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Cortexino
Kompatybilna z Arduino p³ytka z LPC1114
(rdzeñ Cortex-M0)

Mikrokontrolery z rdzeniem CORTEX M0
maj¹ szansê zast¹piæ mikrokontrolery 8
bitowe takie jak AVR. Maj¹ nad nimi du¿¹
przewagê: s¹ w pe³ni 32 bitowe, szybsze,
lepiej wyposa¿one i co bardzo wa¿ne
konkurencyjne cenowo. Dla przyk³adu,
bardzo popularny mikrokontroler AVR
ATMEGA8 który ma 8kB flash , 1 kB ram i
pracuje z maksymaln¹ czêstotliwoœci¹
16MHz kosztuje tyle samo lub nawet
wiêcej, ni¿ LPC1114 który ma 4 razy
wiêcej pamiêci flash, 8 razy wiêcej
pamiêci ram i jest 3 razy szybszy.
Wybrany model, LPC1114 jest raczej
ubogo wyposa¿ony w porównaniu do
innych mikrokontrolerów tego rodzaju,
ale dziêki temu odpowiedni do nauki, bo
nie odstrasza mnogoœci¹ nieznanych pojêæ.

W³aœciwoœci
• mikrokontroler 32-bit LPC1114 z rdzeniem Cortex M0, 32kB flash, 8kB ram, 50MHz;
• wbudowany konwerter USB-UART;
• wbudowany programator ISP z interfejsem USB;
• darmowe œrodowisko programistyczne;
• rozmieszczenie z³¹cz kompatybilne z Arduino;

Opis uk³adu
Na p³ytce znajduj¹ siê wszystkie elementy potrzebne do tego, aby zacz¹æ pracê z mikrokontrolerem. Zasilanie
mo¿e byæ pobierane z portu USB, nale¿y wtedy pamiêtaæ ¿e pr¹d nie powinien przekraczaæ 100mA a napiêcie
VCC bêdzie mia³o wartoœæ ok. 4,5V. Je¿eli przewidujemy wiêkszy pobór pr¹du np. przez peryferia do³¹czone
do p³ytki, to nale¿y zasiliæ uk³ad z zewnêtrznego zasilacza 7…12VDC. Wtedy napiêcie VCC jest dostarczane
przez stabilizator US1 i ma dok³adnie 5V oraz mo¿na je obci¹¿yæ do 0,5A co w wiêkszoœci wypadków w
zupe³noœci wystarczy. Dodatkowo wszystkie napiêcia zasilaj¹ce s¹ wyprowadzone na z³¹czu IO1. Do zasilania
mikrokontrolera potrzebne jest napiêcie z przedzia³u 1.8…3.6V, które dostarcza stabilizator US2. Z³¹cze JP1
pozwala wybraæ jedn¹ z trzech wartoœci 1.8, 2.8 lub 3.3V, poprzez odpowiednie za³o¿enie jumpera. Diody
LED3 i LED4 sygnalizuj¹ obecnoœæ napiêæ zasilaj¹cych. Uk³ad US3 to popularny konwerter USB-UART, który
pe³ni dwie funkcje. Po pierwsze pozwala programowaæ pamiêæ mikrokontrolera w trybie ISP. Po drugie
pozwala na komunikacjê z komputerem za poœrednictwem interfejsu szeregowego, co mo¿e byæ wykorzystane
jako prosty debugger. Z³¹cze JP2, poprzez za³o¿enie dwóch jumperów, pozwala do³¹czyæ sygna³y RESET i ISP
ENABLE do dodatkowych wyprowadzeñ uk³adu FT232, a to zapewnia pe³n¹ automatyzacjê procesu
programowania. Diody LED5 i LED6 sygnalizuj¹ aktywnoœæ interfejsu USB. Przycisk S1 s³u¿y do
restartowania mikrokontrolera, Q1 jest Ÿród³em sygna³u taktuj¹cego, diody LED1 i LED2 pe³ni¹ rolê
sygnalizacyjn¹, mog¹ byæ wykorzystane w dowolny sposób. Porty mikrokontrolera zosta³y wyprowadzone do
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z³¹cz IO2, IO3 i IO4. Z³¹cze CON3 umo¿liwia do³¹czenie zewnêtrznego programatora/debuggera z interfejsem
SWD. Rozmieszczenie gniazd jest kompatybilne z Arduino Delimeanove Board co pozwala na wykorzystanie
tych samych modu³ów rozszerzaj¹cych mo¿liwoœci p³ytki bazowej (tzw. shields). Warto zwróciæ uwagê na to, ¿e

Rys. 1 Schemat elektryczny

2

AVT1620 Cortexino

PORT0_4 i PORT0_5 s¹ tak¿e szyn¹ I2C i pracuj¹ jako wyjœcia OD (open drain), dlatego zosta³y wyposa¿one w
zewnêtrzne rezystory podci¹gaj¹ce.

Monta¿ i uruchomienie
Monta¿ wykonujemy zgodnie z ogólnymi zasadami wed³ug schematu monta¿owego z rys.2. Wlutowanie
mikrokontrolera, który jest w obudowie HQFN33 nie jest trudniejsze od wlutowania uk³adu w obudowie TQFP.
Poradzi sobie z tym ka¿dy kto ma odrobinê wprawy w monta¿u elementów SMD. Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ
na dok³adne u³o¿enie uk³adu na p³ytce jeszcze zanim zaczniemy go lutowaæ. Wyprowadzenia na ka¿dej krawêdzi
musz¹ nachodziæ na odpowiadaj¹ce im pady. Tak u³o¿ony uk³ad przyciskamy delikatnie pêset¹, lutujemy 1...2 piny i
kontrolnie sprawdzamy czy nic siê nie przesunê³o. Nastêpnie przeci¹gamy grotem po wszystkich krawêdziach a
potem usuwamy nadmiar cyny, oczywiœcie nie mo¿e zabrakn¹æ topnika. Na koniec nale¿y od strony lutowania
obficie zalaæ cyn¹ przelotki pod uk³adem, poniewa¿ tak jest doprowadzona masa uk³adu.

Rys. 2 Rozmieszczenie elementów na p³ytce drukowanej

Œrodowisko programistyczne
Przygotowanie kompletnego œrodowiska sprowadza siê do zainstalowania dwóch programów. Pierwszy z nich to
LPCXpresso - zintegrorowane œrodowisko programistyczne dla mikrokontrolerów LPC oparte na Eclipse. Wersja
instalacyjna dostêpna jest na stronie http://lpcxpresso.code-red-tech.com/LPCXpresso/ w zak³adce „Download”, po

Rys. 3
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uprzednim zalogowaniu. Aby stworzyæ konto nale¿y klikn¹æ pole „Create Account” i wype³niæ odpowiednie pola
swoimi danymi, po zatwierdzeniu, na skrzynkê e-milow¹ otrzymamy has³o dostêpu do naszego konta. Drugi
program, który bêdzie nam potrzebny to Flash Magic – narzêdzie do programowania pamiêci mikrokontrolera tak¿e
poprzez interfejs UART z wykorzystaniem bootloadera. Wersja instalacyjna dostêpna jest na stronie
http://www.flashmagictool.com/. Instalacja obu programów nie powinna sprawiæ problemów i sprowadza siê do
zaakceptowania warunków licencji i kilku klikniêæ „Next”. Po zainstalowaniu uruchamiamy LPCXpresso, który
powita nas okienkiem z informacj¹ o tym, ¿e ta wersja programu nie jest zarejestrowana i w zwi¹zku z tym ma
znaczne ograniczenia. Rejestracja jest bezp³atna, aby j¹ wykonaæ nale¿y w zak³adce „Help” wybraæ „Product
activation” i „Create Serial number and Activate…”. Pojawi siê okno, w którym zostanie wygenerowany numer
seryjny, zaznaczamy „Copy Serial Number to clipboard” i klikamy „OK” rys. 3. Zostanie otworzona strona codered-tech.com gdzie musimy siê zalogowaæ, nastêpnie w zak³adce „My Registrations” w polu „Enter serial number
here” wkleiæ wygenerowany numer seryjny rys. 4. Kod aktywacyjny zostanie wys³any na nasz¹ skrzynkê e-

Rys. 4

mailow¹, kopiujemy go i wklejamy w zak³adce „Help”, „Product activation” i „Enter Activation Code”, rys 5.
Wyœwietli siê informacja, ¿e posiadamy licencjê typu „FULL”, która pozwala wykorzystywaæ oprogramowanie w
celach produkcyjnych a jedynym ograniczeniem jest debagowanie kodu do 128kB.

Rys. 5

Program Flash Magic nie wymaga rejestracji, ale posiada jedno ograniczenie – nie mo¿e byæ wykorzystywany w
celach produkcyjnych. Jeœli zestaw uruchomieniowy Cortexino jest pod³¹czony do komputera to mo¿emy sprawdziæ
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poprawnoœæ komunikacji. Zworki JP2 powinny byæ za³o¿one, w polu „Selekt Device…” wybieramy LPC1114/301,
w polu „COM Port” wybieramy numer portu szeregowego pod którym zosta³ zainstalowany zestaw, w polu „Baud
Rate” - 115200, w polu „Interface” – None(ISP), w polu „Oscillator(MHz)” – 12, jak na rys. 6. Nastêpnie w zak³adce
„Options”, „Advenced Options…”, „Hardware Config” zaznaczamy pole „Use DTR and RTS to control RST and

Rys. 6

Rys. 7
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ISP pin”, rys. 7. Nastêpnie w zak³adce „ISP” klikamy na „Read Device Signature” i jeœli wszystko pracuje
prawid³owo wyœwietli siê okno z odczytanymi parametrami.

Pierwszy program
LPCXpresso zawiera wiele przyk³adów programów, znajduj¹ siê one w katalogu programu w podkatalogu
„Exapmles”. Aby otworzyæ przyk³adowy program nale¿y w lewej dolnej czêœci okna odszukaæ zak³adkê
„Quickstatrt Pan” a w niej „Import and Export” i „Import archived projects (zip)”. W wyœwietlonym oknie nale¿y
odszukaæ folder „Examples” a nastêpnie podkatalog dla rodziny uk³adów LPC11xx i przeszukaæ istniej¹ce zbiory w
poszukiwaniu projektu o nazwie „blinky”, rys 8. W lewej górnej czêœci okna w zak³adce „Project Expl” pojawi¹ siê

Rys. 8

pogrupowane tematycznie zasoby projektu. Rozwijamy katalog „scr”, w którym znajduje siê g³ówny plik
Ÿród³owy „blinky_main.c”, jego dzia³anie polega m. in. miganiu diod¹ led. Aby uruchomiæ projekt na na p³ytce
Cortexino trzeba wprowadziæ ma³e zmiany. W zasobach projektu, w katalogu „config” otwieramy plik
„target_config.h” i zmieniamy nastêpuj¹ce linie:

Rys. 9
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#define LED_PORT
0
#define LED_BIT
7
Zamieniamy na:
#define LED_PORT
3
#define LED_BIT
4
Teraz projekt jest gotowy do uruchomienia i mo¿emy go skompilowaæ jednak domyœlnie zostanie wygenerowany
plik bin a Flash Magic wymaga plików hex. Aby zmieniæ rodzaj pliku wynikowego nale¿y: w zak³adce „Quickstar
Pan” w kategorii „Build and Settings” otwieramy „View bulid options for ‘blinky’”, w otwartym oknie
przechodzimy do zak³adki „Build Steps”, rys 9. Warto teraz ustawiæ pole „Configuration” na „Release” i ustawiæ
tê opcje jako aktywn¹ „Release [ Active ]”. W ten sposób ustawiamy konfiguracjê produkcyjn¹ a nie
uruchomieniow¹, co wi¹¿e siê m. in. z lepsz¹ optymalizacj¹ pliku wynikowego. Nastêpnie w ramce „Post-buil
stesps” w polu „Command” zmieniamy treœæ na:
arm-none-eabi-size ${BuildArtifactFileName};
arm-none-eabi-objdump -S ${BuildArtifactFileName} >
{BuildArtifactFileBaseName}.lss;
arm-none-eabi-objcopy -O ihex ${BuildArtifactFileName} $
{BuildArtifactFileBaseName}.hex;
Temat ten jest dok³adnie opisany na stronie code-red-tech w dziale „Support Knowledgebase”.
W koñcu mo¿emy skompilowaæ projekt, w zak³adce „Quickstar Pan” w kategorii „Build and Settings”klikamy
„Build 'blinky' [Release]”. Po krótkiej chwili w zak³adce „Console” w dolnej czêœci ekranu dostaniemy
podsumowanie, w zasobach projektu pojawi siê folder „Release” a w nim plik blinky.hex. Teraz uruchamiamy
Flash Magic, w ramce „Step 3 - Hex File” odszukujemy plik blinky.hex i klikamy „Start”. Efektem dzia³ania
programu bêdzie migaj¹ca dioda led na p³ytce Cortexino.

Wykaz elementów
Rezystory:
R2, R4, R5, R9, R12…R17 ..........................1kW
R3, R6 ........................................................10kW
R7 ..............................................................330W
R8 ................................................................10W
R10 ............................................................220W
R11 ............................................................150W
R18, R19 ....................................................4k7W
Kondensatory:
C1, C5, C10..........................100mF / 16V SMD C
C2, C3, C4, C6, C9, C11, C12, C13 ...100nF SMD
C7, C8.................................................18pF SMD
Pó³przewodniki:
D1.............................................................BAS85
D2 ..................................................1N4007 SMD
D3, D4 ......................................................BAR43
LED1…LED6........................................LED SMD
US1 ..........................................................78M05
US2.......................................................1117-1.8
US3.........................................................FT232R
US4 .................................LPC1114 HQFN33/301
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Pozosta³e:
L1, L2 ....................................D³awik 1…10mH SMD
S1..............................................mikroswitch k¹towy
Q1..................................................rezonator 12MHz
JP1..........................................goldpin 1x3 + jumper
JP2.....................................goldpin 2x2 + 2x jumper
IO1, IO3 ....................................gniazdo goldpin 1x6
IO2, IO4 ....................................gniazdo goldpin 1x8
CON1 ......................................GN DC2.1/5.5 k¹towe
CON2 ..................................................USB B k¹towe
CON3......................................................goldpin 2x5
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Zestaw powsta³ na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice Praktycznej 05/11
www.ep.com.pl
Oferta zestawów do samodzielnego monta¿u dostêpna jest na stronie internetowej www.sklep.avt.pl

Producent:
AVT-Korporacja sp. z o.o.
tel.: (22) 257-84-50 ul. Leszczynowa 11
fax: (22) 257-84-55 03-197 Warszawa
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Dzia³ pomocy technicznej:
tel.:(22) 257-84-58
serwis@avt.pl
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