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Sammanfattning 
Detta kandidatexamensarbete avser att bidra till att hålla utbildningen i datorteknik på KTH i Stockholm 
uppdaterad. Möjligheten undersöks att i laborationer i datorteknik ersätta Alteras DE2-kort med 
enkortsdatorn Chipkit Uno32. Den centrala frågan är vilken effekt ett sådant byte skulle ha på 
utvecklingsmiljön i kursen. För att ta fram beslutsunderlag kring Uno32, experimenterar jag med att 
utveckla relevanta program på enkortsdatorn. Detta arbete samlar min erfarenheter. Jag beskriver två 
möjliga utvecklingsmiljöer som kan användas, och resonerar kring deras respektive styrkor och svagheter. 
Den första utvecklingsmiljön bygger på programmet MPIDE, och den andra på MPLAB IDE. 
Begränsningar i MPIDE framkommer. Den komplexitet som belastar arbetet i MPLAB IDE diskuteras. 
Arbetet fastslår att MPLAB IDE är gångbart som utvecklingsprogram, och att Uno32 därför är ett möjligt 
alternativ till DE2.  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Abstract 
This degree project aims to help keep the computer engineering education at KTH in Stockholm current. I 
explore the option of replacing Altera DE2 boards with the single board computer Chipkit Uno32. The 
central question is what effect this replacement would have on the course development environment. To 
back up a decision around Uno32, I experiment with implementing relevant programs on the new board. 
This paper collects my experiences. I find a major distinction between two possible development 
environments, and reason about the strengths and weaknesses of each. The first environment centers on 
MPIDE, an IDE application, and the other on MPLAB IDE. Limitations pertaining to MPIDE are 
discerned. The complexity associated with MPLAB IDE is discussed. The report concludes that MPLAB 
IDE is a workable option, and thereby that Uno32 is a possible replacement for DE2. 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Förord 
Tack till William Sandquist, David Broman och Fredrik Lundevall. 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Terminologi 
Uno32 avser Digilents enkortsdator Chipkit Uno32. 

DE2 avser Alteras enkortsdator DE2 Development & Education Board. 

CI20 avser Imagination Technologies enkortsdator MIPS Creator CI20. 

Pi  avser enkortsdatorn Raspberry Pi. 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1 Introduktion 
Enkortsdatorer spelar en central roll som pedagogiskt verktyg i utbildningen i datorteknik vid KTH. Det 
här arbetet syftar till att undersöka vilken effekt ett byte från DE2 till Uno32 skulle ha på 
utvecklingsmiljön för laborationer. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

På KTH hålls årligen två kurser i datorteknik, IS1200 och IS1500. Dessa kurser är delar i 
grundutbildningar på civilingenjörsprogrammen i informationsteknik respektive datorteknik. Kurserna 
handlar enkelt uttryckt om hur en dator fungerar i detalj. 

Dagens kurser på KTH innefattar praktiskt laborationsarbete. Studenterna har att utveckla datorprogram 
som ska tillmötesgå givna specifikationer. Studenterna kör och avlusar därefter sina program på 
enkortsdatorer som skolan tillhandahåller vid schemalagda laborationstillfällen. 

En enkortsdator är en funktionell dator byggd på ett enda kretskort. I dagsläget använder KTH sedan 
länge DE2-kort från Altera. Trots att DE2 är ett mer mångsidigt verktyg som inte egentligen uppfyller 
definitionen av en enkortsdator, används DE2 som en enkortsdator i de relevanta delarna av KTHs kurser. 
För att förenkla framläggningen betraktas DE2 som en enkortsdator i resten av detta arbete. DE2-kort är 
utrustade med en FPGA-krets (eng. field programmable gate array) varigenom en processors funktion kan 
syntetiseras. Den syntetiserade processorn (eng. soft processor) som används med DE2 är av Alteras egna 
arkitektur Nios II. 

En processors arkitektur har stor betydelse för hur hårdvarunära programmering av datorn går till. 
Program skrivna i assemblyspråk måste alltid skrivas med ett assemblyspråk som motsvarar arkitekturen 
hos den processor de ska köras på. Den arkitektur som används i kurserna bestämmer därför mycket av 
detaljinnehållet som lärs ut. 

Eftersom laborationsarbete är viktigt för utbildningen, är det lämpligt att laborationerna till form och 
innehåll utvecklas och förnyas i takt med kurserna. Under höstterminen 2014 påbörjades större ändringar 
i kursinnehållet. Dessa förändringar omfattar bland annat en övergång från arkitekturen NiosII till 
arkitekturen MIPS i kursernas föreläsningar. 

Delvis på grund av denna utveckling har frågan om DE2-kortets fortsatta lämplighet väckts. Övergången 
till arkitekturen MIPS gör att labbkort med MIPS-baserade processorer skulle vara särskilt pedagogiska 
framöver. Hårdvarunära programmering i laborationer skulle nämligen då göras på MIPS assemblyspråk, 
som används i exempelkod på föreläsningarna. 

Ytterligare skäl att ifrågasätta DE2 finns. DE2-kort framstår som relativt gamla och dyra, vid jämförelse 
med populära enkortsdatorer på marknaden. Nyare produkter borde rent teoretiskt innebära diverse 
fördelar per pris. Detta eftersom en väldigt hög utvecklingstakt allmänt råder i mikroprocessorbranschen: 
ett nött men talande slagord gör gällande att vart antalet grindar som får plats på en integrerad krets 
tenderar att fördubblas vart tjugofjärde månad (Moore, 1965). 
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Flera tänkbara alternativ till DE2 kan övervägas. Framstående bland dessa är Uno32 från Digilent. Kortet 
Uno32 är utrustat med en mikroprocessor från Microchip som använder arkitekturen MIPS. Dessutom är 
datorn nyare och billigare än DE2: Uno32 lanserades 2011 och säljs till ett pris på ca. $27 (Digilent, 2012b) 
att jämföra med $284 för DE2. 

Uno32 har alltså till ytan flera fördelar gentemot DE2. Samtidigt är inte ytlig information tillräckligt för 
att fatta ett väl underbyggt beslut. En översiktlig utvärdering lämnar frågan om utvecklingsmiljö obesvarad. 
Här räknas till begreppet utvecklingsmiljö den programvara som kod skrivs och körs i, såväl som andra 
aspekter av hur utveckling i praktiken går till. Specifika frågor, exempelvis kompatibilitet mellan olika 
mjukvarupaket kan redas ut med undersökningar, men helhetsintrycket av att använda ett visst labbkort i 
praktiken är svårare att läsa sig till. 

Utvecklingsmiljön är en viktig aspekt av laborationsarbete. En inte obetydlig del av laborationstiden vigs 
ofta åt att sköta programvaran som ska användas. Utvecklingsmiljöns för- och nackdelar färgar 
studenternas erfarenheter av laborationsarbetet, och tänkbart även deras erfarenheter av hårdvarunära 
programmering och datorteknik i allmänhet. 

Utvecklingsmiljön som hör till DE2 är inte utan brister. Eftersom DE2 bygger på en FPGA behöver en 
syntetiserad NiosII-processor föras över till kortet innan studenter kan köra sina program. Denna process 
är utdragen. Att arbeta direkt på en lämplig hårdvaruprocessor skulle tänkbart underlätta processen 
väsentligt. För att skriva och kompilera programkod används därutöver ett IDE-program (eng. integrated 
development environment), som heter Eclipse-nios2. Denna miljö orsakar mycket huvudbry bland annat på 
grund av flera dokumenterade återkommande fel i programvaran (se KTH 2014). Ofta leder detta till att 
tid och uppmärksamhet tas ifrån det egentliga laborationsarbetet. 

Trots brister hos DE2, är det osäkert huruvida ett byte till Uno32 skulle innebära en förbättring i helhet. 
Orsaken till denna osäkerhet är primärt att den nya utvecklingsmiljön än så länge är okänd, både till 
specifika detaljer och på en mer övergripande nivå. 

Ett byte av labbkort skulle kosta en inte betydelselös summa. Att byta till Uno32 från DE2 skulle 
dessutom kräva anpassning av kursmaterial, i synnerhet laborationer, vilket skulle medföra ett omfattande 
arbete. 

Vidare skulle förändringens praktiska genomförande ställa krav på lärare och assistenter. En viss 
effektivitet har naturligtvis uppnåtts under de år kurserna genomförts med DE2 som labbkort. Det är inte 
orimligt att omställningen på kort sikt skulle sänka effektiviteten, helt oavsett det nya labbkortets 
eventuella fördelar. Dessa olika direkta och indirekta kostnader motiverar att Uno32 undersöks grundligt, 
för att lämpligheten ska kunna utvärderas innan kort köps in och laborationer anpassas.  

För att underlätta valet mellan DE2 och Uno32 behövs i ett första skede beslutsunderlag rörande hur 
utbildningen skulle påverkas av den nya utvecklingsmiljön. En praktisk studie kan utvärdera 
utvecklingsmiljön, och därmed utgöra användbart beslutsunderlag inför det tänkbart bytet till Uno32. 
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1.2 Övergripande syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka vilken effekt ett byte från DE2 till Uno32 som labbkort sannolikt 
skulle ha på utvecklingsmiljön i kurserna i datorteknik på KTH. 

1.3 Avgränsningar 

Utvärderingens omfång begränsas till utvecklingsmiljö, och inte gå in närmare på några andra tänkbara 
effekter av ett byte till Uno32. I avsnitt 1.1 förklaras fördelarna med att i framtiden använda ett labbkort 
med MIPS, samt att Uno32 har en ekonomisk fördel gentemot DE2. Dessa effekter talar uppenbart till 
fördel för Uno32, och det är lämpligt att vidare efterforskningar fokuserar på mindre uppenbara effekter 
av ett tänkbart byte. 

Arbetet utvärderar olika möjliga utvecklingsmiljöer, och tar sin utgångspunkt därvidlag i två IDE-program 
som passar Uno32.  Som ett ytterligare alternativ till dessa två kan tänkbart andra utvecklingsmiljöer 
konstrueras. Arbetet uppehåller sig vid de två färdiga paket som finns tillgängliga. Specifikt studeras 
möjligheten att skapa en ny icke-integrerad utvecklingsmiljö inte närmare. 

Arbetet innefattar en del utveckling av programkod, för att praktiskt utvärdera bytests effekt via hur 
laborationernas innehåll kan anpassas till Uno32. Trots detta är arbetets ambition inte att anpassa en hel 
laboration till Uno32. Arbetsbördan därvidlag vore för stor i förhållande till ett examensarbetes omfång på 
kandidatnivå. Dessutom bör förstudien i detta arbete redan vara gjord, som beslutsunderlag, innan en hel 
laborationen anpassa. Så undviks onödigt arbete. 

Arbetet innefattar inte praktiska test med studenter i laborationsmiljö. Syftet är förvisso att förstå hur ett 
byte av maskinvara skulle påverka laborationsarbetet, som görs av studenter. Dock skulle det krävas, för att 
ge insikt om hur det nya kortet skulle te sig i en verklig situation, att en laboration redan anpassats. 

1.4 Mål 

Projektet mynnar ut i en samling slutsatser kring den tänkbara utvecklingsmiljö som skulle råda ifall 
Uno32 fick ersätta DE2. Detta underlag ska kunna ge stöd år ett beslut om huruvida KTH ska ersätta 
dagens DE2-kort med Uno32-kort. 

1.5 Rapportstruktur 

Avsnitt 2 redogör för tidigare arbete på området. 

Avsnitt 3 sammanfattar en litteraturstudie som ligger till grund för utvärderingen. 

Avsnitt 4 beskriver den metod som följts i hela arbetet. 

Avsnitt 5 redogör för konstruktionen av olika programexempel som används vid utvärdering av Uno32. 

Avsnitt 6 innehåller arbetets resultat, nämligen erfarenheter från implementeringen av de 
programexempel som beskrivs i avsnitt 5. 
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Avsnitt 7 redovisar slutsatser om hur bytet till Uno32 skulle påverka utvecklingsmiljön i kursen, utifrån de 
erfarenheter som beskrivs i avsnitt 6.  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2 Tidigare arbete 
Integrating Hardware and Software in a Computer Engineering Laboratory (Glover, 1981) utkom år 1981 i IEEE 
Transactions on Education. Artikeln diskuterar hur ett laboratorium för datorteknik bör sättas upp. En 
viktig poäng är att hårdvaran i laboratoriet och mjukvaran som används i undervisningen bör 
överensstämma. Denna övertygelse är en av anledningarna till att ifrågasätta den fortsatta användningen av 
DE2 på KTH, vilket ju motiverar detta kandidatexamensarbete. Dock finns inga likheter med detta arbete 
på en mer konkret nivå, eftersom den tekniska utrustning man har att ta ställning till vid design av ett 
laboratorium ser totalt annorlunda ut idag än den gjorde 1981. 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3 Enkortsdatorer för undervisning i datorteknik 
Som grund i diskussionen om Uno32 och utvecklingsmiljö finns en del publicerad kunskap från akademin 
och industrin. I detta avsnitt återges resultaten av inledande efterforskningar. 

Avsnitt 3.1 tar upp slutsatser från forskningen om utbildning i datorteknik. Avsnitt 3.2 beskriver olika 
enkortsdatorer på marknaden som kan vara alternativ till DE2. Avsnitt 3.3 beskriver kortet Uno32 och 
dess utvecklingsmiljö utifrån tillhörande teknisk dokumentation. 

3.1 Forskningen om utbildning i datorteknik 

Utbildningen i datorteknik är undersökt i mycket forskning. Detta avsnitt sammanfattar erfarenheter och 
råd som bedöms vara av intresse för detta arbete. 

En debatt har länge pågått kring datorteknikens vara eller icke vara, i och med att universitetsutbildningar 
i informationsteknik och liknande blir mer specialiserade (Pearson, McGregor & Holmes 1999). I denna 
debatt tar många forskare strid för vikten av att lära studenter hur en dator är uppbyggd på detaljnivå. 

Theys & Troy (2005) sammanfattar: “To effectively make use of present day computer systems computer 

science students require more detail about computer architecture than a black box approach can provide.” 
Grundutbildningen i informationsteknik är alltså inte komplett utan ett inslag av maskinnära arbete. 

Det är vidare pedagogiskt att undervisa på denna maskinnära nivå med praktiskt laborationsarbete. Den 
amerikanska branschorganisationen ACM tog 2004 fram en rad rekommendationer för undervisning 
datorteknik, och fastslog bland dessa att laborationsarbete är viktigt. Det är både lärorikt och motiverande 
att arbeta praktiskt med datorteknik. (The Joint Task Force on Computing Curricula, 2004). 

Forskningen säger dock väldigt lite om specifika val av hård- och mjukvara, vilket ju är ämnet för detta 
arbete. Bland undantagen återkommer i publicerad forskning ofta att arkitekturen MIPS utgör ett bra val 
för datorteknikskurser. Programmeringen blir förhållandevis enkel jämfört med x86 eller andra alternativ 
(Theys & Troy, 2005) vilket beror på att MIPS har en så enkel och avskalad design. (Vollmar & 
Sanderson, 2006). Vidare finns en fördel i att MIPS är populärt både i industrin och i andra skolor 
(Vollmar & Sanderson, 2006). Att den finns i skolor beror troligen på att läroboken Computer Organization 
and Design som används på över 400 universitet kretsar kring MIPS (Vollmar & Sanderson, 2006). 

Simulator är ett praktiskt komplement till maskinvara, och bör finnas för att studenter ska kunna lära sig 
även om system som inte kan konstrueras praktiskt.  (The Joint Task Force on Computing Curricula, 
2004). Det är vidare viktigt att simulatorer finns tillgängliga för elevernas egna persondatorer. (Theys & 
Troy, 2005) Ett krav som kan ställas på utvecklingsmiljön är alltså att simulator kan användas. 

Ett programvarupaket vid namn MIPS Assembler and Runtime Simulator (MARS) är ett av flera sätt att 
simulera MIPS. Simulatorn är utvecklad specifikt för kurser på kandidatnivå, som ett alternativ till SPIM 
som följer med boken Computer Organization and Design (Vollmar & Sanderson, 2006). Enligt David Broman 
vid KTH SCS är MARS troligtvis ett lämpligt verktyg för KTHs ändamål (personlig kommunikation 
2014-12-19). Att MARS finns innebär därmed att utvecklingsmiljön för varje MIPS-baserad enkortsdator 
kan uppfylla kravet på att simulator ska finnas. 
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Det är orealistiskt att anta att alla elever ska kunna installera mjukvaran till labbarna på sina 
persondatorer, eftersom de har olika datorer och är olika duktiga på att använda dem . Därför är det 1

viktigt att labbutrustningen kan installeras i datorsalarna. 

Theys & Troy (2005) beskriver en policy som testade i en kurs i datorteknik på University of Illinois at 
Chicago. Eleverna fick själva välja vilken mjukvara de vill använda, bland olika alternativ. Ifall eleverna 
på så viss har valmöjligheter när det gäller laborationsutrustning, fann man att lärarens roll i klassrummet 
förändras. Då läraren inte kan vara expert på alla olika mjukvaror, får elever istället lära av varandra tex. 
med samordning online. Lärarens roll blir istället att vara expert på uppgifterna och hur de ska lösas mer 
allmänt. Detta  är eftersträvansvärt då nivån på diskussionen mellan elev och lärare leds mot ämnet och 
får mindre karaktär av teknisk support. 

3.2 Enkortsdatorer på marknaden 

Detta avsnitt redogör för enkortsdatorer på marknaden. Digilents Uno32 verkar sammanfattningsvis mest 
lovande som ersättare för DE2, eftersom den både är i rätt prisklass och är MIPS-baserad. Inga andra 
alternativ uppfyller ens dessa två krav. 

I modern tid har Arduino-projektet spelar stor roll för att popularisera elektronik och hårdvarunära 
programmering. Arduino tillverkar och säljer enkortsdatorer baserade på processorer med arkitekturen 
AVR. De har däri en tydlig svaghet eftersom de är baserade på en annan arkitektur än den som används i 
KTHs kurser. Datorerna är lättanvända, med det uttalade syftet att nå ut till entusiaster oavsett grad av 
teknisk färdighet (Arduino, 2014). En viktig del av Arduino-projektet är att använda programvara med 
öppen källkod (eng. open source). 

Chipkit-kort från Digilent är ett alternativ till Arduino. Uno32 är Chipkits basmodell, och konkurrerar 
mot Arduinos basmodell Arduino Uno. Chipkit-kort är baserade på Arduinos källkod och ritningar, men 
innefattar PIC32-mikroprocessorer från Microchip med arkitekturen MIPS, istället för Arduinos AVR. 
KTH föredrar ju MIPS av pedagogiska skäl, och detta gör Chipkit till det mest intressanta alternativet. 

Tänkbart kunde andra fördelar hos Arduino väga upp för frånvaron av MIPS-baserad processor, och 
därmed göra även Arduino till en intressant kandidat för KTH. Närmare efterforskningar ledde inte fram 
till några sådana fördelar. Alla fördelar med Arduino finns även hos Chipkit, eftersom Chipkit byggts för 
att så nära som möjligt efterlikna Arduino. Chipkit-kort sägs vara i stor utsträckning kompatibla med 
källkod som skrivits för Arduino (Chipkit, 2013a). 

Såväl Arduinos som Chipkits kort marknadsförs mot entusiaster och utvecklare, och som “prototyping 
platforms” för interaktiv elektronik. Därför omfattar både Chipkit-projektet och Arduino-Projektet även  
utvecklingsverktyg för hårdvarunära programmering. Ett annat produktsegment leds av Raspberry Pi. Pi 
och en uppsjö konkurrenter marknadsförs som billiga linux-datorer, lämpliga tex. som alternativ till 
persondatorer i klassrum i grundskolan. Därmed skiljer sig det tänkta användningsområdet mycket från 
hur korten skulle användas på KTH. 

Pi bygger inte heller på en MIPS-processor. En vid första anblick lovande konkurrent till Pi fann jag i 
CI20. Trots att CI20 marknadsförs som ersättare till persondator, har den en MIPS-baserad processor. 

 Theys & Troy, 20051
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CI20 är tyvärr marknadsförd bortom den faktiska tillgängligheten. Vid närmare granskning framkommer 
nämligen genast att plattformen inte i nuläget finns tillgänglig, och att information om när den eventuellt 
kommer att finnas har inte offentliggjorts. 

3.3 Olika utvecklingsmiljöer och ramverk för Uno32 

Detta avsnitt fokuserar på Uno32, och redogör för lärdomar som gjorts löpande under arbetet med att 
utvärdera kortet. 

Två IDE-program finns tillgängliga. Det ena är Digilents MPIDE, och det andra är Microchips MPLAB 
IDE. Notera att programmen är mycket olika trots att namnen är lika till förväxling. Till varje IDE-
program hör ett eget synsätt avseende Uno32. 

Avsnitt 3.3.1 och 3.3.2 beskriver de två IDE-programmen var för sig. Möjligheten att arbeta utan IDE-
program tas upp översiktligt i avsnitt 3.3.3. 

3.3.1 MPIDE och Chipkit-modellen 

MPIDE är utvecklat och distribuerat av Chipkit-projektet,som formellt är ett samarbete mellan Digilent 
och Microchip. Programmet är en anpassning av Arduino-projektets egna IDE-program, som heter 
Arduino IDE. Kod skrivs i språket C och kompileras med GCC (Chipkit, 2013b). Programmet finns 
tillgängligt för Windows, OS X och Linux och är därmed ett gångbart alternativ i det att det kan köras i 
datorsalar på KTH. 

Till Chipkit-modellen hör mer än bara själva programmet MPIDE. Chipkit-modellen omfattar även ett 
sätt att betrakta enkortsdatorn Uno32 som en fullfjädrad konkurrent till Arduino. Det är alltså mer är ett 
skal kring en PIC32-mikroprocessor: många idéer har lånats från Arduino-projektet. För att i en 
enkortsdator interagera med hårdvara finns flera metoder. Nuvarande labbkort DE2 har olika enheter som 
knappar och displayer permanent inkopplade. Dessa används via minnesmappad I/O. Hårdvaran Uno32 är 
istället på Arduino-Vis utrustad med ett antal ben (eng. pins) där elektroniska enheter kan anslutas efter 
behov. 

Programvaran på kortets processor kan sedan interagera med hårdvaran genom att generera hög eller låg 
spänning över dessa ben. Dessa spänningsvärden på kortets ben åstadkoms genom att i mikroprocessorn 
skriva motsvarande bitvärden till särskilda funktionsregister (SFR). Biblioteksfunktioner i MPIDE (som 
lånats från Arduino) presenterar en abstraktion där bens spänningsvärde enkelt kan ställas. Biblioteket 
hjälper sedan programmeraren med att ställa rätt bitar i rätt SFR. 

Chipkit-modellen för Uno32 omfattar ett system för avbrottshantering. Avbrott kan registreras med 
funktioner som är bekanta från Arduino. För timeravbrott innebär detta en speciell lösning. Timeravbrott 
genereras enligt Chipkit-modellen ständigt på 25 nanosekunders intervall. En sk. “core time service 
facility” i mjukvaran möjliggör att avbrottsrutiner registreras för att köra kod vid specifika tidpunkter, och 
hanterar anrop av dessa. (Chipkit, 2013c) 

3.3.2 MPLAB IDE 

MPLAB IDE är Microchips IDE-program avsett för alla PIC32-processorer, bland andra. Programmet är 
en egen vidareutveckling av ett välkänt IDE-program vid namn NetBeans som utvecklats av Oracle. Kod 
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kan kompileras med olika kompilatorer i MPLAB IDE. Till Uno32 ska Microchips C-kompilator XC32 
användas. MPLAB IDE finns tillgängligt för Windows, Linux och OS X och är därmed kompatibelt med 
datorer i dalarna på KTH. 

Till MPLAB IDE hör precis som MPIDE ett eget synsätt, förutom själv programvaran. MPLAB IDE 
betraktar inte Uno32 som en enhet, utan har istället bara med PIC32-processorn på kortet att göra. Det 
betyder att abstraktionsmodellen med ben som lånats från Arduino, inte har något stöd i 
utvecklingsmiljön. Det är alltså portar och dess bitar som syn i MPLAB IDE, inte ben. 

Till MPLAB IDE medföljer header-filer som gör det lättare att arbeta med PIC-processorn. En av dessa är 
filen plib.h som innehåller definitioner av processorns olika portar och bekväma funktioner för att skriva 
ett värde till en viss bit på en viss port, genom det SFR som speglar porten. Vidare finns en fil som 
namnger olika delar av den virtuella minnesrymden. Denna definitionsfil används tillsammans med 
plib.h, och länkas in tillsammans i projektet. Definitionsfilen som ska användas beror på den exakta 
modellen av processor. För Uno32 är modellnamnet PIC32MX320F128H och filen heter 
pic32mx320f128h.h. 

MPLAB IDE inkluderar flera debugger-verktyg, och en simulator som simulerar hur kod kan köras på 
mikrokontrollern. 

3.3.3 Icke-integrerad utvecklingsmiljö 

Vid sidan av MPIDE och MPLAB IDE finns en tredje möjlighet: en icke-integrerad utvecklingsmiljö. Här 
skulle man istället för ett IDE-program programmera labbkortet från kommandoraden. Det ska enligt 
Chipkits dokumentation göras med programmet avrdude. (Chipkit 2013d) Program skulle skrivas i någon 
texteditor, och kompileras via GCCs kommandoradsgränssnitt. Makefile-systemet i UNIX kan användas 
för att minimera arbetet med kompilering. Tänkbart skulle en makefile-fil kunna förberedas och delas ut 
till studenter. 

 16



Kandidatexamensarbete Joel Pettersson

4 Metod 
I detta avsnitt ges en överblick över den metod som följts i arbetet. 

En litteraturstudie genomfördes inledningsvis. Akademisk litteratur undersöktes översiktligt. Se 4.1. 
Studien fortsatte med en marknadsöversikt. Se 4.2. Sedan användes teknisk dokumentation för att ge svar 
på specifika frågor om Uno32s utvecklingsmiljö. Se 4.3. 

Efter litteraturstudien fortsatte arbetet med praktisk utvärdering. I avsnitt 4.4 beskrivs tillvägagångssättet 
översiktligt. Avsnitt 4.5 beskriver i detalj arbetet med utveckling av programexempel. 

4.1 Akademisk litteratur 

Jag sökte i IEEE Xplore, Inspec och Morgan & Claypool Synthesis, eftersom dessa databaser var märkta 
md nyckelordet “computer engineering” i KTHs bibliotek. Jag valde sökorden “computer engineering” 
education hardware laboratory mips. Sökningen gav 400 träffar, varav omkring 60 st. verkade relevanta 
utifrån titel, och 20 st. fortfarande relevanta efter läsning av abstract. Senare i arbetet sökte jag efter 
kompletterande information, med sökorden "integrated development environment" education. Bland 90 
träffar verkade här fyra artiklar relevanta efter läsning av abstract. 

I arbetet med litteraturstudien hade jag viss vägledning av ett dokument från Högskolan i Gävle, 
“Riktlinjer för litteraturstudie som examensarbete.” [6] 

Jag visste inte på förhand att jag skulle utreda Uno32s lämplighet. När litteraturstudien påbörjades sökte 
jag på en övergripande nivå efter olika möjliga ersättare till DE2. Tanken var att göra en jämförande studie 
av flera kandidater. Det kunde inte uteslutas att frågan om olika labbkorts lämplighet, redan utretts i 
forskningen. 

Snabbt framkom att akademin inte hittills har behandlat den konkreta frågan om lämpliga labbkort för 
kurser i datorteknik. Jag hittade ingen jämförande studie av olika enkortsdatorers effekter. Litteraturen 
som hittades var trots detta bakslag relevant för det fortsatta arbetet. Avsnitt 3.1 i denna rapport är skrivet 
utifrån en översiktligt läsning av de artiklar som efter läsning av abstract bedömdes intressanta. 

4.2 Marknadsöversikt 

Marknadsöversikten utgick från pressreleaser från tillverkare av enkortsdatorer. När jag i sinom tid kom 
fram till att bara Uno32 är trovärdig som ersättare, fick min marknadsöversikt karaktären av en förstudie 
till arbetet. 

Googles sökmotor användes för att hitta hårdvarutillverkare verksamma på samma område som Altera. Jag 
sökte  på “single board computer” och “laboratory hardware” i olika kombinationer med nyckelorden 
“computer engineering”, education och MIPS. 

Marknadsöversikten bygger på icke-akademiska källor. Marknadsföringsmaterial är till sin natur vinklat. 
Samtidigt har akademiska källor av naturliga skäl inte alltid hunnit utvärdera det senaste på marknaden, 
och pressreleaser kan kanske hjälpa mig att upptäcka nya fenomen som forskningen inte hunnit hantera. 
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4.3 Löpande studium av teknisk dokumentation 

Efter att ha uteslutit Arduino och andra alternativ valde jag att studera mer detaljrikt material som gäller 
Uno32. Dokumentation kom främst från Digilent och Chipkit. Studien av teknisk litteratur fortsatte under 
utvärderingens gång. 

I denna rapport innehåller avsnitt 3 teori och avsnitt 6 resultat. Därför återfinns de lärdomar som dragits 
under tiden då utvärderingen pågick delvis i avsnitt 3. Egna reflektioner och erfarenheter finns i avsnitt 6. 

4.4 Praktisk utvärdering 

En enhet av Uno32-kortet beställdes från Digilent. Tillsammans beställdes en I/O-shield och verktyget 
PGM Programmer/Debugger. Båda dessa tillbehör beställdes innan programexempel var designade, men 
efter att en övergripande idé om vad som skulle testas på kortet fastställts. 

En shield är ett kretskort som kan anslutas till enkortsdatorn för att utöka dess hårdvara och möjliggöra 
ytterligare funktionalitet. I/O-shield är specifikt avsedd för att användaren ska kunna utforska 
programmeringskoncept med ett minimum av arbete med elektriska kopplingar (Digilent, 2014).  

Verktyget PGM Programmer/Debugger är en elektronisk modul som används för att bland annat överföra 
maskinkod till enkortsdatorn (Digilent, 2012a). PGM Programmer/Debugger beställdes för säkerhets skull, 
då det inte framgick i vilken mån den behövdes för att programmera processorn i Uno32.  

I övrigt användes en persondator av modell Macbook Pro 11,3 och en mängd kabel, en liten knapp och ett 
kopplingsdäck. Programvara hämtades allt eftersom den behövdes. 

4.5 Programexempel och experiment 

Kärnan i arbetet utgjordes av en rad praktiska experiment. Tre programexempel designades. Varje 
experiment bestod sedan i att försöka utföra något specifikt programexempel i en experimentell 
utvecklingsmiljö. 

Programexempel och experiment designades utifrån hur programmen i laborationerna i kurserna vid KTH 
ser ut. Jag tog min utgångspunkt i laborationen nios2int. Enligt min handledare Fredrik Lundevall 
(personlig kommunikation, 2014-11-21) var nios2int lämplig att utgå från i det här avseendet, eftersom det 
är den svåraste labben i kurs IS1200 och IS1500, och den således testar labbkortets förmåga att (i sin tur) 
testa studenters färdigheter. 

Till programexempel räknar jag hela programmets konstruktion, inklusive specifika 
programmeringstekniker. Programexempel är helt och hållet desamma olika experimentella 
utvecklingsmiljöer. Tanken är att jämföra hur svårt det är att implementera exakt samma program i olika 
miljöer. I utformningen av exempelprogrammen ville jag försöka åstadkomma följande. 

• Exempelprogrammen ska använda I/O-enheter som liknar de som används i dagens laborationer. 

• Något exempelprogram ska använda seriell in- och utmatning i programmet. Detta är en återkommande 
del i laborationskursen. 
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• Något exempelprogram ska använda hårdvaruavbrott i programmet. Laborationskursen avslutas med 
program som på ett relativt avancerat sätt använder asynkrona avbrott för att visa hur hårdvaran kan 
interagera med programkoden. 

Till experimentell utvecklingsmiljö räknar jag hur programmen implementeras, specifikt sett vilket IDE-
program och vilka programmeringsspråk som används. I utformningen av experimenten ville jag försöka 
åstadkomma följande. 

• Var och en av de två integrerade utvecklingsmiljöerna, MPIDE och MPLAB IDE, ska användas. 

• Något experiment ska inkludera kod skriven i både C och assemblyspråk i samma program. Detta är en 
återkommande del i laborationskursen. 

• Något experiment ska testa möjligheten att återanvända kod skriven för dagens laborationer. 

Tanken bakom att använda olika programexempel var att utvärdera Uno32 stegvis, istället för att designa 
ett större experiment och sedan utföra det. Möjligheten finns på så vis att anpassa min utvärdering under 
resans gång: erfarenheter från utförande av det första vägleder designen av det andra, och så vidare. På så 
vis kan jag gå in närmare på de mest relevanta detaljerna, utan att veta på förhand vilka dessa är. Jag 
valde att därför designa programexempel ett i taget. Även experimenten designades ett i taget. Varje 
experiment ändrar en aspekt av utvecklingsmiljön, och behåller en känd fungerande konfiguration för de 
andra egenskaperna. 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5 Programexempel och implementering på Uno32 
I detta avsnitt följer en beskrivning av den konstruktion som används för att utvärdera utvecklingsmiljön. 
Lärdomar och slutsatser av utvärderingen lämnas åt nästföljande två avsnitt. 

Konstruktionen består av tre olika programexempel och sju olika experiment, alltså konkreta utföranden 
av dessa tre exempel. Avsnitt 5.1 till och med 5.3 redogör för vart och ett av programexemplen. 
Underavsnitt redogör för de olika experiment där programexemplet implementeras i en specifik 
utvecklingsmiljö. 

5.1 Programexempel 1: Ett första experiment på Uno32 

På ett kopplingsdäck anslutet till enkortsdatorn placeras en knapp (återfjädrande strömställare) och en 
lysdiod. Enkortsdatorn ser till att lysdioden blinkar när knappen är nere.  

Programmet i det första exemplet ska innehålla en slinga som körs tillsvidare. Under varje varv i slingan, 
ska enkortsdatorn mäta en insignal från knappen och ge en utsignal till lysdioden beroende på insignalen. 
Ifall knappen är nedtryckt tänds eller släcks lampan, för att åstadkomma blinkandet, beroende på värdet 
av en varvräknare i enkortsdatorns minne. 

Det första programexemplet är tänkt att vara så enkelt som möjligt. Det rör sig dock förstås inte bara om 
enkel elektronik, utan digital signalbehandling, om än väldigt grundläggande sådan. Detta bör vara tydligt. 
Ifall lysdioden skulle lysa jämnt kunde man tänka sig att knappen helt enkelt sluter en krets, som tänder 
lysdioden. För att åskådliggöra att det inte är frågan om detta, är programmet byggt så att lysdioden 
blinkar så länge knappen är nedtryckt. 

5.1.1 Experiment 1: Program 1 med C-kod i Arduino IDE 

Det första experimentet görs i en för mig tidigare känd utvecklingsmiljö. Koden ska skrivas i C i Arduino 
IDE, och köras på en Arduino Uno. Koden ska följa konventionell struktur för Arduino-program, sk. 
sketches, viker innebär att initiering görs i setup() varefter loop() körs tillsvidare. För att interagera med 
hårdvaran används biblioteksfunktioner som hör till Arduino IDE Dessa är digitalRead, pinMode, 
digitalWrite, och delay. 

int pushButton = 2; 
int led = 13; 

void setup() { 
 pinMode(led, OUTPUT); 
 pinMode(pushButton, INPUT); 
} 

void loop() { 
 int buttonState = digitalRead(pushButton); 
 if (buttonState) { 
  digitalWrite(led, HIGH); 
  delay(100); 
  digitalWrite(led, LOW); 
  delay(100); 
 } else { 
  digitalWrite(led, LOW);       
 } 
} 
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5.1.2 Experiment 2: Program 1 med C-kod i MPIDE 

Program 1 ska köras på Uno32 istället för Arduino Uno, med hjälp av MPIDE och Chipkits 
biblioteksfunktioner med samma namn som Arduinos. Anpassningar av koden görs vid behov, men helst 
ska precis samma C-kod som i experiment 1 användas. 

5.1.3 Experiment 3: Program 1 med C- och assemblykod i MPIDE 

Program 1 ska implementeras på Uno32, nu delvis skrivet i MIPS assembly. 

MPIDE saknar egentligen stöd för assemblyprogrammering. Assembly-instruktioner ska i stället användas 
mitt bland C-koden med hjälp av en GCC-funktion, asm volatile(). (GNU, 2014) Ett illustrativt exempel 
följer. 

// digitalWrite(led, HIGH); 
 asm volatile( 
  "addi $a0, $0, 13;" 
  "addi $a1, $0, 1;" 
  "jal digitalWrite;" 
 ); 

5.1.4 Experiment 4: Program 1 med C-kod i MPLAB IDE 

Program 1 ska implementeras i MPLAB IDE, skrivet i C. För att interagera med hårdvaran kan inte 
längre Arduino-bibliotek användas; dessa hör till MPIDE. För att utnyttja setup() och loop() från 
Arduino-världen, används en vanlig main-funktion C enligt nedan. Vidare behöver funktionen delay 
implementeras. 

main() {  
 setup(); 
 while (1) loop(); 
} 

void delay() { 
 int delay = 0; 
 while (delay < 10000) delay++; 
} 

Framför allt behöver hårdvarunära kod skrivas för att ersätta biblioteksfunktionerna i tidigare experiment. 
Till experimentet hör att hitta sätt att ersätta pinMode, digitalRead, och digitalWrite 

5.1.5 Experiment 5: Program 1 med C- och assemblykod i MPLAB IDE 

Program 1 ska implementeras i MPLAB IDE, nu delvis skrivet i MIPS assembly. C-kod och assemblykod 
ska skrivas i olika filer. Dessa filer ingår i ett project som MPLAB IDE länkar. Assembly-kod används för 
att implementera delay. Koden skrivs i delay.s, och anropas i C med delay(); 

.global delay 

.text 
delay: addi    $t0, $0, 20000 
loop: addi    $t0, $t0, -1 
 bgez    $t0, loop 
 jr      $ra 
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5.2 Programexempel 2: Hårdvaruenheter och seriell I/O 

En I/O-shield ska nu kopplas till enkortsdatorn. Enkortsdatorn ger regelbundna utskrifter över seriekabel, 
eller i praktiken ett virtuellt seriekabels-interface över USB, varför enkortsdatorn är kopplad till en 
persondator. Utskrifterna speglar vilket läge knappar och skjutomkopplare befinner sig i. 

Programmet i det andra exemplet är liksom det första byggt kring en evig slinga. Spänning på olika pinnar 
kopplade till I/O-shield mäts i varje varv, och utskriften anpassas utifrån mätvärden. 

En diskussion om val av utvecklingsmiljö, för att implementera programexempel 2, är på sin plats. Under 
experiment 3 och experiment 5 har jag testat att skriva såväl C- som Assembly-kod i var och ett av IDE-
programmen. På så vis had jag med hjälp av det första programexemplets olika utföranden tagit fasta på 
flera skillnader mellan MPIDE och MPLAB IDE. Det andra och tredje programexemplet omfattar nya 
finesser hos programmet, och dessa nyheter kan testas i båda miljöerna: antingen genom att skriva 
mestadels C-kod i MPIDE, eller med blandat C- och Assembly i MPLAB IDE. Samma finesser hos 
enkortsdatorn kan alltså testas på två sätt. 

Jag har i det här läget valt att utföra programexempel 2 och 3 enbart med hjälp av MPIDE. Inga som 
helst hinder mot att istället göra samma sak i MPLAB IDE har framkommit. Tvärtom var det i det här 
skedet uppenbart att utförandet av programexempel 2 och 3 skulle gå lätt att göra i MPLAB IDE på 
samma sätt som i MPIDE. Biblioteksfunktionerna som underlättar arbetet i MPIDE behöver då helt 
enkelt översättas från Chipkit-modellen, så att pinMode, digitalRead, digitalWrite och liknande ersätts 
med motsvarande C- eller Assembly-kod för att ställa spänningen på olika bitar i processorns portar. Med 
hänsyn till tidsåtgången, framstod det som onödigt att göra en översättning rad för rad för att kunna testa 
samma program i MPLAB IDE. Detta ligger bakom valet av MPIDE som utvecklingsmiljö för de två sista 
programexempel. 

5.1.2 Experiment 6: Program 2 i MPIDE 

Program 2 ska skrivas i C i MPIDE. Arduinos biblioteksfunktioner används för I/O, i den mån möjligt. 

Viss kod för databehandling ska tas direkt från existerande laborationsmaterial från KTH. Rutinerna tick 
och hexasc är välbekanta från laborationer i kurs IS1200 och IS1500. Båda dessa rutiner bör kunna 
användas i MPIDE, eftersom deras funktionalitet inte är specifik för DE2. 

5.3 Programexempel 3: Avbrottshantering 

Programexempel 3 har utifrån betraktat precis samma funktion som programexempel 2. Skillnaden är att 
asynkrona avbrott nu åstadkommer vissa delar av programmets beteende. Precis som i programexempel 2 
används en I/O-shield. 

Konstruktionen i det tredje exemplet kretsar inte längre kring en slinga. Istället registreras rutiner för 
avbrottshantering (ISR) som kör lämplig kod när användaren interagerar med hårdvaran på vår I/O-
shield. 

En knapp och en skjutomkopplare ge varsitt asynkront avbrott, och detta används för att redovisa hur olika 
ISR prioriteras. Att trycka ned knappen ger utskriften “D”, sedan en paus, och sedan “d”. Att släppa 
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knappen ger utskriften “U”. Att dra i skjutomkopplaren ger utskriften “S”, sedan en paus, och sedan “s”. 
Pauserna ger tillfälle att greja med hårdvaran så att processorn avbryts igen så fort avbrottet är färdigt. 
Timeravbrott ger regelbundna utskrifter. 

5.3.1 Experiment 7: Program 3 i MPIDE 

Program 3 ska skrivas i C i MIPDE. Avbrottsrutiner ska registreras med biblioteksfunktioner enligt 
MPIDE/Chipkit-modellen. 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6 Resultat 
I detta avsnitt sammanfattas erfarenheter av att utföra de exempel som beskrivs i avsnitt 5. Framför allt är 
detta avsnitt en redogörelse för mina erfarenheter av att arbeta med Uno32 och olika tillhörande 
utvecklingsmiljöer. Slutsatser som kan dras om hur Uno32 ska fungera i kursen tar upp i avsnitt 7. 

Resultaten som här presenteras är uppdelade per ämnesområde som undersöktes. Först diskuteras IDE-
programmen, själva mjukvaran som koden skrivs i. Avsnitt 6.1 beskriver MPIDE, och avsnitt 6.2 beskriver 
MPLAB IDE. Avsnitt 6.3 beskriver sedan hur hårdvarunära programmering går till i båda dessa miljöer. 
Avsnitt 6.4 går in i detalj på hur avbrottsrutiner används. Avsnitt 6.5  tar upp hur programspråk kan 
blandas i de olika IDE-programmen. Avsnitt 6.6 redogör för möjligheterna att återanvända existerande 
kod, från nuvarande laborationer, i en ny utvecklingsmiljö. Avsnitt 6.7 berättar avslutningsvis om mina 
erfarenheter av den nya hårdvaran. 

6.1 Erfarenheter av MPIDE 

Experiment 1 implementerades i Arduino IDE utan större svårigheter. Jag har en del vana av att arbeta 
med Arduino IDE. När samma kod sedan flyttades till MPIDE i experiment 2 blev det tydligt att MPIDE 
ur användarsynpunkt, och i alla praktiska avseenden, är precis samma program på Arduino IDE.  

Utvecklingsmiljön MPIDE är helt kompatibel med den som hör till Arduino. Detta gäller även på 
kodnivå. I alla mina efterforskningar gick precis samma kod att köra i MPIDE som i Arduino-miljön. 

Användargränssnittet i MPIDE kretsar kring en textredigerare där kod skrivs. Program kallas, precis som 
i Arduino IDE, för sketch. Varje sketch öppnas i ett eget fönster och sparas i en egen filmapp. MPIDE är 
begränsat när man ska arbeta med kod i flera filer. Vanligtvis har ett IDE någon struktur för att hantera 
projekt. Detta saknas i MPIDE. En annan modell, med delade bibliotek, används istället. Detta möjliggör 
inte den uppdelning som finns i dagens laborationer. I alla experiment där MPIDE användes skrevs hela 
programmet i en enda fil. När de i experiment 3 blev dags att prova assemblyprogrammering i MPIDE 
visade det sig mycket riktigt att asm volatile() behövdes. Detta fungerade dock utmärkt; kos skriven i 
MIPS assembly kördes på Uno32 utan problem. 

Det grafiska gränssnittet förlitar sig på egna implementationer av vanliga kontrollelement som knappar 
och paneler, istället för operativsystemets standarduppsättning. Detta medför att vanliga kortkommandon 
inte fungerar som förväntat, samt vissa visuella problem med anpassning till gällande skärmupplösning. 

Själva kopplingen till hårdvaran var väldigt lätt att få till stånd. Korttyp och port för överföring gick att 
välja i listor, och de förvalda alternativen var rätt. PGM Programmer/Debugger behövdes inte för att 
programmera kortet, och ifall kortet anslöts genom PGM Programmer/Debugger kunde det inte användas 
från MPIDE. 

MPIDE saknar liksom Arduino IDE mer avancerade funktioner som kan förväntas finnas i ett IDE-
program. Främst märks avsaknaden av debugger. Ingen kontroll ges heller över hur koden kompileras 
eller överförs: kommandot för kompilering består i en knapp att klicka på, utan valalternativ. 
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Det bör noteras att MPIDE, för att kunna köra program på kortet, förlitar sig på att bootloader-kod finns 
på plats. Ett tredje program, MPLAB IPE, behöver användas för att överföra bootloader-kod till kortet på 
nytt ifall den tagits bort (Chipkit, 2014). Bootloader-kod distribueras av Chipkit. 

6.2 Erfarenheter av MPLAB IDE 

MPLAB IDE är organiserat på ett klassiskt vis med källkod organiserad i projekt. Projekt kan 
konfigureras i en mängd olika avseenden. Stöd finns för många olika processorer, och för många olika 
kompilatorer. Programmeraren har full kontroll över hur kompilering utförs och hur koden överförs till 
kortet. Ibland går konfigurationen till genom att välja alternativ i listor. Ibland behöver värden anges i 
fält. 

När värden ska anges eller alternativ väljas ges ingen direkt ledning. Programmets utformning verkar 
förutsätta att användaren vet exakt vilka inställningar som är lämpliga. Detta står i kontrast till MPIDE, 
som minimerar antalet alternativ och tydligt markerar förval. 

Det blev snart uppenbart att hårdvaruverktyget PGM Programmer behövs för att köra kod på Uno32 i 
MPLAB IDE. Alternativet att arbeta utan programmer framhölls i en artikel (MCComb, 2014). Jag 
undersökte denna möjlighet, men informationen därvidlag var otydlig och programmet fungerade inte. 
Sammanfattningsvis behövs alltså PGM Programmer/Debugger för att använda MPLAB IDE, medan 
verktyget inte kan användas alls i MPIDE. 

Det grafiska gränssnittet är märkbart omodernt. Liksom i MPIDE används egna varianter av vanliga 
kontroller istället för operativsystemets. Detta problem spelar dock mycket större roll i MPLAB IDE än 
det gör i MPIDE, eftersom det avskalade gränssnittet i MPIDE inte kräver särskilt mycket bläddrande 
efter filer och dylikt. Dialogrutorna i MPLAB IDE är egendomligt och inkonsekvent utformade, och 
saknar flertalet genvägar och kortkommandon som vana datoranvändare ofta förväntar sig. 

En imponerande debugger finns inbyggd i MPLAB IDE. Jag testade att stega igenom programkod i 
debuggern, vilket fungerade utmärkt. Brytpunkter och en sk. “call stack” finns också inbyggt i debuggern, 
samt funktioner för att inspektera variabelvärden medan koden körs. 

6.3 Allmänt om hårdvarunära programmering på Uno32 

Hårdvarunära programmering blir väldigt enkel med de av Arduino inspirerade biblioteksfunktionerna i 
MPIDE. Däremot är Chipkits modell inte inbyggd i MPLAB IDE. Sättet att programmera Uno32 i 
MPLAB IDE är därför mer avskalat. Vid första anblick var omfattningen av denna skillnad otydlig, och 
det krävdes noggrann läsnings av dokumentation och en del slutledning på egen hand innan idén bakom 
Chipkit-modellen blev tydlig. 

För att använda ett ben på Uno32 måste benets riktning och värde sättas. Detta är sant oavsett ifall man 
arbetar med Chipkit-modellen eller inte. Att använda biblioteksfunktionen pinMode åstadkommer samma 
sak som att ställa en viss bit i processorn. Biten som ska ställas finns i ett SFR och benämns TRIS, 
eftersom den är kopplad till en tristate-buffer. att använda digitalWrite motsvaras av att sätta en annan bit 
i ett SFR, och denna bit kallas LAT eftersom det som skrivs till kortets ben lagras i en vippa (eng. latch).  
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Jag fann finns flera alternativ att skriva kod som gör detta. Som ett talande exempel, kan programmeraren 
ställa in hög spänning på bit 0 i port F, med endera av kodraderna som följer.  

mLATFSetBits(BIT_0); /* Makro i plib.h */ 
LATFSET = 0 /* Samma sak bara med pic32mx320f128h.h */ 

Ovanstående fungerar utan Chipkit-modellens biblioteksfunktioner. Det biblioteksfunktionerna pinMode 
och digitalWrite egentligen gör är att utföra ovanstående kods uppgift för den bit i den port som 
motsvarar benet programmeraren efterfrågar. Kopplingen mellan ben i Uno32 och portar i PIC32-
processorn tydliggörs i ritningen för Uno32 (Digilent, 2012c). 

Andra biblioteksfunktioner åstadkommer mer komplicerade saker. Att kommunicera via seriekabel är i 
MPIDE frågan om kod i stil med Serial.print(“Hello, world!”); Trots att mer händer bakom kulisserna 
när denna biblioteksfunktion körs, är principen densamma. All hårdvarunära programmering bygger på 
detta sätt på SFR i Uno32. 

6.4 Avbrottsrutiner 

Avbrottsrutiner är ett specialfall av hårdvarunära programmering. Det går att använda avbrottsrutiner i 
MPIDE med biblioteksfunktioner som i följande kod. Det gick med detta angreppssätt fort att 
implementera experiment 7. 

pinMode(2, INPUT); 
attachInterrupt(1, isr_s, RISING); /* int 1 is pin 2 */ 
void isr_s() { 
  Serial.print("S"); 
  delay(1000); 
  Serial.print("s"); 
} 

Biblioteksfunktionerna är dock begränsade av det specialfall som gäller för timeravbrott. Avbrott från en 
timerkrets inträffar i Chipkit-modellen med frekvens 25ns, och programmeraren kan registrera särskilda 
ISR som hanteras regelbundet med funktionen attachCoreTimerService. Dessa har dock högre prioritet än 
avbrott som registrerats med attachInterrupt, och kan avbryta processorn under pågående hantering av ett 
annat avbrott. 

Det här medför att timer-avbrott blir prioriterade, och inte kan pausas under den fördröjning som i 
experiment 7 orsakas av en knapp eller skjutomkopplare. Jag väntade mig att ha möjlighet att kontrollera 
avbrottens prioritet, då PIC32 har vektoriserade avbrott. Det visade sig att programmeraren måste gå 
bortom Chipkit-modellen för att dra nytta av detta. 

Utan biblioteksfunktioner, i MPLAB IDE, finns förstås fullt stöd för att skriva program med 
hårdvaruavbrott, inklusive timeravbrott. I så fall uppoffras samtidigt det system som erbjuds i Chipkit-
modellen. 

I experiment 7 upptäckte jag en ytterligare begränsning av ett annat slag. Hårdvaruavbrott på Uno32 bara 
kan mottagas på ett fåtal av kortets ben, medan DE2 möjliggör hårdvaruavbrott på samtliga I/O-enheter. 
Denna begränsning belastar inte heller Max32, som är ett mer avancerat alternativ från Chipkit. 
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Den sista uppgiften i laborationen nios2int illustrerar problemet. Där ska en knapp och en 
skjutomkopplare ge varsitt asynkront avbrott, och detta används för att redovisa hur olika ISR prioriteras. 
Motsvarande kan inte implementeras på Uno32 med I/O shield exakt som på DE2, trots att I/O-shield har 
såväl knappar som skjutomkopplare, eftersom inga av knapparna kopplas till ben som medger 
hårdvaruavbrott. Istället skulle två olika knappar kunna få ansar för de två avbrotten, ifall I/O-shield ska 
användas. 

6.5 Att blanda språk i de olika IDE-programmen 

Vid utveckling i MPIDE måste assemblykod skrivas inbäddad bland C-kod, vilket gjorde med framgång i 
experiment 3. Funktionen i GCC för att skriva assembly inline är väl utbyggd. Programmeraren kan 
använda särskild syntax för att komma åt den dela av koden som är skriven i C, exempelvis variabler, ifrån 
den del som är skriven i assembly. (GNU, 2014) 

Det finns dock en viktig pedagogisk poäng med ren assemblykod helt utanför C-koden, eftersom ingen 
kompilator då behövs. Konceptuellt är det på så vis klarare att man verkligen talar datorns språk utan 
något extra lager. För att kunna använda såväl C-filer som assembly-filer, på samma sätt som idag görs i 
Eclipse-nios2, skulle laborationsarbetet behöva äga rum i MPLAB IDE. 

6.6 Att återanvända existerande kod 

Det visade sig enkelt att i experiment 5 återanvända C-kod som inte interagerar direkt med hårdvaran. 
Detta faller sig naturligt eftersom språket C har som syfte att vara plattformsoberoende jämfört med 
assemblyspråk. Assembly-kod från nuvarande laborationer kan förstås inte återanvändas, eftersom Uno32 
inte begagnar samma arkitektur som DE2.  

Den kod som är mer hårdvarunära är relativt lätt att anpassa ifall man har tillgång till 
biblioteksfunktionerna i MPIDE. Exempelvis räcker det, för att skriva data över en seriekabel, att byta ut 
den existerande hjälpfunktionen out_char_uart_0(char) mot Serial.print(char *). Utan 
biblioteksfunktionerna blir detta svårare, och kräver förmodligen att nya hjälpfunktioner av samma typ 
som out_char_uart_0 förbereds. 

6.7 Den nya hårdvaran 

Uno32 har ett behagligt format. Det är lätt att bära med sig. Till sitt yttre är kortet väldigt likt Arduino 
Uno, förutom att Uno32 har en Mini-USB port istället för Arduinos USB. 

Under experiment 5 noterades möjligheten att använda en virtuell serieport över USB, som även kan 
försörja kortet med ström. Det gör att bara en kabel behöver kopplas till kortet istället för motsvarande tre, 
för ström, seriekabel, och USB när man använder DE2. 

Chipkit I/O-shield har hårdvara som liknar DE2. När I/O-shield testades i experiment 5 blev det 
uppenbart att programmerarn sparar väldigt mycket arbete jämfört med att koppla ihop kretsar på ett 
kopplingsdäck.  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7. Slutsatser 
I detta avsnitt presenterar jag vilka slutsatser jag drar av de resultat som återges i avsnitt 6. Slutsatserna 
ska besvara den ursprungliga frågan om vilken effekt ett byte från DE2 till Uno32 skulle ha på 
utvecklingsmiljön. 

7.1 Analys 

Det är tydligt att minst två möjliga utvecklingsmiljöer finns. Skillnaden mellan MPIDE v. MPLAB IDE 
går bortom skillnaden mellan två IDE-program. Biblioteksfunktionerna som kompletterar MPIDE 
möjliggör en annan typ av programmering än den som krävs i MPLAB IDE. Abstraktionsnivån i MPIDE 
är högre. 

MPIDE är i min mening väldigt lättanvänt. Det beror på att användaren utsätts för ett minimum av 
alternativ och funktioner. Lättheten att använda MPIDE bidrar till att Chipkit-modellen känns lämplig 
för större projekt. Det går att med förhållandevis lite kod skriva program med intressanta funktioner, och 
biblioteksfunktionerna gömmer undan komplexiteten på ett kraftfullt sätt. 

Samtidigt finns problem med MPIDE som utvecklingsmiljö i laborationer i datorteknik av det slag som 
hålls på KTH idag. Det finns en tydlig tanke i laborationerna på KTH, om att inte gömma undan 
komplexiteten utan istället se närmare på hur det hänger ihop. MPIDE är inte tillräckligt utbyggt för att 
kunna förevisa många av de detaljer som är viktiga i kursen. Avsaknaden av debugger är kanske mest 
slående bland det som saknas i MPIDE. Även begränsningen till C-kod står i vägen för MPIDE som 
alternativ i hårdvarunära laborationer. 

Den mer hårdvarunära programmeringen på assemblyspråk är lätt att göra i MPLAB IDE: det går 
utmärkt att skriva assemblykod och länka den med C-kod. Att Uno32 är MIPS-baserat togs redan innan 
utvärderingen upp som en uppenbar fördel. I efterhand kan det konstateras att ingenting som uppkommit 
under den praktiska utvärderingen har stjälpt denna grundinställning. 

Samtidigt innebär programmering i MPLAB IDE väsentligt större arbetsbörda. För det första är 
programmeringsmodellen krångligare utan Arduino-inspirerade abstraktioner. Att översätta från ben på 
Uno32-kortet till motsvarande bitar och portar i PIC32-processorn gör att arbetet går långsammare och är 
mindre spännande än det är med biblioteksfunktioner till hjälp. Jag fann dessutom att dokumentationen 
som förklarade hur MPLAB IDE och PIC32 kan användas var svår att begripa. Mitt intryck är att den 
vänder sig till vana användare och experter på mikroprocessorer. 

För det andra belastas MPLAB IDE av att mjukvaran inte är särskilt användarvänlig. MPLAB IDE är 
uppenbart inte tänkt som ett pedagogiskt verktyg. Medan MPIDE hålls tillbaka av bristen på finesser, så 
gör mängden finesser i MPLAB IDE att programmet blir svårt att överblicka. Mitt arbete med MPLAB 
IDE tog därför ofta längre tid och var mer ansträngande än jag förväntat mig. MPLAB IDE ett 
användargränssnitt som är minst lika komplicerat som problematiska Eclipse-nios2. 

Att bekräfta att program kan skrivas och köras genom MPLAB IDE, i både C- och assemblykod, var mer 
tidskrävande än jag anat. Därför uppehöll sig mina undersökningar vid detta. Jag valde att testa övriga 
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funktioner hos Uno32, som interaktionen med I/O-shield, i MPIDE. Detta just eftersom utvecklingen där 
gick lättare och snabbare; annars skulle jag inte haft så mycket tid att testa de olika saker jag ville. 

7.2 Diskussion 

Sammanfattningsvis har inga rena hinder mot att använda Uno32 i laborationer på KTH hittats. I och 
med den flexibla utvecklingsmiljön som åstadkoms med MPLAB IDE, finns möjlighet att programmera i 
både C och assembly och att få full kontroll över PIC32-processorns funktioner. 

Den nya utvecklingsmiljön innebär att studenter behöver ta ställning till skillnaden mellan å ena sidan de 
idéer som styr Chipkit-modellen, och å andra sidan upplägget i MPLAB IDE och konstruktionen av 
Microchips PIC32-processor. Det slår mig att denna tvådelade bild av verkligheten inte är lika pedagogisk 
som DE2. Med DE2 som labbkort finns bara en tillverkare som har inflytande över utvecklingsmiljön. 
Altera har utformat en miljö där datorn har vissa på förhand bestämda enheter, som är nappade till 
särskilda delar av minnesrymden. Med Uno32 som labbkort har finns istället dels Digilents ritningar med 
ben, och dels Chipkits med portar och bitar. Studenter måste förstå skillnaden, och förhålla sig till en 
tänkbart tvådelad utvecklingsmiljö. 

Samtidigt finns kanske en pedagogisk poäng i att frångå Alteras allt i ett-princip. Att studenter behöver 
lära sig om skillnaden mellan ben och portar är konsekvensen av att arbeta med olika leverantörers 
hårdvara. I verkligheten är ju Uno32 hopkopplad av delar från Microchip och Chipkit, och kanske är 
utformningen inte krångligare än nödvändigt. PIC32 är en mikrokontroller med många tänkbara 
användningsområden, och eventuellt finns det poänger med att förbereda studenter på att arbeta med kort 
som inte är designade just för utbildning, utan för produktion. 

Det bör påpekas att resultaten jag kommit fram till i det här arbetet reflekterar inte enbart på det ämne jag 
studerat och även på mina egna färdigheter. Tänkbart kan mycket mer åstadkommas med Uno32 än jag 
lyckats med inom den tid som stått till mitt förfogande. 

7.3 Påverkan 

Det är på sin plats att blicka utåt och tala om arbetets påverkan på större frågor om samhälle och miljö. 
En tydlig vinkel är arbetets påverkan på utbildning. Idag är det är viktigt för såväl individen som 
samhället att utbildningen hålls aktuell. Min förhoppning är att detta arbete kan utgöra ett bidrag 
därvidlag, även om arbetets omfattning är liten. Även miljöpåverkan måste rimligen studeras på 
mikronivå. Att maskinvara uppgraderas är ofta positivt för miljön, eftersom teknikens framfart ofta bär 
med sig besparingar. Just i fallet Uno32 finns en direkt effekt i att korten är lättare att bära med sig och 
lagra än DE2-kort, vilket innebär en marginell besparing. 

7.4 Framtida arbete 

En möjlighet som inte utvärderats i detalj i detta arbete är att använda en icke-integrerad utvecklingsmiljö, 
och istället förlita sig på att kompilera kod för hand, eventuellt underlättat av Makefile-systemet i UNIX.  
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Ifall Uno32 är att rekommendera behöver laborationer anpassas i sin helhet. Anpassningen skulle vara en 
uppenbar vidareutveckling av detta arbete, och förhoppningsvis skulle detta arbetes innehåll vara till hjälp 
vid anpassningen. 
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