
1

ARMآشنایی با فناوری و قطعات مبتنی بر 

      Melec.ir



ARMمذل تجاری 

•ARM ٌی پزداسوذٌ وخستیه بزایىکٍ ػالي RISC(1985 سال) کزد باسار ی رياوٍ را 
.بًد َادی ویمٍ باسار در جذیذی مذل ی دَىذٌ ارائٍ

 َیچ ي فزيشىذ می خًد تجاری شزکای بٍ را خًد َای طزح تًلیذ امتیاس فقط َا آن•
.کىىذ ومی تًلیذ ای تزاشٍ

  ،Intel، ST، Philips، Motorola، Atmel ماوىذ شزکت 120 اس بیش امزيسٌ•
TI ي Samsung شزکای ي مشتزیان اس ARM َستىذ.
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جایگاٌ

ARM  َای  بیتی پیشزي در سیستم 32مؼماریEmbedded  ٍاست ي در حال حاضز ساالو
.شًد َای مختلف بکار گزفتٍ می در سیستم ARMی  میلیارد َستٍ 4.6حذيد 

(.  /http://www.arm.com/products/CPUs: مىبغ)
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ARMَای مختلف  خاوًادٌ
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• ARM7 processor family
• ARM9 processor family
• ARM9E processor family
• ARM10E processor family
• ARM11 processor family
• Cortex processor Family
• SecurCore processor family
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:اند بیشتر بر روی موارد زیر متمرکس شده
ی يسیؼی اس کاربزدَای حساس بٍ تًان مصزفی دروگ در باسٌ رفتار بی

دروگ یا  َای بی ػامل مؼمًالً سیستمRTOS (Real-time Operating System ) ماوىذ
µC/OS-II ،QnX  یاFreeRTOS کىىذ را اجزا می.

ٌَای  در مقایسٍ با پزداسوذApplication  ٍتىُا ویاس بMPU (Memory Protection 
Unit )داروذ  .

:ها برخی از کاربردهای معمول آن
َای مالی تزاکىش

َای کىتزلی خًدري سیستم

کىتزل مًتًر

ٍسیم َای سىسًری سیمی یا بی شبک

 پزیىتز يCNC

ٍيسایل شبک

Embeddedَای  پزداسوذٌ
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:اند بیشتر بر روی موارد زیر متمرکس شده

َای پیچیذٌ ماوىذ  ػامل مؼمًالً سیستمLinux ،Android ،WinCE  یاSymbianOS  را اجزا
.کىىذ می

 ٍمجُش بCache  يMMU َا وسبتاً باالست َستىذ ي فزکاوس کاری آن.

:ها برخی از کاربردهای معمول آن

َای ًَشمىذ  تلفه(Smart Phone)

تاپ،  لپeBook-Reader ،PDA  يTablet

َای دیجیتال ديربیه

مذیا َای مًسیقی ي مالتی کىىذٌ بخش

َای دیجیتال پزتابل تلًیشیًن

Personal Navigator

Applicationَای  پزداسوذٌ



8

ARMَای  اوًاع پزداسوذٌ



ARM Instruction Set Architectures (ISA)

:شًد ی یکتا مؼزفی می با یک وسخٍ ARMَای  َز مجمًػٍ دستًرالؼمل•
• ARMv1

• ARMv2

• ARMv3 

 ARMv4T

 ARMv5T

 ARMv5TE

 ARMv5TEJ

 ARMv6

 ARMv7 (ARMv7-M, ARMv7-R, ARMv7-A)
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َای ايلیٍ وسخٍ
(مىسًخ شذٌ)
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ARMَای  اوًاع پزداسوذٌ

ARMv4 – ARMv6
ARMv7-M, 

ARMv7-R ARMv7-A
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SA-110

ARM7TDMI

4T

1

Halfword and 

signed halfword

/ byte support

System mode

Thumb 

instruction set

2
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ARM9TDMI

SA-1110

ARM720T ARM940T

Improved 

ARM/Thumb 

Interworking

CLZ 

5TE

Saturated maths

DSP multiply-

accumulate 

instructions

ARM1020E

ARM9E-S

ARM966E-S
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ARM9EJ-S

5TEJ

ARM7EJ-S

ARM926EJ-S

Jazelle

Java bytecode

execution
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ARM1136EJ-S

ARM1026EJ-S

SIMD Instructions

Multi-processing

V6 Memory architecture 

(VMSA)

Unaligned data support

ARM Instruction Set Architectures (ISA)



ARMv7

(Thumb-2)

Thumb-2ARMv7قابلیت

 ی کمتز مصزف حافظٍ%  31
کارایی باالتز%  38ي 

ی کمتز مصزف تؼذیٍ

 قیمت بُیىٍ



13

ARM َای سزیClassic



سازندههسته  سری

LPC2000  ARM7  NXP
TMS470ARM7 TI
OMAP1  ARM9 TI
AT91SAM9  ARM9 ATMEL
LPC3000  ARM9 NXP
STR9  ARM9 ST
S3CARM9 Sumsung
AM17xx, AM18xxARM9 TI
OMAP2  ARM11TI
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Classicَای ARMی مبتىی بز  چىذ ومًوٍ قطؼٍ
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ARM َای سزیEmbedded Cortex
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ARM َای سزیEmbedded Cortex



سازندههستهسری

LPC1100Cortex-M0NXP
StellarisCortex-M3TI
STM32Cortex-M3ST
LPC1700Cortex-M3NXP
AT91SAM3Cortex-M3ATMEL
LPC4300Cortex-M4NXP
TMS570Cortex-R4TI
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Embedded Cortexی مبتىی بز  چىذ ومًوٍ قطؼٍ
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Cortex-M0مبتىی بز  LPC1100قطؼات 
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Cortex-M0 LPC1100 now available with miniature 2 x 2 mm footprint

Cortex-M0مبتىی بز  LPC1100قطؼات 
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ARM َای سزیEmbedded Cortex



21

Cortex-M3مبتىی بز  LPC176xقطؼات 
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Cortex-M3مبتىی بز  Stellarisقطؼات 



23

ARM َای سزیEmbedded Cortex
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Cortex-M4مبتىی بز  LPC4300قطؼات 



25

Cortex-R4مبتىی بز  TMS570قطؼات 
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ARM َای سزیCortex Application  
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:اند بیشتر بر روی موارد زیر متمرکس شده

َای پیچیذٌ ماوىذ  ػامل مؼمًالً سیستمLinux ،Android ،WinCE  یاSymbianOS  را اجزا
.کىىذ می

 ٍمجُش بCache  يMMU َا وسبتاً باالست َستىذ ي فزکاوس کاری آن.

:ها برخی از کاربردهای معمول آن

َای ًَشمىذ  تلفه(Smart Phone)

تاپ،  لپeBook-Reader ،PDA  يTablet

َای دیجیتال ديربیه

مذیا َای مًسیقی ي مالتی کىىذٌ بخش

َای دیجیتال پزتابل تلًیشیًن

Personal Navigator

(یادآيری)Applicationَای  پزداسوذٌ



  مؼمًالً بٍ صًرتSoC (System On Chip )ٍريوذ کار می ب.

سازندههستهسری
OMAP35xCortex-A8TI

  AM35x, AM37xCortex-A8TI

DavinciCortex-A8TI

i.MX51Cortex-A8Freescale

SPEAr 1300Dual Cortex-A9 MPCoreST

OMAP4430Dual Cortex-A9 MPCoreTI
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 Cortex Applicationی مبتىی بز  چىذ ومًوٍ قطؼٍ
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ARM َای سزیCortex Application  



ARM® Cortex™-A8

 600MHz to 1GHz and above 
 ARMv7 Architecture

 Thumb-2
 MMU Enhancements

 In-Order, Dual-Issue, Superscalar Microprocessor Core
 NEON Multimedia Architecture

 Over 2x Performance of ARMv6 SIMD
 Supports Both Integer and Floating Point SIMD

 Jazelle RCT Execution Environment Architecture
 Dynamic Branch Prediction

 95% Accurate Branch Target Address Cache 
 across industry benchmarks

 Global History Buffer
 8-Entry Return Stack

 Embedded Trace Macrocell (ETM) Support
 Non-Invasive Debug

 ARM Cortex-A8 Memory Architecture:
 16K-Byte Instruction Cache

 4-WaySet-Associative

 16K-Byte Data Cache
 4-Way Set-Associative

 256K-Byte L2 Cache



Apple iPhone 3GS, Apple iPod touch (3rd Generation), 
Apple iPad (Apple A4 processor), Apple iPhone 4 (Apple 
A4 processor)
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Cortex-Aبزخی اس يسایل طزاحی شذٌ با 



Samsung Omnia HD, Samsung Wave S8500, Samsung 
i9000 Galaxy S
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Cortex-Aبزخی اس يسایل طزاحی شذٌ با 



Sony Ericsson Satio
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Cortex-Aبزخی اس يسایل طزاحی شذٌ با 



HTC Dragon
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Cortex-Aبزخی اس يسایل طزاحی شذٌ با 



Nokia NSeries
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Cortex-Aبزخی اس يسایل طزاحی شذٌ با 



Nokia N900
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Cortex-Aبزخی اس يسایل طزاحی شذٌ با 



Motorola Droid
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Cortex-Aبزخی اس يسایل طزاحی شذٌ با 



Touch Book
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Cortex-Aبزخی اس يسایل طزاحی شذٌ با 



 K7 MID
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Cortex-Aبزخی اس يسایل طزاحی شذٌ با 



Beagleboard
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Cortex-Aبزخی اس يسایل طزاحی شذٌ با 
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ٌَای  پزداسوذARM ٍی  بٍ سٍ دستClassic ،Embedded Cortex  ي
Application Cortex ٍشًوذ بىذی می دست .

 وًعEmbedded  مؼمًالً در قالب میکزيکىتزلز در دستزس است اما شکل
َای سفارشی شذٌ SoCبٍ صًرت  Application Cortexمؼمًل استفادٌ اس 

.بزای کاربزدَای خاص است

 ٍیک ومًوSoC  مبتىی بزCortex-A8  يCortex-A9  قطؼات سزی
OMAP3  يOMAP4 َستىذ.

خالصٍ



Question?
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