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Abstrakt — Rýchle konvertovanie analógových signálov ešte nemusí zaručovať jeho následné rýchle 

spracovanie. Keďže rýchlosť je v súčasnosti nevyhnutnou časťou spracovania signálov, je potrebné 

zabezpečiť čo najrýchlejšie ukladanie dát do pamäte. Sériová komunikácia SPI patrí medzi najrýchlejšie 

a najvyužívanejšie rozhrania na prenos dát medzi mikrokontrolérmi alebo medzi mikrokontrolérom 

a inými perifériami. Aj napriek tomu, že SPI dosahuje vysoké rýchlosti prenosu dát, je možné túto 

rýchlosť ešte viac zvýšiť využitím radiča DMA, teda priameho prístupu k pamäti. Tento článok popisuje 

logickú analýzu sériového prenosu dát linkou SPI. 
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Abstract — Fast conversion of analog signals may not warrant its fast signal processing. The speed is 

nowadays essential part of signal processing, therefore is needs ensure the fastest data saving to the 

storage.  The SPI serial communication is one of the fastest and most used interfaces for data transfer 

between microcontrollers or between microcontroller and other peripherals. Even through SPI achieves 

high data rates, this speed can be further enhanced by using the DMA controller, that is, direct access to 

memory. This article describes the SPI serial data communication. 
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I. ÚVOD 

V niektorých situáciách, kedy potrebujeme v čo najrýchlejšom čase odosielať veľké množstvo dát 

medzi mikrokontrolérmi, môže rozhodujúcu úlohu zohrávať spôsob komunikácie. V prvom rade je 

vhodné zvoliť správe  rozhranie, a teda či dáta budeme odosielať synchrónne pomocou pravidelných 

hodinových impulzov, alebo asynchrónne ako je to v prípade rozhrania UART. Je jasné, že rýchlejší 

spôsob odosielania dát je synchrónny mód, preto v tomto článku budeme hovoriť o synchrónnej 

komunikácii SPI. Popíšeme klasický spôsob odosielania a prijímania dát sériovou linkou SPI. Pri 

odosielaní dát použijeme časovač, ktorým budeme merať čas, za ktorý odošleme 200 hodnôt. Na 

prenesených údajoch vykonáme logickú analýzu, kde rozoberieme rýchlosť odosielania dát a taktiež 

oneskorenie medzi odoslanými údajmi.  

http://www.jiee.eu/
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II. MIKROKONTROLÉRY STM32F4 A ROZHRANIE SPI 

 

Rozhranie SPI: 

 Rozhranie SPI je komunikačné rozhranie určené na prenos údajov na krátke vzdialenosti, 

predovšetkým medzi mikrokontrolérmi alebo senzormi a mikrokontrolérom. Toto rozhranie sa 

vyznačuje architektúrou master-slave s jedným zariadením master a viacerými slave zariadeniami. 

Rozhranie komunikuje plne-duplexným alebo polo-duplexným synchrónnym módom odosielania 

a príjmu dát, pričom synchronizáciu zabezpečujú synchronizačné hodinové impulzy generované 

Master zariadením. 

 
Obr. 1 Architektúra rozhrania SPI [2]  

 

Mikrokontroléry STM32F446RE disponujúce plnou sadou DSP inštrukcií obsahujú 4 SPI 

rozhrania, z čoho dve tieto periférie pracujú s rýchlosťou 45 Mbit/s a ďalšie dve periférie s rýchlosťou 

odosielania a príjmu dát 22,5 Mbit/s. To znamená, že v rýchlejšom prípade je možné za jednu 

sekundu odoslať/prijať 45 000 000 bitov. Keďže každým hodinovým impulzom periférie SPI sa 

odošle jeden bit, vieme určiť, že periférie pracujú na frekvencii 45 MHz a 22,5 MHz. Spomínaný 

počet prenesených dát je však možné dodržať len v prípade, že dáta budú odosielané a prijímané 

pomocou radiča DMA, ktorý ma za úlohu riadiť odosielanie a príjem dát cez SPI. V prípade, že dáta 

nebudú odosielané pomocou radiča DMA, teda periféria SPI nebude mať priamy prístup k pamäti, ale 

ukladanie dát bude sprostredkované procesorom, počet prenesených dát za sekundu rapídne poklesne. 

V nasledujúcich kapitolách bude uvedené a prakticky vysvetlené, prečo k takémuto poklesu rýchlosti 

dôjde, a bude vykonané odmeranie rýchlosti prenosu dát bez použitia DMA [1]. 

 

III. SPI BEZ RIADENIA DMA  

 

Ako bolo spomínané, v predchádzajúcej kapitole, údaje odosielané/prijímané rozhraním SPI je 

možné praktizovať s použitím radiča DMA alebo bez  DMA. V prípade odosielania, resp. prijímania 

dát bez DMA bude za každým odoslaným/prijatým údajom generované prerušenie, počas ktorého sa 

prijaté dáta budú ukladať do pamäte mikrokontroléra. Ukladanie dát a samotné prerušenie trvá určitý 

čas, ktorý značne ovplyvní trvanie celkového odoslania/príjmu väčšieho počtu údajov.  

 

V nasledujúcom príklade bude uvedené nastavenie periférie SPI a vytvorenie funkcie, kde sa bude 

odosielať a zároveň prijímať 200 hodnôt z iného slave zariadenia. Celkový čas bude meraný pomocou 

časovača, a to od začiatku odosielania/prijímania dát, až po posledný 200-stý údaj.    
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V prvom kroku použitia rozhrania SPI je potrebná a nevyhnutná jeho správna konfigurácia. Je 

potrebné zvoliť rýchlosť prenosu dát, nakonfigurovať mikrokontrolér ako master či slave zariadenia 

a pod.  

 
Obr. 2 Konfigurácia rozhrania SPI 

 

Ako je možné vidieť na obrázku Obr. 2, začiatok inicializačnej funkcie spi_config() tvorí 

konfigurácia módu pinov PA4, PA5, PA6 a PA7. Pin PA4 je ako jediný nakonfigurovaný na mód 

výstupného pinu, ktorý slúži ako SS pin na výber slave zariadenia. Ostatné piny sú nakonfigurované 

na mód alternatívnych funkcií. Register AFR ich konkrétne definuje ako piny rozhrania SPI1. Keďže 

komunikácia sa začína odoslaním log.0 na SS pin slave-u, tak je potrebné zabezpečiť, aby SS pin 

mastra ostal v nečinnom stave, na logickej úrovni 1. To sme zariadené pomocou aktivovania pull-up 

rezistora na SS pin mastra, teda na pine PA4. V nasledujúcich nastaveniach SPI bolo potrebné povoliť 

taktovacie impulzy periférie a pomocou bitu BR nastaviť rýchlosť odosielania dát. V tomto prípade 

bola zvolená rýchlosť 45 MHz, teda počet prenesených dát 45 Mbit/s. [1] 

Bitom CPHA je nastavenýe začiatok odosielania údajov. Tento bit blízko súvisí s bitom CPOL, 

ktorým sa nastavuje polarita hodín v nečinnom stave. Ak je tento bit nastavený na 0, na pine SCK je 

v nečinnom stave logická úroveň 1, pričom komunikácia začína zmenou tohto bitu na log. 0. 

V opačnom prípade, teda ak je CPOL nastavený na log. 1, v nečinnom stave je na pine SCK nastavená 

log. 0 a dáta sa začínajú prenášať zmenou tohto stavu na log.1.   

 

 
Obr. 3 Význam bitu CPOL a CPHA [2] 

 

Podľa Obr. 3 je možné vidieť akú úlohu zohrávajú bity CPHA a CPOL. Týmto spôsobom je možné 

CPHA = 0 
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zvoliť jednu zo štyroch možností kombinácie polarity „clocku“ a štartu odosielanie dát. Bitom DFF 

nastavujeme rámec prenesených dát. V prípade nastavenia tohto bitu na log.0 je zvolený 8-bitový 

rámec. Ak je bit DFF nastavený na log.1, môžeme odosielať až 16-bitové slovo. Nastavením log.0 na 

bit LBSFIRST, ako je to v našom prípade, je zabezpečené že dáta sa budú odosielať od 

najvýznamnejšieho bitu po bit s najmenšou váhou. V opačnom prípade bude bit LSB odoslaný ako 

prvý. Bitom MSTR a jeho nastavením na log.1 zvolíme danú perifériu ako master. Teda zariadenie, 

ktoré je nadradené, generuje hodinové impulzy a zároveň vyberá, ktorému slave zariadeniu chce 

odoslať dáta. Bity SSM a SSI sú nastavené na log.1, čo znamená, že predefinovaný pin SS nie je 

využívaný, a teda je softvérovo nečinný. Povolenie prerušení pri prípadnom prijímaní dát zabezpečuje 

bit RXNEIE. Bit SSOE slúži na povolenie niektorého z konfiguračne výstupných pinov vykonávať 

funkciu SS pinu. Posledným konfiguračným príkazom SPI je bit SPE čím zapneme perifériu. 

Nakoniec je potrebné povoliť globálne prerušenia NVIC pre perifériu SPI1, čím povolíme 

vykonávanie obsluhy prerušení pri prijímaní dát.  

 

 
Obr. 4 Funkcia odosielania a príjmu dát komunikačným rozhraním SPI  

 

Funkcia na Obr. 4 predstavuje odosielanie a prijem dát. Táto funkcia obsahuje tri parametre a to: 

voľbu SPI1 – SPI4, premennú obsahujúcu údaje, ktoré majú byť odoslané, voľbu  SS pinu - voľbu 

slave zariadenia a počet prenesených údajov.  

Prijaté dáta sa ukladajú do poľa data_rec . Pri poslednom prijatí dát, v našom prípade 200 

odoslaní/prijatí, uložíme hodnotu časovača do premennej time_of_transmitt, vypneme časovať 

a prijaté dáta spolu s časom celkového prenášania dát.  

 

Po odmeraní dĺžky prenosu dát medzi master a slave zariadeniami bez použitia radiča DMA  sme 

zistili nasledujúce informácie. Odosielanie 200 hodnôt s rýchlosťou 45 Mbit/s trvalo pri použití 32-

bitového časovača pracujúceho na frekvencii 90 MHz s nulovou predeličkou 16 409 hodinových 

impulzov časovača. To znamená, že podľa vzorca (1), je celkový čas prenosu dát 182,322 µs. 

 

_ 16409
182,32

_ 90000000

_ 1 0 1

hodnota CNT
čas s

frekvencia časovača

hodnota predeličky

  

 

 (1) 

   

 

Uvedený výsledok merania dĺžky času prenesenia 200 hodnôt sériovou linkou SPI bez použitia 

DMA je možné vidieť na obrázku Obr.5. 
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Obr. 5 Výpis prenesených dát sériovou linkou SPI a dĺžka prenášania dát 

 

V teoretickej rovine uvažujeme, že pri prenosovej rýchlosti 45 Mbit/s by sme mali 200 hodnôt 

preniesť za 71,111 µs. Tento teoretický čas je, v pomere s nameraným časom, veľmi odlišný. Ak 

vieme, že pin SCK periférie SPI je nastavený správne, a naozaj sa dáta prenášajú na frekvencii 45 

MHz, tak ako je možné že sme zaznamenali takýto rapídny pokles rýchlosti prenosu dát? 

Z nameraného času prenesenia dát vieme vypočítať frekvenciu odosielania/príjmu. Výpočet je 

uvedený v rovnici (2). 

 

6

1 1
16 200 17,552

182,32 10prenosu

f DFF N MHz
t 

      


   (2) 

 

Parameter tprenosu udáva časovú hodnotu celkového prenášania dát, parameter DFF predstavuje 

dátový rámec, ktorý sme zvolili pri konfigurácii SPI (v našom prípade 16-bitový). Posledný parameter  

N predstavuje celkový počet prenesených dát. Z toho vyplýva, že frekvencia prenášaných bitov je 

17,552 MHz. Táto frekvencia je v porovnaní s nastavenou 45 MHz frekvenciou primalá, preto je 

potrebné osciloskopicky odmerať skutočnú frekvenciu prenosu dát.  

 

 
Obr. 6 Logická analýza prenášania dát rozhraním SPI 

 

 

Logická analýza zosnímaného priebehu prenášania dát sériovou linkou SPI pri frekvencii 45 MHz 

poukazala na to, že prenos údajov sa uskutočňuje rýchlosťou 45 Mbit/s, no celkové spomalenie pri 

prenose súbori dát spôsobuje prerušenie vyvolané prijímom dát SPI, taktiež cyklickým volaním 

funkcie odosielania dát, a ukladaním prijatých dát do premennej. Ako môžeme vidieť na  Obr. 6, 

prenos jedného bitového slova trvá 351ns, z čoho vyplýva že presná frekvencia 

odosielania/prijímu je 45 MHz. Tento údaj zodpovedá nastavenej frekvencii. Je veľmi 

potrebné si všimnúť čas medzi odoslaním prvého a druhého bitového slova. Tento čas 

konkrétne trvá 671ns, čo predstavuje takmer dvojnásobný čas prenosu jedného bitového slova. 
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IV. ZÁVER 

 Tento článok bol zameraný na analýzu sériového rozhrania SPI. Boli popísané základné nastavenia 

tejto periférie, funkcia odosielania a príjmu dát a hlavne analýza prenášania väčšieho počtu dát. Zistili 

sme, že aj napriek nastaveniu maximálnej prenosovej rýchlosti sme túto rýchlosť nedosahovali. 

Logickou analýzou prenosu dát sme zistili, že ukladanie dát, volanie funkcie a ďalšie činnosti 

mikrokontroléra vytvárajú veľké časové oneskorenie medzi prenášaním jednotlivých dát. Tento čas by 

sme vedeli eliminovať napríklad odstránením opakovaného generovania logickej úrovne SS pinu, no 

ani v tom prípade by sme časové oneskorenie neeliminovali úplne. Tento problém  úplne odstraňuje 

aplikácia radiča DMA, ktorý si samostatne riadi odosielania/príjem dáta preto úplne odstráni časové 

oneskorenie medi prenášanými údajmi. Aplikáciu radiča DMA v sériovej komunikácii SPI, uvedieme 

v ďalšom čísle časopisu. Popíšeme v ňom radič DMA, vysvetlíme princíp jeho funkčnosti a vykonáme 

logickú analýzu prenášaných dát, ktorých bude, tak ako v tomto prípade 200. Odmeraním času 

prenosu dát pomocou radiča DMA zistíme, či nameraný čas je totožný s vypočítaným 

a predpokladaným časom. 
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