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musi) wystąpić dodatkowy bit – bit parzystości. Na samym końcu nada-
wany jest bit stopu o wartości 1, czasem może on trwać dłużej niż 1 bit 
– 1,5 lub 2 czasy trwania jednego bodu.

W uzupełnieniu. Bity parzystości umożliwiają wykrycie ramek, w któ-
rych doszło do przekłamania jednego bitu (np. w wyniku zakłóceń). Sto-
sowany jest bit parzystości even lub odd. Pierwszy z nich ma wartość 1, 
jeśli w pozostałych bitach danych występuje nieparzysta liczba „1”, zaś 
drugi, jeśli ta liczba jest parzysta.

Czas na dodanie modułu UART
Zaczynamy od wyszukania w Platform Designer modułu UART (RS-232 
Serial Port). Do wyboru mamy podstawowe opcje, które omówiliśmy 
przy okazji przypominania sobie wiadomości nt. UART (rysunek 2). 
Wyjaśnienia (i to nawet dłuższego niż 2 słowa) wymaga czwarty para-
metr – Synchronizer stages. 

Po pierwsze, stopnie synchronizacji to po prostu przerzutniki „D”, które 
zatrzaskują stan wejść na właściwym zboczu sygnału zegarowego. Jeśli 
synchronizacja jest wielostopniowa, to po prostu kilka takich przerzutni-
ków jest połączonych szeregowo (wyjścia Q z wejściami D). Po co jednak 
tyle zachodu? Żeby zminimalizować ryzyko zjawiska metastabilności 
(tak, kolejny trudny termin wymagający wyjaśnienia). Polega ono na fak-
cie, że pewne fragmenty układu logicznego znajdują się w stanie zabro-
nionym (np. wyjście Q oraz ~Q jednego przerzutnika są jednocześnie 
na poziomie wysokim). W wyniku takiej sytuacji może dojść do nieokreśl-
nego zachowania się większego fragmentu systemu. Kiedy jednak do ta-
kiej sytuacji może dojść? Na przykład w wypadku zmiany stanu wejścia 
przerzutnika D dokładnie w momencie wystąpienia zbocza sygnału ze-
garowego lub w niewielkim dostępie czasowym przed i po tym zboczu. 
Kto nie wierzy mi na słowo, niech weźmie do ręki schemat przerzutnika 
D złożony z bramek NAND i przeanalizuje jego zachowanie w takim mo-
mencie, koniecznie uwzględniając czasy propagacji przez bramki. Jeśli 

Dlaczego piszemy obsługę UART sami?
Producent dostarczył nam nieco więcej funkcji w HAL do ob-
sługi UART, jednak korzystanie z nich wymaga dołączenia 
dużych bibliotek i przez to kod wynikowy oprogramowania 
niepotrzebnie rośnie.

NIOS II na maXimatorze, 
czyli mikroprocesor 
w układzie FPGA (5)
UART, czyli komunikacja (nie tylko) z komputerem

Dotychczas jedynym sposobem komunikacji z komputerem naszego systemu mikroprocesorowego było wy-
korzystanie do tego celu interfejsu debuggera JTAG. To jednak chyba niezbyt praktyczne rozwiązanie, jak sami 
przyznacie… Zatem czas wyposażyć nasz procesor w interfejs UART, który może posłużyć nam nie tylko do roz-
mów z komputerem, ale także do nawiązania dialogu z innymi urządzeniami, takimi jak np. moduły GPS, GSM 
i innymi. A co najlepsze – dzięki temu, że sami projektujemy nasz system mikroprocesorowy, będziemy mogli 
w nim umieścić praktycznie dowolną liczbę interfejsów UART!

Interfejs UART zna chyba każdy, dlatego jego prezentacja będzie wyjąt-
kowo krótka. Zwykle stosuje się w tym interfejsie 2 linie, oznaczane za-
zwyczaj RxD oraz TxD, z których każda z nich służy do transmisji danych 
w jednym kierunku – odpowiednio do danego urządzenia i z danego urzą-
dzenia. Aby transmisja przebiegała poprawnie linia TxD z pierwszego 
urządzenia musi być połączona z linią RxD z drugiego układu, analo-
gicznie połączenie w odwrotnym kierunku. Ważne jest także, aby po-
łączone były masy obu urządzeń (o ile nie stosujemy specjalizowanych 
układów w torze transmisyjnym).

Sama transmisja na każdej z linii odbywa się w sposób asynchroniczny 
(tj. zegary obu urządzeń nie są ze sobą synchronizowane), jednak oba 
układy muszą stosunkowo precyzyjnie znać czas trwania jednego bodu 
(dlatego ważny jest stabilny i precyzyjny wzorzec sygnału zegarowego, 
który jest związany z prędkością bodową (baudrate), czyli ilością przesy-
łanych bodów na sekundę. Dlaczego piszę o bodach i prędkości bodowej? 
Ponieważ nie jest ona tożsama z prędkością bitową i liczbą nadawanych 
bitów – np. prezentowana na rysunku 1 ramka zawiera 10 bodów, nato-
miast transmitowane jest 8 bitów danych, zatem przy prędkości 9600 bps 
(bodów na sekundę) osiągniemy jedynie maksymalnie 7680 b/s (bitów 
na sekundę). Mimo to w dalszej części naszych spotkań pozwolę sobie 
operować częściej pojęciem bit.

Ramka zawsze rozpoczyna się od bitu startu o wartości 0. Następnie 
transmitowane są bity danych – może być ich rożna ilość (np. układy AVR 
dopuszczają ustawienia od 5 do 9 bitów danych). Po nich może (ale nie 

Rysunek 1. Struktura podstawowej ramki UART
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wyprowadzeń naszego układu. Jeśli chcemy skorzystać z modułu 
ZL5USB dołączanego do dedykowanego złącza na płytce, to poda-
jemy odpowiednio jako lokalizacje wyprowadzeń A13 i B13 (opisy 
w dokumentacji płytki dotyczą wyprowadzeń modułu USB-UART, 
zatem do RxD tego moduły musimy podpiąć TxD z naszego proce-
sora i analogicznie drugą linię). Jako standard I/O wybieramy jak 
poprzednio 3.3-V LVTTL. Jeśli używamy innego konwertera USB-
-UART, bądź konwertera napięć z interfejsu RS232, to o ile pracuje 
on w standardzie napięć 3,3 V możemy go podpiąć bezpośrednio 
do odpowiednich pinów złącza modułu ZL5USB. Jeśli zaś wybrany 
przez nas układ pracuje w standardzie 5V, to jako pinu wejściowego 
do układu FPGA możemy użyć dowolnego pinu analogowego (poza 
B1, do którego na maXimator expanderze podpięty jest termometr), 
zaś jako wyjścia pinu C16, który dzięki konwerterowi będzie zapew-
niał napięcia w standardzie 5 V. Osobiście polecam zaopatrzenie się 
w konwerter pracujący w standardzie napięć 3,3 V (jako, że jest to już 
praktycznie najczęściej stosowany standard w elektronice cyfrowej 
tej klasy) lub z wyborem standardu napięciowego. Uwaga! w żadnym 
wypadkU nie próbUjmy podłączyć sygnałów bezpośrednio z portU 
rs232 do UkładU maXimator – jest prawie pewne, że Układ zostanie 
wtedy trwale Uszkodzony.

Po tej operacji dokonujemy pełnej kompilacji projektu, a następnie 
wgrywamy go do układu FPGA. Oczekując na zakończenie procesu mo-
żemy uruchomić środowisko Eclipse, i stworzyć nowy projekt wraz z BSP. 

Czas porozmawiać z komputerem przez koła…
Tym razem zamiast generować BSP, wybierzemy opcję sąsiadującą 
z nią – mianowicie BSP Editor…. W oknie, które zostanie wyświe-
tlone (rysunek 4) zobaczymy od razu dosyć interesującą opcję – wy-
boru komponentu, który posłuży jako standardowe wejście/wyjście 
(stdin, stdout).

Dla obu tych strumieni wybierzmy zamiast JTAG_UART wybieramy 
UART0 (o ile tak nazwaliśmy nasz moduł UART). Następnie klikamy 
Generate, a potem Exit. Generujemy następne BSP, tak jak zwykle.

W zasadzie już teraz możemy skompilować nasz program i po-
tem wgrać go układu, po jedynie drobnej modyfikacji polegającej 
na dodaniu do wyświetlanego ciągu znaków znaku powrotu ka-
retki (CR): alt_putstr("Hello from Nios II!\r\n"); Następnie otwórzmy 
na komputerze nasz port szeregowy w dowolnym terminalu (ja po-
lecam i będę stosować dalej Realterm), z ustawieniem prędkości 
115200 (taka jak wybraliśmy przy generacji modułu), 8 bitami da-
nych oraz braku parzystości. Jeśli wszystko zrobiliśmy poprawnie 

co nieco poszperalibyśmy w materiałach teoretycznych, to znaleźlibyśmy 
informacje o tym, że aby zminimalizować prawdopodobieństwo meta-
stabilności wewnątrz układu należy zastosować synchronizatory na wej-
ściu, a każdy dodatkowy szeregowo podłączony synchronizator tylko 
poprawia naszą sytuację (oczywiście w granicach zdrowego rozsądku). 
A właściwie to chyba powinniśmy wrócić do naszego modułu UART?

Kolejny parametr służy do ewentualnego dodania linii RTS i CTS 
do naszego interfejsu, dzięki czemu możemy za pomocą tych sygna-
łów żądać wysłania danych (RTS) i odbierać takie żądanie z innego 
układu (CTS) – tu także linie te łączone winny być na przemian – RTS 
z CTS. My jednak nie będziemy korzystać z tej opcji.

Opcja Include end-of-packet pozwala na dodanie specjalnego reje-
stru, który wykrywać będzie określony znak (kończący pakiet) nad-
chodzący interfejsem UART. W naszych prostych zastosowaniach 
będzie nam łatwiej taką funkcjonalność zrealizować programowo, 
dlatego też pozostawiamy te opcję odznaczoną.

Na sam koniec pozostała oczywista opcja wybrania prędkości trans-
misji oraz zezwolenia na jej zmianę z poziomu programu (zaznaczenie 
opcji Fixed baud rate, co chyba oczywiste, powoduje, że prędkości tej 
nie możemy zmienić z poziomu programu, a także nie możemy usta-
wić niestandardowych wartości).

Krótko skomentuję też inną ważną kwestię błędu prędkości (Baud 
error). W tej chwili (co widzimy po ostrzeżeniu) zawartość tego okienka 
nie jest prawidłowo wyliczana, ponieważ nie podłączyliśmy naszego 
modułu do systemu zegarowego. Daje ona nam jednak bardzo istotną 
informację o tym jak bardzo rzeczywista prędkość transmisji (a więc 
czas bitu) będzie się różnić od tej zadanej. Ale dlaczego właściwie 
miałaby się ona różnić? Wynika to z faktu, że odpowiednie taktowa-
nie konieczne do odmierzania czasu trwania bitu (w uproszczeniu) 
jest generowane poprzez podzielenie częstotliwości sygnału zegaro-
wego przez określony, naturalny (w sensie matematycznym) podziel-
nik (patrz ramka poniżej). W efekcie może to doprowadzić do sytuacji, 
w której ostatni bit będzie nadany z przesunięciem tak dużym w cza-
sie, że odbiornik nie trafi w odpowiedni moment pobrania próbki. Efekt 
taki możemy zobaczyć (w nieco wyolbrzymionej skali, bo z błędem 
wynoszącym ponad 14%) na rysunku 3. W rzeczywistości akcepto-
walne poziomy błędów to około ±1-2 %.

Ostatecznie ustawienia zostawiamy wszystkie ustawienia do-
myślne, poza odznaczeniem opcji Fixed baud rate, aby móc później 
zmienić prędkość transmisji. Następnie wykonujemy połączenia: clk 
(do wyjścia c0 pętli PLL), reset, s1, irq, podobnie jak w przypadku ti-
mera. Następnie klikamy na Double-click to export w wierszu z exter-
nal_connection i nadajemy wyjściom nazwę np. uart0, dzięki czemu 
wyprowadzimy linię interfejsu na zewnątrz procesora. Podobnie na-
zywamy także cały komponent. Jeśli to konieczne dokonujemy przy-
pisania numerów przerwań, a następnie generujemy nasz system.

Teraz uruchamiamy Analysis & Synthesis, po czym (po zakończeniu 
procesu) otwieramy Pin Planner. Na liście powinny widnieć dwa nowe 
sygnały: uart0_rxd i uart0_txd. Czas przypisać je do odpowiednich 

Rysunek 2. Opcje konfiguracji komponentu UART (RS-232 Serial 
Port)

Rysunek 3. Przykład dużego błędu baud rate

(Np. mając częstotliwość 100 Hz jako sygnał zegarowy chce-
my otrzymać częstotliwości 50 Hz, 30 Hz oraz 3 Hz. Pierwszą 
z nich otrzymujemy poprzez podział na 2 (100/2=50), drugą 
musielibyśmy otrzymać poprzez podział przez 3.(3), zatem 
wybieramy najbliższą liczbę naturalną 3. Otrzymamy częstot-
liwość 33.(3) Hz, więc nasz błąd względny wynosi około 11% 
(3.3/30*100%). Dla częstotliwości 3 Hz zastosowalibyśmy po-
dzielnik 33, generując częstotliwość 3.(03) Hz, a więc z błędem 
około 1%.)
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informacje w dokumentacji modułu najlepiej posłużyć się pewnym 
skrótem: w Platform Designer, przy otwartej zakładce z ustawieniami 
danego modułu (Paremeters) powinniśmy widzieć przycisk Details. 
Klikając na niego zostaniemy przeniesieni do krótkiego zestawienia 
danych modułu i znajdziemy też link do User Guide – naszego podsta-
wowego źródła informacji (po otwarciu linku w przeglądarce dopiero 
po kilku sekundach zostaniemy przeniesieni w odpowiednie miejsce 
dokumentacji – zachowajcie cierpliwość). 

Najbardziej interesujące źródła przerwań to dla nas przerwanie 
pochodzące od odebrania nowego znaku (RRDY ) oraz informujące 
o gotowości do transmisji (TRDY ). Jeśli nieco wyprzedzicie moje my-
śli to dojdziecie do tego, co chcę zaproponować. Niech moduł UART 
informuje nas o nadejściu nowego znaku za pomocą przerwania 
(a wtedy coś z nim zrobimy), oraz niech w podobny sposób powia-
damia nas o gotowości nadawania kolejnego znaku (abyśmy mogli 
go skądś przekazać). Chytre, prawda?

Jak jednak wypełnić te niewiadome w powyższym opisie? Co ro-
bić z odebranymi danymi i skąd pobierać dane do nadania? Mając 
cały czas na uwadze fakt, że np. analiza odebranych danych w prze-
rwaniu nie jest dobrym pomysłem (w przerwaniu nie powinniśmy 
spędzać zbyt dużo czasu)?

Najlepiej do tego celu zastosować bufor FIFO, a dane następnie 
na spokojnie analizować w pętli głównej programu, zaś w drugą 
stronę dane z programu ładować do bufora FIFO i pozwolić aby 
w przerwaniu dane były wysyłane, kiedy to tylko będzie możliwe. 
Najkorzystniej do tego celu zastosować bufor kołowy, którego dzia-
łanie schematycznie przedstawiono na rysunku 7.

to po zaprogramowaniu układu (i każdym jego zresetowaniu) po-
winniśmy zobaczyć tekst, który dotychczas wyświetlany był tylko 
w konsoli JTAG, jak na rysunku 5.

Właśnie, praktycznie bez wysiłku, po raz pierwszy nadaliśmy wia-
domość z naszego procesora za pomocą interfejsu UART. Czego wię-
cej można pragnąć? Przede wszystkim odbierania danych!

Odbieramy dane
Jak już pewnie się domyślacie, zmiana konfiguracji w edytorze BSP 
pozwoliła nam na przekierowanie domyślnych standardowych funk-
cji wejścia/wyjścia na właśnie utworzony port szeregowy (wcześniej 
komunikowały się one z interfejsem JTAG).

Skorzystajmy zatem z tego dobrodziejstwa i napiszmy prosty pro-
gram, który odeśle nam te same znaki, które my do niego wyślemy. 
Dodatkowo dodajmy do niego (jak poprzednio) wcześniej już przygo-
towane funkcje do obsługi przycisków oraz wyświetlacza LED (jeśli 
otwarty mamy poprzedni projekt, to możemy kliknąć PPM na wi-
docznym tam folderze 7SEG, wybrać Copy, a następnie kliknąć PPM 
na naszym nowym projekcie i wybrać opcję Paste, potem tylko wy-
starczy uzupełnić ścieżki w odpowiednim menu ustawień projektu).
/* Event loop never exits. */
while (1){
    intDisplayDec(i);
    char c = alt_getchar();
    alt_putchar(c);
    i++;
}
Po uruchomieniu programu na naszym procesorze (jeśli jeszcze 

sami nie zauważyliście – jeśli nie mamy potrzeby rozpoczynania 
debugowania, możemy kliknąć obok „robaczka” rozpoczynającego 
debugowanie, na okrągłą ikonę strzałki, która spowoduje wgranie 
i uruchomienie programu, bez rozpoczynania sesji debuggera) mo-
żemy za pomocą terminala nadawać znaki, które powinny do nas 
wrócić. Dodatkowo na wyświetlaczu LED możemy obserwować licz-
nik znaków „przetworzonych” przez nasz procesor (rysunek 6). 

Rozwiązanie, które stworzyliśmy działa, ale w praktyce jest… nie-
praktyczne – wszak zatrzymuje działanie naszego programu do mo-
mentu odebrania znaku z portu szeregowego (co wykorzystaliśmy 
do zliczania znaków). W rzeczywistości nie chcielibyśmy aby nasz pro-
gram czekał bezczynnie na jakieś dane (które mogą czasem nie nadejść!). 
Ale przecież chyba po coś moduł UART jest wyposażony w przerwania?

Przerwania i bufor kołowy
Nasz moduł UART może generować tylko jedno przerwanie, ale (jak już 
wspominałem przy kwestii przerwań generowanych przez moduł PIO) 
sprawdzając stan odpowiedniego rejestru będziemy mogli dowiedzieć 
się dokładnie jaki był powód przerwania. Aby jak najszybciej znaleźć 

Rysunek 4. BSP Editor
Rysunek 5. Okno programu Realterm wraz z ustawieniami i rezulta-
tem działania programu

Rysunek 6. Zakładka do wysyłania danych w programie Realterm. 
W pierwszym wierszu wprowadzamy dane do wysłania (można uży-
wać, podobnie jak w C sekwencji typu \r), które wysyłamy klikając 
na przycisk Send ASCII. Dodatkowo zaznaczając opcje w polu EOL 
ustawiamy, jakie znaki mają zostać wysłane na końcu danych (u nas 
będą to znaki CR i LF, czyli odpowiedniki \r\n).
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Listing 1. Implementacja bufora kołowego
bool RingBuffer_PutChar(RingBuffer *ringBuffer, char c)
{
    assert(ringBuffer);
    if (ringBuffer)
    {
        alt_irq_context context = alt_irq_disable_all();
        if(ringBuffer->dataBufferLen == ringBuffer->dataBufferSize)
        {
            alt_irq_enable_all(context);
            return false;
        }
        unsigned int writeIndex = (ringBuffer->tailIdx + ringBuffer->dataBufferLen) % ringBuffer->dataBufferSize;
        ringBuffer->dataBuffer[writeIndex] = c;
        ringBuffer->dataBufferLen++;
        alt_irq_enable_all(context);
        return true;
    }
    return false;
}

bool RingBuffer_GetChar(RingBuffer *ringBuffer, char *c)
{
    assert(ringBuffer);
    assert(c);

    if ((ringBuffer) && (c))
    {
        alt_irq_context context = alt_irq_disable_all();
        if(ringBuffer->dataBufferLen == 0)
        {
            alt_irq_enable_all(context);
            return false;
        }
        *c = ringBuffer->dataBuffer[ringBuffer->tailIdx];
        ringBuffer->dataBufferLen--;
        ringBuffer->tailIdx = (ringBuffer->tailIdx + 1) % ringBuffer->dataBufferSize;
        alt_irq_enable_all(context);
        return true;
    }
    return false;
}

Bufor taki to nic innego jak tablica, którą indeksujemy w sposób 
taki, że po ostatnim elemencie, kolejnym będzie element pierw-
szy. Następnie definiujemy dwa wskaźniki – od odczytu i zapisu 
do bufora. Wskaźnik odczytu wskazuje nam element, który powin-
niśmy odczytać, zaś wskaźnik zapisu – miejsce gdzie można zapisać 
kolejną daną. Oba wskaźniki powinny grać ze sobą w berka – odczyt 
powinien podążać za zapisem, a cały bufor powinien dostarczać tyle 
miejsca, aby nie przepełnić się (czyli, aby zapis nie dogonił odczytu).

Po tej szczypcie teorii i przedstawieniu koncepcji możemy zająć się 
realizacją (realizacja na podstawie materiałów dydaktycznych dr. inż. 
Łukasza Krzaka – lkrzak@agh.edu.pl). Na początek bufor kołowy, któ-
rego realizację w pełni prezentuję w kodach źródłowych do tej części 
kursu (tu też zadanie domowe – przeanalizować dokładnie ten kod, oraz 
zapoznać się z tematem wskaźników). Najważniejszą kwestią w budowie 
tego bufora jest… atomowość wykonania instrukcji dodania i usunięcia 
elementu. Przeanalizujmy teraz kody tych dwóch funkcji (listing 1).

W szczególności zwróćmy uwagę na zaznaczone pogrubieniem in-
strukcje włączania i wyłączania przerwań. I zastanówmy się, dlaczego 
i co byłoby gdybyśmy je pominęli? Załóżmy, że analizujemy sytuację Rysunek 7. Schemat działania bufora kołowego

Listing 2. Obsługa przerwania od modułu UART
void uart0Interrupt(void* context){
    uint16_t status = IORD_ALTERA_AVALON_UART_STATUS(UART0_BASE);
    IOWR_ALTERA_AVALON_UART_STATUS(UART0_BASE, 0);

    if(status & ALTERA_AVALON_UART_STATUS_RRDY_MSK)
    {
        char c = IORD_ALTERA_AVALON_UART_RXDATA(UART0_BASE);
        if(!RingBuffer_PutChar(&UART_RingBuffer_Rx, c))
        {
            //Buffer overrun
        }
        if(c == ‘\n’)
        {
            if(UART_Callback_OnNewLine != NULL) UART_Callback_OnNewLine();
        }
    }
    if(status & ALTERA_AVALON_UART_STATUS_TRDY_MSK)
    {
        char c;
        if(RingBuffer_GetChar(&UART_RingBuffer_Tx, &c))
        {
            IOWR_ALTERA_AVALON_UART_TXDATA(UART0_BASE, c);
        } else
        {
            IOWR_ALTERA_AVALON_UART_CONTROL(UART0_BASE,
            IORD_ALTERA_AVALON_UART_CONTROL(UART0_BASE) & ~ALTERA_AVALON_UART_CONTROL_TRDY_MSK);
        }
    }
}

dla bufora służącego do nadawania da-
nych – dane są do niego zapisywane 
w programie, a odczytywane w prze-
rwaniu. Załóżmy, ze funkcja dodawa-
nia znaku doszła do wykonania linijki 
„ringBuffer–>dataBufferLen++;”.

Jak wiemy operacja 
ta zostanie w języku 
niższego poziomu 
rozbita na odczyt da-
nej z  pamięci RAM, 

zmianę jej wartości, a następnie jej za-
pis do pamięci RAM. Załóżmy, że da-
taBufferLen miała wartość 5, zostanie 
ona odczytana, zwiększona o 1 (czyli 
mamy w rejestrze wartość 6) i… wy-
stępuje przerwanie. Procesor wyko-
nuje w nim funkcję odczytu znaku 
z bufora w celu jego transmisji, z pa-
mięci RAM odczytuje znajdującą się 
tam wciąż wartość 5, zmniejsza ją o 1 
i zapisuje do pamięci RAM 4 jako war-
tość dataBufferLen. Wracamy z prze-
rwania i… zapisujemy wartość 6 
do pamięci RAM. Katastrofa! Prawi-
dłowa wartość po ciągu tych operacji 
powinna wynosić nadal 5 (jeden znak 
dodany do bufora, jeden odczytany). 
Mam nadzieję, że  to  wystarczające 
uświadomienie jak ważne jest zadba-
nie o dostęp atomowy, tym bardziej, 
że wykrycie potem takiego problemu 
jest dosyć niewdzięczne –  problem 
taki wystąpi raz na jakiś czas a dodat-
kowo mało prawdopodobne, że od razu 
wpadniemy na właściwy trop.

Mając gotowy bufor kołowy możemy 
przyjrzeć się najważniejszemu fragmen-
towi naszego kodu – funkcji obsługującej 
przerwanie od modułu UART, pokaza-
nej na listingu 2.

Na samym początku odczytujemy 
zawartość rejestru statusu, i zeru-
jemy go, potwierdzając obsługę 
przerwania. Następnie instrukcje 
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Listing 5. Ustawienie prędkości transmisji
void UART_SetBaud(uint32_t baud)
{
    uint16_t divisor = UART0_FREQ/baud;
    IOWR_ALTERA_AVALON_UART_DIVISOR(UART0_BASE, divisor);
}Rysunek 8. Demonstracja działania „wiersza poleceń”

Listing 3. Wysłanie znaku, jeśli bufor pusty
bool UART_PutChar(char c)
{
    if(RingBuffer_PutChar(&UART_RingBuffer_Tx, c))
    {
        IOWR_ALTERA_AVALON_UART_CONTROL(UART0_BASE,
        IORD_ALTERA_AVALON_UART_CONTROL(UART0_BASE) | ALTERA_AVALON_UART_CONTROL_TRDY_MSK);
        return true;
    } else
    {
        return false;
    }
}

Listing 4. Sprawdzenie czy został odebrany jakiś znak
while (1)
{
    char c;
    if(UART_GetChar(&c))
    {
        UART_PutChar(c);
        i++;
        intDisplayDec(i);
    }
}

warunkowe sprawdzają, co było powodem tego przerwania (od-
biór, czy gotowość do nadania kolejnego znaku).

W wypadku odbioru znaku odczytujemy go i dodajemy do bufora 
kołowego (jeśli bufor jest pełny to możemy zdefiniować np. usta-
wienie jakiejś flagi, czy inny sposób poinformowania o problemie). 
Dodatkowo wykrywamy nadejście znaku nowej linii i jeśli został 
ustawiony wskaźnik na funkcję obsługi takiej sytuacji (patrz funk-
cja: UART_SetCallback_OnNewLine(void (*UART_Callback_On-
NewLine_new)(void)) to zostanie ona wykonana.

W wypadku nadawania, jeśli z bufora zostanie odczytany znak, 
to  ładujemy go do rejestru nadawczego, co powoduje rozpoczę-
cie nadawania. W przeciwnym wypadku wyłączamy przerwanie 
odpowiedzialne za to zdarzenie (nie mamy nic do nadania, więc 
po co  tracić czas na przerwanie, które stwierdzi, że nadal nie 
ma nic do nadania?). Oczywiście, przerwanie to musimy w od-
powiednim momencie włączyć, czyli wtedy, gdy dodajemy znak 
do bufora nadawczego, co realizuje kod pokazany na listingu 3. 
Teraz zatem możemy napisać nasz program na nowo, tym razem 
jednak nie będzie on zatrzymywał się oczekując na odczytanie 
znaku, ale będzie miał możliwość sprawdzenia, czy został ode-
brany jakiś znak (listing 4).

Zmieniamy prędkość
Aby zmienić prędkość transmisji musimy jedynie zmienić zawartość 
rejestru podzielnika generującego wzorzec czasu. Zgodnie z doku-
mentacją jego zawartość jest uzależniona od prędkości sygnału ze-
garowego oraz oczekiwanej prędkości w następujący sposób:

divisor clock frequency
baud rate
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Ponieważ w naszym programie nie chcemy 
operować na zmiennych zmiennoprzecin-
kowych, możemy dla prędkości transmisji 
do około 500 000 bps pominąć dodawanie 
0,5 przed zaokrągleniem i napisać dziecin-
nie łatwą funkcję – pokazano ją na listingu 5.

Użyteczny przykład
W kodach źródłowych do naszego dzi-

siejszego spotkania załączyłem także kod nieco bardziej zaawan-
sowanego interpretera wprowadzanego tekstu, który pozwala nam 
pracować z układem za pomocą interfejsu przypominającego wiersz 
poleceń. Na razie zdefiniowałem jedynie dwa polecenia – wyświe-
tlające pomoc/listę poleceń, oraz drugie, ustawiające na wyświetla-
czu LED przesłaną liczbę. Polecenia przesyłamy zakończone jedynie 
znakiem CR. Przykładowy wynik działania programu przedsta-
wiono na rysunku 8.

Podsumowanie i zadanie domowe
W czasie tego spotkania dodaliśmy do naszego systemu moduł UART, 
a następnie na różne sposoby korzystaliśmy z jego funkcjonalności. 
Poznaliśmy także nieco podstaw działania tego systemu transmisji, 
a także koncepcję zastosowania bufora kołowego. Ponadto ugrun-
towaliśmy wiedzę na temat istotności atomowego dostępu do pew-
nych danych.

W ramach zadania domowego tym razem trochę nauki, ale i pi-
sania programu:

1. Należy dokładnie przeanalizować działanie bufora kołowego.
2. Należy dokładnie przeanalizować działanie systemu inter-

pretera „wiersza poleceń” (pliki cli.h oraz cli.c). Przy okazji 
poczytajcie trochę o konstrukcji jaką jest lista jednokierun-
kowa i ugruntujcie wiedzę o wskaźnikach.

3. Mając już dostępny całkiem przyjemny w obsłudze wiersz 
poleceń, należy dodać dodatkowe komendy, które umożliwią:
a. zapisanie na  wyświetlaczu liczby w  innym niż 10-

tny systemie liczbowym (obowiązkowo w  syste-
mie szesnastkowym),

a. zaświecenie dowolnej kombinacji diod LED na płytce,
a. i  trochę bardziej złożone zadanie – odczytywanie za 

pomocą polecenia, które przyciski zostały przyciśnięte 
od ostatniego sprawdzenia.

4. Na następne zajęcia zaopatrzyć się w dowolny układ z inter-
fejsem SPI, który będziecie w stanie obsłużyć. Ja osobiście 
skorzystam z układów MCP23S08 (ekspander portów I/O) 
oraz BMP280. Układ ten dostępny jest w obudowie DIP (ide-
alnej do montażu na płytce stykowej) lub w formie modułów. 
Ponadto, układ ten ma swojego bliźniaka (nawet nota kata-
logowa jest dla tego rodzeństwa wspólna), MCP23008, który 
ma interfejs I2C, który będę także wkrótce omawiać. (czuj-
nik ciśnienia i temperatury). Zaletą tego układu (BMP280), 
oprócz niskiej ceny, jest fakt iż  posiada on  2 interfejsy 
do wyboru – SPI oraz I2C. Magistralą I2C będziemy się też 
wkrótce zajmować, więc dzięki temu upieczemy dwie pie-
czenie na jednym ogniu.

Tymczasem życzę powodzenia w dalszym nawiązywaniu przy-
jaźni z naszym systemem mikroprocesorowym NIOS II i czekam 
za miesiąc, kiedy to zajmiemy się sprzętową obsługą interfejsu SPI.

Piotr Rzeszut


