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Beágyazott Rendszerk 560M Zh minta és megoldás

FINAL EXAMINATION

SOFTWARE DESIGN BASICS

1. Melyek a beágyazott rendszerek tervezési paraméterei?

Méret, végrehajtási ciklus, egyszeri tervezési költség, piacra kerülési idő, disszipált teljesítmény, 

karbantarthatóság, stb.

2. Mit jelent a tervezési paraméterek optimálása?

A tervezési paraméterek egymás ellen hatása miatt ha valamelyik paraméter értékét csökkentjük (pl. méret), 

akkor a másik paraméter növekszik (pl disszipált teljesítmény növekedés ha nem gondoskodunk hűtésről).

3. Mit értünk a beágyazott rendszer végrehajtási ciklusa alatt?

Azt a szükséges időt ami a feladat egyszeri végrehajtásához szükséges.

4. Mi az utasítás ciklus?

Az utatsítás ciklus áll: fecth, decode, execute

5.  Miért melegedik a magas frekvencián működő processzor?

Mivel a processzor tranzisztorai kapcsoló üzemben működnek ezért nagy a disszipált teljesítmény, ai 50% 

kitöltésű jelnél hővé alakul.

6. Adott egy automata mosógép (beágyazott rendszer). Határozza, meg milyen feladatokat kell ellátnia és 

melyek lehetnek a bemeneti és kimeneti mennyiségek milyen perifériákat kell tartalmaznia ha 

mikroporceszoros vezérlést alkalmazunk?

Bemeneti mennyiségek: a szennyes ruha tömege, a víz mennyisége (áztatás, mosás, öblítés), programozási 

gombok, program kiválasztó, hőmérő, stb.

kimeneti mennyiségek: kijelző, motor, vízmelegítő, relék;

A mikroporceszoros vezérlést alkalmazva konfiguráljuk a megfelelő protokat, egyéb periféria: időzítő.

7. Rajzolja meg a konkurens hardware és software műveletek időbeni lefolyását.

Útmutatás: A konkurens műveletek esetében ugyanaz a hardver/szoftver végzi a műveleteket, de 

időosztással

CORTEX-M0+ PROCESSOR CORE

8. A Cortex-M0+ processzor mag regiszterei közül melyek az általános célú regiszterek?

R0-R12

9. A Cortex-M0+ processzor mag regiszterei közül melyik a link regiszter?

R14

10. A Cortex-M0+ processzor mag regiszterei közül melyik a verem mutató (stack pointer)?

R13

11. Milyen méretű adatokat kezel a load és store utasítás? 

8, 16, 32, 64 bites adatokat kezel a load/store;
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12. A Cortex-M0+ processzor mag regiszterei közül melyik a programszámláló (program counter)?

R15

13. Milyen méretű adatokat kezel a push és pop utasítás?

32/64 (a processzor függvénye)

14. Milyen módon jelenik meg a 0x3b85fea3 szó a memóriában “little-endian” és “big-endian” memória 

rendszerben?

Cím Little-Endian Big-Endian

n a3 3b

n+1 fe 85

n+2 85 fe

n+3 3b a3

15. Milyen típusú az STM F4 sorozatú ARM Cortex processzor: little-endian vagy big-endian?

Little endian

16. Milyen irányban nő az STM F4 veremtár mutató (R15) tartalma (csökken vagy nő)?

A veremtár mutató csökken minden egyes tárolással (pusH) 4 bájttal, és nő 4 bájttal pop utasítás esetén. 
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17. Milyen regisztereket ment el az ARM kivételkezeléskor? 

R0,R1, R2, R3, R4, R12, LR, PC, xPSR

18. Feltételezve, hogy az alapállapotban SP = 0x0000_2034. Milyen értéke less az SP-nek a következő utasítás 

végrehajtása után POP {r0-r4,PC}?

4 regiszter * 4 byte mindenik = 16 bytes (0x10)

SP=0x0000_2034 + 0x10 = 0x0000_2044

19. Milyen utasításokat használunk szubrutinhíváshoz? Válasz:  BL, BX

20. Milyen utasítást használunk szubrutinból való visszatéréshez?? Válasz: BX

21. C AS IMPLEMENTED IN ASSEMBLY LANGUAGE

22. Adott a fordító által egy adott C fügvényből létrehozott aszambler kód. Magyarázza meg a kijelölt 

utasításokat és írja le a regiszterek tartalmát.

                  find_in_list PROC
;;;20     int find_in_list(int key) {
00002e  4601              MOV      r1,r0
;;;21     unsigned int i;
;;;22     for (i=0; i<NUM_ELS; i++) {
;;;23     if (list[i] == key)
000030  4a0b              LDR      r2,|L1.96|
000032  2000              MOVS     r0,#0                 ;22
                  |L1.52|
000034  0083              LSLS     r3,r0,#2
000036  58d3              LDR      r3,[r2,r3]
000038  428b              CMP      r3,r1
00003a  d004              BEQ      |L1.70|
00003c  1c40              ADDS     r0,r0,#1              ;22
00003e  280a              CMP      r0,#0xa               ;22
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000040  d3f8              BCC      |L1.52|
;;;24     return i;
;;;25     }
;;;26     return -1;
000042  2000              MOVS     r0,#0
000044  43c0              MVNS     r0,r0
                  |L1.70|
;;;27     }
000046  4770              BX       lr
;;;28     
                          ENDP

a) LDR R2, |L1.96|

23. LDR loads betölti az R2 regiszterbe a tömb kezdő címét, amelyet az |L1.96| cím tartalmaz..

a) MOVS r0,#0

MOVS i változó alapállapotba állítás i=0.

MEGSZAKÍTÁSOK ÉS KIVÉTEL KEZELÉS

24. Mi a link regiszter szerepe?

Tartalmazza a visszatérési címet.

25. Hogyan tilthatjuk le a kivételek kiszolgálását a konfigurálható prioritássokkal?

Beállítjuk a PRIMASK regiszter’s PM bitjét.

26. Sorolja fel a memória tartalomban és a regiszterekben történt változásokat egy kivételkezelés kéréskor de 

még a kivételkezelés első utasításának végrehajtása előtt.

Veremtár tartalma csökken 32 bájttal, mivel a processzor menti az XPSR, visszatérési cím LR, R12, R3, R2, R1, R0

kerül a verem memóriába.

A processzor átkapcsol handler/privileged üzembe

A kivétel kezdőcíme bekerül a PC

A LR-be a visszatérési cím kerül EXC_RETURN code

Az xPSR értéke megváltozik: IPSR-be kerül a kivétel kezelés (megszakítás) száma
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27. Adott az alábbi memória és regiszter tartalom. A POP {r5,r4, pc} utasítás végrehajtása a kivételkezelésből

való  visszatérés  előtt  történik  meg.  Mi  lesz  a  következő  utasítás  címe,  amit  a  processzor  végrehajt?

Magyarázza meg miért pont az az utasítás?

28. Given the following memory and register contents, the instruction POP {r5,r4, pc} executes in order to 

return from this interrupt handler.  What is the address of the instruction which will execute next? Explain why.

Register Contents
R13 (SP) 0x2000_0000

Register Contents

R13 (SP) 0x2000_0000

Memory Address Contents

0x2000_0000 0x0000_5133

0x2000_0004 0x4500_ffff

0x2000_0008 0xffff_fff9

0x2000_000c 0x0000_4800

0x2000_0010 0x0000_5000

0x2000_0014 0x0000_5080

0x2000_0018 0x0000_0009

0x2000_001c 0x0000_0087

0x2000_0020 0x0000_1840

0x2000_0024 0x0000_2380

0x2000_0028 0x0100_0000

Az címen 0x0000_2380  lévő usatítást hajta végre a processzor will execute next. Előbb az r5, r4 pc kikerül 
a veremből. POP  0xffff_fff9 érték (the EXC_RETURN code) thread üzemből visszatér a processzor és MSP 
regisztert használja. Majd POP az elmentett 8 regiszter visszaállítása beleértve a PC (a címről: 
0x20000_0024). Tehát a PC=0x0000_2380 

29. ÁTLALÁNOS CÉLÚ I/O

30. Hogyan változtatják a port adatot az alábbi regiszterek? 

a) PDOR

PDOR regiszterben megváltozik a megfelelő prot bitje egy kiírt X érték esetében

b) PTOR

1 írása  PTOR komplementálja a megfelelő port bitjét 0 írása nincs hatással.
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c) PSOR

1 írása a PSOR adott bitjére beállítja a port megfelelő bitjét 1-re

d) PCOR

1 írása a PCOR adott bitjére törli a port megfelelő bitjét.

31. Írjon C programot az A port 7-es bitjének bemenetként és az 1 bit kimenetként történő konfigurálására

PORTC->PCR[7] = PORT_PCR_MUX(1);
PTC->PDDR |= 1<<7;
PORTA->PCR[1] = PORT_PCR_MUX(1);
PTA->PDDR &= ~(1<<1);

32. Írjon C programciklust ami az A port 1-es bitjét vezérli a 7-es bit komplemensével 

while (1) {
if (PTC->PDIR & (1<<7))

PTA->PCOR = 1 << 1;
else

PTA->PSOR = 1 << 1;
}


