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1. Mbed OS és a felhőalapú Keil Studio
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 Felhasznált és ajánlott  irodalom
 Rob Toulson and Tim Wilmhurst:

   Fast and Effe�ctiv� Emb�dd�d Syst�ms D�sign: Applying th� ARM mb�d

 P�rry Xiao: D�signing Emb�dd�d Syst�ms and th� Int�rn�t of Thiings (IoT)
    with th� ARM mb�d 

 Cs�rny István: A FRDM-KL25Z kártya programozása mb�d körny�z�tb�n

 ARM mbed honlap: https://os.mbed.com/

 ARM Keil Studio: https://studio.keil.arm.com/ 

 ARM mb�d OS Docum�ntation: httpps://os.mb�d.com/docs/mb�d-os/

 K�il Studio manual: httpps://d�v�lop�r.arm.com/docum�ntation/1024:97/lat�st

 ARM mb�d forráskód: httpps://github.com/ARMmb�d/mb�d-os

Adatlapok:
 STM32F446RE adatlap és t�rmékinfo

 STM32F446 Family R�f�r�nc� Manual

https://www.amazon.com/Fast-Effective-Embedded-Systems-Design/dp/0080977685
https://www.wiley.com/en-us/Designing+Embedded+Systems+and+the+Internet+of+Things+%28IoT%29+with+the+ARM+mbed-p-9781119363996
https://www.wiley.com/en-us/Designing+Embedded+Systems+and+the+Internet+of+Things+%28IoT%29+with+the+ARM+mbed-p-9781119363996
https://www.cspista.hu/mbed/
https://os.mbed.com/
https://studio.keil.arm.com/
https://os.mbed.com/docs/mbed-os/
https://developer.arm.com/documentation/102497/latest
https://github.com/ARMmbed/mbed-os
https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f446mc.pdf
https://www.st.com/resource/en/reference_manual/dm00135183-stm32f446xx-advanced-arm-based-32-bit-mcus-stmicroelectronics.pdf
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Programfejlesztés Mbed környezetben
 Tavaly b�mutattpuk a C/C++ alapú ARM mbed körny�z�t�t, am�lly�l a 

b�ágyazottp r�ndsz�r�k f�jl�sztés� könny�n és hatékonyan vég�zh�tő 
(gyors prototípus készítés, „proof of concept” )

 Az STM32F446RE mikrov�zérlő és a NUCLEO-F446RE kártya 
s�gítségév�l  a gyakorlatban is kipróbálhattpuk a b�mutatottp 
mintaprogramokat, ill�tv� saját alkalmazásokat is f�jl�szth�tünk rá

 A NUCLEO-F446RE kártyára épít�ttp ST-Link V2-1 �szközt n�mcsak az 
STM32 mikrov�zérlő programozására használhatjuk, han�m USB-soros 
átalakítóként a PC-v�l történő kommunikációra, ill�tv� m�gf�l�lő 
f�jl�sztői körny�z�tb�n (pl. Mbed Studio, vagy a mai �lőadásban 
b�mutatottp ARM Keil Studio) hardv�r�s nyomköv�tésr� is. 

 A NUCLEO-F446RE kártyához csatlakoztatottp ki�gészítők (sz�nzorok, 
kij�lzők, aktuátorok) s�gítségév�l fizikai sámítástechnikai f�ladatokat 
vég�zh�tünk, azaz  olyan int�raktív r�ndsz�r�k�t hozhatunk létr� hardv�r 
és szoftvv�r s�gítségév�l, m�ly�k kép�s�k érzék�lni a világban létr�jövő 
j�l�k�t és r�agálni is tudnak rá 
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A NUCLEO-F446RE fejlesztői kártya

STLink V2-1
programozó/
hibavadász

RESET gomb

LED

STM32F446RE 
MCU

Soros port 
a PC-hez
(STLinken át)

ST Link
kimenet

Felhasználói
nyomógomb
[PC_13]

Átkötések

32 kHz kvarc

8 MHz kvarc
nincs beépítve

(az órajel az STLink-
ből érkezik)
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Az STM32F446RET6 mikrovezérlő
 32-bit ARM Cort�x-M:F CPU

 Flash: 512KB / RAM: 128KB

 Óraj�l: max. 180 MHz 

 Tápf�sz. : 3,3 V (1.8 V – 3.6 V)

 Digitális I/O: 50

 Analóg b�m�n�t: 16

 3db 12 bit�s ADC

 2 db 12 bit�s DAC

 USB FS/HS, : SPI, : I2C, 
: USART, 2 UART, 2 CAN

 10+2+2 Tim�r

 RTC, SDIO 
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Meghajtó a NUCLEO-F446RE kártyához 
 A NUCLEO kártyákon található ST-Link v2-1 programozó USB-r� 

csatlakozik (USB mini-B aljzat) és az SWD programozó ill�tv� 
hibavadász funkció m�ll�ttp USB MSD alapú programl�töltést is 
támogat, ill�tv� sorsos kommunikációt is biztosít a PC és a targ�t 
MCU közöttp (kompozit USB �szközként látszik)

 A kártya USB m�ghajtó programját az STM32Cub� Programm�r 
szoftvv�rr�l célsz�rű t�l�pít�ni

Virtual serial port
 
Mass storage device
 

Programmer/debugger

https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeprog.html
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 Mi az MBED?  Az MBED gyorsabbá teszi az eszközfejlesztést, sokféle 
hardvert támogat (jelenleg 174 kártya támogatott)% 
MbedOS – C++ API,               Fejlesztői               Mintapéldák     
perifériakönyvtár, RTOS          környezet

 https://os.mbed.com

 1. Itt regisztráld magadat!

 2. Itt lépj be!

http://https//os.mbed.com
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MBED fejlesztői környezet(ek)
 Tavaly a f�lhőalapú Mb�d Onlin� Compil�r -t használtuk, ami n�m 

igény�l t�l�pítést és az mbed 2 ill. mbed 5 proj�kt�k�t támogattpa

 Az Mbed OS 6 kiadáshoz tavaly csak az offliin� Mbed Studio 
lét�z�ttp, ami a hardv�r�s nyomköv�tést is támogatja, d� r�ndkívül 
�rőforrás-igény�s, ráadásul az mbed 2 proj�kt�k�t n�m támogattpa

https://os.mbed.com/ide/
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Az ARM Keil Studio fejlesztői környezet
 Az Arm Keil Studio �gy új, j�l�nl�g még f�jl�sztés alattp álló, 

ingy�n�s�n használható, böngésző alapú int�grált f�jl�sztői 
körny�z�t (IDE) b�ágyazottp, IoT és Cort�x-M �szközökhöz

 Kétfél� proj�kt�t k�z�l: CMSIS és Mb�d

 A Keil Studio az 
Mbed Online Compiler 
utódja, és l�h�tővé t�szi az
Mbed OS 5 és 6 proj�kt�k 
f�jl�sztését a támogatottp 
(Mb�d Enabl�d) kártyákon

 A Keil Studio korlátozottp 
támogatást nyújt az 
Mbed 2-höz is
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Mi kell a Keil Studio használatához?
 A Keil Studio használatához Arm vagy Mbed ingy�n�s b�lépőt 

k�ll r�gisztrálni (Mbed f�jl�sztésh�z az utóbbi a célsz�rű)

 Ha a v�rziók�z�lést használni, vagy a proj�ktünk�t közzét�nni 
akarjuk, akkor a GitHub-on is r�gisztráljuk magunkat

 A Keil Studio k�z�lői f�lül�t� �gy böngészőb�n j�l�níth�tő m�g, a 
https://studio.keil.arm.com/ címr� b�lépv�

 Megjegyzés: a hardveres nyomkövetés csak Microsoft  Edge, 
vagy Google Chrome böngészőben fog működni!

 A mikrov�zérlő kártya f�lism�réséh�z t�l�pít�ni k�ll a m�gf�l�lő 
m�ghajtószoftvv�rt: például a NUCLEO-F446RE kártya �s�tén az ST-
Link v2-1 programozót k�z�lő szoftvv�rr� l�sz szükség. Ez külön is 
b�sz�r�zh�tő, d� célsz�rűbb az STM32Cub� Programm�r 
programmal �gyüttp t�l�pít�ni, m�rt arra is szükségünk l�h�t

 A b�épít�ttp soros t�rminál az ST-Link v2-1-gy�l n�m működik, 
külön t�rminálablakot (Puttpy, T�raT�rm, stb.) k�ll használnunk

https://developer.arm.com/
https://os.mbed.com/
https://github.com/
https://studio.keil.arm.com/
https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeprog.html
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A kezelői felület

 Proj�kt néz�t

 K�r�sés

 V�rziók�z�lés (GIT)

 Nyomköv�tés néz�t

 Előzmény�k

 Bővítmény�k

 F�lhasználó

 Visszaj�lzés és h�lp

 B�állítások
Projekt/file lista

Programszerkesztő
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Új projekt létrehozásának lépései
 A Keil Studio m�nüjéb�n: Fil�→N�w→Mb�d Proj�ct

 Válasszuk ki azt a mintaproj�kt�t 
(vagy „ür�s” proj�kt�t), amit majd 
átszabunk az  új proj�ktünkhöz

  Többnyir� majd az „ür�s” 
proj�ktből fogunk kiindulni, d� 
most a l�dvillogtató mintapéldát
(mb�d-os-�xampl�-blinky)
válasszuk ki!
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Új projekt létrehozásának lépései
 A Keil Studio m�nüjéb�n: File→New→Mbed Project

 Az új proj�kt n�vét átírhatjuk, d� most változatlanul hagytuk

 Állítsuk b�, hogy �z l�gy�n az új aktív proj�kt

 A GitHub v�rzióköv�tés �lől v�gyük ki a pipát (utólag is 
publikálni tudjuk a proj�kt�t, ha szükségünk l�sz rá)
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mbed-os-example-blinky/main.cpp         
 Nyissuk m�g a proj�ktből a main.cpp állományt!

 Az Mbed OS �l�v� többszálú (RTOS-t futtpat), így blokkoló wait() 
várakozás h�ly�ttp a futó programszálat „altatjuk” adottp id�ig

 Az idő�gység�k�t mérték�gységg�l �gyüttp adhatjuk m�g

#include "mbed.h"
// Blinking rate in milliseconds
#define BLINKING_RATE     500ms

int main()
{
    // Initialise the digital pin LED1 as an output
    DigitalOut led(LED1);  // LED1 predefined alias for PA_5

    while (true) {
        led = !led;
        ThisThread::sleep_for(BLINKING_RATE);
    }
}
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DigitalOut
 A digitális b�- és kim�n�t�k k�z�lésér� az mb�d API a DigitalIn, 

DigitalOut és DigitalInOut kompon�ns�k�t nyújtja

 A DigitalOut C++ obj�ktumosztály általános célú digitális kimenetek 
konfiggurálására és k�z�lésér� szolgál

 A konstruktor hívásakor opcionálisan a kim�n�t k�zd�ti állapotát 
(0 vagy 1) is m�gadhatjuk:  DigitalOut név(pin,állapot);

 A write() és read() tagfüggvény�k s�gítségév�l írhatunk a kim�n�tr�  
vagy visszaolvashatjuk az állapotát. Pl.  led.write(1) vagy led.read(), 
d� használhatjuk a rövid�bb formát is:  led = 1; ledstate = led;

pl.   led = 1;
pl. ledstate = led;
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Fordítás, futt atás, nyomkövetés
 A kártya automatikus f�lism�rés�kor az USB szimbólum zöldr� vált

 A fordítás, programl�töltés/futtpatás és a nyomköv�tés az �lőzől�g 
aktívnak választottp proj�kt�n történik
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Egy fontos beállítás
 A Settings (fogask�rék ikon) → Open preferences → Run m�nü 

m�gnyitása után aktiváljuk (t�gyünk pipát) az Use Daplink opciót 
(�zt csak �gysz�r k�ll b�állítani)
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Mbed OS baremetal profil
 Az Mbed OS proj�kt�k fordításakor láthatjuk, hogy sok fölösl�g�s 

dolgot is l�fordul, d� �nnél nagyobb probléma az, hogy az 
alapért�lm�z�ttp RTOS fölösl�g�s �rőforrásokat foglal l� a 
cél�szközön 

 A baremetal profill �gy könnyít�ttp, RTOS nélküli r�ndsz�r, am�ly 
kis �rőforrású célr�ndsz�r�kh�z, �gysz�rűbb proj�kt�kh�z 
takarékos m�goldást nyújt (olyan, mint az RTOS nélküli mbed 2)

 Az RTOS üt�m�zőj� h�ly�ttp mind�n t�vék�nység l�kérd�zés�s 
(polling) vagy m�gszakításv�zér�lt. Ez l��gysz�rűsíti az 
alkalmazáskódot, és l�h�tővé t�szi olyan API-k használatát, 
am�ly�k n�m szálbiztosak (non thr�ad saf�). 

 Használhatja a C szabványkönyvtárak microlib és a newlib-nano 
mér�tr� optimalizált v�rzióit, am�ly�k sokkal kis�bb�k, mint a t�lj�s 
profiglhoz szükség�s szálbiztos könyvtárak.
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Mbed OS baremetal profil
Összetevő Támogatás a baremetal profilban

Drivers ✔

Events  ✔ (manuálisan engedélyezhető)   erre majd nézünk egy példát←
HAL  ✔ (manuálisan engedélyezhető)
Platform ✔

RTOS API Ebből Semaphore, Mutex, EventFlags és ThisThread támogatott
Storage  ✔ (manuálisan engedélyezhető)
WiFi ✗

LoRa  ✔ (manuálisan engedélyezhető)
LwIP ✗

BLE  ✔ (manuálisan engedélyezhető)
NFC  ✔ (manuálisan engedélyezhető)
Mbed Crypto  ✔ (manuálisan engedélyezhető)
Mbed TLS  ✔ (manuálisan engedélyezhető)
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mbed-os-example-blinky-baremetal 
 A Keil Studio m�nüjéb�n: File→New→Mbed Project

 Válasszuk ki az mbed-os-example-blinky-baremetal 
mintapéldát és hagyjuk m�g ugyan�zz�l a névv�l az új proj�kt�t

 Állítsuk b�, hogy �z l�gy�n az új aktív proj�kt

 A GitHub v�rzióköv�tés �lől v�gyük ki a pipát
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mbed-os-example-blinky-baremetal/main.cpp 
         Nyissuk m�g a proj�ktből a main.cpp állományt!

 A baremetal profill is támogatja a ThiisThiread osztályt

 Az idő�gység�t ittp csak mérték�gység nélkül, ms-ban adhatjuk m�g

#include "mbed.h"

#define WAIT_TIME_MS 500 
DigitalOut led1(LED1);

int main() {
    printf("This is the bare metal blinky example running on
    Mbed OS %d.%d.%d.\n", MBED_MAJOR_VERSION, MBED_MINOR_VERSION,
    MBED_PATCH_VERSION);

    while (true) {
        led1 = !led1;
        thread_sleep_for(WAIT_TIME_MS);
    }
}



22Hobbielektronika csoport 2022/2023 Debreceni Megtestesülés Plébánia

mbed-os-example-blinky-baremetal
 A LED1 villogtatásán kívül most induláskor a soros t�rminálon is 

kiíratunk �gy szöv�g�t, a futó Mbed OS v�rziószámával �gyüttp

 A stdout kim�n�t alapért�lm�z�ttp�n �lérh�tő (printf/scanf), s az 
ST-Link�n k�r�sztül virtuális soros portként kapcsolódik a PC-h�z

 Az alapért�lm�z�ttp s�b�sség 9600 Baud
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mbed6_baremetal_queue
 A baremetal profiglnál maradva b�mutatjuk a könyvtárak manuális 

�ng�dély�zését és a stdio alapért�lm�z�ttp s�b�sségén�k b�állítását

 A kiindulási proj�kt most is az mbed-os-example-blinky-
baremetal mintapélda, �zt fogjuk módosítani, az új n�v� p�dig 
l�gy�n mbed6_baremetal_queue (�gy �s�ménysort fog k�z�lni)
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mbed6_baremetal_queue/main.cpp         

#include "mbed.h"
#include <stdio.h>
using namespace std::chrono_literals;

int main() {
    // creates a queue with the default size
    EventQueue queue;

    // events are simple callbacks
    queue.call(printf, "called immediately\n");
    queue.call_in(2000ms, printf, "called in 2 seconds\n");
    queue.call_every(1000ms, printf, "called every 1 seconds\n");

    // events are executed by the dispatch_forever method
    queue.dispatch_forever();
}

 Az EventQueeue m�tódusával azonnali (call), késl�lt�t�ttp(call_in), 
ill�tv� p�riodikus (call_�v�ry) függvényhívást indíthatunk
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Az mbed_app.json konfigurációs fájl
 Az mbed_app.json állományban �ng�dély�zh�tjük manuálisan az 

API könyvtárakat (ittp most az �v�nts k�ll)

 Ugyanittp konfiggurálhatjuk a könyvtárak tulajdonságait, ill�tv� az 
stdout alapért�lm�z�ttp paramét�r�it

{
    "requires": ["bare-metal","events"],
    "target_overrides": {
      "*": {
        "target.c_lib": "small",
        "target.printf_lib": "minimal-printf",
        "platform.minimal-printf-enable-floating-point": false,
        "platform.stdio-minimal-console-only": true,  
        "platform.stdio-baud-rate": 115200 
      }
    }
}
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mbed6_baremetal_queue eredménye
 Újraindítás után l�fut az azonnali, majd az 1s időközönként induló 

hívás, majd a 2s-mal késl�lt�t�ttp hívás, �zután csak az 1s 
időközönként induló hívás ismétlődik

Ne feledjük, hogy most 115200 a 
baudrate, hiszen átállítottuk az 
mbed_app.json állományban!
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A soros port kezelése
 Mb�d OS alattp az alapért�lm�z�ttp soros port háromfél� módon 

érh�tő �l :

 stdio console elérése printf, scanf függvényekkel

 BuffeeredSerial osztály write, read függvény�kk�l
(némi ügy�sk�déss�l az stdio console átirányítható �gy BuffeeredSerial 
típusú soros portra, �kkor printf, scanf is használható%

 UnbuffeeredSerial osztály megszakításban kezelt read, write

 Bőv�bb információ és mintapéldák:
httpps://os.mb�d.com/docs/mb�d-os/v6.15/apis/s�rial-uart-apis.html

https://os.mbed.com/docs/mbed-os/v6.15/apis/serial-uart-apis.html
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mbed6_BuffeeredSerial/main.cpp         

#include "mbed.h"

#define MAXIMUM_BUFFER_SIZE 32
static DigitalOut led(LED1);
static BufferedSerial serial_port(USBTX, USBRX);

int main(void) {
    serial_port.set_baud(9600);
    serial_port.set_format(8, BufferedSerial::None,1);
    char buf[MAXIMUM_BUFFER_SIZE] = {0};

    while (1) {
        if (uint32_t num = serial_port.read(buf, sizeof(buf))) {
            // Toggle the LED.
            led = !led;

            // Echo the input back to the terminal.
            serial_port.write(buf, num);
        }
    }
}

 A program a soros porton érk�ző karakt�r�k�t visszatükrözi
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mbed6_Lab04_butt on_interrupt/main.cpp   
#include "mbed.h"         // Ez egy tavalyi mintapélda átirata 
 
DigitalIn mybutton(BUTTON1,PullUp);  // Pushbutton input (PC_13)
InterruptIn button(BUTTON1);         // Pusbutton interrupt
volatile uint16_t counts;            // counter variable

void button_pressed() {
    counts++;                        // counts button presses
}
 
int main() {   
    button.mode(PullUp);             // Enable internal pullup
    button.fall(&button_pressed);    // Attach function to falling edge
    while (true) {
        counts = 0;                  // Clear counter
        printf("Press & release switch... \r\n");
        while (mybutton);            // Wait for button press
        ThisThread::sleep_for(20ms); // Debounce delay
        while (!mybutton);           // Wait for button release
        ThisThread::sleep_for(20ms); // Debounce delay
        printf("Button pressed %d times\r\n",counts);
    }
}
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mbed6_Lab04_butt on_interrupt eredménye
 Az 1-től különböző érték�k a kontaktus p�rgését j�lzik
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Arduino kompatibilis kivezetések
 Kivezetés azonosításra a kék, illetve a sötétzöld 

címkék használhatók (pl. PA_5, D13, vagy LED1)

BUTTON1
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  Morpho kivezetések  
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