπτώσεις όπου το οικονομικό κόστος 
σε είναι ο βασικότερος ρυθμιστικός παράγοντας στην ανάπτυξη μίας ενσωματωμένης 
εφαρμογής, τότε η χρήση των προγραμμάτων που διατίθενται από την GCC μπορεί να 
είναι μονόδρομος για την εξοικονόμηση χρηματικών πόρων.

Τα ίδια περίπου πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα εμφανίζονται και στην 
πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών από την Eclipse, η οποία επίσης διατίθεται δωρεάν. 
Αυτή υποστηρίζει ένα ευρύτατο φάσμα γλωσσών προγραμματισμού, ενώ δεν στοχεύει 
συγκεκριμένα στην ανάπτυξη ενσωματωμένων εφαρμογών. Σε συνεργασία με το επίσης 
δωρεάν λογισμικό openocd (open on-chip debugger), που από το όνομά του γίνεται σαφές 
σε τι εξυπηρετεί, προσφέρουν μία ολοκληρωμένη πρόταση ανάπτυξης ενσωματωμένων 
εφαρμογών. Το debugging μέσω του openocd απαιτεί και το ανάλογο JTAG (Joint Test
Action Group). Ένα στιγμιότυπο από το περιβάλλον του Eclipse δίδεται παρακάτω:
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Παραπάνω, παρουσιάστηκαν δύο (2) από τους διαθέσιμους δωρεάν compilers μαζί 
με τα υπόλοιπα προγράμματα που συνεργάζονται ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται 
για την ανάπτυξη ενσωματωμένων εφαρμογών. Στην συνέχεια παρατίθενται πληροφορίες 
σχετικά με τα ολοκληρωμένα πακέτα εφαρμογών που προσφέρονται για την ανάπτυξη 
ενσωματωμένων εφαρμογών, έναντι χρηματικού ποσού και όχι δωρεάν. 

2.3 Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών με εμπορική αξία

2.3.1 Η σουίτα εφαρμογών EWARM της IAR

Ο compiler για προϊόντα ARM που διατίθεται από την IAR περιλαμβάνεται σε μία 
ολοκληρωμένη σουίτα εφαρμογών, με την οποία είναι δυνατή η βελτιστοποίηση της 
ανάπτυξης ενσωματωμένων εφαρμογών. Εκτός από την υποστήριξη στους παλιότερης 
τεχνολογίας επεξεργαστές ARM 7 και ARM 9 παρέχεται όπως ήταν φυσικό πλήρης 
υποστήριξη και για τον Cortex επεξεργαστή με τις προηγμένες λειτουργίες του. Το πακέτο 
αυτό προγραμμάτων ονομάζεται EWARM (Embedded Workbench for ARM) και μέσω 
αυτού είναι δυνατή η ανάπτυξη και η διόρθωση (debug) ενσωματωμένων εφαρμογών 
ARM. Με το EWARM δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης κώδικα με μέγεθος μέχρι και 
τέσσερα (4) G Bytes. Το κατέβασμα του κώδικα μετά την μετάφραση ώστε να 
ακολουθήσει η διαδικασία του debug υποστηρίζεται από διάφορες συσκευές, όπως το IAR
J-Trace το οποίο συνδέεται μέσω USB ή το ST-LINK της εταιρίας ST Microelectronics.
Παρακάτω παρουσιάζεται ένα στιγμιότυπο στο οποίο φαίνεται η διεπαφή χρήστη του IAR
EWARM: 
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2.3.2 Η σουίτα εφαρμογών μVision της Keil

Στην συνέχεια, γίνεται εκτενής αναφορά στο δημοφιλέστερο πακέτο ανάπτυξης 
ενσωματωμένων εφαρμογών, το Keil μVision IDE.

Ο compiler που προσφερόταν από την ARM για την μετάφραση κώδικα σε γλώσσα 
C  για microcontrollers είναι ο ARM C Compiler (armcc), ο οποίος ήταν ενσωματωμένος 
στην σουίτα εφαρμογών ARM Real-View toolset .Μέσω αυτού είναι δυνατό να γραφούν 
εφαρμογές ARM σε γλώσσα C ή C++, οι οποίες όταν μεταφραστούν από τον compiler, θα 
έχουν την αποδοτικότητα και την ταχύτητα της γλώσσας μηχανής. Συγκεκριμένα, το 
σύνολο των προγραμμάτων που προσφέρονται από την ARM για τις εφαρμογές ARM
καταφέρνουν να επιτύχουν την καλύτερη απόδοση από όλους τους άλλους compilers που 
στοχεύουν στην τεχνολογία ARM. Αυτό γίνεται εφικτό μέσω της υψηλής πυκνότητας 
κώδικα που καταλήγει σε παραγωγή μικρού μεγέθους εκτελέσιμου κώδικα. Αυτό συντελεί 
στην μειωμένη χρήση μνήμης και άλλα γνωστά πλεονεκτήματα που αυτό προσφέρει. Ο 
κώδικας που παράγεται από τον compiler είναι συμβατός και με τα τρία (3) σετ εντολών:  
ARM (32bit), Thumb (16bit), και Thumb2 (32/16 bit). Συγκεκριμένα είναι δυνατόν να 
αναμιχθεί το ARM και το Thumb σετ εντολών ώστε να γίνει χρήση των πλεονεκτημάτων 
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που προσφέρει το κάθε σετ εντολών, δηλαδή γρηγορότερη εκτέλεση του κώδικα και 
μικρότερο μέγεθος κώδικα κατ’ αντιστοιχία. 

Αρχικά, o compiler της ARM ήταν μέρος του πακέτου εφαρμογών ARM Real-
View toolset, όμως στην συνέχεια ενσωματώθηκε στην σουίτα εφαρμογών Keil
Microcontroller Development Kit (MDK-ARM) ή Keil μVision. Όπως γίνεται αντιληπτό το 
μVision στοχεύει κυρίως τις εφαρμογές ARM και λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι μεταξύ των δημοφιλέστερων.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στο πακέτο εφαρμογών Keil μVision IDE
περιλαμβάνεται και ο compiler που αρχικά είχε αναπτυχθεί από την ίδια την ARM και 
στόχευε την ανάπτυξη ενσωματωμένων εφαρμογών με βάση τους επεξεργαστές της. Όμως, 
στη σουίτα αυτή περιλαμβάνονται και άλλα προγράμματα εκτός από τον compiler που 
μοναδικό έργο του είναι η μετάφραση του προγράμματος που αναπτύσσει ο 
προγραμματιστής σε κώδικα για να εκτελεστεί από τον επεξεργαστή. Έτσι, 
περιλαμβάνονται προγράμματα που δίνουν την δυνατότητα επεξεργασίας του κώδικα που 
αναπτύσσεται και debugging του κώδικα αυτού μέσω και της προσομοίωσης της 
λειτουργίας πολλών περιφερειακών. Η διεπαφή με τον χρήστη παρουσιάζεται παρακάτω:

Βασικός άξονας λειτουργίας του ολοκληρωμένου αυτού περιβάλλοντος της Keil
είναι τα project, τα οποία είναι ουσιαστικά μία σειρά από αρχεία και ρυθμίσεις που 
απαιτούνται για την μετάφραση και την εκτέλεση ενός προγράμματος. Έτσι, κατά την 
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εκκίνηση ανάπτυξης κάποιας εφαρμογής απαιτείται η δημιουργία ενός project. Η επιλογή 
του επεξεργαστή για τον οποίο προορίζεται ο κώδικας που θα γραφεί είναι το επόμενο 
βήμα και εκεί δίνεται μία ευρεία γκάμα από μικροεπεξεργαστές μέσα από την οποία 
επιλέγεται ο επιθυμητός. Η επιλογή αυτή γίνεται ώστε να ρυθμιστούν αυτόματα κάποιες  
παράμετροι σχετικές με την μετάφραση του κώδικα.

Αφού επιλεγεί ο επιθυμητός επεξεργαστής στην συνέχεια παράγεται αυτόματα ο 
Startup Code, δηλαδή ο κώδικας που εκτελείται μόλις ο επεξεργαστής ξεκινήσει την 
λειτουργία του. Ο κώδικας αυτός εισάγεται απευθείας στο project, ενώ είναι δυνατόν για 
πιο πεπειραμένους χρήστες να αλλάξουν αυτόν τον κώδικα κατά το δοκούν μέσω μίας  
ειδικής διεπαφής. Εκτός από τις ρυθμίσεις κατά την εκκίνηση ενός νέου project δίνεται η 
δυνατότητα μέσω του μVision να ρυθμιστούν διάφορες επιλογές, από την συχνότητα του 
εξωτερικού ρολογιού που εξομοιώνεται ότι υπάρχει ή το είδος των αρχείων που
παράγονται μέχρι την συσκευή με την οποία θα γίνει το debugging. Οι επιλογές αυτές 
ρυθμίζονται μέσω του παρακάτω παραθύρου επιλογών, το οποίο όπως φαίνεται 
περιλαμβάνει διάφορες ετικέτες υπό τις οποίες βρίσκονται σχετικές ρυθμίσεις:

    

Έτσι, αφού γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις τότε το επόμενο βήμα είναι η 
δημιουργία αρχείων source που περιλαμβάνουν τον κώδικα που απαιτείται να τρέξει στον 
επεξεργαστή στα πλαίσια υλοποίησης μίας εφαρμογής. Η δημιουργία των αρχείων αυτών 
γίνεται μέσα από τον ενσωματωμένο επεξεργαστή κειμένου που έχει το μVision, ο οποίος 
βοηθά στην εύκολη ανάγνωση του προγράμματος μέσω διαφόρων χαρακτηριστικών του, 
όπως την χρήση κειμένου διαφορετικού χρώματος για διαφορετικούς τύπους δεδομένων.
Παρακάτω δίδεται ένα στιγμιότυπο του επεξεργαστή κειμένου του μVision:
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Ο κώδικας που γράφεται στον επεξεργαστή κειμένου είναι σε γλώσσα C/C++ και 
για να παραχθεί ο εκτελέσιμος κώδικας απαιτείται μετάφραση των source αρχείων καθώς 
και σύνδεσή τους. Όλα αυτά γίνονται απλά με το πάτημα ενός κουμπιού. Έτσι, μόλις 
πατηθεί το κουμπί build ξεκινά η διαδικασία της μετάφρασης, ενώ υπάρχει και ειδικό 
παράθυρο όπου απεικονίζεται η πρόοδος της διαδικασίας αυτής. Το παράθυρο αυτό που 
τιτλοφορείται Build Output έχει την παρακάτω μορφή, ενώ δεν λείπουν οι ειδοποιήσεις για 
τυχόν λάθη στον κώδικα: 

Μετά από επιτυχή παραγωγή του εκτελέσιμου κώδικα υπάρχουν δύο (2) τρόποι να 
γίνει το debugging : είτε να κατεβεί ο κώδικας στο microcontroller για το οποίο 
προορίζεται και μέσω κάποιου από τα ειδικά εργαλεία που υπάρχουν να γίνει το 
debugging, είτε να ξεκινήσει η προσομοίωση λειτουργίας του microcontroller, μέσω των 
αναρίθμητων διεπαφών που περιλαμβάνει το μVision και προσομοιώνουν την λειτουργία 
του microcontroller αλλά και των περισσότερων περιφερειακών συσκευών του.

Κατά την διαδικασία του debugging, το περιβάλλον εργασίας αλλάζει όψη και 
εμφανίζονται στον χρήστη διάφορα παράθυρα με απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την 
διόρθωση του κώδικα που έχει αναπτυχθεί. Έτσι, ένα από αυτά τα παράθυρα περιέχει τον
source κώδικα, στον οποίο φαίνεται το ποία εντολή εκτελείται καθώς και τυχόν σφάλματα 
κατά την εκτέλεση των εντολών. Επίσης, υπάρχει και ένα παράθυρο, το disassembly
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window,  στο οποίο απεικονίζεται η αντιστοιχία των υψηλού επιπέδου εντολών που 
εκτελούνται, με εντολές της γλώσσας assembly. Εκτός από αυτό, είναι δυνατόν ο χρήστης 
να δει και να ελέγξει απευθείας το περιεχόμενο κάποιας θέσης μνήμης, μέσω του memory
window. Επιπλέον, μέσω του παράθυρου εντολών (command window) είναι δυνατή η 
απευθείας πληκτρολόγηση και εκτέλεση εντολών σε γλώσσα C, σε πραγματικό χρόνο.

Επιπλέον, κατά την διάρκεια του debugging, δίνεται η δυνατότητα 
παρακολούθησης των τιμών των καταχωρητών του πυρήνα, μέσω ενός ειδικού παραθύρου, 
στο οποίο μάλιστα είναι δυνατόν να παρέμβει ο χρήστης και να αλλάξει την τιμή κάποιου 
καταχωρητή. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα ο χρήστης να επιλέξει οποιαδήποτε μεταβλητή 
του προγράμματος ή αντικείμενο δεδομένων, ώστε να προστεθεί στο watch window, ώστε 
να παρακολουθούνται οι αλλαγές στην τιμή τους, ενώ και εδώ είναι δυνατή η παρέμβαση 
του χρήστη όπου μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε τιμή κατά το δοκούν. 

Τα παραπάνω συνοψίζονται στο στιγμιότυπο που ακολουθεί , όπου φαίνονται τα 
διαφορετικά παράθυρα που περιγράφηκαν:

Όσον αφορά τώρα στην εκτέλεση του κώδικα της ενσωματωμένης εφαρμογής, εδώ 
προσφέρονται προηγμένες δυνατότητες που αφορούν στην έναρξη, στην παύση και στην 
μερική εκτέλεση του κώδικα. Η έναρξη εκτέλεσης του κώδικα, αφορά στην εκτέλεση όλων 
των εντολών, μέχρι να συναντηθεί κάποιο σημείο παύσης (breakpoint), τα οποία θα 
αναφερθούν αργότερα. Η μερική εκτέλεση του κώδικα περιλαμβάνει επιλογές, όπως την 
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εκτέλεση μίας μόνο εντολής (step), όπου έτσι ο χρήστης μπορεί να εξετάσει το αποτέλεσμα 
της εκτέλεσης αυτής. Εκτός από την εκτέλεση μίας μόνο εντολής υπάρχει και η 
δυνατότητα εξόδου από μία ρουτίνα (step out) και επιστροφή στην εκτέλεση του κυρίως 
προγράμματος ή η εκτέλεση του προγράμματος μέχρι το σημείο που βρίσκεται ο κέρσορας 
(Run to Cursor Line). Επίσης, ο χρήστης μπορεί να προκαλέσει με το πάτημα ενός 
κουμπιού reset στον microcontroller και να συνεχίσει να εκτελείται ο κώδικας με τις νέες 
ρυθμίσεις που επιβλήθηκαν μετά το reset.

Εκτός από τις παραπάνω δυνατότητες, το περιβάλλον μVision περιλαμβάνει και 
άλλες που διευκολύνουν την διαδικασία του debugging. Βασικός άξονας είναι τα σημεία 
παύσης (breakpoints) τα οποία δίνουν την δυνατότητα στον προγραμματιστή να ελέγξει 
την ροή του προγράμματος. Τα breakpoints χρησιμοποιούνται είτε για να σταματάνε την 
εκτέλεση του προγράμματος σε κάποιο σημείο, είτε για την εκτέλεση κάποιας συνάρτησης 
του debugger. Η εισαγωγή ή η διαγραφή από το πρόγραμμα κάποιου breakpoint είναι απλή 
και μπορεί να γίνει και κατά την συγγραφή του source κώδικα και κατά την διάρκεια του 
debugging, μέσω του επεξεργαστή κειμένου. Εκτός από την εισαγωγή ή την διαγραφή ενός 
breakpoint, υπάρχει και η επιλογή της προσωρινής απενεργοποίησής του. Οι διάφορες 
αυτές επιλογές των breakpoints ρυθμίζονται από το παράθυρο διαλόγου των breakpoints, 
ενώ εξ’ ορισμού, τα breakpoints που δημιουργούνται, αποθηκεύονται και αποκαθίστανται 
στις επόμενες διαδικασίες debugging.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τα breakpoints εκτός από την διακοπή εκτέλεσης 
του κώδικα, χρησιμοποιούνται και για την εκτέλεση συναρτήσεων του debugger. Οι 
συναρτήσεις αυτές κατασκευάζονται από τον χρήστη και συνήθως αφορούν στην 
προσομοίωση της συμπεριφοράς κάποιων εξωτερικών συσκευών που χρησιμοποιούνται ως 
είσοδο στο σύστημα. Για παράδειγμα, υπάρχει η δυνατότητα να κατασκευαστεί μία 
συνάρτηση που να προσομοιώνει ένα ημιτονοειδές σήμα ως είσοδο στον μετατροπέα A/D.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά του μVision debugger, περιλαμβάνονται λίγο-πολύ 
στους περισσότερους debuggers. Αυτό που κάνει την πλατφόρμα ανάπτυξης 
ενσωματωμένων εφαρμογών μVision ξεχωριστή, είναι η σχεδόν ακριβής προσομοίωση 
που μπορεί να προσφέρει, βοηθώντας έτσι στο debugging ενός κώδικα και στην  εξαγωγή 
χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με την λειτουργία ενός microcontroller, χωρίς να τρέξει 
ο κώδικας στο microcontroller αυτό.

Έτσι, είναι δυνατή η προσομοίωση εκτέλεσης ενός κώδικα μίας εφαρμογής και 
παράλληλα ο έλεγχος των τιμών των καταχωρητών του πυρήνα, ώστε να μελετηθεί η 
συνολική λειτουργία του κώδικα. Εκτός από αυτό, προσομοιώνεται και η λειτουργία των 
διακοπών μέσω μίας ειδικής διεπαφής, με την οποία ο χρήστης μπορεί να ελέγξει την 
πρόκληση και την εξυπηρέτηση των διακοπών, όπως ακριβώς θα συνέβαινε στο 
πραγματικό σύστημα. Στην περίπτωση του STM 32, το μVision περιλαμβάνει μία διεπαφή 
που προσομοιάζει την λειτουργία και τους καταχωρητές που περιλαμβάνονται στον 
ενσωματωμένο ελεγκτή διακοπών (NVIC), δίνοντας έτσι την δυνατότητα διαδραστικής 
ενεργοποίησης και απενεργοποίησης διακοπών και αλλαγής της προτεραιότητας των 
διακοπών: 



59

Όσον αφορά στην προσομοίωση περιφερειακών συσκευών, παρέχεται από το 
μVision μία πληθώρα από τέτοιες. Από τις γενικού σκοπού περιφερειακές συσκευές, 
υπάρχει η διεπαφή που προσομοιάζει τον A/D μετατροπέα με τους καταχωρητές του και 
τις εισόδους του εμφανής και με δυνατότητα αλλαγών σε πραγματικό χρόνο. Αλλαγές 
στους καταχωρητές και στις εισόδους της περιφερειακής αυτής συσκευής που 
προσομοιάζεται, γίνονται είτε μέσω της διαδραστικής διεπαφής , είτε μέσω του παραθύρου 
εντολών (command window). Οι ίδιες περίπου δυνατότητες ελέγχου και παρέμβασης στην 
λειτουργία του, δίδονται και από την διεπαφή που προσομοιάζει την περιφερειακή 
συσκευή του μετατροπέα D/A.

Μία άλλη περιφερειακή συσκευή για την οποία το μVision περιλαμβάνει ειδική 
διεπαφή προσομοίωσης είναι οι θύρες εισόδου/ εξόδου γενικού σκοπού (GPIO). Για κάθε 
μία από τις πέντε (5) θύρες που περιλαμβάνει το STM 32 υπάρχει ένα παράθυρο διαλόγου, 
στο οποίο φαίνονται οι ρυθμίσεις που σχετίζονται με την λειτουργία της θύρας αυτής, στις 
οποίες μπορεί να παρέμβει ο χρήστης σε πραγματικό χρόνο. Στην συνέχεια, δίδεται ένα 
στιγμιότυπο της διεπαφής που χρησιμοποιείται για την προσομοίωση μίας θύρας εισόδου/ 
εξόδου γενικού σκοπού:



60

Εκτός από τους μετατροπείς A/D, D/A και τις θύρες GPIO, προσομοιώνεται και η 
λειτουργία των τεσσάρων (4) μονάδων χρονιστών (timers) του συστήματος. Για κάθε μία 
μονάδα, παρέχεται ειδικό παράθυρο διαλόγου στο οποίο φαίνονται οι ρυθμίσεις που έχουν 
γίνει και αφορούν στην συνολική λειτουργία του timer καθώς και η τιμή που έχει ο 
μετρητής του. Τα παραπάνω, μπορεί να αλλάξουν από τον χρήστη σε πραγματικό χρόνο. 
Επιπλέον, υπάρχει και μία διεπαφή με την οποία προσομοιώνεται η λειτουργία του 
ανεξάρτητου επιτηρητή (IWDG) και του επιτηρητή παραθύρου (WWDG).

Όσον αφορά στις επικοινωνιακού σκοπού περιφερειακές συσκευές, παρέχεται από 
το μVision, διεπαφή για την προσομοίωση της λειτουργία και τους καταχωρητές που 
περιλαμβάνονται στη θύρα USART. Εκτός, όμως από αυτό, υπάρχει και το serial window
στο οποίο παρουσιάζεται η εικονική μετακίνηση των δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι αν 
μεταδοθεί από τον microcontroller εικονικά κάποιος χαρακτήρας μέσω της USART, αυτός 
ο χαρακτήρας θα εμφανιστεί στο serial window για να επιβεβαιωθεί έτσι η σωστή 
λειτουργία της θύρας. Αντίστροφα, μέσω του serial window είναι δυνατή η εικονική 
αποστολή κάποιου χαρακτήρα στο microcontroller μέσω της USART. Παρακάτω, φαίνεται 
ένα στιγμιότυπο της διεπαφής που αφορά σε μία θύρα USART του STM 32:
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Τέλος, εκτός από το περιφερειακό USART, το μVision παρέχει διεπαφές για την 
προσομοίωση των δύο (2) περιφερειακών SPI, τα οποία είναι δυνατόν να προσομοιώσουν 
πλήρως αμφίπλευρη επικοινωνία μεταξύ ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Επίσης, 
προσομοιώνονται οι δύο (2) ελεγκτές CAN που περιέχει το STM 32, οι οποίοι είναι 
υπεύθυνοι για την διεκπεραίωση της επικοινωνίας δύο (ή περισσότερων) microcontrollers
καθώς και οι διεπαφές I2C μέσω των οποίων ρυθμίζεται η επικοινωνία του microcontroller
με άλλα ολοκληρωμένα κυκλώματα.

Εκτός από την παρακολούθηση της ροής του προγράμματος και τον έλεγχο της 
επιτυχούς εκτέλεσης των εντολών του κώδικα, το μVision της Keil περιλαμβάνει και 
εργαλεία για την παρακολούθηση της απόδοσης του κώδικα που εκτελείται, δίνοντας έτσι 
την δυνατότητα στον χρήστη να βελτιστοποιήσει αυτή την απόδοση. Τα εργαλεία αυτά 
είναι η εικονική συσκευή ανάλυσης της απόδοσης (performance analyzer) και η εικονική 
συσκευή ανάλυσης της λογικής (logic analyzer). 

Ο performance analyzer χρησιμοποιείται για την ρύθμιση ενός κώδικα ώστε να 
επιτευχθεί μέγιστη απόδοση. Έτσι, αφού καθοριστούν τα κομμάτια του κώδικα που 
χρίζουν ανάλυσης, η συσκευή ανάλυσης της απόδοσης συγκεντρώνει πληροφορίες 
σχετικές με τα κομμάτια αυτά και αφότου ολοκληρωθεί η εκτέλεση παρουσιάζει 
πληροφορίες σχετικές με την απόδοση, όπως π.χ. τον χρόνο που δαπανήθηκε για την 
εκτέλεση του επιλεχθέντος κομματιού κώδικα ή το πόσες φορές εκτελέστηκε ένα κομμάτι 
κώδικα. Έτσι, με τα στοιχεία αυτά μπορεί ο χρήστης να επιλέξει μεταξύ δύο πιθανών 
υλοποιήσεων την αποδοτικότερη ή να διορθώσει τυχόν μη αποδοτικά κομμάτια κώδικα.

Ο logic analyzer χρησιμοποιείται ως μία γραφική μέθοδος απεικόνισης της τιμής 
κάποιων μεταβλητών. Έτσι, αφού επιλέξει ο χρήστης τις μεταβλητές που υφίστανται την 
παρακολούθηση, σχεδιάζεται για κάθε μία η γραφική παράσταση της τιμής της στον 
χρόνο. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα απευθείας σύνδεσης των γραφικών παραστάσεων με 
το πρόγραμμα, αφού με ειδική επιλογή μπορεί ο χρήστης να βλέπει ποια εντολή του 
προγράμματος ‘ευθύνεται’ για την αλλαγή τιμής σε κάποια μεταβλητή. Τέλος, υπάρχει και 
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η επιλογή αποθήκευσης της γραφικής παράστασης κάποιας μεταβλητής ώστε να εξαχθούν 
τα δεδομένα και έτσι να είναι δυνατή η ανάλυση από κάποιο άλλο εξωτερικό εργαλείο. 
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Κεφάλαιο 3

Υλοποίηση ενσωματωμένης εφαρμογής

3.1 Εισαγωγή

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας και προκειμένου να υλοποιηθεί η 
ενσωματωμένη αυτή εφαρμογή, χρησιμοποιήθηκε η εξής φιλοσοφία: Το κυρίως 
πρόγραμμα της εφαρμογής αποτελείται από έναν ατέρμονα βρόγχο από τον οποίο βγαίνει 
το σύστημα μέσω της πρόκλησης αίτησης διακοπής από την υπερχείλιση ενός μετρητή. 
Έτσι η εκτέλεση του προγράμματος μεταφέρεται σε ένα σημείο όπου λαμβάνονται τα 
δεδομένα από το επιταχυνσιόμετρο και προβάλλονται στην οθόνη. Τα δεδομένα του 
επιταχυνσιομέτρου αποθηκεύονται, επίσης, σε ένα εξωτερικό του συστήματος μέρος 
αποθήκευσης.

Για την υλοποίηση της περιγραφείσας ενσωματωμένης εφαρμογής 
χρησιμοποιήθηκαν οι εξής περιφερειακές συσκευές του microcontroller STM32-103STK: 

 μία μονάδα χρονιστή, η οποία εξασφαλίζει τον ακριβή χρόνο 
δειγματοληψίας,
 το επιταχυνσιόμετρο, το οποίο προμηθεύει το σύστημα με τις τιμές 
επιτάχυνσης στους τρεις άξονες,
 η I2C περιφερειακή συσκευή, μέσω της οποίας επικοινωνεί το σύστημα με 
το επιταχυνσιόμετρο 
 η θύρα γενικού σκοπού B, στην οποία συνδέεται το επιταχυνσιόμετρο και
 η SPI περιφερειακή συσκευή, μέσω της οποίας επικοινωνεί το σύστημα με 
την οθόνη και με την κάρτα SD .

3.2 Η λειτουργία του χρονιστή

Η μονάδα του χρονιστή στην παρούσα εφαρμογή, χρησιμοποιείται για να 
εξασφαλιστεί ο ακριβής χρόνος δειγματοληψίας των δεδομένων από το επιταχυνσιόμετρο. 
Αυτό είναι δυνατό μέσω κατάλληλου προγραμματισμού του μετρητή και του διαιρέτη 
συχνότητας του χρονιστή, ώστε μετρώντας από το μηδέν προς τα πάνω με καθορισμένη 
τιμή του διαιρέτη να προκαλείται υπερχείλιση σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Συγκεκριμένα, το χρονικό διάστημα που επιλέχθηκε για την συγκεκριμένη 
εφαρμογή είναι ένα εκατοστό (0.01) του δευτερολέπτου. Ο χρόνος αυτός επιλέχθηκε έτσι 
ώστε αφενός να μην είναι πολύ μεγάλος ώστε οι τιμές που παίρνονται να είναι χρήσιμες 
για το περιβάλλον του, και αφετέρου να μην είναι πολύ μικρός διότι έτσι ανεβαίνει η 
κατανάλωση ενέργειας, πράγμα ανεπιθύμητο στις ενσωματωμένες εφαρμογές. Αυτό 
προκύπτει από τον προγραμματισμό του μετρητή να υπερχειλίζει μετά την τιμή 10000 και 
τον διαιρέτη συχνότητας να είναι 720. Από τα παραπάνω, σε συνδυασμό με το ρολόι 
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συχνότητας 72 MHz που έχει η μονάδα του χρονιστή για είσοδο, προκαλείται υπερχείλιση 
στον μετρητή κάθε ένα εκατοστό του δευτερολέπτου.

Έχοντας προγραμματίσει κατάλληλα τον ενσωματωμένο ελεγκτή διακοπών (NVIC) 
του επεξεργαστή, κάθε φορά που προκαλείται η υπερχείλιση του μετρητή και παράγεται η 
ανάλογη αίτηση διακοπής, η εκτέλεση του προγράμματος μεταφέρεται στην ειδική ρουτίνα 
εξυπηρέτησης της διακοπής αυτής. Έτσι, ουσιαστικά η εφαρμογή αυτή χτίζεται στα 
πλαίσια της ρουτίνας εξυπηρέτησης της αίτησης διακοπής που προκαλείται από την 
μονάδα του χρονιστή. 

3.3 Η λειτουργία του επιταχυνσιομέτρου

Το επιταχυνσιόμετρο στο σύστημα STM32-103STK συνδέεται στο pin 5 της θύρας 
GPIO B και γι’ αυτόν το λόγο είναι απαραίτητη η αρχικοποίηση της θύρας αυτής και η 
ρύθμισή της ως είσοδο για τα δεδομένα του αισθητήρα.

Αφού γίνει η αρχικοποίηση της θύρας B, απαιτείται η αρχικοποίηση του 
επιταχυνσιομέτρου ώστε να ρυθμιστεί ο ακριβής τρόπος λειτουργίας του. Συγκεκριμένα, 
εγγράφονται κατάλληλες τιμές στους καταχωρητές ελέγχου του ώστε εκτός των άλλων να 
μετράται η επιτάχυνση και στους τρεις άξονες και το αποτέλεσμα στους καταχωρητές να 
εμφανίζεται με Little Endian αναπαράσταση.

Για την ανάκτηση των δεδομένων του επιταχυνσιομέτρου από το σύστημα, 
χρησιμοποιείται η διεπαφή I2C μέσω της οποίας το σύστημα διαβάζει απευθείας τις 
ζητούμενες τιμές από τους καταχωρητές του περιφερειακού. Εδώ, αξίζει να σημειωθεί ότι 
η τιμή της επιτάχυνσης για κάθε άξονα αποθηκεύεται σε δύο καταχωρητές. Τα οχτώ 
λιγότερα σημαντικά bits αποθηκεύονται ξεχωριστά από τα υπόλοιπα οχτώ. Έτσι αφού 
διαβαστούν οι δύο καταχωρητές και αποθηκευτεί το περιεχόμενό τους σε μεταβλητές, 
γίνεται μια απλή μετατόπιση οχτώ θέσεων αριστερά της μεταβλητής που περιέχει τα οχτώ 
σημαντικότερα bits και αρκεί μία λογική πράξη Η’ (OR) ώστε να πάρουμε την τιμή της 
επιτάχυνσης.

3.4 Η λειτουργία της οθόνης

Στην παρούσα εφαρμογή η οθόνη χρησιμοποιείται για να προβάλλει τις τιμές της 
επιτάχυνσης που μετρήθηκαν. Βέβαια, για να γίνει αυτό, πρώτα αρχικοποιείται η διεπαφή 
SPI διότι μέσω αυτής υλοποιείται η επικοινωνία του συστήματος με την οθόνη. 
Συγκεκριμένα, μέσω της διεπαφής SPI είναι εφικτή η εγγραφή των επιθυμητών δεδομένων 
για προβολή στην οθόνη στους κατάλληλους καταχωρητές του ελεγκτή της οθόνης.

Έτσι, αφού αρχικοποιηθούν οι διεπαφές και τα pins των GPIO που συμμετέχουν, η 
οθόνη προβάλλει ένα αρχικό μήνυμα και στην συνέχεια προβάλλει συνεχώς τις τιμές των 
επιταχύνσεων που μετρώνται. Επιπλέον, όταν γεμίσει ο κυκλικός buffer και έρθει η στιγμή 
να γραφούν τα δεδομένα στην κάρτα SD, μέσω της οθόνης ειδοποιείται ο χρήστης για 
τυχόν προβλήματα στην κάρτα όπως π.χ. αν η κάρτα έχει προστασία εγγραφής.
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3.5 Περιγραφή ενσωματωμένης εφαρμογής

Απαραίτητο είναι να αναφερθεί σε αυτό το σημείο το γεγονός ότι κατά την 
ανάπτυξη του πηγαίου κώδικα της ενσωματωμένης εφαρμογής, χρησιμοποιήθηκε το 
σύνολο των έτοιμων βιβλιοθηκών που περιλαμβάνουν βασικές συναρτήσεις που αφορούν 
στους STM32 επεξεργαστές και στις περιφερειακές συσκευές τους. Οι βιβλιοθήκες αυτές 
έχουν αναπτυχθεί από την εταιρία ST και έχουν σκοπό να διευκολύνουν τους 
προγραμματιστές ώστε ο προγραμματισμός να είναι γρηγορότερος και άρα 
αποδοτικότερος. Οι βιβλιοθήκες αυτές είναι υπό τον τίτλο STM32F10x Standard
Peripherals Library.

Η χρήση των βιβλιοθηκών αυτών, επιτρέπει την απομόνωση του προγραμματιστή 
από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε περιφερειακού, στοχεύοντας έτσι στην 
αποδοτικότερη παραγωγή προγραμμάτων αφού δεν υπάρχει η ανάγκη για εις βάθος μελέτη 
των χαρακτηριστικών των συσκευών. Παράλληλα, οι έτοιμες συναρτήσεις που 
προσφέρονται έχουν κατανοητά ονόματα, καθιστώντας έτσι ελαφρύτερο το μνημονικό 
βάρος στον προγραμματιστή. Αυτό είναι πιο κατανοητό με ένα παράδειγμα: Η εντολή 
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON) είναι σαφές ότι ενεργοποιεί τον ταλαντωτή HSE. Το 
ίδιο αποτέλεσμα έχει και η εγγραφή του λογικού ‘1’ στο Bit 16 του καταχωρητή Clock
control (RCC_CR), όμως στην πρώτη περίπτωση είναι αφενός πιο εύκολο στον 
προγραμματιστή να θυμάται πως γίνεται η ενεργοποίηση του HSE, και αφετέρου σε 
κάποιον που διαβάζει τον κώδικα να καταλάβει άμεσα σε τι αναφέρεται το πρόγραμμα. Η 
βιβλιοθήκη αυτή, συνοδεύεται από ένα λεπτομερές βοηθητικό αρχείο. 

Στο σημείο αυτό θα γίνει μία περιγραφή της ενσωματωμένης εφαρμογής που 
αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Παραπάνω, 
περιγράφτηκε αποσπασματικά ο ρόλος των συνιστωσών της εφαρμογής και εδώ θα γίνει 
εκτενής αναφορά και σχολιασμός του προγράμματος που υλοποιεί την εφαρμογή. Ο 
πηγαίος κώδικας του κυρίως προγράμματος, βρίσκεται στο Παράρτημα.

Αρχικά, το πρόγραμμα ξεκινάει με τις απαραίτητες δηλώσεις μεταβλητών και τις 
απαραίτητους καθορισμούς τιμών (define) που αφορούν στο επιταχυνσιόμετρο και 
συγκεκριμένα στις διευθύνσεις των καταχωρητών του. Στην συνέχεια, βρίσκεται η κύρια 
συνάρτηση του προγράμματος από όπου ξεκινάει η εκτέλεσή του. Μέσα σε αυτήν γίνονται 
οι απαραίτητες ενεργοποιήσεις και αρχικοποιήσεις των περιφερειακών συσκευών, διότι 
κατά την εκκίνηση λειτουργίας του microcontroller όλα τα περιφερειακά είναι 
απενεργοποιημένα και είναι έτσι απαραίτητο να ενεργοποιηθούν από την ίδια την 
εφαρμογή.

Έτσι, απαιτείται η ενεργοποίηση του κανονικού ρολογιού του συστήματος, του 
περιφερειακού που εξυπηρετεί τις αιτήσεις διακοπών (NVIC), του επιταχυνσιομέτρου, του
χρονιστή και της οθόνης. Η ενεργοποίηση του πρώτου μεταφράζεται στην ενεργοποίηση 
του PLL και αφού σταθεροποιηθεί αυτό στην ανάθεση του ως το ρολόι του συστήματος. 
Στο περιφερειακό NVIC ενεργοποιείται η αναγνώριση των αιτήσεων διακοπής που 
φθάνουν από τη μονάδα του χρονιστή και ανατίθεται σε αυτή ύψιστη προτεραιότητα. Η 
ενεργοποίηση του χρονιστή συνοδεύεται από την ενεργοποίηση των αιτήσεων διακοπής 
προς το NVIC κάθε φορά που υπερχειλίζει ο μετρητής. Τέλος, όσον αφορά στην 
ενεργοποίηση και αρχικοποίηση της οθόνης αφού ενεργοποιηθούν τα pins μέσω των 
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οποίων ρυθμίζεται η επικοινωνία με το σύστημα, στέλνονται κάποιες εντολές που 
καθορίζουν εκτός των άλλων το τύπο λειτουργίας ή αντίθεση των χρωμάτων. 

Μετά το τέλος των ενεργοποιήσεων και αρχικοποιήσεων των περιφερειακών 
συσκευών, προβάλλεται στην οθόνη ένα μήνυμα που σηματοδοτεί την έναρξη λειτουργίας 
του microcontroller και το πρόγραμμα μπαίνει σε έναν ατέρμονα βρόγχο. Από τον βρόγχο 
αυτό, το πρόγραμμα θα βγει όταν φτάσει η αίτηση διακοπής από τον χρονιστή ο οποίος 
ξεκίνησε το μέτρημα με την αρχικοποίησή του. Έτσι η εκτέλεση του προγράμματος 
μεταφέρεται στην ρουτίνα εξυπηρέτησης του χρονιστή.

Αυτή η ρουτίνα εξυπηρέτησης του χρονιστή, περιλαμβάνει την προσωρινή 
απενεργοποίηση του μετρητή για να μην προκληθεί συνεχόμενη αίτηση διακοπής, και την 
ρουτίνα μέσω της οποίας ανακτώνται τα δεδομένα του επιταχυνσιομέτρου. Η τελευταία, 
αφού διαβάσει τα δεδομένα από τους καταχωρητές του περιφερειακού τα προβάλει και 
στην οθόνη. 

Τα δεδομένα από το επιταχυνσιόμετρο αποθηκεύονται σε έναν κυκλικό χώρο 
αποθήκευσης (buffer) και όχι απευθείας στην SD. Όταν ο κυκλικός αυτός buffer γεμίσει, 
τότε εγγράφονται τα περιεχόμενά του στην κάρτα. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται διότι ο 
χρόνος εγγραφής δεδομένων σε καταχωρητή είναι υποπολλαπλάσιο του αντίστοιχου 
χρόνου για την κάρτα SD και με αυτόν τον τρόπο δεν υπεισέρχεται μεγάλη χρονική 
καθυστέρηση. Αφού γεμίσει ο buffer, τα νέα δεδομένα που φθάνουν εγγράφονται πάλι από 
την αρχή στον ίδιο buffer σχηματίζοντας έτσι έναν κύκλο. Από εκεί προκύπτει και η έννοια 
κυκλικός buffer. 

Η συνθήκη που καθορίζει αν ο κυκλικός buffer είναι γεμάτος ή όχι είναι, 
προφανώς, η θέση μνήμης που εγγράφηκε τελευταία. Έτσι, αν ο δείκτης της θέσης μνήμης 
που εγγράφηκε πιο πρόσφατά δείχνει την τελευταία θέση του buffer, τότε σημαίνει ότι 
γέμισε ο προσωρινός αυτός χώρος και πρέπει να εγγραφούν τα περιεχόμενά του στην 
κάρτα διότι τα επόμενα δεδομένα που θα έρθουν, θα γραφούν πάνω στα υπάρχοντα. Έτσι, 
όταν γεμίσει ο buffer καλείται η ρουτίνα που εγγράφει τα δεδομένα στην κάρτα.

Η ρουτίνα αυτή, ειδοποιεί τον χρήστη με οπτικό μήνυμα να βάλει την κάρτα στην 
υποδοχή αν δεν είναι ήδη μέσα. Επίσης, ειδοποιεί πάλι με οπτικό μήνυμα τον χρήστη σε 
περίπτωση που η κάρτα που εισήγαγε έχει προστασία εγγραφής ή σε περίπτωση 
σφάλματος.

Τέλος, αφού γίνουν τα παραπάνω, καθαρίζεται από το πρόγραμμα το flag bit της 
αίτηση διακοπής από τον χρονιστή διότι αυτό δεν γίνεται αυτόματα. Επίσης, ξανά -
ενεργοποιείται ο μετρητής και η εκτέλεση του προγράμματος επιστρέφει στην κύρια 
ρουτίνα, όπου εκεί περιμένει την επόμενη αίτηση διακοπής που θα φτάσει όταν 
υπερχειλίσει ο μετρητής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πηγαίος κώδικας ενσωματωμένης εφαρμογής.

#include "stm32f10x_lib.h"
#include "platform_config.h"
#include "lcd.h"
#include "drv_lisxxx.h"
#include "stdio.h"

#define num_of_data 512 
#define ADDRESS PERIPH_BASE

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
ErrorStatus HSEStartUpStatus;

unsigned int Data [num_of_data];
extern unsigned int count=0;
void RCC_Configuration(void);
void NVIC_Configuration(void);
void InitTim1 (void);
void InitMMA(void);
void GetCoordinates (void);
void WriteToCard (void);
int dly;
unsigned char test_state=0;

// MMA registers-----------------------------------------------------------------

#define WHO_AM_I          0x0F
#define OFFSET_X          0x16
#define OFFSET_Y          0x17
#define OFFSET_Z          0x18
#define GAIN_X            0x19
#define GAIN_Y            0x1A
#define GAIN_Z            0x1B
#define CTRL_REG1         0x20
#define CTRL_REG2         0x21
#define CTRL_REG3         0x22
#define HP_FILTER_RESET   0x23
#define STATUS_REG        0x27
#define OUTX_L            0x28
#define OUTX_H            0x29
#define OUTY_L            0x2A
#define OUTY_H            0x2B
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#define OUTZ_L            0x2C
#define OUTZ_H            0x2D
#define FF_WU_CFG         0x30
#define FF_WU_SRC         0x31
#define FF_WU_ACK         0x32
#define FF_WU_THS_L       0x34
#define FF_WU_THS_H       0x35
#define FF_WU_DURATION    0x36
#define DD_CFG            0x38
#define DD_SRC            0x39
#define DD_ACK            0x3A
#define DD_THSI_L         0x3C
#define DD_THSI_H         0x3D
#define DD_THSE_L         0x3E
#define DD_THSE_H         0x3F
#define LIS_ADDRESS       0x3A

unsigned char value_h, value_l;
unsigned int  value;
unsigned char val;

union acc_data
{ 
  unsigned char data[2];
  signed short result;
};  union acc_data  data_x,data_y;
char buff_x[10]; char buff_y[10]; char buff_z[10];

/* main function */
int main(void)
{

 #ifdef DEBUG
  debug();
#endif

  RCC_Configuration(); // System Clocks 
  NVIC_Configuration(); // NVIC Configuration
  SysTick_SetReload(9000); // SysTick end of count kathe 1ms with input clock = 
9MHz(HCLK/8, default)
  SysTick_ITConfig(ENABLE); // SysTick interrupt       
  InitMMA();
  LCDInit();
  LCDContrast(0x45);
  LCDClear();
  LCDStr ( 1, " STM32F103-STK", 0 );
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  LCDStr ( 2, " development board", 0 );
  LCDUpdate();

  
  for(dly=0; dly<50000; dly++); // Delay
  InitTim1 ();   // tim1 initiallize
  while(1)   
  {
  //Do nothing
  }  
}

void RCC_Configuration(void) /* Enables clock & timer 1 */
{   

  RCC_DeInit(); // RCC system reset(debug purpose) 

  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); // Enable HSE

  HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); // Wait untill HSE is ready

  if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
  {
    FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); // Prefetch buff 

    FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); // Flash 2 wait state
    RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); // SYSCLK = HCLK
    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); // PCLK2 = HCLK 
    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);   // PCLK1 = HCLK/2

    RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9); // PLLCLK = 
8*9 = 72 MHz

    RCC_PLLCmd(ENABLE); // Enable PLL 
   while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) // Wait untill 
PLL ready
    {

//do nothing
    }
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); // Select PLL = system 
clock
    while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08) // Wait untill PLL is system clock 
    {

//do nothing
    }
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);  // Enable tim1
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  }
}
void NVIC_Configuration(void) /* Manages Interrupt Vector */
{
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;

 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = 25 ; // TIM1_UP_IRQ enable 
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

#ifdef  VECT_TAB_RAM  
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0); // Set the Vector Table base 
location at 0x20000000
#else  
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0); // Set the Vector Table base 
location at 0x08000000  
#endif
}

void InitTim1 (void) /* Initialize Timer1 subroutine   */
 {
 TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;

  /* Time base configuration */
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 10000;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 72;    //0.01 sec
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);

  TIM_ITConfig(TIM1,TIM_IT_Update, ENABLE); //Enable interrupt

  TIM_Cmd(TIM1,ENABLE); // Enable the timer
 }

/*  interrupt by tim1*/
 void TIM1_UP_IRQHandler(void)
{ 
    TIM_Cmd(TIM1,DISABLE);   //stop upcounting

GetCoordinates ();

    if (count== (num_of_data-1)) {
count=0;
WriteToCard();
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}

TIM_ClearFlag(TIM1,TIM_FLAG_Update); //clear interrupt flag
TIM_Cmd(TIM1,ENABLE);
TIM_SetCounter (TIM1,0x00);    //resume upcounting 

}

void GetCoordinates (void) {
  volatile unsigned int i;

    // X
      value = value_h = value_l = 0;
      ReadReg(&value_l, OUTX_L);
      ReadReg(&value_h, OUTX_H);
      value = (value_h<<8)|value_l;
      sprintf(buff_x, " X: 0x%04x\0", value);

  Data[count] = value ;  //keep data
  count++;

      // Y
      value = value_h = value_l = 0;
      ReadReg(&value_l, OUTY_L);
      ReadReg(&value_h, OUTY_H);
      value = (value_h<<8)|value_l;
      sprintf(buff_y, " Y: 0x%04x\0", value);

  Data[count] = value ;  //keep data
  count++;

      // Z
      value = value_h = value_l = 0;
      ReadReg(&value_l, OUTZ_L);
      ReadReg(&value_h, OUTZ_H);
      value = (value_h<<8)|value_l;

  sprintf(buff_z, " Z: 0x%04x\0", value);
  Data[count] = value ;  //keep data
  count++;

  LCDClear();
      LCDStr ( 0, (unsigned char*)buff_x, 0 );
      LCDStr ( 1, (unsigned char*)buff_y, 0 );
      LCDStr ( 2, (unsigned char*)buff_z, 0 );
      LCDUpdate();

      for(dly=0; dly<150000; dly++);

  }

void InitMMA(void) {
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RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);   // GPIOB Periph 
clock enable

  // Configure PB5 as input - SENS_INT
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_5;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  Hrd_I2C_Init();

  WriteReg(0xC7, CTRL_REG1);   // Set CTRL_REG1
  WriteReg(0x54, CTRL_REG2);  // Set CTRL_REG2 12bit signed result
  WriteReg(0x00, CTRL_REG3); // Set CTRL_REG3
}

void WriteToCard (void) {
  unsigned char CardIsPresent(void);
  unsigned char CardIsProtected(void);
  unsigned char TestMMC(void);
  char mmcWriteBlock (const unsigned long address);
  
 if (!CardIsPresent()){

LCDStr ( 0, "Please put SD", 0 );
LCDStr ( 1, "   card now   ", 0 );
LCDUpdate(); 
while (!CardIsPresent());
while(!CardIsProtected());
LCDClear();

  }
   

    test_state = TestMMC();
    if(test_state == 1) {
      LCDClear();

mmcWriteBlock(ADDRESS);
    }
    else if (test_state == 2) {
      LCDClear();
      LCDStr ( 0, "  SD card is ", 0 );
      LCDStr ( 1, "  protected!!!", 0 );
      LCDUpdate();
    }
    else if (test_state == 3) {
      LCDClear();
      LCDStr ( 0, "  SD card  ", 0 );
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      LCDStr ( 1, "not present!!!", 0 );
      LCDUpdate();
    }
    else {
      LCDClear();
      LCDStr ( 0, " SD card", 0 );
      LCDStr ( 1, "   FAILED!!!  ", 0 );
      LCDUpdate();
    }
  }

#ifdef  DEBUG
void assert_failed(u8* file, u32 line)
{
  while (1)
    {
  //do nothing
    }
} 
#endif


