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teuttaa demolaite koodi ATMEGA 32-mikrokontrollerille ja työssä mukana ole-
ville komponenteille. Tarkoituksena on luoda ympäristö, jossa voidaan yksinker-
taisesti esitellä ohjelmointikittiin liitettävien oheiskorttien toimintaa sekä esitellä 
ohjelmoinnin merkitystä tietotekniikan opetuksessa. 

Tästä päätettiin lisätä kolme Mini88 alustaa jotka toimivat ATMEGA 88 PA-
mikrokontrollereilla. Tällä päästään neljään eri laitteeseen, joista kaikki esittelevät 
vähintään yhden keskeisen komponentin toimintaa ja mahdollisuuksia. 

Opinnäytetyö toteutettiin C-koodilla, joka kirjoitettiin ja käännettiin ohjelmalla 
Atmel Studio 6. Koodit ajettiin mikrokontrollereille AVRISP mk2-laitteella. 
 
Ohjelmointi suoritettiin Atmel Studio 6-ohjelmalla ja ajettiin mikrokontrollerille 
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Sciences. The purpose of this thesis was to implement a demo device code for 
ATMEGA 32 microcontroller and various given components. The aim was to 
create an environment in which programming kit connected to peripheral 
components activities can be introduced simply as well as to showcase the 
importance of information technology in teaching programming. 

From there we decided to add three Mini88 platforms running ATMEGA 88 PA 
microcontrollers. That gave us a total of four different devices, each of which 
displays at least one of the central components operation and possibilities. 

The thesis was implemented in c code, which was written and compiled using the 
Atmel Studio 6 program. The codes were run to microcontrollers using ARVRISP 
mk2 device. The program itself was carried out according to the original plan and 
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The original solution did not work out, but the initial objectives and requirements 
were reached. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords  embedded systems, c code, microcontrollers 



4 

 

 

SISÄLLYS 

TIIVISTELMÄ 

ABSTRACT 

1 TYÖN TARKOITUS ....................................................................................... 7 

1.1 Työn tausta................................................................................................ 7 

1.2 Työn tavoitteet .......................................................................................... 7 

2 TYÖVÄLINEET JA KOMPONENTIT........................................................... 8 

2.1 ATMEGA32 ............................................................................................. 8 

2.2 ARV Universal Board...............................................................................9 

2.3 Askelmoottori ......................................................................................... 10 

2.4 Pistenäyttö............................................................................................... 11 

2.5 Seitsemän segmentin näyttö.................................................................... 11 

2.6 PWM-levy............................................................................................... 12 

2.7 LCD-näyttö ............................................................................................. 13 

2.8 Matriisinäppäimistö ................................................................................ 14 

2.9 ATMEGA88 PA-mikrokontrolleri.......................................................... 15 

2.10 Mini88..................................................................................................... 16 

2.11 LED-moduuli .......................................................................................... 17 

2.12 Kytkinlevy............................................................................................... 18 

2.13 AVRISP mkII.......................................................................................... 18 

2.14 Atmel Studio 6.1 ..................................................................................... 19 

3 TOTEUTUS ................................................................................................... 21 

3.1 Toteutustavan kuvaus..............................................................................21 

3.2 Ohjelmointi ............................................................................................. 22 

3.3 Toiminta.................................................................................................. 23 

4 TESTAUS....................................................................................................... 29 

5 YHTEENVETO ............................................................................................. 30 

6 LÄHTEET ...................................................................................................... 31 

  



5 

 

 

KUVIO- JA TAULUKKOLUETTELO 

Kuvio 1. ATMEGA32-pinniasettelu.    s. 8  

Kuvio 2. AVRUB ylhäältäpäin     s. 9  

Kuvio 3. Jokaisen portin toteutus    s. 10  

Kuvio 4. Askelmoottorikytkentä    s. 10 

Kuvio 5. Askelmoottorilevy     s. 10 

Kuvio 6. Pistenäyttökytkentä     s. 11 

Kuvio 7. Pistenäyttölevy     s. 11  

Kuvio 8. 7-Segment segmentit     s. 12  

Kuvio 9. 7-Segment-kytkentä     s. 12  

Kuvio 10. 7-Segment-näyttö     s. 12  

Kuvio 11. PWM-levy      s. 13 

Kuvio 12. LCD-kytkentä      s. 14  

Kuvio 13. LCD-näyttö      s. 14  

Kuvio 14. Näppäimistöliitäntä     s. 15  

Kuvio 15. Näppäimistö      s. 15  

Kuvio 16. ATMEGA 88-pinniasettelu    s. 16 

Kuvio 17. Mini88       s. 17  

Kuvio 18. LED-moduuli      s. 17 



6 

 

 

Kuvio 19. Näppäimistön korvike     s. 18  

Kuvio 20. AVRISP mk2-laite, ohjelmalevy ja USB-johto s. 19  

Kuvio 21. Atmel Studio 6 käynnistysruutu   s. 20  

Kuvio 22. Koodien perusperiaate    s. 23  

Kuvio 23. ATMEGA32 koodilla Demodot   s. 24  

Kuvio 24. Mini88 koodilla Sseg2 88    s. 26  

Kuvio 25. Mini88 koodilla PWM 88    s. 27  

Kuvio 26. Mini88 koodilla Askel 88    s. 28 



7 

 

 

1  TYÖN TARKOITUS 

1.1 Työn tausta 

Työn tarkoituksena on toteuttaa demolaite Ari Urpiolalle ja Vaasan ammattikor-

keakoululle. Työssä tehdään demolaite, jota vierailevat mahdolliset opiskelijat 

voivat kokeilla. Komponentit työhön valitsi toimeksiantaja. Työhön on valittu 

komponentit, jotka toimeksiantaja on tilannut osoitteesta www.tietopetri.fi. 

Kirja aiheesta on Pentti Vahteran sähköistä materiaalia AVR mikrokontrollerien 

ohjelmointiympäristöön. Tämä kirja löytyy koulun verkkolevyltä ”oppi-

laan_kirja_2” nimellä. Kyseinen kirja on tietääkseni innoittanut toimeksiantajan 

tähän projektiin. Materiaalin esipuhe löytyy google haulla ”Pentti Vahtera oppi-

laan kirja”. Työ toteutettiin neljälle eri alustalle. Alkuperäinen tarkoitus oli saada 

kaikki komponentit kiinni saamaan alustaan. Tämä ei ollut toteuttamiskelpoista. 

 
1.2 Työn tavoitteet 

Työn tavoitteena on luoda C-ohjelmistokokonaisuus jolla voidaan demonstroida 

työhön valittujen komponenttien toimintaa ja käyttäytymistä. Muut komponentit 

ovat mukana havainnollistamaan tätä käyttäytymistä. Tarkoituksena on luoda ym-

päristö, jossa voidaan yksinkertaisesti esitellä ohjelmointikittiin liitettävien oheis-

korttien toimintaa sekä esitellä ohjelmoinnin merkitystä tietotekniikan opetukses-

sa useammalle eri toiminnolle jokaiselle komponentille valitsemalla näppäimistöl-

tä ajettava ohjelma. 
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2 TYÖVÄLINEET JA KOMPONENTIT 

2.1 ATMEGA32 

ATMega32 Prosessori on 8-bittinen mikrokontrolleri jolla on 32 kilobittiä ohjel-

moitavaa muistia. Prosessorissa on neljä 8 pinnistä I/O porttia, joista yhden voi 

sisäisillä ohjelmoitavilla sulakkeilla asettaa ainoastaan JTAG-käyttöön. JTAG on 

akronyymi sanoista ”Joint Test Action Group”. Tämä tarkoittaa ohjelman testauk-

seen käytettävää menetelmää, joka tunnetaan myös nimellä IEEE 1149.1 Standar-

di. JTAG käytetään yleisesti mikropiirien kehitys- ja testausapuvälineenä. JTAG 

tarvitsee käyttöönsä viisi pinniä, nämä ovat testidata sisään, testidata ulos, testi-

kello, testimoodin valinta ja testi reset, joista viimeinen on vaihtoehtoiunen. JTA-

Gin sijasta tässä työssä mikrokontrolleri ohjelmoitin AVRISP: n kautta josta lisää 

kohdassa ’2.13’. Mikrokontrollerissa on kaksi 8 bittistä ja yksi 16 bittinen ajastin. 

Mikrokontrollerin data lehti löytyy kohdasta lähteet./1/ 

(Kuvio 1.) 

 

Kuvio 1. ATMEGA32 pinniasettelu/1/ 
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2.2 ARV Universal Board  

Tietopetrin AVR Universal Board on useammalle mikrokontrollerille suunniteltu 

alusta, jossa on kontrollerin ulkopuolinen reset-näppäin ja 8Mhz kellotaajuuskide, 

sekä led-ilmaisimet jokaiselle neljän portin i/o pinnille. AVRISP: lle on selvästi 

merkitty kytkeytymispaikka ja vaikka mikään ei estä kytkemästä laitetta tähän 

väärinpäin, sen kyllä huomaa jos laite on väärinpäin. Kuten sanottu laite on use-

ammille kontrollereille, ja vaikka kyseisille kontrollereille on selvästi laitteeseen 

merkitty numeroin, mikä mikrokontrolleri kuuluu minne, voi silti erehtyä K1 ja 

K2 osoitteen välillä jos ei ole ennen laitetta käyttänyt. /9/ 

Jos joku ei vielä tänä päivänä tiedä mitä LED tarkoittaa, niin se tulee sanoista 

Light Emmitting Diode, eli valoa luova diodi. AVR puolestaan on yhdistelmä jol-

le sen kehittäjät eivät ole koskaan antaneet suoraa vastausta, mutta ne ovat aina 

olleet Atmelin 8 bittisiä RISC-piirejä. RISC taas tarkoittaa Reduced Instruction 

Set Computer, joka tarkoittaa suunnittelufilosofiaa tietokoneiden suoritinarkkiteh-

tuurissa, jossa konekielelle käännetyt käskyt pyritään pitämään yksinkertaisina ja 

nopeasti suoritettavina. 

(Kuvio 2. ja 3.) 

 

Kuvio 2. AVRUB ylhäältäpäin /9/ 
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Kuvio 3. Jokaisen portin toteutus/9/  

 

2.3 Askelmoottori 

Tietopetrin askelmoottorilevy on helppokäyttöinen laite johon löytyy valmistajan 

sivuilta perusaskelluskuvio. Askelmoottorien periaate on melko itsestään selvä, 

moottoria pyöritetään sähkömagneettien avulla johtamalla sähköä seuraavasta 

seuraavaan napaan saaden aikaan moottorin liikkeen. Hitaasti toteutettuna liike on 

katkonaista, mutta nopeana liikkeenä sulavaa ja yhdenmukaista./8/ 

(Kuvio 4. ja 5.) 

 

Kuvio 4. Askelmoottorikytkentä, eli vain ensimmäinen tavu, vcc ja maa ovat käy-

tössä./8/ 

 

Kuvio 5. Askelmoottorilevy /8/ 
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2.4 Pistenäyttö 

Pistenäyttö on ensimmäinen käytetyistä komponenteista, joka vaatii kaksi tuloa. 

Tietopetrin DOT-näytön käyttö on piirtämistä. Kirjaimet, numerot tai kuviot on 

piirrettävä näytölle kolumni kerrallaan. Jokaisen pystyrivin saa päälle yhden ker-

rallaan, ja sitten binääri- koodilla alhaalta ylöspäin jokainen ykkönen on uusi va-

lo./15/ 

(Kuvio 6. ja 7.) 

 

Kuvio 6. Pistenäyttökytkentä./15/ 

 

Kuvio 7. Pistenäyttö /15/ 

2.5 Seitsemän segmentin näyttö 

Seitsemän segmentin näyttö on toinen ja viimeinen kaksi tuloa vaativa kompo-

nentti tässä työssä, Tietopetrin seitsemän segmentin näyttö. Toisin kuin DOT-

näytössä segmenttinäytössä toissijaisella tulolla voidaan laittaa useampi näytön 

neljästä osasta päälle. Binäärillä sitten laitetaan kahden tavun verran ensisijaiseen 

tuloon merkkejä, jotka määrittävät mitkä segmenteistä ovat päällä. Segmentit me-

nevät oheisen kuvan mukaan päälle A ollen alin bitti ja DP ollessa viimeinen./6/ 
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Päällä olevat osat näytöstä valitaan syöttämällä toissijaiseen tuloon binäärillä 

sammutettavat osiot./7/ 

(Kuviot 8. ja 9. ja 10.) 

 

Kuvio 8. 7-Segment segmentit /6/ 

 

Kuvio 9. 7-Segment-kytkentä./7/ 

 

Kuvio 10. 7-Segment-näyttö /7/ 

2.6 PWM-levy 

PWM levyssä on viisi eri vapaasti uudelleen kiinnitettävää pulssin leveysindikaat-

toria. PWM tulee sanoista Pulse Width Modulation eli pulssin leveysmodulaatio. 
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Modulaatio tarkoittaa elektroniikassa ja tietoliikennetekniikassa signaalin muok-

kaamista toisella signaalilla. Yksinkertaisin modulointi on lähettää yksi signaali ja 

katkoa tätä signaalia luoden muita toimintoja. Tässä tapauksessa on tasavirtamoot-

tori, ledi ja puna-, viher- ja sininen ledi. Pulssimodulaatiolla voidaan himmentää 

ledejä tai hidastaa moottoria./16/ 

Levyä ei ole kytketty loppuun, koska eri mikrokontrollereilla on ajastimen lähdöt 

eri pinneissä. Tässä työssä on käytetty piirin täydentämiseen muovipäällysteistä 

kuparilankaa. Käytetyn langan tulee olla tarpeeksi ohutta mahtuakseen annettuihin 

aukkoihin, jotka ovat selvästi merkittyinä./16/ 

(Kuvio 11.) 

 

Kuvio 11. PWM-levy /16/ 

2.7 LCD-näyttö 

LCD on akronyymi sanoista Liquid Crystal Display eli suomeksi nestemäinen 

kristallinäyttö. Sana näyttö esiintyy siis kahteen kertaan sanottaessa LCD-näyttö, 

mutta tämä on yleisesti hyväksytty käytäntö. Tämä on myös monimutkaisin, mutta 

helppokäyttöisin käyttämistäni komponenteista. Suurimmaksi osaksi, koska LCD 

näytölle on olemassa todella hyvä mallikoodi, joka tietääkseni toimii kaikilla sa-

mankaltaisilla komponenteilla./11/ 

LCD-näyttö toimii kahdeksalla bitillä, ensimmäiset kolme(0-2) hallitsevat sitä mi-

tä LCD tekee viimeisillä neljällä(4-7). Ensimmäiset kolme bittiä on nimetty, Bitti 

0 Register Select Line, Bitti 1 ReadWrite Control Line ja Bitti 2 Enable. Bitti 3 
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ottaa käskyjä myös vastaan, mutta tätä käytetään vain näytön taustavalon päälle 

tai pois päältä laittamiseen. Kolmen ensimmäisen bitin ollessa nolla, laite on käs-

kytilassa, jos ensimmäinen(0) on päällä, laite on kirjoitustilassa. 

Itse kirjoitus tapahtuu Ascii-merkistöllä eli iso A on desimaalina 65. Jotain LCD-

näyttöjen yleismaailmallisuudesta kertoo sekin, että vaikka näytössä on vain 16 

merkkipaikkaa per rivi, laite olettaa 40 merkkiä per rivi. Tämä on osa siitä miten 

sama koodi voi toimia niin monella erilaisella LCD-näyttötyypillä. Paitsi jos näy-

tössä on neljä riviä, silloin näyttö olettaa 20 merkkiä per rivi. 

(Kuvio 12. ja 13.) 

 

Kuvio 12. LCD-kytkentä 

 

Kuvio 13. LCD-näyttö /3/ 

2.8 Matriisinäppäimistö 

Matriisi-näppäimistö on helppo ymmärtää, mutta hankala koodata. Matriisi-

näppäimistö tarvitsee puolet portista lähdöksi ja puolet tuloksi. Laittamalla siten 

yhden pystyriveistä päälle, näppäimistö palauttaa joko nollan, jos nappia ei ole 
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pystyrivillä painettu tai ykkösen, kakkosen, nelosen tai kasin jos kyseisellä rivillä 

on painettu nappia. Nämä ovat samat palautukset joka kolumnilta, joten kaikki 

pystyrivit täytyy tarkistaa erikseen. Ohjelma on kuitenkin niin nopea, että erillistä 

viivettä ei huomaa tapahtuvan nappia painettaessa./14/ 

(Kuvio 14. ja 15) 

 

Kuvio 14. Näppäimistöliitäntä, bitit 0-3 ovat COL ja 4-7 ROW./14/ 

 

Kuvio 15. Näppäimistö /14/ 

2.9 ATMEGA88 PA-mikrokontrolleri 

ATMEGA 88 on 8 bittinen mikrokontrolleri, jolla on kaksi 8 pinnistä i/o-porttia ja 

yksi 7 pinninen i/o-portti josta yksi pinni on pysyvästi varattu ohjelmistoresetiksi. 

Kontrollerissa on kolme ajastinta joiden ulostulot löytyy alla olevasta kaaviosta 
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suluissa nimellä OC (numero) (kirjain) numero tarkoittaen ajastinnumeroa ja kir-

jain ensisijaista tai toissijaista lähtöä. Esim. OC2A. Mikrokontrollerin datalehti 

löytyy kohdasta lähteet.(2) 

(Kuvio 16.) 

 

Kuvio 16. ATMEGA 88-pinniasettelu /2/ 

2.10  Mini88 

Tietopetrin Mini88 on alusta ATMEGA 88-mikrokontrollerille, joka mahdollistaa 

helpon pääsyn käsiksi portteihin ja virransaantiin. Vaikka Mini88 on paljon mi-

nimalistisempi kuin AVR Universal Board, sen pieni koko tarjoaa myös enemmän 

mahdollisuuksia. Se on myös vain kolmasosa AVR Universal Boardin hinnas-

ta./13/ 

(Kuvio 17.) 
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Kuvio 17. Mini88 /13/ 

2.11  LED-moduuli 

LED-moduuli on minimalistinen ja helppokäyttöinen, Tietopetrin led moduuli sy-

tyttää ledit binäärijärjestyksessä, 0 ollen alin bitti. Moduulille syötetään luku 0-

255, ja moduuli ilmoittaa saman luvun binääriarvona ledeillä. Riippuu kuitenkin 

kontrollerista onko ledit päällä ykkösellä vai nollalla./12/ 

(Kuvio 18.) 

 

Kuvio 18. LED-moduuli /12/ 
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2.12  Kytkinlevy 

Tietopetrin kytkinlevy toimii ulkoisena inputtina. Kun alustaa nappien arvot kor-

keaksi, painamalla nappia levy sulkee piirin maan kanssa ja painettu arvo menee 

pieneksi. Tällä saa levystä helposti ohjelman valintalevyn./10/ 

(Kuvio 19.) 

 

Kuvio 19. Näppäimistön korvike /10/ 

2.13 AVRISP mkII 

AVRISP on akronyymi sanoista AVR In-System Programmer, ja ISP suomeksi 

sanottuna on kyky, joka joillain mikrokontrollereilla ja sulautetuilla järjestelmillä 

on. Tämä kyky sallii näiden laitteiden ohjelmoimisen tai uudelleen ohjelmoimi-

sen, kun laite on jo asennettuna. AVRISP mk2 on pääasiassa mikrokontrollereiden 

kenttäpäivitys tai uudelleen ohjelmoimista varten. Tämä johtuu siitä, että laite on 

täysin vailla debug-toimintoa. Muuten laite on kompakti ja helppokäyttöinen./4/ 

(Kuvio 20.) 
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Kuvio 20. AVRISP mk2-laite, ohjelmalevy ja USBjohto /4/ 

2.14 Atmel Studio 6.1 

Atmel Studio tai AVR Studio on Atmel yhtiön virallinen mikrokontrollerien oh-

jelmointiin tehty tuote. Atmel on sama yhtiö joka on valmistanut kaikki 

ATMEGA-sarjan kontrollerit, sekä lukuisia muita kontrollereita. Itse ohjelma tun-

nistaa valtavan määrän Atmel-tuotteita ja niiden ohjelmointiin käytettäviä laitteita. 

Ennen ohjelmoinnin aloittamista on valittava ohjelmoitava kontrolleri sillä eri 

mikrokontrollereille käännetään koodi eri tavoin. Kääntäminen tarkoittaa ohjel-

mointikielen muuttamista laitteen ymmärtämään muotoon. Ohjelma itse ymmärtää 

kääntämisen käskyllä Build./3/ 

(Kuvio 21.) 
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Kuvio 21. Atmel Studio 6 käynnistys ruutu. /3/ 
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3 TOTEUTUS   

3.1 Toteutustavan kuvaus 

Demo-laitteen koodi aiottiin toteuttaa yhdelle ATMEGA32-mikrokontrollerille, 

joka olisi ollut kiinni AVR Universal Board-laitteessa. Tässä ratkaisussa kaikki 

komponentit olisivat olleet kiinni samassa kontrollerissa. Koska tässä mikrokont-

rollerissa on vain neljä sisään- ja/tai ulostuloa eli i/o-porttia, olisi tähän ratkaisuun 

tarvittu mekaaninen kytkin, joka katkaisisi toiset yhteydet muodostaessaan yh-

den./1/ 

Tästä ratkaisusta päätettiin luopua ja sen sijaan luoda yksi koodi ATMEGA32-

alustalle, ja loput ATMEGA88 PA-mikrokontrollerille on paljon kompaktimpi 

toteutus, joka säästää tilaa. Tämä vaati ohjelman pilkkomista pienempiin osiin se-

kä muokkaamista osilta, joissa alustat osoittivat eroavaisuuksia, kuten siitä, että 

mikrokontrollerilla ATMEGA 88 ei ole lainkaan porttia A./2/ 

Koodit on nimetty tähdellisimmän tai näkyvimmän komponentin mukaan. Koodi 

”Demodot” on toteutettu AVR Universal Board alustalle ATMEGA32-

mikrokontrollerilla. Se sai nimensä edeltäjältään demo-nimiseltä koodilta, joka oli 

alkuperäisessä toteutusmielessä koodattu. Muut koodit ”Askel 88”, ”Sseg2 88” ja 

”PWM 88” on toteutettu Tietopetrin Mini88 alustalle ATMEGA 88 PA-

mikrokontrollerilla. 

Koodissa Demodot porttia A ohjaa LCD näyttöä. Portti B toimii tulona mat-

riisinäppäimistön avulla. Portti C ohjaa pistenäytön kolumnin vaihtoa. Portti D 

asettaa pisteitä näytölle. 

Koodissa Askel 88, portti D toimii tulona, ja näin ohjelman valitsimena. Portti C 

ohjaa led-moduulia. Portti B ohjaa askelmoottoria. Porttia A ei tässä kokoon-

panossa ole ollenkaan, eikä muissa Mini88 alustan koodeissa. 
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Koodissa PWM 88 Portti D toimii tulona, ja ohjelman valitsimena. Portti C on 

jätetty tyhjäksi. PWM-levy on kytketty porttiin B.. PWM-levyssä moottori on 

kytketty pinniin 3, joka on ajastimen 2 ulostulo. Pinni 0 on kytketty lediin, pinni 1 

on kytketty vihreään RGB-ledissä, pinni 2 on kytketty siniseen RGB-ledissä ja 

pinni 4 on kytketty punaiseen RGB-ledissä. 

Koodissa Sseg2 88, Portti D toimii näytön eri osien ohjaajana, päättäen mihin 

kohtaan näyttöä seuraava seitsemän segmentin syöte tulee. Portti B toimii oh-

jaimena sille mitkä segmentit asetetaan päälle. Portti C on kytketty kytkin levyyn, 

tämä toimii ohjelman valitsimena. Portti C valittiin ohjelman valitsijaksi tässä ko-

koonpanossa, koska ATMEGA 88 potti C ei ole 8 bittinen ja seitsemän segmentin 

näyttö tarvitsee molempiin tuloihinsa täydet 8 bittiä. 

3.2 Ohjelmointi 

Ohjelmointi suoritettiin Atmel Studio 6-ohjelmalla ja ajettiin mikrokontrollerille 

AVRISP mk2-ohjelmoijalla. Itse ohjelma suoritettiin alkuperäisten suunnitelmien 

mukaan ja eri ohjelmien välissä täytyi vain fyysisesti vaihtaa komponentteja. Oh-

jelman valmistuttua tultiin siihen tulokseen, että komponenttien erittely eri kont-

rollereille olisi parempi ratkaisu. Tässä vaiheessa otettiin avuksi kolme Tietopetrin 

Mini88-kittiä, joissa kontrollerina toimii AMTMEGA88 PA-mikrokontrolleri. 

Koodi pilkottiin neljään osaan, komponenttien osalta ja ATMEGA 88-koodeissa 

käytettiin kytkinlevyjä näppäimistön sijaan. 

Komponenttien ohjelmoinnissa ensimmäinen haaste oli matriisinäppäimistö, jo-

hon löytyi kyllä mallikoodi. Ongelma oli, että ohjelmien alustat olivat täysin eri-

laiset. Ongelmien yli kuitenkin päästiin, ja muiden komponenttien käyttö oli suh-

teellisen helppoa, kunhan niiden toimintaan tutustui paremmin./5/ 
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3.3 Toiminta 

Demodot-koodi aloittaa ohjelmalla nolla, joka toimii myös nollaus tai uudelleen-

alustusohjelmana. Ohjelmat valitaan näppäimistölevyltä. Jokainen näppäin, paitsi 

nolla, tulostaa LCD-näytölle, mikä ohjelma on valittuna. Ohjelmat risuaita, tähti ja 

D, eivät tulosta mitään pistenäytölle. Kuviossa 22 näkyy jokaisen koodin perim-

mäinen olemus. 

 

Kuvio 22. Koodien perusperiaate 

Tässä kokoonpanossa LCD-näyttö on A-portissa. Näppäimistö käyttää koko B-

portin. Portin C ensimmäisellä tavulla ohjataan pystyrivin vaihtoa näytöllä. Portti 

D, viimeistä bittiä lukuun ottamatta, ohjaa mitä näytössä näkyy. 

Koodiesimerkkinä Demodot kokoonpano, ohjelma 9: 
if(ohjelma == '9') 
{ 
 LCD_Clear(); //LCD tyhjennys 
 LCD_SetCursorXY(0,0); //kursorin asetus 
 LCD_WriteString("Ohjelma 9 valit."); //satunnaisoh jelma 
 _delay_ms(100); //viive 
 r = rand() % 10; //satunnainen kolumni 
 a = rand() % 177; //satummainen määrä satunnaisia pisteitä 
 PORTC = r;  //syötetään luvut komponentille 
 PORTD = a; 
 _delay_ms(10); //viive 
} 
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Ohjelma 1 tulostaa DOT-näytölle numeron kolme. Ohjelma 2 täyttää näytön pis-

teillä ja vilkuttaa nämä päälle ja pois. Ohjelma 3 tulostaa näytölle ”KT.”. Ohjelma 

4 sytyttää kaikki ledit pystyriveittäin vasemmalta oikealle ja toistaa. Ohjelma 5 

tulostaa näytölle numeron yksi. Ohjelma 6 tulostaa näytölle numeron kaksi. Oh-

jelma 7 tulostaa näytölle numeron neljä. Ohjelma 8 sytyttää vuoronperään kaksi 

kolumnia ja kaksi riviä. Ohjelma 9 tulostaa satunnaiselle riville satunnaisen mää-

rän pisteitä. Ohjelma A tulostaa näytölle leveän A kirjaimen, ja aloittaa aliohjel-

man josta poistuu pois näppäimellä nolla. Aliohjelma tulostaa pistenäytölle vii-

meksi painetun näppäimen näköisyyden. Ohjelma B tulostaa näytölle taka-

kenoviivan ja kaksi pystysuoraa viivaa, yhden katkonaisen ja yhden kokonaisen. 

Ohjelma C tulostaa näytölle luvun 12. 

(Kuvio 23.) 

Kuvio 23. ATMEGA32-koodilla Demodot. 

Kokoonpanossa Sseg2 88-kytkinlevy käyttäisi koko C-portin, mutta ATMEGA 

88-mikrokontrollerissa C-portti on vain 7 bittinen ja yksi biteistä on varattu. Tällä 

hetkellä kokoonpanon käytössä on vain bitit 0, 1, 3, 4 ja 5. Portti D ohjaa päällä 

olevia näytön osia. Portti B sytyttää näihin osiin segmentit. 

Koodiesimerkkinä Sseg2 88-kokoonpano, ohjelma S4: 
case 4:   //kellotus ohjelma  
 if(n>9)  //ensimmäisen kymmenet 
 { 
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  n=0; 
  m++; 
 } 
 if(m>9)  //toisen kymmenet 
 { 
  m=0; 
  l++; 
 } 
 if(l>9)  //kolmannen kymmenet 
 { 
  l=0; 
  k++; 
 } 
 if(k>9)  //99.99 jälkeinen nollaus 
 { 
  k=0; 
 } 
 PORTD = 0xE0; //näytön osion valinta 
 PORTB = Ssegnum(k); //kutsutaan funktiota joka 
 wait(5);   //tulostaa segmentit numeron mukaan 
 PORTD = 0xD0; 
 PORTB = Ssegnum(10+l); //yli kymmenen lisää perään  pilkun 
 wait(5);  //viive 
 PORTD = 0xB0; 
 PORTB = Ssegnum(m); 
 wait(5); 
 PORTD = 0x70; 
 PORTB = Ssegnum(n); 
 if(toggle==0) //pysäyttäjä 
 { 
 n++; 
 } 
 wait(40); 
  PORTD = 0xF0; //valojen tasoittaja 
break;   //ohjelman loppu 

Koodi Sseg2 88 aloittaessaan laite odottaa syötettä kytkinlevyltä. S0 näppäin tyh-

jää näytön ja uudelleen alustaa laitteen. S1-näppäin välkyttää kahta nollaa vuo-

ronperään oikealla ja vasemmalla. S3-näppäin tulostaa näytölle välkkyvän 1234-

luvun. S4-näppäin lähtee juoksuttamaan numeroita 0000-9999, pysähtyy uudel-

leen painalluksesta. Laskenta jatkuu samasta kohtaa, ellei ohjelmaa vaihda. S5-

näppäin tulostaa näytölle luvun 5689, aloittaen numerosta viisi ja jatkaen oikealle. 

(Kuvio 24.) 
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Kuvio 24. Mini88 koodilla Sseg2 88. 

Kokoonpanossa PWM 88-kytkinlevy käyttää koko D-portin. Portista B on kytket-

ty bitti nolla ledille. Bitti yksi on kytketty RGB-ledin vihreään tuloon. Bitti kaksi 

on kytketty RGB-ledin punaiseen tuloon. Bitti kolme on kytketty moottorille. Bitti 

neljä on kytketty RGB-ledin siniseen tuloon. 

Koodiesimerkkinä PWM 88-kokoonpano, ohjelma S1: 
switch(prog) 
{ 
 case 1: //80% vihreä 
    //WGM on wave generator mode 
    //COM on compare on match 
    //CS on clock select 
   //eli tässä on nopea pulssimodulaatio ei esiskaa lausta 
  if(i==0) 
  { 
   TCCR2A = _BV(WGM20) | _BV(WGM21) | _BV(COM2A1); 
   TCCR2B = _BV(CS20); 
   i++;    
  } 
  OCR2A = 204;  //255*80%=204 
  PORTB = 2;  //vihreä valo RGBled 
 break; //ohjelman loppu 

Koodi PWM 88 odottaa alustettaessa syötettä kykinlevyltä. S0 sammuttaa mootto-

rin ja sytyttää ledin. S1 käynnistää moottorin 80 % tehosta pulssimodulaatiolla ja 

sytyttää vihreän valon RGB-lediin. S2 käynnistää moottorin 70 % tehosta ja sytyt-

tää punaisen valon RGB-lediin. S3 käynnistää moottorin 30 % tehosta ja sytyttää 

sinisen valon RGB-lediin. Tuuletin ei jaksa itse aloittaa liikettä tässä ohjelmassa, 

mutta pyörii jos toisella ohjelmalla on laitettu liike alulle. S4 käynnistää moottorin 
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50 % tehosta ja sytyttää punaisen valon RGB-lediin. S5 käynnistää moottorin 

maksimi nopeudella ja sytyttää vihreän valon RGB-lediin. S6 käynnistää mootto-

rin 8 % tehokkuudella ja sytyttää ledin päälle. Jokainen uusi painallus lisää 4 % 

tehoa, jos ohjelmaa ei välillä vaihdeta, led valoa vaihdetaan tehon mukaan. S7 

sammuttaa moottorin ja sytyttää ledit vuoron perään. 

(Kuvio 25.) 

Kuvio 25. Mini88 koodilla PWM 88. 

Kokoonpanossa Askel 88 kytkin levy käyttää koko D-portin. Led moduuli käyttää 

C-portista niin paljon kuin pystyy. Askelmoottorilevy käyttää ilmeisesti vain en-

simmäisen tavun B-portista. 

Koodiesimerkkinä Askel 88-kokoonpano, ohjelma S3: 
case 3:  //myötäpäivään nopeampi 
 PORTB = stepl[j]; //syöte askelmoottorille 
 PORTC = stepl[j]; //syöte led-moduulille 
 j++;   //seuraava askelluskuvio 
 if(j>4)j=0;  //uudelleenaloitus 
 wait(100);  //viive 
break;  //ohjelman loppu 

Koodi Askel 88 odottaa alustettaessa syötettä kykin levyltä. Jokainen ohjelma 

näyttää ledeillä mitä moottorille lähetetään. S0 sammuttaa ledit ja pysäyttää toi-

minnan. S1 moottori pyörii myötäpäivään kohtalaista vauhtia. S2 moottori pyörii 

vastapäivään kohtalaista vauhtia. S3 moottori pyörii myötäpäivään nopeaa vauh-

tia. S4 moottori pyörii vastapäivään nopeaa vauhtia. S5 moottorille lähetetään va-

semmalle siirrettävää bittikuviota 10101010. S6 moottorille lähetetään vasemmal-



28 

 

 

le siirrettävää bittikuviota 11011011. S7 moottori pyörii vastapäivään hidasta 

vauhtia. 

(Kuvio 26.) 

 Kuvio 26. Mini88 koodilla Askel 88. 
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4 TESTAUS 

AVRISP mk2 ei tue Atmel Studion debug ominaisuuksia. Sen sijaan suurin osa 

työtä on ollut koodin muuttamista ja uudelleen ajamista mikrokontrollerille. Muu-

tosten tarkkailu ja muisti ovat olleet avainasemassa suurimman osan työn tekemi-

sestä. Varsinkin viiveiden lisäämisessä kokeilu on ollut ainoa tapa saada asiat 

toimimaan. 

Toinen testauksessa merkittävä käsite on ollut Usart eli Universal Asynchronous 

Receiver/Transmitter eli suomeksi sarjaliikenne, jota käytetään usein asynkroni-

sessa sarjamuotoisessa tietoliikenteessä tietokoneen ja oheislaitteen välillä. Tässä 

työssä käytettiin kuitenkin ainoastaan piiriltä lähetystä ja luettiin ulostulo ohjel-

malla nimeltä PuTTY. PuTTY on telnet- ja ssh-asiakasohjelma ja pääte-

emulaattori. Tässä työssä PuTTYä käytettiin sarjaliikenne konsolina. 
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5 YHTEENVETO 

Opinnäytetyönä toteutettu ATMEGA32/88-demolaitekoodi vastasi suurimmissa 

määrin odotuksia. Tätä raporttia kirjoittaessa kaikki neljä totutusta on tehty niin 

pitkälle kuin ne tässä viedään. Nykyisillä laitteilla olisi kuitenkin huono idea jättää 

demolaite ilman valvontaa ulkopuolisten armoille. Esimerkkinä tälle on kytkinle-

vyssä esiintyvät jumpperit, eli pienet oikosulkunastat, joita levy tarvitsee toimiak-

seen. Toivoakseni toimeksiantaja löytää tavan järjestää demolaitteen esille. 

Työ oli sekä tuttua että haastavaa, koska ympäristö oli tuttu, mutta ohjelmoitavat 

laitteet olivat lähes täysin eriävät koulussa käytetyistä komponenteista. Ainoa tut-

tu komponentti oli LCD näyttö jonka käyttö oli tuttua, mutta tämä työ vaati minua 

myös ymmärtämään komponentin toimintaa. Kaikkein haastavin komponentti 

työssä oli kuitenkin matriisinäppäimistö, jonka toiminta oli tämän työn alkutaipa-

leella täysi mysteeri. Toinen komponentti joka aiheutti hankaluuksia, oli yllättä-

vää kyllä PWM-levy. Tällä kertaa ei alussa ollut mitään, millä täydentää piiri. 

Vasta kun myönsin että ”tämä ei toimi”, oskilloskooppikuvan kanssa, toimeksian-

taja huomasi mitä minulle oli unohdettu antaa. 
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