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1.

Escopo

Este presente relatório tem como objetivo apresentar um resumo breve de como funciona o
Building, Loading e o Debugging de uma aplicação usando o CubeComputer, desde a instalação dos
software ate o manuseio com o equipamento. Esse relatório foi baseado no relatório General Purpose
Onboard Computer.
2-

Conteúdo

O CubeComputer, apresentado nesse relatório, é fornecido com o software para programar e
desenvolver o código para o CubeComputer. Bibliotecas e código de teste é fornecido em um espaço
de trabalho para o usuário para começar com CubeComputer. Segue a descrição do acervo contido no
CD:
Pasta
\CubeComputerBSP\documentation
\CubeComputerBSP\eclipse
\CubeComputerBSP\installations
\CubeComputerBSP\workspace\
.\ workspace\.metadata\
.\ workspace\libraries\

3-

Conteúdo
Contém uma coleção de documentos úteis sobre o CubeComputer
Contém as configurações e os plug-ins do ambiente de integrado para
desenvolvimento do software
Contém todos os executáveis necessários para a instalação dos programas
Diretório para usar o eclipse
Contém todas as configurações para uso do Eclipse
Contém todas as bibliotecas externas para a aplicação do CubeComputer

Configurando o Software
Copie todo o conteúdo “CubeComputerBSP” para o seu ambiente de trabalho.

1.1

3.1-

Instalando o compilador

O compilador usado foi o “Sourcery CodeBench Lite for ARM/EABI”. Para instalar o
compilador, execute-o no seguinte diretório : “CubeComputerBSP\Intallations\arm-2013.05-23-armnone-eabi.exe”
Quando você for questionado, no ato da instalação, sobre a adição e/ou modificação da
variável de trabalho, deve-se escolher a opção ( Modify PATH for all users )como mostra a figura a
seguir :

Figura 1 : Opção a ser escolhida
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3.2-

Instalando o Simplicity Studio

O Simplicity Studio centraliza todas as aplicações, programas de exemplo e documentação para
o MCU usado no CubeComputer. Execute o aplicativo “Install Simplicity Studio.exe” no diretório
"CubeComputerBSP\Installations". O Simplicity Studio também irá instalar o SEGGER JLink GDB
Server, que vai ser utilizado para ligar ao MCU através da interface Jlink.
Uma vez instalado, clique em "Adicionar / Remover Pacotes" ícone, baixe e instale os produtos
EFM32 no Simplicity Studio.

Figura 2: Interface do Simplicity Studio

Figura 3 : Pacotes a ser instalados

5 / 13

CNS-MNL-SY-04-001-V00.00
Especifique o MCU correto (EFM32GG280F1024) no campo "Produto" no Simplicity Studio
para ter acesso ao Manual de Referência correta e Folha de Dados. O campo produto é marcada em
Figura 4.

Figura 4 : MCU a ser utilizado

PS: Não atualizar o firmware do MCU.
3.3-

Eclipse e o Workspace

Execute "\CubeComputerBSP\eclipse\eclipse.exe" e defina o espaço de trabalho(workspace) do
eclipse para "\ CubeComputerBSP \ workspace", como mostrado na Figura 5. Eclipse requer Java
Runtime Ambiente e exigirá que você instalá-lo antes de poder utilizar eclipse.
O ambiente eclipse já foi configurado para trabalhar com o compilador e é capaz de programar
o CubeComputer. A arquivo em PDF "AN0023 EFM32 eclipse toolchain" descreve como eclipse foi
instalado e é fornecido no diretório "Documentation".

6 / 13

CNS-MNL-SY-04-001-V00.00

Figura 5 : Área de desenvolvimento do Eclipse

4-

Building, Loading e Debugging uma aplicação

1. Abra o Eclipse e clique em Build Project que se encontra em:
Project – Build Project
2. Certifique-se que tanto o J-Link debugger está conectado ou o kit Starter é configurado como
um debugger. O link a seguir, mostra como conectar o kit start como debugger:
http://community.silabs.com/t5/32-bit-MCU/Debugging-with-the-EFM32-StarterDevelopment-Kits/m-p/97969#M3
3. Abra o Simplicity Studio e clique em Kit Manager application
4. Defina o modo do debugger do kit starter, se você estiver usando um kit inicial para programar
o CubeComputer. Certifique-se que o starter kit "Debug Mode" está definido para "OUT",.
Certifique-se de que o LED "DEBUG OUT" está ligado, no MCU, conforme a figura 6.

Figura 6 : MCU em modo Debug OUT
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5. Verifique se o CubeComputer está recebendo 3,3 V de alimentação. Consulte o datasheet para
obter detalhes sobre as conexões para alimentação e terra.
6. Ligue o cabo UART no P101. Consulte o datasheet para obter detalhes sobre os pinos.

Figura 7 : Conexão dos equipamentos

7. Certifique-se que o GDB Server esta conectado e funcionando, como a figura a seguir :

Figura 8 : Configuração do GDB Server

8. Inicie a configuração debugger para o MCU e execute o aplicativo no modo debugger:
Run – Debug History – Source
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5-

Source Application Overview

O código main.c contém um aplicativo de teste simples que mostra o uso da biblioteca
de driver para operar os diferentes periféricos e subsistemas de CubeComputer.
O projeto de origem contém um programa simples que pode ser usado como uma base
para o desenvolvimento do software. O programa consiste em 3 partes:

5.1-

Background.c
Este arquivo contém as rotinas de serviço de interrupção (IRQs) para as tarefas de fundo
responsáveis pela segurança do subsistema do Cubecomputer, como o circuito anti-latchup,
watchdog interno/externo e correção e detecção de erros da SRAM.

5.2-

Comms.c
Este arquivo contém os IRQs para os periféricos de comunicação, como UART, I2C e
CAN. Um exemplo de protocolo unificado (Tabela 1) foi implementado entre os diferentes
periféricos Comms. Isso permite que o usuário possa se concentrar apenas na atualização e
processar as diferentes mensagens de telecomando e telemetria.

Message Type

ID

Data direction

Telecommand

0x00 – 0x7F

Data Received

Telemetry

0x80 – 0xFF

Data Transmitted
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5.3-

Test.c
Um resumo de todas as sub-rotinas de teste estão listados abaixo na tabela abaixo:

Subroutine

Descrição

TEST_RTC()

Testa o clock para a saída UART.

TEST_EBI()

Testa a interface de barramento externo através da leitura e escrita para todos os
módulos de memória externos e produz os resultados na UART.

TEST_I2C()

Testa a interface I2C, lendo e escrevendo para um módulo externo EEPROM I2C
de saída e os valores ao longo do UART. O EEPROM não é fornecido com o
CubeComputer.

TEST_ADC()

Testa a interface analógica – digital por amostragem dos canais de tensão,
corrente e temperatura e os valores de saída na UART.

TEST_microSD() Testa a interface para cartão micro SD, abrindo um arquivo de texto e escrevendo
um string dentro dele.

A função TEST_I2C () exige que o I2C seja iniciado no modo master. Exige também que o
EEPROM externa seja ligado ao CubeComputer. A função também precisa de ser adicionados à lista
de comando comms.c a ser chamado pelo usuário através do link UART.
Os seguintes hardwares são recomendados para as funções de teste:

5.4-



ST M24C64 I2C externo EEPROM.



BV4221-V2 USB para conversor de I2C.



UM232R UART ao conversor USB.

Test.c
Este é o lugar onde o usuário deve adicionar o código do aplicativo. O loop principal ",
while ()" deve ser visto como o ciclo do software de vôo que é executado todos os comandos
em "x", onde "x" é a quantidade de segundos. Dentro entre malhas de controle, o MCU deve
esperar em um estado de baixa energia pronto para processar qualquer telecomando a ser
recebido.
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6-

Criando um software customizado

O CubeComputer é baseada em torno da Energia Micro MCU EFM32GG280F1024.
Isto é, portanto, possível desenvolver software personalizado para o CubeComputer usando
alguns drivers, notas de aplicação e programas de exemplo disponíveis no Micro Energia
(agora Silicon Labs) website. O usuário pode incentivar a usar o projeto fonte como ponto de
partida, para minimizar o tempo de instalação, e usar a biblioteca BSP fornecido na medida do
possível.

6.1-

Restrições do Hardware
Ao criar um aplicativo personalizado é sempre importante levar em consideração as
limitações de hardware, configurações essas que serão mostradas na tabela a seguir:
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6.2-

PiggyBack Header
A PBH (PiggyBack Header) permite ao usuário criar hardware personalizado que pode
ser conectado diretamente ao CubeComputer. A pinagem e funcionalidade dos pinos de
cabeçalho PBH estão descritos na Tabela a seguir.

6.3-

Makefile
Ao criar software personalizado para o CubeComputer, certifique-se de adicionar esses
arquivos para o lista de C-arquivos no makefile localizado em "\ CubeComputer \ workspace \
Source \ CodeSourcery \". E se os arquivos .c e .h não estão localizados na pasta de origem do
projeto, o seu caminho de inclusão deve também ser adicionado no makefile.

12 / 13

CNS-MNL-SY-04-001-V00.00
7. Documentação útil

A documentação a seguir é útil na compreensão e funcionamento do CubeComputer e
seus subsistemas. Estes documentos podem ser encontrados na subpasta documentação no
CubeComputer pacote suporte placa: "\ CubeComputerBSP \ documentation \".


MCU EFM32GG Reference Manual MCU EFM32GG280 Datasheet



AN0023 EFM32 Eclipse Toolchain



AN0062 EFM32 Programming guide



AN01 CubeComputer Bootloader



CubeComputer Data Sheet



CubeComputer CAN Documentation



External Watchdog Data Sheet



CubeComputer System I2C Health Check

13 / 13

