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TIIVISTELMÄ 
 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa ARM-mikro-ohjain poh-
jainen kehityskortti. Kortin tuli olla soveltuva ARM-ohjelmoinnin opettamiseen. Työssä 
myös selvitettiin ARM-mikro-ohjaimen ohjelmointiympäristön käyttöönotto. Teo-
riaosassa käsitellään ARM-arkkitehtuuria, työssä käytettyjen Atmelin AT91R40008-
mikro-ohjaimen sekä Philipsin LPC2105-mikro-ohjaimen ominaisuuksia. Erityisesti 
työssä keskitytään kehityskorttien suunnitteluun. 
 
Kehityskortin vaatimuksina oli, että se varustetaan ARM7-prosessoriytimellä, korttiin 
voidaan liittää ulkoinen lisälaitekortti, lisäksi kortilla tai valmiiksi suunnitellun lisäkortin 
avulla on mahdollista testata yksinkertaisia ohjelmia. Kortteja suunniteltiin ja valmistettiin 
neljä kappaletta. Ensimmäinen kortti oli Atmelin AT91R40008-mikro-ohjainkortti ja 
toinen kortti kyseisen kortin testaamista varten suunniteltu emokortti. Kolmas kortti 
suunniteltiin Philipsin LPC2105-mikro-ohjaimen ISP-liitynnän testaamista varten ja nel-
jäs kortti oli lopullinen LPC2105-mikro-ohjaimella toteutettu kehityskortti. 
 
Lopulliselle LPC2105-mikro-ohjainkortille tehtiin kaksi ohjelmaa sarjaliikenteen sekä 
IO-pinnien testaamista varten. Ohjelmointiin käytettiin ilmaista WinARM-
ohjelmointityökalukokoelmaa. 
 
Kehityskortti onnistui vaatimusten mukaisesti. Samalla tuli esille, ettei ARM-mikro-
ohjaimen käyttöönotto vaadi välttämättä sen enempää piirikortilta kuin AVR-mikro-
ohjain, jota on ennen käytetty yleisesti laiteläheisen ohjelmoinnin opettamiseen. Lisäksi 
Philipsin LPC21xx-sarjan mikro-ohjaimille löytyy toimivat ilmaiset ohjelmointityökalut. 
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ABSTRACT 
 
 
The purpose of this thesis was to design and implement an ARM microcontroller based 
development card. The card was supposed to be suitable for the teaching of ARM 
programming. The start-up process of the programming environment of the ARM 
microcontroller was also studied. 
 
The theory part of the thesis deals with ARM architecture and the properties of the the 
microcontrollers which are used in this thesis work, namely Atmel AT91R40008 and 
Philips LPC2105. The main focus of the thesis is on the design of the development 
cards. 
 
The requirements for the development card were that it was to be equipped with an 
ARM7 processor core, it should be possible to attach an extra outer card to it and it 
should be possible to test simple programs either with the card or with the designed and 
completed extra card. Four copies of the cards were designed and made. The first card 
was the Atmel AT91R40008 microcontroller card and the second card was a mother 
card designed for the testing of the first card. The third card was designed for the testing 
of the ISP interface of the Philips LPC2105 microcontroller and the fourth card was the 
final development card implemented by the LPC2105 microcontroller. 
 
Two programs were made for the final LPC2105 microcontroller card, for the purpose 
of testing the serial interface and IO pins. The programming was done with the free 
WinARM programming tool collection. 
 
The development card succeeded in accordance with the requirements. At the same 
time it became evident that the start-up process of the ARM microcontroller does not 
necessarily require more from the circuit card than the use of an AVR microcontroller, 
previously commonly used for the teaching of hardware-oriented programming. In 
addition, free and functional programming tools for the Philips LPC21xx series 
microcontrollers are readily available. 
 
Keywords: ARM7 development card, Philips LPC2105 
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LYHENNELUETTELO 

 

ARM = Advanced RISC Machines 

AVR = Atmelin RISC mikroprosessoriarkkitehtuuri 

EBI = External bus interface 

IO = Input/output 

IP = Intellectual property 

ISP = In-System programming 

RISC = Reduced Instruction Set Computer 

SRAM = Static random access memory 

UART = Universal Asynchronous Receiver and Transmitter 

 



 

1 JOHDANTO 

Työn tarkoituksena oli suunnitella Lahden ammatti-instituutille ARM-pohjainen kehitys-

kortti, jonka avulla olisi mahdollista harjoitella erilaisten muistien ja oheispiirien kytkentö-

jä sekä ARM-mikro-ohjainten ohjelmointia. Tähän asti vastaavassa opetuskäytössä on 

käytetty mm. AVR-mikro-ohjaimiin perustuvia kehityskortteja. Nykyään kuitenkin mik-

ro-ohjaimia käytetään entistä vaativimmissa sovelluksissa mm. älypuhelimissa, joten 

opetuskäyttöön on hyvä saada ARM-mikro-ohjaimeen perustuva kehityskortti.  

Kehityskortin tuli olla ARM7-ytimellä varustettu, koska ARM7:n ARM4v-käskykanta 

on suppein ARM-ydinten käskykanta, joten ohjelmoinnin opettelu on helpoin aloittaa 

juuri sillä. ARM7:n valintaan myös vaikutti se, että toisena vaihtoehtona olleen ARM9:n 

alustus on vaativampi tehtävä kuin ARM7:n. Ensimmäisen kehityskortin mikro-

ohjaimeksi valittiin helposti saatavilla ollut Atmelin AT91R40008, mutta ohjelman la-

tausongelmien sekä saataville tulleen Philipsin LPC2105-mikro-ohjaimen vuoksi päädyt-

tiin tekemään uusi toinen kehityskortti, joka perustui uuteen Philipsin mikro-ohjaimeen. 

Kehityskortin päävaatimuksina oli, että  

• se piti pystyä liittämään toiseen korttiin, jotta mikro-ohjaimeen voitaisiin liittää 

muita oheispiirejä 

• kortin toiminta piti pystyä testaamaan joko mikro-ohjaimen sisältävän kortin 

avulla tai suunnittelemalla kortille testaamista varten lisäkortti, joka samalla toi-

misi apuna yksinkertaisten ohjelmien testaamisessa. 

Työssä keskityttiin erityisesti kehityskortin suunnitteluun ja toteutukseen, mutta työstä 

löytyy myös tietoa ARM-arkkitehtuurista, Atmelin AT91R40008-mikro-ohjaimen sekä 

Philipsin LPC2105-mikro-ohjaimen ominaisuuksista. Lisäksi työssä on esitelty ilmaisen 

WinARM-ohjelmointiympäristön käyttöönotto. 
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Kehityskortteihin tarvittavien komponenttien hankinnassa auttoi Lahden Ammatti-

instituutin opettaja Jarmo Salo. Hän myös auttoi pääsemään alkuun ohjelmointityökalu-

jen käytössä. 

2 ARM 

ARM eli Advansed Risc Machines on 32-bittinen mikroprosessoriarkkitehtuurirakenne. 

Sen kehitti alun perin Acorn Computer Group 1980-luvun puolivälissä. Ensimmäinen 

prototyyppi ARM1 valmistui 1985. Jo seuraavana vuonna ilmestyi prototyypin seuraava 

versio ARM2, jota käytettiinkin Acornin omassa Archimedes-mikrotietokoneessa, joka 

ilmestyi vuonna 1987 ja oli samalla maailman ensimmäinen RISC-prosessorilla varustet-

tu mikrotietokone. (Wikipedia 2006.) 

Marraskuussa 1990 perustettiin Advanced Risc Machines Ltd, jonka perusperiaatteena 

on kehittää ARM-prosessoriytimiä sekä niihin liittyviä ohjelmistoja ja muuta teknologiaa. 

ARM Ltd:tä oli perustamassa kolme yritystä Apple Computer, Acorn Computer Group 

ja VLSI Technology, joista Apple ja VLSI toimi rahoittajina. ARM Ltd:n tulot muodos-

tuvatkin ARM-prosessoriteknologian lisenssimaksuista, kehitysohjelmista sekä muista 

ARM-arkkitehtuuriin liittyvistä palveluista. ARM Ltd:n yhteistyö yritykset vastaavat val-

miiden ARM-prosessorien tuotannosta. ARM:n kehittämät IP-lohkot ovatkin yksi maa-

ilman eniten lisensioiduista prosessoriytimistä. (ARM 2005a, 1-2.) 

Ensimmäinen ARM Ltd:n alainen prosessoriydin oli ARM6, joka ilmestyi 1991 (ARM 

2005a, 2). Tämän jälkeen on tullut markkinoille ARM7, ARM9, ARM10 sekä uusim-

pana ARM11, joka esiteltiin vuonna 2001. (ARM 2006, Prosessori 2002.) 
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2.1 ARM7 

ARM7–ydinperheen ytimet perustuvat 32-bittiseen tekniikkaan, jotka ovat optimoitu 

sovelluksiin, joihin halutaan halpa ja vähän tehoa kuluttava mikroprosessori. Niiden no-

peudet yltävät jopa 130 MIPs:iin. ARM7-ytimet käyttävät 32-bittistä käskykantaa 

(ARMv4), mutta Thumb-laajennuksen avulla voidaan ottaa käyttöön myös 16-bittinen 

käskykanta, jolla saadaan aikaan selkeä muistinsäästö. ARM7-ydinperheeseen kuuluu 

neljä muunnelmaa ARM7-ytimestä. (ARM 2005b, 1.) 

 

KUVIO 1. ARM7-prosessoriytimet. (ARM 2005b, 2.) 

 

Seuraavassa ARM7-prosessoriydinten esittely lyhyesti: 

• ARM7TDMI on eniten käytetty perusmalli ARM7-ytimestä, joka toimitetaan 

kovana makrosoluna 

• ARM7TDMI-S on perusmallin syntetisoitu versio, joka on saatavilla VHDL tai 

Verilog –koodina 

• ARM7EJ-S perustuu syntetisoituun versioon, jossa on laajennettu DPS-

operaatiotuki sekä Jazelle-javasovelluslaajennus 

• ARM720T versio perustuu ARM7TDMI-prosessoriytimeen ja se on suunniteltu 

erityisesti sulautetuiden käyttöjärjestelmien alustaksi, kuten Windows CE, Linux 

ja Symbian OS 

(ARM 2005b, 2). 
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2.2 Atmel AT91R40008-mikro-ohjain 

 

KUVIO 2. Atmel AT91R40008:n lohkokaavio (Atmel Corporation 2002, 4.) 

Atmelin AT91R40008 mikro-ohjain kuuluu Atmelin AT91-mikro-ohjainperheeseen, 

joka perustuu ARM7TDMI-prosessoriytimeen. Tämä mikro-ohjain sisältää 256 kilota-

vua sisäistä SRAM-muistia sekä täysikokoiset 32-bittiset sisäiset rekisterit, joten se on 

erityisen hyvä reaaliaikasovelluksiin. Mikro-ohjaimessa on myös suora yhteys sisäiseltä 

muistiväylältä ulkoiseen muistiin sekä täysin ohjelmoitavissa oleva 8/16-bittinen ulkoinen 

väylärajapinta EBI. (Atmel Corporation 2002, 1.) 

AT91R40008:n ominaisuudet: 

• 32 –bittinen RISC arkkitehtuuri 

• 16 –bittinen käskykanta (Thumb) 

•  tuki 8-, 16- ja 32 –bittisille muisteille 

• 256 kilotavua sisäistä SRAM-muistia 32-bittisellä dataväylällä 
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• täysin ohjelmoitava ulkoinen väylärajapinta (EBI), jossa 64 megatavun osoi-

teavaruus, kahdeksan piirin kontrolleri sekä 8/16 –bittinen ohjelmoitava data-

väylä 

• kahdeksan tasoinen vektoroitu keskeytyskontrolleri 

• 32 ohjelmoitavaa IO-pinniä 

• kolme kanavainen 16-bittinen ajastin- ja laskinpiiri 

• ohjelmoitava vahtikoira-ajastin 

• virransäästö ominaisuudet 

• IO-käyttöjännite 3,3 V (2,7 V – 3,6 V) 

• core-käyttöjännite 1,8 V (1,65 V – 1,95 V) 

• 100-pinninen LQFP-kotelo 

(Atmel Corporation 2002, 1). 
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2.3 Philips LPC2105 

 

KUVIO 3. Philips LPC2105-lohkokaavio (Philips Semiconductors 2006.) 

Philipsin LPC2105 perustuu 32-bittiseen ARM7TDMI-S ARM-prosessoriytimeen. 

LPC2105 sisältää 128 kilotavua flash-muistia sekä 32 kilotavua SRAM-muistia. Vaih-

toehtoinen 16-bittinen (Thumb) käskykanta mahdollistaa kriittisissä sovelluksissa jopa yli 

30 prosentin tilansäästön koodin tilanvarauksessa. (Philips Semiconductors 2006.) 
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Mikro-ohjaimen pienen fyysisen koon ja matalan tehonkulutuksen ansiosta LPC2105 

sopii erityisesti sovelluksiin, joissa pieni koko on erityisvaatimus. Myös laajat sarjaliiken-

nerajapinnat ja samalla piirillä sijaitseva SRAM-muisti tekevät piiristä erittäin sopivan 

mm. protokollamuuntajiin, ohjelmisto-modeemeihin sekä äänitunnistimiin. Kaksi 32 bit-

tistä ajastinpiiriä, PWM-kanavat sekä 32 IO-linjaa tekevät mikro-ohjaimesta sopivan 

myös teollisuuden ohjausjärjestelmiin. (Philips Semiconductors 2006.) 

Philips LPC2105:n ominaisuudet: 

• 16/32 bittinen ARM7TDMI-S -prosessori 

• 32 kilotavua sisäistä SRAM-muistia ja 128 kilotavua flash-ohjelmistomuistia 

• ISP–väylä mahdollistaa yksinkertaisen piirin suoran ohjelmoinnin 

• vektoroitu keskeytyskontrolleri mahdollistaa eri keskeytysten priorisoinnin 

• EmbeddedICE-RT –rajapinta mahdollistaa ohjelmistossa keskeytyskohtien ja 

tarkistuspisteiden käytön 

• mikro-ohjain sisältää seuraavat sarjaliikenne rajapinnat: kaksi UART porttia, 

nopean I2C-liitynnän sekä SPI–liitynnän 

• kaksi 32–bittistä ajastinta, PWM yksikkö kuudella ulostulolla, reaaliaikakello, 

vahtikoira–piirin 

• 32 kappaletta 5 volttia kestävää IO-pinniä pienessä LQFP48 (7x7 mm2) -

kotelossa 

• 1-30 MHz:n sisäinen kideoskillaattori 

• kaksi virransäästötilaa: Idle-tila sekä Power-down-tila, josta prosessori heräte-

tään ulkoisella keskeytyksellä 

• kaksinkertainen tehonsyöttö: prosessorin core-käyttöjännite 1,8 V ( 1,65 V – 

1,95 V) sekä IO–käyttöjännite 3,3 V (3,0 V – 3,6 V) 

(Philips Semiconductors 2006). 
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2.3.1 ISP-liityntä 

Philipsin LPC2105 sisältää ISP-liitynnän, jonka avulla piirin sisäisten muistin käsittely 

onnistuu helposti nollamodeemikaapelilla PC:tä käyttäen. ISP liityntä on tarkoitettu koo-

din lataamiseen piirille sekä muistin tyhjentämiseen. Mikro-ohjaimen flash-muistissa si-

jaitsee bootloader, jonka koodi ajetaan jokaisen resetin jälkeen. Bootloader määrittelee 

alkaako piiri ajamaan flash-muistissa olevaa ohjelmaa vai onko piiri valmis muistien kä-

sittelyyn ISP-liitynnän kautta. Bootloader tutkii resetin aikana pinnin P14-tilaa. Pinnin 

ollessa ylös vedettynä alkaa piiri suorittaa muistissa olevaa ohjelmaa, kun taas alas ve-

detty pinni ohjaa piirin ISP-tilaan. Piirin ohjaamiseen ISP-tilaan voi tehdä automaattisesti 

tai manuaalisesti esim. painokytkimellä, jolla saa P14-pinnin halutessa vedettyä maihin. 

Automaattisesti ISP-tilaan ohjauksen voi suorittaa kuvion 4. mukaisella kytkennällä, jos 

ohjelman lataukseen piirille käyttää esim. Philipsin ilmaista Flash utility –ohjelmaa. Muu-

ten ISP-liityntä toimii piirin sarjaliikenne portin UART0 kautta. (Philips Semiconductors 

2006, 177.) 

 

KUVIO 4. ISP-liitynnän automaattinen ohjaus (Philips Semiconductors 2004, 5.) 
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2.4 Ohjelmointi 

Ohjelmointityökaluna käytettiin Martin Thomasin tekemää WinARM (Version 

20060331) –ohjelmistotyökalujen kokoelmaa. WinARM pitää sisällään mm. GNU 

GCC C/C++ -kääntäjän (Version 4.1.0), esimerkkiohjelmia Philipsin LPC2000 –

prosessoriperheelle sekä niiden lähdekoodit, makefile-tiedostot, linker-scriptit. Lisäksi 

asennuspaketissa on hyödyllisiä apuohjelmia. (Thomas 2006a.) 

Lyhyesti ohjelmointiympäristön asennus menee seuraavasti: 

• pakattu asennustiedosto puretaan tietokoneelle 

• käyttöjärjestelmän ympäristömuuttujalistaan lisätään asennuspolut 

• Programmers Notepad –tekstieditori asennetaan 

• tekstieditoriin määritellään make all –komento käännösprosessia varten. 

(Thomas 2006b). 

3 KEHITYSKORTIT 

Piirikortteja suunniteltiin kaiken kaikkiaan neljä kappaletta: Atmel AT91R40008-mikro-

ohjainkortti, emokortti Atmelin mikro-ohjainkortin avuksi, testikortti Philipsin ISP-

liitynnän testaamiseen sekä Philipsin LPC2105-mikro-ohjainkortti. Seuraavaksi on ku-

vattu yksitellen korttien rakenteet. 

3.1 Atmel AT91R40008-mikro-ohjainkortti 

3.1.1 Vaatimukset 

Mikro-ohjainkortin perusajatuksena oli suunnitella piirikortti, joka pitäisi sisällään Atmel 

AT91R40008:n mikro-ohjaimen vaatimat peruskomponentit ja että kortti voidaan hel-

posti liittää toiseen itsenäiseen piirikorttiin eli emokorttiin. Kortin tuli olla mahdollisimman 
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pieni, mutta piirilevyn valmistustekniikan takia maksimi kooksi valittiin kuitenkin suhtees-

sa mikro-ohjaimen kokoon nähden suuri 100mm x 100mm koko. Kiinnitys tekniikaksi 

emokorttiin valittiin piikkirimat neljälle sivulle. Vaatimuksena oli myös, että kaikki mikro-

ohjaimen signaalit ohjataan piikkirimoille, jotta niitä on mahdollista käyttää myös emo-

kortilla ja että mahdollinen vikojen etsintä helpottuisi. Päätettiin myös, että Reset-signaali 

vedetään ylös jo mikro-ohjainkortilla sekä BMS-signaalille tulee kortille oma jumpperi, 

jolla voidaan valita signaalin alas- tai ylösveto. BMS-signaalilla valitaan, käynnistyykö 

mikro-ohjain resetin jälkeen 8- vai 16 bittiseen tilaan (0 = 8 bittinen, 1 = 16 bittinen). 

Lisäksi päätettiin, että mikro-ohjaimen I/O-käyttöjännite tehdään emokortilla. 

Seuraavat komponentit päätettiin sijoittaa mikro-ohjainkortille: 

• Atmel AT91R40008 -mikro-ohjain 

• 1,8 V:n regulaattoripiiri 

• 20 MHz:n oskillaattori 

• ylös- sekä alasvetovastuksia 

• suodatinkondensaattoreita IC-piireille sekä mikro-ohjaimen Core-jännitteen suo-

datukseen 

• piikkirimat sekä jumpperin kannat piikkirimasta. 

 

3.1.2 Oheiskomponentit 

Atmelin mikro-ohjaimen lisäksi piirikortille valittiin pintaliitoskomponentteja, jotta piiri-

kortti voitaisiin tehdä yksipuolisena muiden kuin piikkirimojen osalta. Tämä siksi, ettei 

kortin pohjaan tulisi kiinnitystä haittaavia komponentteja.  

Mikro-ohjain vaati kaksi käyttöjännitettä: 1,8 V:n Core-jännitteen sekä 3,3 V:n I/O-

jännitteen. Koska mikro-ohjainkortti haluttiin mahdollisimman pieneksi, haluttiin kortille 

myös mahdollisimman vähän komponentteja viemään tilaa. Regulaattoriksi haluttiin piiri, 

joka ei tarvitse suodatuskondensaattoreiden lisäksi muita komponentteja ja joka on 3,3 

V:n käyttöjännitteellä toimiva pintaliitoskomponentti. Niin mikrokontrollerikortille ei tar-
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vitsisi tuoda ylimääräisiä jännitteitä. Regulaattoripiiriksi 1,8 V:n Core-jännitteelle valittiin 

Texas Instrumentsin valmistama TPS76718, koska kyseinen piiri toimi 3,3 V:n käyttö-

jännitteellä sekä vastasi muihin vaatimuksiin. (Texas Instruments 2002, 2.) 

Oskillaattorilta vaadittiin myös, että sen piti olla pintaliitoskomponentti sekä sen tuli toi-

mia 3,3 V:n käyttöjännitteellä. Kellotaajuutena päätettiin käyttää 20 MHz:ä. Nämä vaa-

timukset täytti C-MAC:n valmistama CFPS-73 HCMOS oskillaattori. (C-MAC Mic-

roTechnology 2005.) 

Ylös- ja alasvetovastuksina käytettiin perus smd- ohutkalvovastuksia. TPS76718:n 

suodatuskondensaattoreiksi valittiin piirin datalehden suosituksen perusteella 22 µF:n 

elektrolyyttikondensaattori sisääntulevan jännitteen suodatukseen sekä 22 µF:n tantaali-

kondensaattorin uloslähtevän jännitteen suodatukseen (Texas Instruments 2002, 15). 

Muiden IC-piirien (oskillaatori ja mikrokontrolleri) käyttöjännitteiden suodatuskonden-

saattoreina käytettiin 100 nF:n keraamisia kondensaattoreita. Piikkirimoiksi valittiin 2,5 

mm rasterilla olevia rimoja. Samoista rimoista myös tehtiin jumppereiden kannat. 

3.1.3 Piirikaaviosuunnittelu 

Piirikaaviosuunnittelutyökaluna käytettiin Mentor Graphic:n  PowerLogic 5.0 -

piirikaaviosuunnitteluohjelmaa. Piirikaaviosuunnittelu aloitettiin luomalla tarvittavat kom-

ponentit. Erityistä huomiota kiinnitettiin mikro-ohjaimen loogisen piirrosmerkin pinnien 

ryhmittelyyn, kuten kuviosta 5 voidaan nähdä. 
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KUVIO 5. Osa AT91R40008:n loogisesta piirrosmerkistä. 

Itse piirikaaviosuunnittelussa käytettiin kahta suunnittelu sivua, ARM ja POWER (LIITE 

1). ARM-sivu piti sisällään mikro-ohjaimen, oskillaattorin sekä signaalien vedot piikki-

rimoille. Sivulla on myös esitetty halutut reset-signaalin ylösveto ja BMS-signaalin alas-

/ylösveto. POWER-suunnittelusivulla esitettiin 3,3 V:n käyttöjännitteen tuonti kortille 

sekä 1,8 V:n Core-jännitteen muunnos ja IC-piirien suodatuskondensaattorit. 

3.1.4 Piirilevysuunnittelu 

Piirilevysuunnittelu tehtiin Mentor Graphic:n PowerPCB 5.0 –

piirilevysuunnitteluohjelmistolla. Tavoitteena oli saada suunniteltua vaatimusten mukainen 

piirilevy, joka olisi sopiva kompromissi komponenttisijoittelun ja reitityksen välillä.  

3.1.4.1 Komponenttisijoittelu 

Vaatimuksena oli sijoittaa kaikki komponentit yhdelle puolelle piirilevyä. Näin tehtiinkin 

ensimmäinen versio. Kuitenkin pian huomattiin, ettei näin ole mahdollista päästä kokota-

voitteeseen 100 mm x 100 mm, vaan piirilevyn kooksi tulisi noin 140 mm x 140 mm. 

Tässä vaiheessa muutettiin vaatimuksia ja päätettiin siirtää suodatuskondensaattorit sekä 

1,8 V:n regulaattori levyn alapuolelle. Näin päästiin sopivasti vaadittuihin mittoihin. 

Komponenttien sijoittelu tehtiin niin, että Atmelin mikro-ohjain sijoitettiin piirilevyn kes-
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kelle ja oskillaattori kohtuullisen lähelle mikro-ohjainta. Piikkirimat laitettiin kiertämään 

symmetrisesti levyn reunoja. Suodatuskondensaattorit taas sijoitettiin levyn alapuolelle 

kohtuullisen lähelle mikrokontrollerin käyttöjännitteen syöttöpinnejä. 1,8 V:n regulaattori 

ja sen vaatimista kondensaattoreista tehtiin oma ryhmänsä levyn yhteen kulmaan.  

3.1.4.2 Reititys 

Reititys aloitettiin mikro-ohjaimen signaalien vedoilla piikkirimoille. Tämä siksi, koska 

muut komponentit, oskillaattoria lukuun ottamatta, oli siirretty piirilevyn alapuolelle, joten 

tilaa oli käytössä hyvin. Reititys tehtiin käsin, koska vedot olivat selkeitä. Signaalien 

viennissä pyrittiin mahdollisimman suuriin etäisyyksiin viereisistä signaaleista, jotta signaa-

lien ylikuulumisen vaaraa ei tulisi. Kellosignaali, joka on erityisen kriittinen signaali, ve-

dettiin lyhyenä suorana vetona mikro-ohjaimelle, ja lisäksi kellosignaalille tehtiin signaalin 

mittaamista varten testipiste. 

Signaalivetojen leveytenä käytettiin 0,30 mm ja eristevälinä toisiin signaaleihin 0,15 mm. 

Eristevälin pieneen suuruuteen vaikutti se, että mikro-ohjaimen jalkojen välit eivät täyttä-

neet 0,30 mm rajaa, vaan olivat perinteisen TQFP100-kotelon mukaiset 0,28±0,05 

mm. 1,8 V:n käyttöjännite vedettiin piirilevyn alapuolella 0,91 mm:n levyisenä, mutta 

yläpuolella käyttöjännitteet vedettiin normaalina signaalina mikro-ohjaimen pinneille. 

Maasignaali toteutettiin piirilevyllä täyttökuparointina niin ala- kuin yläpuolellakin. Ylä-

puolella täyttökuparointi tehtiin vain mikro-ohjaimen alle. Alapuolelle piirilevyä täyttöku-

parointi tehtiin koko piirilevyn alueelle. Täyttökuparoinnin eristevälinä muihin signaaleihin 

kuin maasignaaliin pidettiin 0,61 mm. 

Reitityksen yhteydessä piirilevylle lisättiin versionumero sekä nimettiin muutamia signaa-

leja helpottamaan piirilevyn testaamista ja mittaamista. 
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3.1.5 Piirilevyn valmistus ja kokoonpano 

Piirilevyn valmistus ja kokoonpano toteutettiin Lahden ammatti-instituutin tiloissa. Piirile-

vy valmistettiin perinteisellä syövytystekniikalla, joka oli varsin haastava tehtävä, koska 

pienimmät levyllä olevat signaalit olivat leveydeltään 0,22±0,05 mm ja eristevälit pie-

nimmillään 0,28±0,05 mm.  Piirilevyn valmistuksen oli lyhyesti seuraavanlainen: 

1. Piirilevyn ala- ja yläpuolesta tulostettiin filmit. 

2. Positiivisella lakalla päällystetty piirilevy valotettiin. 

3. Valotettu piirilevy kehitettiin. 

4. Kehitetty piirilevy syövytettiin. 

Tämän jälkeen syövytetty piirilevy putsattiin ja aloitettiin poraus. Kun piirilevy oli saatu 

porattua, aloitettiin kokoonpano juottamalla läpivientireikiin lyhyet langanpätkät. Itse 

komponenttien juottaminen aloitettiin mikro-ohjaimen padien esitinauksella. Esitinausta 

helpotti huomattavasti, kun apuna käytti fluksia, joka vähentää kuparin ja tinan välistä 

pintajännitystä jolloin tina leviää paremmin. Esitinauksen jälkeen juotettiin mikro-ohjain 

paikalleen ja sitten muut komponentit ja lopuksi piikkirimat piirilevyn reunoille. Näin 

saatiin valmistettua mikro-ohjainkortti. 

3.2 Atmelin emokortti 

3.2.1 Vaatimukset 

Emokortin tuli olla yhteenliitettävissä mikrokontrollerikorttiin. Muina vaatimuksina oli, 

että emokortin avulla voidaan testata ARM-prosessorin toimintaa. Emokortissa tuli olla 

paikka ohjelmamuistille, josta ladataan prosessorin ohjelma. Muisti tuli olla mahdollista 

liittää erillisellä kannalla, jotta ohjelmointi onnistuu ulkoisella prommerilla. Kortille tuli 

myös pääkäyttöjännitteen regulointi sekä sarjaliikenneportti. Kortille sijoitettiin lisäksi 

muutama painokytkin ja ledi.  
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3.2.2 Oheiskomponentit 

Kortille valittiin 3,3 V:n regulaattoriksi Texas Instrumentsin TPS76733. Piiri vaati lisäksi 

vain tulevan ja lähtevän jännitteen suodatuskondensaattorit. Suodatuskondensaattoreina 

käytettiin 22 uF:n elektrolyyttikondensaattoria tulevan jännitteen suodatukseen sekä 22 

uF:n tantaalikondensaattoria lähtevän jännitteen suodatukseen (Texas Instruments 2002, 

15). Kortille lisättiin myös suojadiodi, joka suojaisi piirejä, jos kortille jännitteen syöttä-

vä jännitelähde kytkettäisiin vahingossa väärin päin. 

Ohjelmamuistiksi emokortille valittiin 4 Mt:n ST Microelectronics:n M29W040B90K1 -

flashmuisti. Muisti toimi matalalla 3,3 V:n käyttöjännitteellä ja oli PLCC32-kotelossa 

(ST Microelectronics 2005, 1). Kotelotyypillä oli siinä mielessä merkitystä, että kysei-

seen kotelotyyppiin on olemassa valmiita kantoja, jolloin muistin ohjelmointi erillisellä 

prommerilla mahdollistuu. 

Painokytkimiksi valittiin 10x12mm jalkavälillä olleet mallit. Mikrokontrolleri vaatii vähin-

tään 0,28 mA:n virran pinnille, jotta se tunnistaa pinnin olevan ylösvedetty, joten käy-

timme painokytkinten sarjavastuksina 4,7 kilo-ohmin läpijuotettavia vastuksia, jolloin 

virraksi syntyi noin 0,7 mA.  Ledeinä käytettiin normaaleita 3 mm:n punaisia ledejä, joi-

den etuvastuksina käytettiin 330 ohmin läpijuotettavia vastuksia. 

Lisäksi vielä kortilla lisättiin RS232 muunnin, joka muuntaan PC:n sarjaportin käyttämän 

RS232-standardin mukaiset jännitetasot TTL-logiikan mukaisiksi jännitteiksi. Muunti-

mena käytettiin Maximin valmistamaa MAX3223-muunninpiiriä. Piirin kytkentä tehtiin 

suoraan piirin datalehden sivulta löytyvän ohjeen mukaan (KUVIO 6). 
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KUVIO 6. MAX3223:n lohkokaavio (MAXIM Integrated Products 2003, 12). 

3.2.3 Piirilevyn suunnittelu, valmistus ja kokoonpano 

Suunnittelussa käytettiin samoja työkaluja ja suunnitteluperiaatteita kuin Atmelin mikro-

ohjainkortissa. Myös valmistus ja kokoonpano tehtiin mikro-ohjainkortin tapaan. Jo 

emokortin kokoonpanon aikana kuitenkin selvisi, ettei käytössä olekaan prommeria, 

jolla voisi ohjelmoida 3,3 V:n jännitteellä toimivaa flash-muistia. Tässä vaiheessa myös 

Lahden ammatti-instituutin opettaja Jarmo Salo oli saanut uudet Philipsin LPC2105 –

piirit, jotka olivat huomattavasti käytännöllisempiä ARM–prosessorien ohjelmoinnin 

opettamiseen kuin Atmelin ARM7 –perheen piirit, joten päätimme suunnitella uuden 

kortin Philipsin piiriä hyödyntäen. 
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3.3 Philips LPC2105 mikro-ohjainkortti V0.1 

3.3.1 Vaatimukset 

Ensimmäisen version vaatimuksina oli suunnitella Philipsin mikro-ohjaimen ympärille 

kytkentä, jolla päästytään testaamaan ISP-liitynnän toimintaa. Kortille sijoitettiin 1,8 V:n 

ja 3,3 V:n regulaattorit, RS232-muunnin, oskillaattori, reset-pinnin ylösveto ja sen alas-

veto kytkimen avulla sekä P0.14-pinnin ylös- ja alasveto. 

3.3.2 Piirilevyn suunnittelu valmistus ja kokoonpano 

Kortilla käytiin samoja komponentteja kuin Atmelin korttien yhteydessä, eli Philipsin 

LPC2105 –mikro-ohjaimen lisäksi kortilta löytyivät regulaattorit TPS76718 ja 

TPS76733, MAX3223-muunninpiiri sekä 20 MHz:n CFPS-73 HCMOS oskillaattori, 

joka vaihdettiin myöhemmin saman valmistajan 11,0592 MHz:n HC49/4H-malliin. Piiri-

kortti suunniteltiin ja toteutettiin yhden päivän aikana, jotta saatiin varmistettua ISP-

liitynnän toiminta. Liitteenä piirikaavio (LIITE 3). 

3.4 Philips LPC2105 mikro-ohjainkortti V1.0 

3.4.1 Vaatimukset 

Seuraavan version tuli olla jo ohjelmoinnin opetteluun sopiva. Sen vaatimuksina oli, että 

Philipsin mikro-ohjaimeen on kytketty kahdeksan lediä, neljä kytkintä, kytkimet resetille 

ja ISP-tilan ohjaukseen, sarjaportti sarjaliikenteelle ja ISP-liitynnän automaattinen ohja-

us. Lisäksi piirikortille tehtiin sarjaliityntä EmbeddedBlue 500 –kortille, joka mahdollisti 

yksinkertaisen bluetooth-yhteyden muodostamisen. 
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3.4.2 Oheiskomponentit 

Oheiskomponentit erosivat tässä kortissa aiemmin käytetyistä. Regulaattoreina käytettiin 

National Semiconductorin säädettäviä LM317AEMP-regulaattoreita. Regulaattoreiden 

ulostulojännitteiden säätö tehtiin kahdella vastuksella kuvion 8 mukaisesti. 

 

KUVIO 8. LM317AEMP kytkentä esimerkki (National Semiconductor 2005, 1). 

Vastusten tarkat resistanssit laskettiin kaavan 1. mukaisesti. 

 

KAAVA 1. Ulostulojännitteen laskentakaava (National Semiconductor 2005, 1). 

Kaavassa 1. IADJ on verrannollinen piirin lämpötilaan (National Semiconductor 2005, 6). 

IADJ on huoneenlämmön yläpuolella kuitenkin noin 55 µA:n luokkaa, joten tuota arvoa 

käytettiin laskettaessa vastusarvoja kaavan 1. mukaan. 1,8 V:n kytkennässä R1-

vastukseksi valittiin esimerkkikytkennän mukaan 240 O:n vastus. Tällöin vastus R2:n 

resistanssi tulisi olla 104 O, joten R2:na käytettiin 100 O:n vastusta, jolloin teoreettinen 

ulostulojännite olisi 1,77 Volttia. Samalla tavalla laskettiin 3,3 V:n jännitteelle vastukset. 

RS232-muuntimena käytettiin tällä kortilla ST Microelectronicsin ST3232CD –

muunninpiiriä. Muunnin on vastaava kuin aiemmin käytetty Maximin-piiri, mutta ST:n 
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piiristä puuttuu automaattinen piirin virransäästö toiminto, jota tässä opinnäytetyössä ei 

tarvittu. Piiri kytkettiin datalehden ohjeen mukaisesti. (ST microelectronics 2002, 4.) 

Kiteenä kortilla käytettiin jo aiemmin käyttöön otettua C-MACin 11,0592 MHz:n kidet-

tä. Kortille tuli myös kahdeksan lediä ja neljä kytkintä ohjelmistotestausta varten, kytki-

met resetille sekä ISP-tilan ohjaukseen, ylös- ja alasvetovastuksia sekä suodatuskon-

densaattoreita. Kortille lisättiin kaksirivinen piikkirima bluetooth-kortin liittämistä varten. 

Kortin kytkentä tehtiin käyttäjän käsikirjan mukaisesti (A7 Engineering Inc. 2004, 87). 

3.4.3 Piirilevyn suunnittelu, valmistus ja kokoonpano 

Suunnittelusääntöinä käytettiin jo Atmelin kortin kohdalla todettuja periaatteita. Piirilevy 

valmistettiin Lahden ammatti-instituutissa ja kokoonpanon suoritin sen- hetkisen työnan-

tajan tiloissa. Valmis mikro-ohjainkortti on kuviossa 9. 

 

KUVIO 9. Philips LPC2105 mikro-ohjainkortti V1.0. 
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4 TESTAUS JA MITTAUKSET 

4.1 Atmel:n mikro-ohjainkortti ja emokortti 

Jo emokortin kokoonpanon aika selvisi, ettei käytössä olekaan prommeria, jolla voisi 

ohjelmoida 3,3 V:n jännitteellä toimivaa flash-muistia. Tässä vaiheessa myös Lahden 

ammatti-instituutin opettaja Jarmo Salo oli saanut uudet Philipsin LPC2105-piirit, jotka 

olivat huomattavasti käytännöllisempiä ARM–prosessorien ohjelmoinnin opettamiseen 

kuin Atmelin ARM7–perheen piirit, joten Atmelin korteille ei koskaan kirjoitettu ohjel-

mia. Korteilta testattiin kuitenkin regulaattorien toiminta sekä tarkistettiin kellosignaali. 

4.2 Philips LPC2105 mikro-ohjainkortti V0.1 

Ensimmäisen Philipsin kortti suunniteltiin pelkästään ISP-liitynnän testaamista varten. 

Kortin valmistuttua, silmämääräisen tarkastuksen ja käyttöjännitteiden sekä kellosignaa-

lin mittaamisen jälkeen kortti liitettiin PC:hen. 

Testaukseen käytettiin Philipsin LPC2000 Flash Utility–ohjelmaa. Ohjelmassa on omi-

naisuus, jolla voidaan lukea piirin ID-numero. Tällä ominaisuudella yritettiin testata piirin 

toimintaa, mutta heti selvisi, ettei ohjelma saanut yhteyttä piiriin. Ongelmaa lähdettiin 

selvittämään aluksi tutkimalla RS232-muuntimen toimintaa. Selvisikin, että PC:n suun-

nasta data siirtyi RS232-piirille oikein, ja PC:n lähettämä data kulki vääristymättä 

LPC2105:n pinnille asti, mutta mikro-ohjain ei lähettänyt mitään dataa. 

Seuraavaksi tarkistettiin reset-pinnin tilan sekä P0.14-pinnin tilan, jolla valitaan lähteekö 

mikro-ohjain suorittamaan ohjelmaa vai ottamaanvastaan uutta ohjelmaa flash-muistiin 

resetin jälkeen. Molemmat pinnit olivat oikeassa tilassa, joten ongelma ei ratkennut. Tä-

män jälkeen tarkasteltiin kellosignaalia uudelleen, kunnes datalehdestä huomattiin, että 

sisääntulevan kellon pinni ei olekaan normaali IO-pinni, jonka jännitetasot ovat 0 ja 3,3 

V:a, kuten Atmelin mikrokontrollerilla, vaan Philipsin mikrokontrollerin kellosignaalin 
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jännitetasot ovat 0 ja 1,8 V:a. Tämän selvittyä vaihdoimme 20 MHz:n oskillaattorin tilal-

le 11.0592 MHz:n kideoskillaattorin, joka lähtikin värähtelemään kahden 39 pF:n kon-

densaattorin avulla halutulla jännitealueella. Tämän jälkeen mikrokontrollerin ID-

numeron lukeminen onnistui ongelmitta Flash Utility –ohjelmalla, joten ISP-liityntä toimi 

kuten halusimme. 

Tämän kortin perusteella voi myös todeta, ettei ARM-mikro-ohjaimen käyttöönotto 

vaadi sen enempää komponentteja kuin AVR-mikro-ohjaimen käyttöönotto. Verrattuna 

esimerkiksi yleisesti laiteläheisen ohjelmoinnin opetuksessa käytettyyn Tietomyrskyn 

valmistamaan EXB2313-kehityskorttiin, Philipsin LPC2105 –mikro-ohjain ei vaadi kuin 

toisen käyttöjännitteen reguloinnin piirikortille, joka onnistuu yhdelläkin komponentilla. 

(Tietomyrsky 2001.) 

4.3 Philips LPC2105 mikro-ohjainkortti V1.0 

Testaamisen avulla oli tarkoitus selvittää kortin soveltuvuus ARM7-ohjelmoinnin opet-

tamiseen. Testauksen avulla tuli todeta kortin vaatimusten käytännön toiminta, eli todeta 

ISP-liitynnän toiminta manuaalisesti valittuna sekä automaattisesti DTR/RTS-signaaleilla 

ohjattuna, ledien ja painokytkinten toimivuus sekä sarjaportin toiminta. Sarjaliitäntä Em-

beddedBlue 500 -kortille katselmoitiin Jarmo Salon kanssa piirikaavion sekä kortin 

avulla. Liityntä todettiin suunnitelmien perusteella oikein kytketyksi.  

4.3.1 ISP-liityntä 

ISP-liityntä testattiin käyttämällä Philipsin tekemää LPC2000 Flash Utility –ohjelmistoa. 

Testissä todettiin ISP-liitynnän toiminta lukemalla mikro-ohjaimen Part ID -numero. 

Datasivujen mukaan prosessorin toimiessa 11.0592 MHz taajuudella ISP-liitynnän tulisi 

toimia 9600, 19200 ja 57600 baud raten nopeuksilla ( Philips Semiconductors 2003, 

185). Testin yhteydessä selvisi, ettei liityntä toiminut oikein. Vika löytyi mikro-

ohjainkortilla olevan D-liittimen kytkennästä. Tästä kytkennästä selvisi, että D-liitimen 
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päässä olevat vastaanotto- ja lähetyslinjat olivat kytketty ristiin ja lisäksi D-liittimet oli 

juotettu piirilevylle peilikuvana. Kytkentä korjattiin katkaisemalla tarvittavat kuparilinjat 

piirilevyltä ja yhdistämällä katkaistut linjat hyppylangoilla oikeisiin vetoihin. Näiden kor-

jauksien jälkeen testit osoittivat, että ISP-liityntä toimi niin manuaalisesti kuin myös au-

tomaattisesti datasivujen mukaisilla nopeuksilla. 

4.3.2 Ledit ja painokytkimet 

Ledien ja painokytkimien testaamiseen tehtiin ohjelma Martin Thomasin 

LPC2106_blink_switch-esimerkkikoodin pohjalta (Thomas 2006a). Ohjelma on alun 

perin tehty LPC2106-mikro-ohjaimelle, mutta piirien samankaltaisuudesta johtuen yk-

sinkertaiset ohjelmat toimivat myös LPC2105-mikro-ohjaimessa. Koodia muutettiin 

niin, että koodi toimii taulukon 1. mukaisesti, jossa S0-S3 ovat painokytkinten tilat ja 

L0-L7 ledien tilat. 

 

S3 S2 S1 S0 L0 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 
               
    x x         
   x    x        
   x x   x       
  x       x      
  x  x     x     
  x x        x    
  x x x       x   
x                     x 

TAULUKKO 1. Ledien ja painokytkinten testaamiseen tarkoitetun ohjelman totuustau-

lu. 

Ledit ja painokytkimet toimivat suunnitellulla tavalla ohjelmalla testattuna. Testiohjelma 

on liitteenä 7. 
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4.3.3 Sarjaportti 

Sarjaportti (UART0) testaamiseen käytettiin myös Martin Thomasin esimerkkiohjelmaa 

(Thomas 2006a). Testiohjelma tulostaa yhteyden muodostumisen jälkeen terminaalioh-

jelman ruudulle tekstiä ja jää odottamaan käyttäjältä uutta merkkiä. Vastaanotettuaan 

merkin mikro-ohjain kaiuttaa merkin takaisin käyttäjälle. Ohjelmaa muutettiin niin, että 

samalla se ilmaisee mikro-ohjainkortin ledeillä takaisin kaiutetun merkin ASCII-koodin. 

Ohjelma testattiin 9600, 19200 ja 57600 baud raten nopeuksilla, joilla se toimi oikein. 

Ohjelmasta tehtiin myös toinen versio, jolla testattiin UART1-liitynnän toiminta. UART1 

toimi myös suunnitelman mukaisesti. Testiohjelma UART0:lle löytyy liitteestä 8. 

5 YHTEENVETO 

Kehityskortti onnistui vaatimusten mukaisesti, ja samalla löydettiin myös käyttökelpoinen 

ilmainen ohjelmointiympäristö mm. LPC21xx-sarjan piireille. Philipsin mikro-

ohjainkortin (versio 1.0) valmistuessa huomio myös kiinnittyi siihen, että kortti olisi käyt-

tökelpoisempi fyysisesti pienempänä. Aiemmin Atmelin mikro-ohjainkortin aikaan oli 

toki todettu, että kortista on vaikea saada kovin pientä, koska pintaliitoskomponenttien 

juottaminen käsin on hyvinkin hankalaa, mutta tämän opinnäytetyön valmistumisen aika-

na olen oppinut paljon pintaliitoskomponenttien käsittelystä. Nyt tämänhetkisellä koke-

muksella sanoisin, että kortista pystyisikin tekemään melko helposti pinta-alaltaan noin 

puolet pienemmän. Tämän onnistuisi pitkälti sillä, että komponentit sijoitettaisiin molem-

min puolin korttia. Kortin alapuolelle voitaisiin laittaa kaikki matalat komponentit, kuten 

RS232 –kytkentä, regulointi, ylös- ja alasvetovastukset. Lisäksi lisäisin kortille sulake 

suojauksen oikosulkujen varalta, joita helposti syntyy tällaisella kokeilukortilla. Myös 

IO-pinnien piikkirimat muuttaisin kaksirivisiksi siististi kortin reunaan, jolloin niihin pääsisi 

helposti liittymään lattakaapeleilla. 



 24 
 

Tehdyn työn perusteella voin hyvin todeta, ettei nykyään ARM-mikro-ohjaimen käyt-

töönotto vaadi välttämättä yhtään enempää ponnisteluja kuin AVR-mikro-ohjaimen 

käyttö, joita aiemmin on käytetty yleisesti laiteläheisen ohjelmoinnin opettamiseen. Phi-

lipsin LPC210x-sarjan mikro-ohjaimet eivät vaadi juuri enempää komponentteja ympä-

rilleen, jotta piiri saadaan käyntiin. Myös Philipsin julkaisema Flash Utility –ohjelma 

mahdollistaa helpon ohjelman lataamisen piirille, jolloin ei tarvita erillisiä laiteita ohjelma-

muistin käsittelyyn. Lisäksi Philipsin LPC-piirit ovat saaneet suosiota harrastajien käy-

tössä, mikä näkyy mm. Internetistä löytyvien esimerkkiohjelmien määrässä sekä yksi-

tyiskohtaisissa piirin käyttöön liittyvissä ohjeissa. 
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     LIITE 7 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Ledien ja kytkinten testiohjelman main.c 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

#include "lpc210x_gnuarm.h" 

 

#define SWPIN0 8 

#define SWPIN1 9 

#define SWPIN2 10 

#define SWPIN3 11 

 

static void init_IO(void) 

{ 

 

int counter;  

 

    for(counter=8;counter<3;counter++) // init Switchs 

    { 

 GPIO_IODIR &= ~(1<<counter); // define Switch-Pin as input 

    } 

 

    for(counter=0;counter<8;counter++) // init LEDs 

    { 

 GPIO_IODIR |= (1<<counter); // define LED-Pin as output 

 GPIO_IOSET = (1<<counter);  // set Bit = LED off (active low) 

    } 

 

} 

 

int readsw(void) 

{ 

 int st=0; 

  

 if(GPIO_IOPIN & (1<<SWPIN0)){} 

 else{st=st+1;} 

 if(GPIO_IOPIN & (1<<SWPIN1)){} 

 else{st=st+2;} 
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 if(GPIO_IOPIN & (1<<SWPIN2)){} 

 else{st=st+4;} 

 if(GPIO_IOPIN & (1<<SWPIN3)){} 

 else{st=st+8;} 

  

 st=st-1; 

 return st; 

} 

 

void led(int ch2) 

{ 

 int counter;  

 

 for(counter=0;counter<8;counter++) // LEDs off 

    { 

      GPIO_IOSET = (1<<counter); // set Bit = LED off (active low) 

    } 

  

 if(ch2 >= 8){} 

 else{GPIO_IOCLR = (1<<ch2);} 

} 

 

  

int main(void) 

{ 

 

 MAM_MAMCR = 2; // MAM functions fully enabled (?) 

  

 init_IO(); 

  

 while (1)  

 { 

  int state; 

   

  state = readsw(); 

  led(state); 

 } 

 return 0; 

}
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     LIITE 8 

/***************************************************************************

*** 

* UART0-testiohjelman main.c 

* 

***************************************************************************

**/ 

 

#include "lpc210x_gnuarm.h" 

#include "config.h" 

#include "uart.h" 

 

#define BAUD 9600 

 

// olimex LPC-P2106: one led on P0.7 (active low) 

#define LEDPIN 7 

 

 

void systemInit(void) 

{ 

 // --- enable and connect the PLL (Phase Locked Loop) --- 

 // a. set multiplier and divider 

 SCB_PLLCFG = MSEL | (1<<PSEL1) | (0<<PSEL0); 

 // b. enable PLL 

 SCB_PLLCON = (1<<PLLE); 

 // c. feed sequence 

 SCB_PLLFEED = PLL_FEED1; 

 SCB_PLLFEED = PLL_FEED2; 

 // d. wait for PLL lock (PLOCK bit is set if locked) 

 while (!(SCB_PLLSTAT & (1<<PLOCK))); 

 // e. connect (and enable) PLL 

 SCB_PLLCON = (1<<PLLE) | (1<<PLLC); 

 // f. feed sequence 

 SCB_PLLFEED = PLL_FEED1; 

 SCB_PLLFEED = PLL_FEED2; 

  

 // --- setup and enable the MAM (Memory Accelerator Module) --- 

 // a. start change by turning of the MAM (redundant) 
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 MAM_MAMCR = 0;  

 // b. set MAM-Fetch cycle to 3 cclk as recommended for >40MHz 

 MAM_MAMTIM = MAM_FETCH; 

 // c. enable MAM  

 MAM_MAMCR = MAM_MODE; 

  

 // --- set VPB speed --- 

 SCB_VPBDIV = VPBDIV_VAL; 

  

 // --- map INT-vector --- 

 #if defined(RAM_RUN) 

   SCB_MEMMAP = MEMMAP_USER_RAM_MODE; 

 #elif defined(ROM_RUN) 

   SCB_MEMMAP = MEMMAP_USER_FLASH_MODE; 

 #else 

 #error RUN_MODE not defined! 

 #endif 

} 

 

void gpioInit(void) 

{ 

 GPIO_IOSET  = (1<<LEDPIN); // set Bit = LED off (active low) 

 GPIO_IODIR |= (1<<LEDPIN); // define LED-Pin as output 

} 

 

 

void led(int ch2) 

{ 

 int state1; 

 int counter;  

    int kerroin[6] = {1,2,4,8,16,32}; 

     

 

    for(counter=0;counter<6;counter++) 

    { 

        state1 = ch2 & kerroin[counter]; 

        GPIO_IODIR |= (1<<counter+2); // tässä asetetaan 

     if (state1 |= 0) GPIO_IOCLR = (1<<counter+2);          // set Bit = LED on 

     else GPIO_IOSET = (1<<counter+2); // set Bit = LED off (active low) 
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    } 

} 

 

 

void ledToggle(void) 

{ 

 static unsigned char state=0; 

  

 state = !state; 

 if (state) GPIO_IOCLR = (1<<LEDPIN); // set Bit = LED on 

 else GPIO_IOSET = (1<<LEDPIN); // set Bit = LED off (active low) 

} 

 

int main(void) 

{ 

 int ch; 

  

 systemInit(); 

 gpioInit(); 

  

 uart0Init(UART_BAUD(BAUD), UART_8N1, UART_FIFO_8); //setuptheUART 

  

 uart0Putch('M'); 

  

 uart0Puts("\r\nHello from WinARM!\r\n"); 

 uart0Puts("Demo based on code from R O Software\r\n"); 

  

 ledToggle(); 

  

 while(1) { 

  if ((ch = uart0Getch()) >= 0) { 

   uart0Puts("You pressed : ");  

   uart0Putch(ch); 

   uart0Puts("\r\n"); 

   led(ch); 

  } 

 } 

 return 0; 

}
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/***************************************************************************

*** 

* UART.c 

* This module provides interface routines to the LPC ARM UARTs. 

 * Copyright 2004, R O SoftWare 

 * No guarantees, warrantees, or promises, implied or otherwise. 

 * May be used for hobby or commercial purposes provided copyright 

 * notice remains intact. 

***************************************************************************

**/ 

 

// #warning "this is a reduced version of the R O Software code" 

 

#include "lpc210x_gnuarm.h" 

#include "uart.h" 

 

/* on LPC210x: UART0 TX-Pin=P0.2, RX-Pin=P0.1  

   PINSEL0 has to be set to "UART-Function" = Function "01"  

   for Pin 0.0 and 0.1 */ 

    

#define PINSEL_BITPIN0  0 

#define PINSEL_BITPIN1  2 

// #define PINSEL_BITPIN2  4 

#define PINSEL_FIRST_ALT_FUNC   1 

// #define PINSEL_SECOND_ALT_FUNC   2 

 

// Values of Bits 0-3 in PINSEL to activate UART0 

#define UART0_PINSEL    

((PINSEL_FIRST_ALT_FUNC<<PINSEL_BITPIN0)|(PINSEL_FIRST_ALT_FUNC<<PINSEL_BITPI

N1)) 

// Mask of Bits 0-4 

#define UART0_PINMASK      (0x0000000F)    /* PINSEL0 Mask for UART0 */ 

 

// U0_LCR devisor latch bit  

#define UART0_LCR_DLAB  7 

 

/*    baudrate divisor - use UART_BAUD macro 

 *    mode - see typical modes (uart.h) 

 *    fmode - see typical fmodes (uart.h) 
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 *    NOTE: uart0Init(UART_BAUD(9600), UART_8N1, UART_FIFO_8);  

 */ 

void uart0Init(uint16_t baud, uint8_t mode, uint8_t fmode) 

{ 

  // setup Pin Function Select Register (Pin Connect Block)  

  // make sure old values of Bits 0-4 are masked out and 

  // set them according to UART0-Pin-Selection 

  PCB_PINSEL0 = (PCB_PINSEL0 & ~UART0_PINMASK) | UART0_PINSEL; 

 

  UART0_IER = 0x00;             // disable all interrupts 

  UART0_IIR = 0x00;             // clear interrupt ID register 

  UART0_LSR = 0x00;             // clear line status register 

 

  // set the baudrate - DLAB must be set to access DLL/DLM 

  UART0_LCR = (1<<UART0_LCR_DLAB); // set divisor latches (DLAB) 

  UART0_DLL = (uint8_t)baud;         // set for baud low byte 

  UART0_DLM = (uint8_t)(baud >> 8);  // set for baud high byte 

   

  // set the number of characters and other 

  // user specified operating parameters 

  // Databits, Parity, Stopbits - Settings in Line Control Register 

  UART0_LCR = (mode & ~(1<<UART0_LCR_DLAB)); // clear DLAB "on-the-fly" 

  // setup FIFO Control Register (fifo-enabled + xx trig)  

  UART0_FCR = fmode; 

} 

 

int uart0Putch(int ch) 

{ 

  while (!(UART0_LSR & ULSR_THRE))          // wait for TX buffer to empty 

    continue;                           // also either WDOG() or swap() 

 

  UART0_THR = (uint8_t)ch;  // put char to Transmit Holding Register 

  return (uint8_t)ch;      // return char ("stdio-compatible"?) 

} 

 

const char *uart0Puts(const char *string) 

{ 

 char ch; 
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 while ((ch = *string)) { 

  if (uart0Putch(ch)<0) break; 

  string++; 

 } 

  

 return string; 

} 

 

int uart0TxEmpty(void) 

{ 

  return (UART0_LSR & (ULSR_THRE | ULSR_TEMT)) == (ULSR_THRE | ULSR_TEMT); 

} 

 

void uart0TxFlush(void) 

{ 

  UART0_FCR |= UFCR_TX_FIFO_RESET;          // clear the TX fifo 

} 

 

 

/* Returns: character on success, -1 if no character is available */ 

int uart0Getch(void) 

{ 

  if (UART0_LSR & ULSR_RDR)                 // check if character is available 

    return UART0_RBR;                       // return character 

 

  return -1; 

} 


