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Voorword.

Dit verslag is geschreven in het kader van de opdracht, als onderdeel van het eerste 
studiejaar van de opleiding E-Technology, aan de Hogeschool van Amsterdam. 
Tijdens onze lessen microcontrollers kregen wij de opdracht om een practicum te maken.
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Inleiding.

Het vak micro controllers bestaat zowel als een theoretisch onderdeel en een practicum 
onderdeel. Het theoretisch onderdeel word afgenomen door middel van een tentamen. 
Het praktijk onderdeel word afgenomen door middel van een demo opdracht. Deze demo 
wordt door de studenten zelf bedacht. Ik heb er voor gekozen om een led cube te maken.

In dit verslag staat hoe ons demo-opstelling werkt met de bijhorende broncode, ook 
zullen we bespreken over de print en bijhorende programmer, tevens worden ook alle 
problemen besproken die we zijn tegengekomen.
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1. Led cube.

Een led cube is een matrix van led’s. Met deze matrix kan je 3d beeld creëren. Door een 
speciale manier van schakelen lijkt het of er heel veel led’s tegelijk branden.

In figuur 1 word een led cube afgebeeld deze is gemaakt door James Clar. Met deze led 
cube kan je 3d pong spelen.
Op zijn webiste: http://www.jamesclar.com/product/2005/3dcubewhite/index.html     staat nog 
meer informatie.
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Fig1 .
James Clar. Zijn led 
cube

http://www.jamesclar.com/product/2005/3dcubewhite/index.html


1.1 De werking van de led cube.

In figuur 2 staat het stroomkringschema van de led cube. De transistoren die aangesloten 
zijn op PD2,PD4,PD6, sturen een hele rij led’s aan, vervolgens kan je met poort A elke 
led apart aan sturen. De transistoren zorgen er voor dat je het gebruikte uitgangen 
minimaliseert. 
De Atmega 32 kan per poort maximaal 30mA leveren, dit is net genoeg om een led te 
laten branden, Door meer als 36 keer per seconde te schakelen is het net of er heel veel 
led’s tegelijk branden. 
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Fig 2.
Stroomkring schema 
ledcube



2. Benodigheden.

In hoofstuk worden de verschillende onderdelen besproken die nodig zijn voor de demo 
opstelling.

2.1 programmer.

Aangezien ik zo slim ben geweest om een laptop te kopen zonder parallelle poort zat ik 
wel vast aan een seriële programmer. Op het internet zijn heel veel programmers te 
vinden waarmee je serieel kunt programmeren. Ik heb er een aantal gemaakt, geen een 
van deze programmers werkte zo als ik wouw dat ze werkten.

Een van mijn klasgenoten was een USB programmer tegen gekomen bij Farnell. Deze 
programmer is van AVR, en wordt uitstekend ondersteunt door AVR studio.
In figuur 3 wordt de programmer afgebeeld.
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Fig 3.
USB programmer.



2.2. Mainbord.

Het mainbord wat ik heb gebruikt voor het aansturen van de led cube heb ik zelf 
ontwikkeld. Dit mainbord heb ik ontwikkeld met het project PES. Dit mainbord is 
ontwikkeld met perfectie (figuur 4).
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Fig. 4
Mainbord



2.3 AVR studio.

AVR studio is een programmeer omgeving bedacht door AVR. Ik maak gebruik van een 
GCC compiler. Met AVR studio kan zowel de broncode worden geschreven, 
gecompileerd en meteen worden geprogrammeerd.
Met AVR studio kan er worden gesimuleerd. Het is mogelijk om zowel de registers als de 
poorten te zien veranderen. Het voordeel hiervan is dat je kan zien in welke state de 
machine zich bevind ( in figuur 5 staat een voorbeeld van AVR studio).

2.4. Atmel Atmega32

Voor de demo gebruikt ik een Atmel atmega 32 microcontroller.
Voor specificaties verwijs ik naar bijlage 1.
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figuur 5.
voorbeeld van AVR studio.



3. Programma. 

De microcontrollers worden geprogrammeerd door middel van C in combinatie met de 
GCC compiler. In de onderstaande hoofdstukken staan verschillende experimentele 
programma’s.

3.1. HVA logo.

Het oorspronkelijke idee was de letters HVA door de hele led cube te laten lopen. Dit 
was echter niet zo makkelijk als gedacht. Ik ben begonnen met een delay te gebruiken. 
Het probleem hierbij was echter dat een delay niet langer kan zijn als 0xFFFF, dit staat 
gelijk aan 65535mS. Dit is alleen te kort voor de juiste aansturing van de gehele led cube. 
Het programma hier onder stuurt 1 flank van de led cube aan.
#include <avr/io.h>

int main(void) {
  unsigned int i; // maakt I een variabele

DDRA = 0xFF;     // poort a en c zijn uitgang   
DDRC = 0xFF; 

  while(1) {          //oneindige loop
    PORTA = 0x00;

PORTC = 0xFF;

for(i = 0; i < 0xFFFF; i++);    //delay
    PORTA = 0xFF;                   
    PORTC = 0xFF; 
    for(i = 0; i < 0xFFFF; i++);                                  
    

for(i = 0; i < 0xFFFF; i++);    
    PORTA = 0xFF;                   
    PORTC = 0x80; 
    for(i = 0; i < 0xFFFF; i++);   

for(i = 0; i < 0xFFFF; i++);    
    PORTA = 0xFF;                   
    PORTC = 0x20; 
    for(i = 0; i < 0xFFFF; i++); 

for(i = 0; i < 0xFFFF; i++);    
    PORTA = 0xFF;                   
    PORTC = 0x1F;  
    for(i = 0; i < 0xFFFF; i++); 
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3.2 Interrupts

Om de lengte van de delay’s langer te maken heb ik interrupt gebruikt. Een Interrupt is 
een  routine, die op elk moment door een interne of externe gebeurtenis gestart kan 
worden. Een externe gebeurtenis is bijvoorbeeld een signaalverandering op een van de 
interrupt-pinnen. Een interne gebeurtenis is bijvoorbeeld de overflow van een timer. 

De werking van het onderstaande programma is als volgt:
Bij elke letter gaat de interrupt lopen, de timer blijft net zolang bij de letter lopen totdat 
de interrupt veranderd, wat  je krijgt dus 3 loops in een oneindige loop.
Dit programma werkt per ongeluk heel erg goed door de juiste afstemming tussen de 
interrupt‘s, de clock frequentie en de delay’s. Wanneer ik dit programma ga uit breiden 
loopt het helemaal in de soep.

#include<avr/io.h> 
#include<avr/interrupt.h>
#include<avr/signal.h>
#include<inttypes.h>

unsigned int x,y,z,i; // variabele int type x,y,z,i(i is 
voor delay)
unsigned int interruptcount1=0; //intterupt 1
unsigned int interruptcount2=0; //intterupt 2
unsigned int interruptcount3=0; //intterupt 3

SIGNAL(SIG_OVERFLOW0){
if(++interruptcount1==10){x^=1;interruptcount1=0;} 
if(++interruptcount2==20){y^=1;interruptcount2=0;}
if(++interruptcount3==30){z^=1;interruptcount3=0;}
}

void ioinit(void){
// io init

DDRA = 0xFF;        
DDRC = 0xFF; 

TCCR0=0x03;
//timer/countercontrol register

TCCR1A=0xF3;
TCCR1B=0x09;
TCCR2=0x76;
TIMSK=0x01; //timer 

intterupt mask register
sei();}
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void pauze1(void){x=0;interruptcount1=0; 
while(x==0){}}

void pauze2(void){y=0;interruptcount2=0;
while(y==0){}}

void pauze3(void){z=0;interruptcount3=0;
while(z==0){}}

//HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH//

int main(void) {
//start main prog

  ioinit();
 while(1) {   

//oneindige loop

  for(i = 0; i < 0xFFFF; i++); //hhoog
PORTA = 0b00001001;
PORTC = 0x20;    
for(i = 0; i < 0xFF; i++); 

for(i = 0; i < 0xFF; i++); //midden

PORTA = 0b00001011;
PORTC = 0x80;    
for(i = 0; i < 0xFF; i++); 

for(i = 0; i < 0xFF; i++); //laag
PORTA = 0b00001001;
PORTC = 0x1F;    
for(i = 0; i < 0xFFF; i++);    
pauze1 ();
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//VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV//
  

       

for(i = 0; i < 0xFF; i++); //hoog
PORTA = 0b00001001;
PORTC = 0x20;    
for(i = 0; i < 0xFF; i++); 

for(i = 0; i < 0xFF; i++); //midden

PORTA = 0b00000000;
PORTC = 0x80;    
for(i = 0; i < 0xFF; i++); 

for(i = 0; i < 0xFF; i++); //laag
PORTA = 0b00000010;
PORTC = 0x1F;    
for(i = 0; i < 0xFFF; i++);
pauze2 ();

//AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA//

 

for(i = 0; i < 0xFF; i++); //A hoog
PORTA = 0b00001011;
PORTC = 0x20;    
for(i = 0; i < 0xFF; i++); 

for(i = 0; i < 0xFF; i++); //midden

PORTA = 0b00001001;
PORTC = 0x80;    
for(i = 0; i < 0xFF; i++); 

for(i = 0; i < 0xFF; i++); //laag
PORTA = 0b00001001;
PORTC = 0x1F;    
for(i = 0; i < 0xFFF; i++);
pauze3()
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3.3 Worm programma.

Aangezien er een aantal problemen waren  met de uitvoering van het vorige programma 
ben ik een stap terug gegaan om het simpeler te maken. Het  onderstaand  programma 
maakt ook gebruik van een interrupt’s. De Functie pauze maakt gebruik van de interrupt 
en wacht, wanneer de interrupt afgelopen is gaat het programma weer verder. Met dit 
programma wordt elke led afzonderlijk aangestuurd en is het net een worm die door de 
cube heen kruipt. Het programma had simpeler gekund door middel van een schijfregister 
vanwege tijd problemen ben ik er niet verder meegegaan.

#include<avr/io.h> 
#include<avr/interrupt.h>
#include<avr/signal.h>
#include<inttypes.h>

//zet clock op 4mhz
unsigned int x;
unsigned int interruptcount1=0; //intterupt 1

SIGNAL(SIG_OVERFLOW0){
if(++interruptcount1==10){x^=1;interruptcount1=0;}
}

void ioinit(void){
// io init

DDRA = 0xFF;        
DDRC = 0xFF; 

 DDRD = 0xFF;
TCCR0 =0x03;
TIMSK =0x01;  //timer/counter

control rigister
sei();
}

void pauze1(void){x=0;interruptcount1=0; while(x==0){}}

int main(void) {
  ioinit();
 while(1){
 

PORTA = _BV(0);
PORTD = _BV(2);
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pauze1 (); 

PORTA = _BV(1);
PORTD = _BV(2);
pauze1 (); 

PORTA = _BV(2);
PORTD = _BV(2);
pauze1 ();
 

PORTA = _BV(3);
PORTD = _BV(2);
pauze1 ();

PORTA = _BV(4);
PORTD = _BV(2);
pauze1 ();

PORTA = _BV(5);
PORTD = _BV(2);
pauze1 ();

PORTA = _BV(6);
PORTD = _BV(2);
pauze1 ();
 

PORTA = _BV(7);
PORTD = _BV(2);
pauze1 ();
 
PORTA = 0x00;
PORTC = _BV(2);
PORTD = _BV(1);
pauze1 ();

//SWITCH 1

PORTD = 0x00;
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PORTA = _BV(0);
PORTD = _BV(4);
pauze1 (); 

PORTA = _BV(1);
PORTD = _BV(4);
pauze1 (); 

PORTA = _BV(2);
PORTD = _BV(4);
pauze1 ();
 

PORTA = _BV(3);
PORTD = _BV(4);
pauze1 ();

PORTA = _BV(4);
PORTD = _BV(4);
pauze1 ();

PORTA = _BV(5);
PORTD = _BV(4);
pauze1 ();

PORTA = _BV(6);
PORTD = _BV(4);
pauze1 ();
 

PORTA = _BV(7);
PORTD = _BV(4);
pauze1 ();
 
PORTA = 0x00;
PORTD = _BV(4);
PORTD = _BV(1);
pauze1 ();

//SWITCH 2
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PORTA = _BV(0);
PORTD = _BV(6);
pauze1 (); 

PORTA = _BV(1);
PORTD = _BV(6);
pauze1 (); 

PORTA = _BV(2);
PORTD = _BV(6);
pauze1 ();
 

PORTA = _BV(3);
PORTD = _BV(6);
pauze1 ();

PORTA = _BV(4);
PORTC = _BV(6);
pauze1 ();

PORTA = _BV(5);
PORTD = _BV(6);
pauze1 ();

PORTA = _BV(6);
PORTD = _BV(6);
pauze1 ();
 

PORTA = _BV(7);
PORTD = _BV(6);
pauze1 ();
 
PORTA = 0x00;
PORTD = _BV(6);
PORTD = _BV(1);
pauze1 ();

}
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}
Conclusie.

Met deze demo opstelling heb ik veel geleerd over timers en interrupts. Ik weet nu ook 
waarom ze op mijn stage problemen hadden met het gebruik van meerdere interrupts het 
is namelijk erg complex, en de timing moet precies zijn. Ik heb persoonlijk onderschat 
hoeveel tijd er in ging zitten om het geheel werkend te krijgen.
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Bijlage 1

http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/2503S.pdf
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