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 چکیده

یک تراشه  TMS320DM355مطالعاتی انجام دادیم. تراشه  TMS320DM355در این پروژه بر روی طراحی برد با تراشه 
تراشه های مناسب برای کارهای ئه شده است. خانواده داوینچی بوده و در خانواده داوینچی این شرکت ارا TIمحصول شرکت 

پردازشی تصویر و ویدئو هستند که در این راستا بهینه سازی شده اند. حال برای کاربردهای این حوزه، تراشه ی 
TMS320DM355 ن تراشه با بررسی تمامی داده های موجود درباره نحوه یکی از بهترین تراشه ها است. به جهت استفاده از ای

برد نمونه به همراه داده  2کار با این تراشه، تالش کردیم تا به برخی از نکات طراحی برد برای این تراشه دست یابیم. در این پروژه 
نتی حث و پرسش و پاسخ های اینترمورد بررسی جزء به جزء قرار گرفته است. همچنین با استفاده از سایر مبا TIهای فنی شرکت 

حداقل های شماتیک و مهم ترین نکات آن ها مشخص شده است. این نکات می توانند مبنای طراحی شماتیک برد بر مبنای 
 این تراشه و سایر تراشه های هم خانواده آن ها قرار گیرد. 
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 مقدمه -1-1

کنیم. همچنین در این فصل توضیحاتی ذکر می ن و روش مورد استفاده را اختصاراپروژه، ضرورت اجرای آدر این فصل اهداف 
را در ادامه   CISC و RISC یدو طراحو تاریخچه آن ها داده می شود.  ARMدر خصوص ساختار درونی تراشه های بر مبنای 

ردازیم. همچنین به انواع طراحی های ارائه شده بر مبنای مطرح می کنیم. پس از آن به ساختار سیستم بر روی یک چیپ می پ
ARM  .بخش پایانی این فصل نیز به خانواده داوینچی شرکت و سیستم عامل های مناسب آن ها نیز اشاره می کنیمTI  و به

 توضیح داده می شود.  TMS320DM355خصوص تراشه مورد بحث در این پروژه یعنی 

 

 ضرورت تحقیق -1-2

می  TIامروزه تراشه های ترکیبی با کاربرد اختصاصی سهم عمده ای از تولیدات شرکت های معتبر این عرصه همچون شرکت 
باشند. بدین معنی که شرکت های تولید کننده با بررسی نیازهای تخصصی بازار اقدام به طراحی و تولید تراشه های با واحد های 

تای کاربردهای تصویر و ویدئو تراشه های خانواده داوینچی را ارائه کرده است. این در راس TIمختلف داخلی می کنند. شرکت 
تراشه ها با بهره مندی از هر چیزی که یک سیستم تصویری نیاز دارد به بهترین انتخاب برای تولید این تجهیزات تبدیل شده اند. 

نه است که به جای استفاده از مجموعه ای از تراشه های بنابراین به منظور کار بر روی سیستم های ویدئویی یا تصویری عاقال
استفاده کنیم. به همین منظور آشنایی  TI، از تراشه های اختصاصی FPGAجداگانه در کنار هم، و یا پیاده سازی سیستم بر روی 

 و کار با این تراشه ها الزامی به نظر می رسد. 

 

 اهداف تحقیق -1-3

کار کنیم. بدین معنی که بتوانم به بخشی از دانش  TMS320DM355در این پروژه قصد داریم که بر روی طراحی برد با تراشه 
استفاده از این تراشه دست یابیم و راه را برای استفاده های پیشرفته تر بعدی از این تراشه و یا سایر تراشه های هم خانواده اش 

ایست تحقیقات گسترده و متنوعی درباره کار با این آی سی انجام پذیرد تا شاید بتوان با راحتی بیشتر هموار سازیم. بنابراین می ب
با آن ها کار کرد. قطع به یقین نمی توان بر تمام بخش های کاربردی این آی سی و جزئیات آن واقف شد بنابراین سعی شده است 

با  س به سراغ مهمترین قابلیت این تراشه رفته تا دستیابی به توان فنی کارکه بتوان گامی هر چند کوچک در این راستا برداشت. پ
آن بتوان مطمئن شد که راه اندازی سایر بخش های آن نیز میسر می باشد. هدف اصلی در نظر گرفته شده برای این پروژه طراحی 
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پردازش تصویر می باشد. پس در روند  ترین برد برای نصب سیستم عامل بر روی این آی سی و انجامترین و عملیاتیساده
 طراحی تمامی توجه را معطوف به این امر کرده و بر حول این محور تصمیم گیری می کنیم.

 

 روش تحقیق -1-4

در راستای دستیابی به اهداف پروژه  می بایست از تمامی منابع اطالعاتی مفید بهره برد. یکی از مهمترین منابع اطالعاتی مفید، 
ساخته شده با مصارف آموزشی برای این تراشه می باشد. هر چه دسترسی به این بردها بیشتر باشد می توان سریع تر به بردهای 

اهداف پروژه دست یافت. پس یکی از الویت ها تهیه این بردها می باشد. در صورتی که این امر مقدور نباشد تنها بایستی به 
 ه کرد.نقشه ها و متون فنی مرتبط با آن ها بسند

همچنین بخش عمده ی دیگری از دانش استفاده از این تراشه را می بایست از درون مباحث کانون های علمی اینترنتی بدست 
آورد. البته اکثر این مباحث مستقیما قابل استفاده نیست و به دلیل تفاوت هایی که ممکن است در حوزه کاربرد آن ها وجود داشته 

 های بعدی راهنما باشند.جووای جستباشد، تنها می توانند بر

پس از جمع آوری داده های موجود، به مرحله بررسی و طراحی می رسیم. الزم به ذکر است که بهترین منبع مطالعاتی، متون 
فنی خود شرکت سازنده این تراشه می باشد. در این متون تمامی مواردی که در طراحی می بایست رعایت شود، ذکر شده است. 

 لبته این مطالب اندکی با حوزه مطالب کاربردی فاصله داشته و در کنار منابع دیگر قابل استفاده می باشد. ا

 بنابراین پس از مطالعه و بررسی اطالعات موجود، می بایست اشتراکات آن ها را بع عنوان اصول طراحی جمع بندی کرد. 

 

 ARMمعرفی معماری  -1-5

ARM  یک معماری برای پردازنده های کامپیوتری است که بر طبق طراحیRISC CPU  توسط کمپانی انگلیسیARM 

Holdings  بیتی را پردازش کرده و تا کنون  64بیتی یا  12میالدی طراحی شده است. این معماری دستوالعمل های  82در دهه
پردازنده ها نیست و تنها گواهی نامه استفاده از معماری های  در حال توسعه و گسترش می باشد. این شرکت خود تولید کننده

این پردازنده از تعداد بسیار کمتری  RISCبه دلیل طراحی بر مبنای   طراحی شده را به سایر تولیدکنندگان نیمه هادی می فروشد.
دارند. در واقع در معماری آرم برا  دارند و به همین دلیل مصرف بسیار کمتری X86از ترانزیستور نسبت به پردازنده های رایج 

به کار رفته در پردازنده های  x86هزار ترانزیستور نیاز است در حالی که در معماری  15هسته اصلی پردازشگر در حدود 
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 های اینتل و یا ای ام دی میلیون ها ترانزیستور نیاز است. در نتیجه پردازنده های مبتنی بر معماری آرم کمتر مصرف میشرکت
 کنند، کمتر داغ می کنند و نیازی به فن برای خنک شدن نیز ندارند. 

همین امر موجب شده است که این طراحی کاربرد بسیار زیادی در دستگاه های پرتابل پیدا کند و نقش عمده ای در پیشرفت 
توسط شرکت های  ARMاری دستگاه هایی از قبیل تلفن های هوشمند داشته باشد. به طور کلی پردازنده های مبتنی بر معم

سازنده آی سی به همراه برخی امکانات جانبی در پکیج های متنوعی ارائه می شود و هر شرکت آی سی مختص خود را با از 
و ...  TI  ،ST microelectronis  ،Samsung   ،Philipsطراحی می کند. برای مثال شرکت های  ARMاستفاده از هسته  

از این معماری در تراشه های  Appleعرضه می کنند.  و یا شرکت  ARMعی بر مبنای هسته هر کدام آی سی های متنو
اختصاصی خود استفاده می کند و انویدیا در پردازشگر های تگرا و شرکت کوالکام در پردازنده های اسنپ دراگون از این معماری 

 بهره می برند.

رشد فزاینده ای دارد. امروزه به لحاظ تعداد، آرم گسترده ترین معماری در حال  به دلیل مزایای باال، میزان استفاده از این معماری
استفاده در پردازنده ها در سطح جهان می باشد. همانطور که پیش تر ذکر شد؛ مصرف پایین این معماری را بسیار محبوب کرده 

 میلیارد بوده است. 32، 2231سال  ه این میزان درتولید شده است در حالی ک 2234میلیار پردازنده آرم در سال  52است. بیش از 
ه د کیکنید تصور میرا وارد بازار کنند. شا ین معماریبر ا یارد ابزار مبتنیلیم 7.9توانستند  ARM انیمشتر 2111در سال 
ال ن سیکه در همد یشوند، اما جالب است بدانیهوشمند بکار گرفته م یهاتنها در تبلت و تلفن ARM بر یمبتن یهاپردازنده

تال و یجید یهاونیزیدرصد تلو 01، حدود (HDD)سخت  یهاسکیدرصد د 91ا، یهوشمند دن یهادرصد تلفن 99ش از یب
 ARM یبر معمار یمبتن یهال مجهز به پردازندهیموبا یوترهایدرصد کامپ 21کروکنترلرها و یدرصد م 19ها، باکستاپس

ها لتهوشمند و تب یهارا تجربه کرده است، چون بازار تلفن یریالعاده چشم گسال رشد فوقن آمار در این یاند. بدون شک ابوده
 داشته است.  یاشرفت قابل مالحظهیپ

ARM  ا حق اختراع، درآمد یاز یون دالر از بابت حق امتیلیم 160.1و در گزارش ساالنه خود اعالم کرد که  2116در سال
بدست آمده  ARM بر یارد دستگاه مبتنیلیم 2.09ن شرکت در یا یاستفاده از معمار یگواهفروش   ن مبلغ از بابتیداشته که ا

ن است و براساس یانگین رقم میدالر درآمد کسب نموده، اما ا 1.167 یبابت هر گواه ARM Holding یعنین یاست. ا
 تر است.د گرانیجد یمعمار تر وارزان یمیقد یهاها متفاوت خواهد بود. مثال هستهمختلف و نوع هسته یهانسل

ون دالر درآمد بدست یلیم 119.5ک به یهسته پردازنده، نزد یاستفاده از طراح ین شرکت از بابت گواهیا 2116اما در سال 
 یب بابتهر گواهین ترتیساخته شده بودند که به ا ARM یهسته ها یپردازنده براساس معمار 69آورده است. در آن سال 

ها باشد و براساس نوع و نسل هستهین میانگیزبصورت مین عدد نیون دالر درآمد کسب کرده است. ایلیم 1.80پردازنده مبلغ 
 .متفاوت خواهد بود
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 یه از معماری این شرکت در ابزارهابابت استفاد یکیدو نوع درآمد دارد  ARM یاز معمار ARM Holding در واقع شرکت
 یر معمارب یبابت هر پردازنده مبتن یگریآورد و دیبدست م یمبلغ یگریا هر ابزار دیا تبلت ی مختلف که بابت هر تلفن

 درصد درآمد 61ک به ینزد 2116کند. در سال یافت میون دالر دریلیم 2ن حدود یک رقم نسبتا سنگیز ین ARM یهاهسته

ARM یساخت پردازنده براساس معمار یدرصد بابت گواه 01از و یاز بابت حق امت ARM بوده است. 

 

   RISC معماری -1-6

RISC  که مخفف Reduced instruction Set Computing از  یا مجموعه دستورات ساده شده است در واقع نوعی
تورات دس یدن به اجرایدستورات است که منجر به بازده باال و سرعت بخش یه و اساس آن، ساده سازیاست که پا CPU یطراح

 که براساس ین معمارین و معروفترینامند. مهمتریم RISCد را شویساخته م ین طراحیکه براساس ا یاده»پرداز شود.یم

RISC شده،  یطراحARM  با نام یگرید یسک، طراحیاست. درست نقطه مقابل ر CISC  وجود دارد که مخففComplex 

Instruction Set Computing  یده است که معماریچیدستورات پا مجموعه یx86  شده و پردازنده  ینتل براساس آن طراحیا
 ها از آن بهره می برند . تاپو لپ یزیروم یوترهایکامپ

ن موضوع اشاره داشت که یه او به ایشکل گرفت، نظر 1970و در سال  IBM از ین بار توسط جان کوکیاول RISC یده اصلای
ساخته شده  یهاهستند. پردازنده یرضروریگر، دستورات غیدرصد د 81از دارد و یاز دستورات ن درصد 21وتر تنها از یک کامپی

ز کم یساخت آنها ن از دارند ویز نین یستور کمتریب به ترانزین ترتیکنند به ایم یبانیپشت یاز دستورات کم ین طراحیبراساس ا
 ند. کیدستورات را پردازش م یمتر، پردازنده در زمان کمتردستورات ک یستورها و اجراینه است. با کاهش تعداد ترانزیهز

 یستمیدر واقع س RISC یشوند، اما مفهوم کلیبه مراتب در انواع و اقسام ابزارها بکار گرفته م CISC و RISC یهر دو طراح
که در آن دستورات  CISC شود، درست برخالفینه شده پرداخته میاست که در آن به پردازش دستورات کوچک و به شدت به

 یره و اجرایبه حافظه و ذخ یز در نحوه دسترسین  CISCو  RISC نیعمده ب یهااز تفاوت یکیشوند. یده ارسال میچیپ
قابل انجام است و به عنوان  یخاصل یهاق دستورالعملیبه حافظه تنها از طر یسک دسترسیدر ر .آن است یاطالعات بررو

 به حافظه دسترسی داشت.  ADDتور توان از بخشی از دسمثال نمی 

ساخت  یبرا RISC یره از طراحیو غ Intel i860, AMD 29k, ARC از جمله یگریار دیبس یهاشرکت ARM عالوه بر
 RISC بر یمبتن ین معماریتربه عنوان برجسته ARM یها، معمارکنند، اما به لطف گسترش تلفن و تبلتیپردازنده استفاده م

 .شودیشناخته م

 



6 

  CISCمعماری-1-7

شتر یبه تعداد ب ازیل نین دلیده است به همیچیسک است و پردازنده قادر به پردازش دستورات پیقا برعکس ریسک اوضاع دقیدر س
رنامه ن است که بیا ین طراحیپشت ا یده اصلیتر دارد. امتیگران ق یهاتر و پردازندهدهیچیپ ین طراحیستور و همچنیترانز

نتل و یا یبانیارجاع دهند. به لطف پشت  CPU تر بهد کنند و دستورات را سادهیخود را تول یبتوانند نرم افزارها ترسان سادهینو
 .بهره بردند ین طراحیبر ا یوترها از پردازنده مبتنیبه شدت محبوب شد و تمام کامپ  CISCدکنندگان نرم افزار، یتول

ستورات تواند دیسک میسک به اندازه سیقت ریست اما در حقیاد نیدستورات ز یسک قادر به اجرایکنند که ریتصور م یبرخ
ک فرمت صادر یقا یک فرمت، دقیتمام دستورات با  RISC ن است که درین دو در این تفاوت ایمختلف را اجرا کند اما مهمتر

ک دستور را یکل، پردازنده یسک در هر سیکشد، معموال در ریک زمان مشخص طول میشوند و پردازش تمام دستورات یم
 .کندیاجرا م

 یشوند، مثل اعداد اعشاریکباره پردازش میمختلف به  یاز دستورات بصورت فشرده و با آدرس ده یامجموعه CISC اما در
از یشوند و نیعتر اجرا میتر هستند پس سرساده  RISCکه دستورات در  ییوجود ندارند. از آنجا RISC یم که در طراحیا تقسی

 یابزارها یا براکمتر است که آن ر یتر و فضانییکمتر، مصرف پا یدما یستور کمتر هم به معنیدارند، ترانز یستور کمتریبه ترانز
 .کندیل مناسب میموبا

ز ین ده رایچیدستورات پ یداشته و اجرا یریگشرفت چشمیگذشته پ یهاسال یط RISC یبر طراح یمبتن یهاپردازنده یمعمار
اند. الزم ردهدا کیش پیگرا ین معماریبر ا یمبتن یافزارهاز به سمت ساخت نرمین یدکنندگان نرم افزاریکرده است و تول سریم

 .بردندیبهره م RISC بر یز از پردازنده مبتنیه مک نیاول یوترهاید که کامپیاست بدان

باشند اما در ین میهستند و قادر به پردازش امور سنگها RISCتر از عتر و پرقدرتیار سریبس CISC یهااما در واقع پردازنده
 RISC افزار است و درسخت یتمرکز بررو CISC کنند. درید میز تولین یشتریب یتر بوده و دماتر، پرمصرفمتیقعوض گران

کرده  افزار دستورات را سادهنرم RISC در یشوند ولیده به پردازنده ارسال میچیدستورات بصورت پ CISC افزار، درنرم یبررو
کند و پردازنده دستورات ساده را به ین دستور ساده به پردازنده ارسال میده را در قالب چندیچیات پیک عملیو بهعنوان مثال 

 مربوط به یکدها یتر ول یطوالن RISC سازگار با یافزارهانرم یگرداند. پس کدهایجه را باز میسرعت پردازش نموده و نت
برنامه  iOS اید یاندرو یست که مثال اگر قرار است براین معنا نین بدیالبته ا .تر هستنددهیچیتر و پکوتاه CISC یافزارهانرم
تورات لرها کدها را به دسید، در واقع کامپایکن یسیآن کد نو یندوزیوتر ویشتر از معادل کامپید چند هزار خط بید بایسیبنو

 شود.یمتوجه نوع پردازش دستورات م یس به سختیو برنامه نو کنندیل میاد تبدیکوچک ز
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 جمع بندی و نتیجه گیری -4-4

. در هریک از این گزارش ها به جزئیات یک روند طراحی اشاره شده در این پروژه گزارش های فنی بسیار متعددی مطالعه شد
را مشخص کرده و  TMS320DM355ای ترین نکات طراحی شماتیک برد برای تراشه است. پس از مطالعه، مهمترین و پایه

ملیاتی ی کاربردی و عای برد بر مبنای دستیابی به ساده ترین طراحآن ها را به صورت خالصه ارائه کردیم. گزینش اجزای پایه
بوده است. در واقع با استناد به گزارش های فنی عملی بردهای نمونه، صحت اطالعات و راهنمایی های فنی موجود در گزارش 
های فنی تائید عملیاتی نیز شده اند. یعنی اگر در دیتاشیت تراشه، فرآیندی برای راه اندازی ذکر شده، در صورت برآورده کردن 

رود با تکیه بر اطالعات ارائه شده در را و اجرای صحیح آن، در راه اندازی تراشه نیز مشکلی نخواهد بود. انتظار میملزومات اج
 این پروژه بتوان روند اجرایی ساخت برد راه انداز برای این تراشه و سایر تراشه های خانواده داوینچی انجام شود.
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