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Tab. 1. Sygnały interfejsu FlexBus w  mikrokontrolerach Kinetis bez wbudowanego kontrolera LCD

Obudowa 144 wyprowa-
dzenia

104 wyprowa-
dzenia

100 wyprowa-
dzenia

81 wyprowa-
dzenia

60 wyprowa-
dzenia

64 wyprowa-
dzenia

48 wypro-
wadzenia

32 wypro-
wadzenia

Sygnały
A[29:16]
AD[31:0]
CS[5:0]

AD[31:0]
CS[5:0]

AD[31:24]
5 CS

AD[19:0]
4 CS

AD[19:0]
2 CS

AD[17:0]
2 CS N/D N/D

Tryb multiplek-
sowany

Maksymalnie do 
32 adresów.

Maksymalnie do 
32 linii danych 

= AD[31:0].

Maksymalnie do 
32 adresów.

Maksymalnie do 
32 linii danych 

= AD[31:0].

Maksymalnie do 
21 adresów.

Maksymalnie do 
16 linii danych 

– AD[15:0].

Maksymalnie do 
20 adresów.

Maksymalnie do 
16 linii danych 

– AD[15:0].

Maksymalnie do 
20 adresów.

Maksymalnie do 
16 linii danych 

– AD[15:0].

Maksymalnie do 
18 adresów.

Maksymalnie do 
16 linii danych 

– AD[15:0].

N/D N/D

Tryb niemulti-
pleksowany

Maksymalnie 
do 30 adresów 
= A[29:16] + 

AD[15:0].
Maksymalnie do 
16 linii danych 
= AD[31:16].

Maksymalnie do 
24 adresów = 

AD[23:0].
Maksymalnie do 
8 linii danych = 

AD[31:24].
Maksymalnie do 
16 adresów = 

AD[15:0].
Maksymalnie do 
16 linii danych 
= AD[31:16].

Maksymalnie do 
20 adresów = 

AD[20:0].
Maksymalnie do 
8 linii danych = 

AD[31:24].

N/D N/D N/D N/D N/D

Dodatkowe informacje:
Dodatkowe materiały i  informacje są dostępne w  portalu tematycznym 
www.KINETIS.pl.

Pamięci zewnętrzne 
i mikrokontrolery z rodziny 
Kinetis
Mikrokontrolery Kinetis wyposażono w  uniwersalny 

interfejs zewnętrznych magistral danych/adresu 
o  nazwie FlexBus. Można go wykorzystać do 

podłączenia asynchronicznych lub synchronicznych 
urządzeń I/O  (na przykład pamięci ROM, Flash, 

układów PLD) lub dowolnych innych urządzeń 
slave. Przykłady przedstawione w  artykule 

bazują na płytce TWR-MEM z  pamięcią MRAM 
podłączoną do mikrokontrolera z  rodziny Kinteis.

dane przenoszone przez grupy bajtów za pomocą liczby grup, zależnej 
od szerokości portu danych. Na rysunku 2 przedstawiono grupy baj-
tów, do których podłączona jest pamięć zewnętrzna, a także sekwen-
cyjne 32-bitowe transfery obsługiwanych rozmiarów portów w przy-
padkach, gdy przełączenia toru bajtów jest aktywne lub nieaktywne.

Typowe mapowanie zewnętrznych pamięci za pomocą in-
terfejsu FlexBus przedstawiono na rysunku 3. Zakres adresów 
0x6000_0000...0xA000_0000 jest przestrzenią FlexBus przeznaczoną 
do przechowywania programów, a 0xA000_0000...0xE000_0000 może 
być wykorzystywana jedynie do przechowywania danych.

Na rysunku 4 przedstawiono schemat blokowy systemu taktują-
cego interfejs FlexBus. Maksymalna częstotliwość taktowania FlexBus 
wynosi do 50 MHz.

Interfejs FlexBus wyposażono w  sześć niezależnych, programo-
walnych przez użytkownika sygnałów wyboru bloku obsługiwanej 
pamięci (FB_CS[5:0]), 8-/16- lub 32-bitowych portów skonfigurowa-
nych dla multipleksowanych lub niemultipleksowanych magistrali 
adresowych oraz danych. Szerokość magistral danych jest konfiguro-
walna, dopuszczalne jest stosowanie portów 8-/16- lub 32-bitowych. 
Wymiana danych może odbywać się pakietami lub słowo po słowie.

Tryb multipleksowany
Na rysunku 1 przedstawiono obsługiwane przez interfejs FlexBus 

konfiguracje szerokości magistrali adresowej oraz danych. Magistrala 
w pierwszej kolejności (jasny niebieski) wysyła adres, a dane w dru-
giej kolejności (zielony).

W tabeli 1 opisano funkcje sygnałów FlexBus dostępnych w mi-
krokontrolerach Kinetis, w zależności od ich obudowy.

Transfer pakietowy
Interfejs FlexBus może zostać skonfigurowany w taki sposób, aby 

inicjalizować cykle przesyłania pakietowego. Interfejs wyrównuje 
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Rys. 1. Tryby pracy multipleksowanej FlexBus

Uwaga!
Ze względu na potrzebę zapewnienia precyzyjnego taktowania inter-
fejsu FlexBus podczas współpracy z zewnętrznymi pamięciami, podczas 
projektowania obwodu drukowanego urządzenia docelowego należy 
wziąć pod uwagę kilka aspektów:
Każda grupa ścieżek sygnałowych musi mieć identyczne obciążenie po-
jemnościowe i indukcyjne oraz podobnie prowadzone sygnały, w celu 
zapewnienia zgodności taktowania oraz czasu propagacji sygnałów.
Sygnały kontrolne i zegarowe muszą być prowadzone punkt-punkt.
Pamięć musi być usytuowane tak blisko mikrokontrolera, jak tylko jest 
to możliwe.
W celu uniknięcia przesłuchów, sygnały adresów i komend powinny 
być odseparowane (oznacza to inną warstwę prowadzenia połączeń) 
od danych i sygnałów strobujących.

Rys. 2. Sekwencyjne 32-bitowe transfery, różne konfiguracje torów bajtów

Przykład obsługi interfejsu 
Oprogramowanie mikrokontrolera musi skonfigurować stabilny 

sygnał zegarowy taktujący interfejs FlexBus (rejestr MCGOUTCLK). 
W  poniższym przykładzie założono wartość częstotliwości sygnału 

taktującego CPU wynoszącą 96 MHz.
/* Fragment kodu. */
int MRAM_START_ADDRESS = 
0x60000000;
uint8 wdata8 = 0x00;
uint8 rdata8 = 0x00;
uint16 wdata16 = 0x00;
uint16 rdata16 = 0x00;
uint32 wdata32 = 0x00;
uint32 rdata32 = 0x00;
/* Ustawienie adresu bazowego. 
*/
FB_CSAR0 = MRAM_START_ADDRESS 
;
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/* Włączenie sygnału CS. */
FB_CSMR0 |= FB_CSMR_V_MASK;
FB_CSCR0 |= FB_CSCR_BLS_MASK // Tryb right justified
| FB_CSCR_PS(1) // 8-bitowy port.
| FB_CSCR_AA_MASK // Auto-potwierdzanie.
| FB_CSCR_ASET(0x1) // Pojawienie się sygnału wyboru 
struktury pamięci przy drugim // zboczu sygnału ze-
garowego po wykryciu adresu.
// | FB_CSCR_WS(0x1) // 1 stan oczekiwania - może 
wymagać stanu oczekiwania zależnego // od szybkości 
magistrali.
;
/* Ustatawienia maski adresu bazowego dla 512 kB 
przestrzeni adresowej. */
FB_CSMR0 |= FB_CSMR_BAM(0x7);
/* Ustawienie BE0/1 na MRAM. */
FB_CSPMCR |= 0x02200000;
/* Zegar referencyjny dzielony przez 3. 
*/
SIM_CLKDIV1 &= ~SIM_CLKDIV1_OUTDIV3(0xF);
SIM_CLKDIV1 |= SIM_CLKDIV1_OUTDIV3(0x3);
/* Konfiguracja wyprowadzeń potrzebnych 
do funkcjonowania FlexBus (Alt 5). */
/* W przykładzie tym wykorzystano ustawie-
nia niskiej siły sygnału sterującego 
transferem. */
//Adresy/dane.
PORTA_PCR7=PORT_PCR_MUX(5); //fb_ad[18]
PORTA_PCR8=PORT_PCR_MUX(5); //fb_ad[17]
PORTA_PCR9=PORT_PCR_MUX(5); //fb_ad[16]
PORTA_PCR10=PORT_PCR_MUX(5); //fb_ad[15]
PORTA_PCR24=PORT_PCR_MUX(5); //fb_ad[14]
PORTA_PCR25=PORT_PCR_MUX(5); //fb_ad[13]
PORTA_PCR26=PORT_PCR_MUX(5); //fb_ad[12]
PORTA_PCR27=PORT_PCR_MUX(5); //fb_ad[11]
PORTA_PCR28=PORT_PCR_MUX(5); //fb_ad[10]
PORTD_PCR10=PORT_PCR_MUX(5); //fb_ad[9]
PORTD_PCR11=PORT_PCR_MUX(5); //fb_ad[8]
PORTD_PCR12=PORT_PCR_MUX(5); //fb_ad[7]
PORTD_PCR13=PORT_PCR_MUX(5); //fb_ad[6]
PORTD_PCR14=PORT_PCR_MUX(5); //fb_ad[5]
PORTE_PCR8=PORT_PCR_MUX(5); //fb_ad[4]
PORTE_PCR9=PORT_PCR_MUX(5); //fb_ad[3]
PORTE_PCR10=PORT_PCR_MUX(5); //fb_ad[2]
PORTE_PCR11=PORT_PCR_MUX(5); //fb_ad[1]
PORTE_PCR12=PORT_PCR_MUX(5); //fb_ad[0]
//Sygnały kontrolne.
PORTA_PCR11=PORT_PCR_MUX(5); //fb_oe_b
PORTD_PCR15=PORT_PCR_MUX(5); //fb_rw_b
PORTE_PCR7=PORT_PCR_MUX(5); //fb_cs0_b
PORTE_PCR6=PORT_PCR_MUX(5); //fb_ale
/* 8-bitowy odczyt. */
*(vuint8*)(MRAM_START_ADDRESS + n) = 0xAC; // n=offset
/* 8-bitowy odczyt. */
rdata8=(*(vuint8*)(&MRAM_START_ADDRESS + n)); // n 
= offset
/* 16-bitowy zapis. */
*(vuint16*)(MRAM_START_ADDRESS + n) = 0x1234; // 
n=offset
/* 16-bitowy odczyt. */

Rys. 3. Obszary pamięci zewnętrznych, dostępnych za 
pośrednictwem interfejsu FlexBus

Rys. 5. Zalecane w przykładzie połączenia pomiędzy pamięcią 
MRAM i interfejsem FlexBus

Rys. 4. Schemat blokowy systemu taktującego

rdata16=(*(vuint16*)(&MRAM_START_ADDRESS + n)); // n 
= offset
/* 32-bitowy zapis. */
*(vuint32*)(MRAM_START_ADDRESS + n) = 0x87654321; // 
n = offset
/* 32-bitowy odczyt. */
rdata32=(*(vuint32*)(&MRAM_START_ADDRESS + n)); // n 
= offset

Fizyczne połączenie pomiędzy pamięcią MRAM i mikrokontrole-
rem składa się z 8 linii danych FB_D[7:0] oraz 24 linii adresowych 
FB_A[23:0]. Interfejs FlexBus połączono z pamięcią MRAM w trybie 
niemultipleksowanym (rysunek 5).

Opracowanie redakcyjne bazujące na materiałach firmy Freescale.
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http://sklep.avt.pl


