
1 Başlarken 

 

MSP430 LaunchPad ™ Geliştirme Seti artık USB bağlantı özelliğine sahip!  

 

MSP-EXP430F5529LP (ya da “F5529 LaunchPad”), MSP430F5529 USB mikro denetleyici 

için masrafsız ve sade bir geliştirme setidir. MSP430 kartı üzerinde emülasyon ve hata 

ayıklama imkânlarıyla geliştiricilere kolay bir yöntem sunar. Ayrıca üzerinde bulunan butonlar 

ve LED‟ler sayesinde sade ve anlaşılır bir kullanıcı ara yüzüne sahiptir. 

 

 
 

Şekil 1. MSP430F5529 Launchpad 

 

Birçok çeşit Ek Paket‟leri  (BoosterPack) destekleyen başlık(header) modülü eklentisiyle seri 

üretim daha da basit hale getirilmiştir. Hızlı bir şekilde kablosuz bağlantı, grafiksel ekran, 

çevreyi algılama gibi birçok özelliği kazandırabilirsiniz. Texas Instruments‟da ve diğer 

üreticilerde bulunan hazır Ek Paket‟leri alabilir ya da kendi Ek Paketinizi tasarlayabilirsiniz. 

 

16-bit MCU (Mikro denetleyici) olan MSP430F5529, 128 KB flaş bellek, 8 KB RAM,  

25-Mhz CPU hızı, bütünleşik USB özelliklerine ve birçok çevrebirimine sahiptir (çalışmanıza 

anında başlayabilirsiniz). 

 

USB fonksiyonu, ücretsiz açık kaynak USB araçları ve örnekleriyle kolaylıkla eklenebilir. 

Bunları MSP430 USB Geliştirici Paketi‟nde bulabilirsiniz. Bu pakete her çeşit USB ara 

yüzünü kişiselleştirmeye yarayan ve bu ara yüzler için otomatik USB tanımlayıcıları 

oluşturabilen MSP430 USB aracı da dâhildir. 

 

http://www.ti.com/tool/msp430usbdevpack


Ücretsiz yazılım geliştirme araçları da mevcuttur – Texas Instruments‟ın Eclipse temelli 

“Code Composer Studio ™ “ IDE‟si (CCS) , “IAR Embedded Workbench ™” IDE‟si (IAR) 

ve “Energia” açık-kaynak kodlu editör. LaunchPad hakkında daha detaylı bilgilere 

(dokümantasyon ve tasarım dosyaları) http://www.ti.com/tool/msp-exp430f5529lp adresinden 

ulaşabilirsiniz. 

 

1.1 Temel Özellikler 
 

 USB özellikli MSP430F5529 16-bit mikro denetleyici 

- 25 Mhz hızına kadar Sistem Clock‟u 

- Çalışma voltajı: 1.8-V – 3.6-V 

-128 KB flaş bellek, 8 KB RAM 

- 5 timer 

- 4 seri haberleşme desteği (SPI, UART, I²C) 

- 12 bit A/D dönüştürücü 

- Analog komparatör 

- Tüm araçları, kütüphaneleri, örnekleri ve referans kılavuzlarıyla bütünleşmiş USB 

 eZ-FET emülatör (açık-kaynak uygulama “backchannel” UART ile beraber) 

 Üzerindeki USB yuvası sayesinde tek bir USB kablosuyla USB uygulama geliştirme 

 USB üzerinden güç alarak çalışma özelliği. Kart üzerindeki dc-dc dönüştürücü 

yardımıyla 5-V güç hattı 3.3-V „ a indirilmiştir. 

 40-pin „lik erkek ve dişi Ek Paket (BoosterPack) yuvaları (20-pin olanlar da 

takılabilir) 

 40-pin „lik LaunchPad BoosterPack™ geliştirme aracıyla uyumlu 

 

1.2 Paket İçeriği 
 

 (1) MSP-EXP430F5529LP LaunchPad geliştirme aracı 

 (2) Mikro-USB kablo 

 (3) Hızlı başlangıç kılavuzu 

  

Eğer F5529 LaunchPad için kod yazmak istiyorsanız, donanım tasarım dosyalarını 

(SLAR090) ve yazılım örneklerini (SLAC623) MSP-EXP430F5529LP sayfasından 

indirebilirsiniz. 

 

1.3 İlk Adımlar 
 

F5529 LaunchPad üzerinde demo uygulaması yüklü olarak gelir. Bu bölümde demonun 

kullanımı anlatılacaktır. F5529 hakkında daha fazla bilgi sonraki bölümlerde verilecektir. 

 

Bu demo Windows, Linux ve Mac bilgisayarlarda çalışabilir. FF5529‟a güç vermek için güç 

jumper‟ları (3.3-V ve 5-V) bağlı olmalıdır. Paketten bu jumper‟lar hâlihazırda bağlanmış 

olarak çıkar. 

 

http://www.ti.com/tool/ccstudio
http://www.ti.com/tool/iar-kickstart
http://energia.nu/
http://www.ti.com/tool/msp-exp430f5529lp
http://www.ti.com/lit/zip/SLAR090
http://www.ti.com/lit/zip/SLAC623
http://www.ti.com/tool/msp-exp430f5529lp


 
Şekil 2. Demo İçin Gereken Jumper Bağlantısı 

Adım 1: Yazılım Geliştirme Platformunu Kurma 
 

Yazılım geliştirme platformu Code Composer Studio IDE (CCS), IAR Embedded Workbench 

IDE (IAR), mspgcc, veya açık-kaynak platform Energia olabilir. Platform seçme konusunda 

yardım için bölüm 3.2‟ye bakabilirsiniz. 

 

Demo bu adım olmadan da çalışır fakat üzerinde bulunan ez-FET emülatörü “belirtilmemiştir” 

uyarısı çıkabilir. 

 

(USB API henüz mspgcc geliştirme aracını tam desteklememektedir fakat mspgcc, ez-FET 

sürücülerini içermektedir.) 

 

Adım 2: Donanımı Bağlama 
 

LaunchPad‟i sunucu (host) bilgisayara kutudan çıkan USB kablo ile bağlayın. Demo daha 

önce belirtilen işletim sistemlerinin herhangi bir sürümünde çalışabilir. Eğer gerekirse 

bilgisayarınızın yazılımı otomatik olarak yüklemesine izin verin. Hiçbir uyarı gelmezse, 

bilgisayarınızın işletim sistemi zaten sürücüleri barındırıyor demektir. 

 

Bir USB cihazı bilgisayarınıza bağladığınızda, bilgisayar enumeration işleminden geçer. Bu 

işlem sırasında, bilgisayar aygıtın USB tanımlayıcısını ister ve bu sayede aygıtın kimliğini, 

özelliklerini ve daha fazlasını öğrenir. Tanımlayıcıları kullanarak aygıt, bir veya daha fazla 

USB ara yüzünü bilgisayara sunar. Her ara yüz ya önceden tanımlı aygıt sınıfına ya da bir özel 

sürücüye aittir. Büyük işletim sistemleri yaygın olan birçok aygıt sınıfına ait sürücüleri zaten 

barındırır, bu yüzden sizin onları kurulum sırasında yüklemenize gerek kalmaz.  

 

F5529 LaunchPad demo yazılımı iki adet USB ara yüzünü bilgisayara sunar: 

 “Mass Storage Class” (MSC) ara yüzü,  bir depolama alanı ile sonuçlanır 

 “Human Interface Device” (HID) ara yüzü, klavye olarak ayarlanır 

 

Bütün büyük işletim sistemleri bu sürücülere sahip olarak gelir. 

 

Not:  eZ-FET emülatörü, UART uygulaması ve USB yuvası, LaunchPad bağlandığında 

etkinleştirilir. Bunlar LaunchPad emülatörünün parçasıdır ve MSP430F5529‟a hangi yazılım 

yüklenirse yüklensin, Windows ve Linux bilgisayarlarda her zaman çalıştırılır. Bu bölümde 

anlatılan demo yazılımında ise farklı olarak MSC ve HID ara yüzleri oluşturulur. Daha fazla 

bilgiye 2.2.3 numaralı bölümden ulaşabilirsiniz. 

 

Adım 3: Depolama alanının yüklendiğini doğrulama 
  

LaunchPad‟i bilgisayarınıza bağladığınızda, bir depolama alanı takılmış olur. Bu alan 

“Bilgisayarım (My Computer)” kısmında “F5529LP” adıyla görünür. 



 

 
Şekil 3. Depolama Alanının MSC Ara Yüzünden Yüklenmesi 

 

Bu depolama alanı MSP430F5529‟da bulunan flaş bellekte muhafaza edilir. Birçok flaş 

belleğe göre kapasitesi küçüktür ancak demo için yeterlidir. MSP430 yazılımı sayesinde MSC 

ara yüzü kullanılarak bilgisayara tanıtılır. 

 

Açtığınızda içinde şu dosyalar bulunur: 

 

 
Şekil 4. Depolama Alanındaki Dosyalar 

 

 Tablo 1‟de bu dosyaların açıklamalarını bulabilirsiniz. 

 
Tablo 1. Depolama Alanındaki Dosyalar 

Button1.txt S1 butonuna basıldığında, klavyeden girilecek metin bilgisini barındırır. 

Varsayılan olarak “Hello World” yazılıdır. 

Button2.txt S2 butonuna basıldığında, klavyeden girilecek metin bilgisini barındırır. 

Varsayılan olarak LaunchPad roket logosunun ASCII karakterlerle 

temsilini barındırır. 

MSP430 USB 

LaunchPad.url 

MSP-EXP430F5529LP LaunchPad web sayfasının adresi  

README.txt Bu dosyaların kullanımı hakkında bilgi içeren yardımcı doküman 

 

Eğer bu alana başka dosyalar koyarsanız, MSP430 flaşı içinde tutulurlar ancak unutmayın ki 

alan sadece 60 KB kadardır. Eğer daha sonra F5529‟a yazılım demosu (veya herhangi bir 

yazılım) indirirseniz, daha önce o alana kaydettiğiniz dosyalar silinir. 

 

Eğer Button1.txt veya Button2.txt dosyalarının adını değiştirirseniz, basma düğmesi 

(pushbutton) işlevini yitirir çünkü MSP430 demo yazılımı bu dosyaları o isimlerle bulmaya 

çalışır. 

 

 

 

Dosya Tanım 



Adım 4: Bir metin editörü açıp, düğmelere basma 
  

 MSC ara yüzüne ek olarak, demo tarafından aktive edilen bir diğer USB ara yüzü HID ara 

yüzüdür. HID, klavye olarak kullanılabilir. S1 veya S2‟ye bastığınızda, Button1.txt ya da 

Button2.txt dosyaları içindeki metinler bilgisayarınıza sanki elle yazılmış gibi gönderilir. 

Bunu gözlemlemek için bir metin editörü açın. Eğer Windows kullanıyorsanız, Notepad 

uygulaması yeterli olacaktır. 

 

Notepad uygulamasının penceresinin seçili olduğundan emin olun ve LaunchPad‟deki S1 

butonuna basıp Şekil 5‟te bulunan metni Notepad‟e gönderin. 

 

 
Şekil 5. S1 ile Yazılan Metin 

 

Daha sonra bu metni silin ve S2 butonuna basarak aşağıdaki gibi yeni metni Notepad‟e 

gönderin. 

 
Şekil 6. S2 ile Yazılan LaunchPad Roket Simgesi 



Roketin gözükmesi birkaç saniye sürebilir. MSP430 bunu yazarken bilgisayarınızda Notepad 

dışında bir yere tıklamamaya dikkat edin. Eğer tıklarsanız beklenmedik sonuçlar oluşabilir. 

Adım 5: Metni Değiştirme 
 

S1 ve S2‟ye bastığınızda oluşan metinler Button1.txt ve Button2.txt‟den alındığı için siz bu 

dosyaları değiştirerek oluşan metinleri özelleştirebilirsiniz. Bu dosyaları bir metin editörüyle 

açıp içindekileri değiştirin ve kapatmadan önce kaydedin. Sonra S1 ve S2‟ye basarak sonuçları 

gözlemleyin. 

 

Bu metinler için yazılım tarafından 2048 karakterlik bir limit konulmuştur. Metinler ekrana 

yazılmadan önce RAM‟de tutulduğundan ve RAM‟in kapasitesi 2048 bayt olduğundan bu 

limit gereklidir. 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Donanım 

 

 Bu bölümde F5529 LaunchPad‟in donanımı hakkında bilgi verilecektir. 

 

Şekil 7‟de LaunchPad‟in önemli özellikleri ve yapılandırma kontrolleri gösterilmiştir. Bu 

kontroller bu bölümde anlatılacaktır. 

 

 
Şekil 7. EVM Özellikleri ve Kontrolleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 Blok Diyagram 
 

 Şekil 8‟de kartın blok diyagramı gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 8. Blok Diyagram 



2.2 Donanım Özellikleri 
 

2.2.1 MSP430F5529 
 

 MSP430F552x, USB özelliği bulunan birçok MSP430‟dan biridir. Özellikleri: 

 1.8-V, 3.6-V çalışma aralığı 

 25-Mhz‟e kadar sistem clock‟u 

 128 KB flaş hafıza, 8 KB RAM (USB modülüyle gelen 2 KB‟lık paylaşılan alana ek) 

 Düşük güç tüketimi 

 Her çeşit USB uygulamasına uygun, 14 bitiş noktalı (endpoint) hızlı USB 

 5 timer, 4 seri ara yüz (SPI, UART, veya I C), 12-bit analog-dijital çevirici, analog 

komparatör, donanım çoğaltıcı (hardware multiplier), DMA ve daha fazlası 

 

Şekil 9‟da MSP430F5529‟un PN paketindeki (LQFP) elektriksel bağlantıları verilmiştir. 

 
Şekil 9. MSP430F5529 Bağlantıları 

 

 Diğer USB‟li MSP430 çeşitleri daha küçük olan F550x ve büyük olan F563x, F663x, F565x 

 ve F665x çeşitlerini içerir. 

 

 Diğer MSP430 ürünleriyle karşılaştırmak için MSP430 Ürün Broşürünü indirebilirsiniz, aynı 

 broşüre şu adresten de ulaşabilirsiniz. Broşürdeki tablo sayesinde ürünleri özelliklerine ve 

 fiyatlarına göre karşılaştırabilirsiniz. Bu doküman yeni MSP430 ürünleri çıktıkça 

 güncellenmektedir. 

http://www.ti.com/lit/sg/slab034z/slab034z.pdf
http://www.ti.com/lsds/ti/microcontrollers_16-bit_32-bit/msp/overview.page?DCMP=MCU_other&HQS=msp430


2.2.2 eZ-FET lite Emülatörü 
  

Kart ile çalışırken işleri kolaylaştırması ve kullanıcıya daha hesaplı olması bakımından, 

LaunchPad geliştirme kartı üzerinde programlama ve hata ayıklama için emülatörle birlikte 

gelir. F5529 LaunchPad yeni eZ-FET lite emülatörünü barındırır (Şekil 10). 

 

 
Şekil 10. eZ-FET lite emülatörü 

 

Alttaki noktalı çizgi emülatörün alanını kartın alanından ayırır. (Şekil 8‟de gösterilen güç ve 

bağlantı alanı emülatörle birleştirilmiştir.) 

 

eZ-FET lite sade ve hesaplıdır. G2 LaunchPad‟deki (MSP-EXP430G2) emülatör gibi hata 

ayıklamada faydalı olan USB üzerinden UART kanalına sahiptir. Fakat G2‟nin emülatöründen 

farklı olarak: 

 Bütün MSP430 tabanlı modelleri destekler 

 Ayarlanabilir UART baudrate 

 Tamamen açık-kaynak! 

 

Donanım ve aygıt yazılımı (firmware) kişiselleştirilebilir olarak gelir. Daha detaylı bilgi ve 

kaynağa şu adresten ulaşabilirsiniz. 

 

eZ-FET lite sunucu (host) tarafında bir ara yüze ihtiyaç duyar. TI, PC uygulamalarının eZ-FET 

lite‟a erişmesine imkân tanıyan “MSP430 DLL” i kullanıcıya sunar. Bu uygulamalar IAR veya 

CCS yazılım ortamları, MSP430Flasher, Elprotronic‟in FET-Pro430‟u, mspgcc ve Energia 

olabilir. Bunlar genellikle DLL ile çalışır. 

 

MSP430 DLL, Windows üzerinde bir DLL dosyasıdır, Linux üzerinde ise bir *.so dosyasıdır. 

DLL, diğer eZ-FET çözümleri gibi açık-kaynaktır. Mac OS X ise CDC ara yüzünü 

desteklemediğinden şimdilik eZ-FET lite OS X üzerinde çalışmamaktadır. 

 

eZ-FET lite neredeyse bütün MSP430 aygıtlarıyla çalışabilmektedir. F5529‟dan daha farklı bir 

hedef aygıtla çalışmak istiyorsanız, F5529‟u LaunchPad üzerindeki jumper blok yardımıyla 

iptal edebilirsiniz ve kendi donanımınızı bu blokla emülatöre bağlayabilirsiniz. 

 

eZ-FET lite özellikleri: 

 USB üzerinden hata ayıklama ve programlama ara yüzü 

 Windows veya Linux PC üzerinde sürücü yüklemeye gerek yok 

 1 Mbaud hızında, USB üzerinden sanal COM port bağlantısı (“backchannel UART” 

uygulaması) 

 Geribildirim sağlayan LED‟ler 

 Güncellenebilen aygıt yazılımı (firmware) 

 Neredeyse tüm MSP430 cihazlarını destekler 

http://www.ti.com/tool/MSP-EXP430G2
http://processors.wiki.ti.com/index.php/EZ-FET_lite


Donanım ve yazılım gereksinimleri 

 Windows veya Linux PC 

 MSP430.DLL 3.3.0.6 veya daha üstü 

 

eZ-FET lite‟ın LED‟leri kullanıcıya emülatörün durumu hakkında geribildirim verir (Tablo 2). 

Bu durum MSP-FET430UIF emülatöründe de aynıdır. 

 

 
Tablo 2 

Yeşil LED 

(Güç) 

Kırmızı LED 

(Mod) 

Tanım 

Kapalı Kapalı eZ-FET lite bilgisayara bağlı değil. eZ-FET lite hazır 

değil (örnek olarak güncellemeden sonra). LaunchPad‟i 

bilgisayara tekrar bağlayın. 

Açık Kapalı eZ-FET lite bağlı ve hazır fakat ara yüzü henüz IDE 

tarafından açılmadı. 

Açık Açık eZ-FET lite ara yüzü IDE tarafından kullanılıyor fakat 

data transferi henüz başlamadı. 

Açık Yanıp Sönüyor eZ-FET lite çalışıyor. IDE ve eZ-FET lite arasında data 

transferi oluyor. 

Kapalı Açık Bir hata oluştu. eZ-FET lite‟ın bağlantısını kesin ve 

yeniden bağlayın. Eğer bu sorunu çözmezse tamire 

yollayın. 

Sıralı olarak yeşil ve 

kırmızı yanıp sönüyor 

eZ-FET lite önemli bir güncelleme alıyor. Bağlantıyı 

kesmeyin, bitene kadar bekleyin. 

 

2.2.3 Entegre Tam-Hız USB Bağlantı Noktası 
 

 F5529 LaunchPad sadece bir USB bağlantısına ihtiyaç duyar (Şekil 11). Emülatör ve hedef 

 aygıt tek bir USB kabloyu paylaşır ve aynı anda kullanılabilir. Bu kurulumu sadeleştirir. 

 

 
Şekil 11. USB Bus Yolu 

 

 

 



 

 eZ-FET lite emülatörü bileşik bir USB aygıtıdır, iki USB ara yüzü barındırır. 

 Emülatör için bir CDC ara yüzü (sanal COM portu)  

 UART uygulaması için bir CDC ara yüzü (sanal COM portu) 

 (USB ara yüzleri hakkında açıklamalar için Bölüm 1.3‟ün 2 numaralı adımına bakabilirsiniz) 

 

 Bu ara yüzler kullanıcı bilgisayarından erişilebilir. Örnek olarak, Aygıt yöneticisi 

 kullanılabilir. (Aygıt Yöneticisini kullanmak için Bölüm 3.7‟ye bakabilirsiniz.) Bağlantı 

 noktaları (Ports) altından emülatörün ara yüzlerini görebilirsiniz (Şekil 12). 

 

 
Şekil 12. F5529 LaunchPad USB Ara Yüzleri 

 

 Mac bilgisayar kullanıyorsanız Bölüm 2.2.2‟ye açıklamalar için bakabilirsiniz. 

 

 MSP Hata Ayıklama Ara Yüzü (Debug Interface) sanal COM bağlantı noktası herhangi bir 

 uygulama tarafından kullanılabilse de onu kullanmaya çalışmayın çünkü CCS ve IAR gibi ek 

 emülatörlerle çalışması için tasarlanmıştır. 

 

 Eğer MSP430F5529‟a USB‟li bir uygulama yüklerseniz, yazılım tarafından tanımlanan USB 

 ara yüzleri kullanıcı bilgisayarında aktif hale gelir. 

 

 TUSB2046 4 portlu bir bağlantı noktasıdır ve iki port kullanılmamaktadır. Bunlar iptal 

 edilmişlerdir ve kullanılamazlar. 

 

2.2.4 Güç 
 

 Şekil 13‟te güç bölgesinin blok diyagramını görebilirsiniz. 

 

 
Şekil 13. F5529 LaunchPad Güç Kaynağı 



 USB bağlantı noktası USB aygıtlarına 5-V güç hattı “VBUS” sağlar. Bu, USB aygıtları host 

 bilgisayara bağlıyken çalışmaları için yeterlidir (örnek olarak Mouse ve Klavye) ve kendi güç 

 kaynaklarına gerek yoktur. 

 

F5529 LaunchPad yüksek-verimli bir dc-dc dönüştürücü barındırır. TPS62237, VBUS‟tan 3.3-

V‟luk yeni güç hattı yaratır. Bu eZ-FET lite, bağlantı noktası (hub), hedef F5529 aygıtı ve 

BoosterPack üzerindeki başlık tarafından kullanılır. 

 

VBUS hedef F5529 aygıtları için iki nedenle erişilebilir üretilmiştir. Birincisi, VBUS, bir USB 

bağlantı noktasının bir aygıt tarafından anlaşılmasını sağlar. Diğer neden ise, VBUS hedef 

F5529‟un USB modülüne güç sağlar. 

 

MSP430‟un üzerinde 5-V‟tan 3.3-V‟a regülatör (LDO) bulunur. F5529 LaunchPad‟de bu 

LDO sadece MSP430F5529‟un USB operasyonu için kullanılır. LDO aynı zamanda diğer 

devre elemanlarına güç sağlayabilecek bir pine daha sahiptir. Detaylar için aygıtın 

datasheet‟ine bakabilirsiniz. Bazen bu output pini fazladan bir güç bağlantısına olan ihtiyacı 

giderir. Fakat akım limiti bazı uygulamalar için düşük olacağından F5529 LaunchPad harici 

dc-dc dönüştürücüye sahiptir. 

 

Eğer istenirse 3.3-V harici bir kaynaktan güç pinine bağlanabilir. Bunu yapmak için 3.3-V 

jumperın bağlantısı devreden çıkarılmalıdır. Detaylı bilgiye Bölüm 2.4‟ten ulaşabilirsiniz. 

 

2.2.5 Clock 
 

 F5529 LaunchPad iki resonatör bulundurur: 

 XT1: 32-kHz kristal 

 XT2: 4-MHz seramik resonatör, 2500-ppm hassasiyet 

  

 32-kHz kristal, diğer düşük frekanslı clock kaynaklarına göre daha düşük LPM3 akımlarına 

 izin verir. Böylece, bütün düşük akım gerektiren modların çalışmasına imkân tanır. 

 

 MSP430F5529 üzerinde USB uygulamaları, USB PLL için yüksek frekanslı referans 

 clock‟una ihtiyaç duyar. Bu yüzden F5529 LaunchPad üzerinde 4-MHz seramik resonatörlü 

 XT2 osilatörü bulunur. Bu osilatör 2500 ppm hassasiyetle çalışır (USB uygulamaları için 

 gerekli). Eğer F5529 uygulamaları USB harici yüksek frekanslı clock‟a ihtiyaç duyarsa da bu 

 osilatör kullanılabilir. 

  

 Yazılımla bu clockların nasıl ayarlandığını görmek için Bölüm 3.6.5.3‟teki örneklere 

 bakabilirsiniz. 

 

2.2.6 UART Uygulaması (“Backchannel”) 
 

 UART USB bağlantı noktasıyla iletişim kurulmasına olanak sağlar. Bu geliştirme için çok 

 faydalıdır. Örnek olarak, USB ara yüzünü kullanan bir uygulamaya ait hata ayıklama 

 yapılırken, bu bilgilerin ana makinaya USB ara yüzü kullanmadan gönderilmesini sağlar. 

 

 Şekil 14‟te UART bağlantısını görebilirsiniz. Backchannel UART (USCI_A1) 40-pin‟lik 

 BoosterPack bağlantısındaki (USCI_A0) UART‟dan bağımsızdır. 

 

http://www.ti.com/product/TPS62237


 
Şekil 14. Backchannel UART 

 

F5529 LaunchPad ana makinaya bağlandığında, backchannel UART uygulaması için bir sanal 

COM portu yaratılır. COM port kullanan herhangi bir PC uygulamasını kullanabilirsiniz 

(Hyperterminal veya Docklight gibi). 

 

Backchannel için COM portu tanımlamalısınız. Windows makinalarda Aygıt Yöneticisi 

kullanılabilir (Şekil 15). (Bölüm 3.7‟de Aygıt Yöneticisi hakkında bilgiler bulunmaktadır.) 

 

 
Şekil 15. Aygıt Yöneticisi 

 

 “MSP Application UART1” isimli port backchannel UART‟ı temsil eder. Bu örnekte, şekilde 

 COM13 yazılmış olsa da bilgisayardan bilgisayara bu sayı değişebilir. 

 

 Doğru COM portunu belirlediğinizde, kendi ana makinanızda onu ayarlayabilirsiniz. Portu 

 açarak iletişimi başlatabilirsiniz. 

 

 F5529 tarafında backchannel UART, USCI_A1 modülüne bağlıdır. 

 

 G2 LaunchPad‟de bulunan eZ-FET‟den farklı olarak bu eZ-FET lite ayarlanabilir baudrate‟e 

 sahiptir. Bu yüzden bilgisayar uygulamanızdan USCI_A1‟deki baudrate‟in aynısını 

 ayarlamanız gereklidir. 

 



 Yine G2‟deki eZ-FET‟den farklı olarak, bu eZ-FET donanım akış kontrolüne izin verir (CTS 

 ve RTS handshaking). Bu, F5529 ve emülatörün aralarında haberleşirken birbirlerinden mesaj 

 beklemelerini sağlar. Yavaş baudrate kullanan uygulamalarda ve basit hedef uygulamalarında 

 buna ihtiyaç duyulmaz. Daha hızlı baudrate kullanan uygulamalar ve daha çok interrupt içeren 

 yazılımlar, USCI_A1‟in RXBUF register‟ını zamanında okuyamayabilir. Bu durumda 

 USCI_A1‟in UCA1STAT register‟ı “overrun” hatası verir. 

 

 F5529‟daki backchannel UART‟ı çalıştırmak için “simpleUsbBackchannel” örneğinde bir 

 kütüphane sunulmuştur. Donanım akış kontrolü olmadan da çalışabilir. Daha fazla bilgi için 

 Bölüm 3.6.4‟e bakabilirsiniz. 

 

2.2.7 Emülatör ve Hedef Aygıt Jumper Bloğu 
 

On adet jumper emülatör ve F5529 hedef cihazı arasına konulmuştur. Bu izolasyon jumper 

bloğudur (Şekil 16 ve Tablo 3). İlerleyen bölümlerde daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. 

 
Şekil 16. İzolasyon Jumper Bloğu 

 
Tablo 3 

Jumper (soldan 

sağa) 

Açıklama 

GND Ground 

5V 5-V VBUS, USB‟den beslenir. F5529 ile USB bağlantısı kullanılacaksa bu 

gereklidir. 

3V3 3.3-V hat, VBUS‟dan dc-dc dönüştürücü yardımıyla elde edilir 

RTS >> Backchannel UART: Göndermeye hazır. Aygıt bunu kullanarak ana makinadan 

veri alımı için hazır olduğunu gösterir. Sinyalin yönü ok ile belirtilmiştir. 

CTS << Backchannel UART: Gönderme için açık. Ana bilgisayar veri alımına hazır 

olduğunu göstermek için bunu kullanır. Sinyal yönü ok ile belirtilmiştir. 

RXD << Backchannel UART: Hedef F5529 bu sinyalle veri alır. Sinyal yönü ok ile 

belirtilmiştir. 

TXD >> Backchannel UART: Hedef F5529 bu sinyalle veri yollar. Sinyal yönü ok ile 

belirtilmiştir. 

SBW RST Spy-B-Wire emülasyonu: SBWTDIO veri sinyali. Bu pin aynı zamanda RST 

sinyali (active low) olarak çalışır. 

SBW TST Spy-B-Wire emülasyonu: SBWTCK clock sinyali. Bu pin aynı zamanda TST 

sinyali olarak çalışır. 



N/C Bağlı değil (Not Connected). 

2.2.8 İzolasyon Jumper Bloğu: 3.3-V ve 5-V Jumperları 
 

Emülatörden hedef aygıta güç vermeyi sağlayan 5-V VBUS ve 3.3-V güç hatları izolasyon 

jumper bloğu üzerinden geçer. Bunun sebepleri: 

 Hedef aygıtın güç tüketimini ölçmek 

 Harici güç kaynağı kullanıldığında emülatörü devreden çıkarmak 

 Başka harici hedef cihazı emülatöre takıldığında F5529‟u devreden çıkarmak 

 

Hedef aygıtın güç tüketimini ölçmek oldukça kolaydır. 3.3-V jumper‟ı söküp üzerine 

ampermetre bağlayarak bulunabilir. USB bağlantı noktası,  emülatör ve dc-dc dönüştürücünün 

çektiği akımlar bu bağlantı yöntemiyle hesaplama dışında bırakılır. Fakat F5529‟a takılan 

diğer her şey bu ölçüme dâhil olur. Eğer hassas akım ölçümü isteniyorsa, backchannel UART 

ve SBW hatları jumper bloğundan bağlantısı kesilmelidir. 

 

Güç ölçümü hakkında daha fazla bilgiye Bölüm 2.3‟ten ulaşabilirsiniz. 

 

Bazen harici 3.3-V güç kaynağını aygıta bağlamak isteyebilirsiniz. Bu durumda 3.3-V 

jumper‟ın bağlantısı kesilmelidir. Bölüm 2.4‟te bununla ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. 

 

Normal kullanımda bu jumperlar bağlı olmalıdır. 

 

2.2.9 İzolasyon Jumper Bloğu: Emülatör Bağlantısı ve UART 
 

MSP430F5XX cihazları hem standart dört-telli JTAG hem de iki-telli Spy-Bi-Wire (SBW) 

destekler. F5529 LaunchPad‟de bulunan eZ-FET lite ise sadece SBW destekler. Bu iki sinyal 

jumper bloğuna bağlıdır ve istenildiğinde devreden çıkarılabilir. “SBW RST” ve “SBW 

TEST” olarak isimlendirilmiştir. 

 

Backchannel UART dört adet sinyalden oluşur: veri sinyalleri TXD ve RXD, donanım akış 

kontrol sinyalleri RTS ve CTS. Bu dört sinyal de istenildiğinde jumper bloğundan iptal 

edilebilir. 

 

 

Bu bağlantıları açıp kapamanın kullanıma etkisi: 

 Güç ölçümü yaparken cihazın I/O pinlerine bağlı olan aygıtlar güç tüketebilir. Bunu 

önlemek için ilgili jumperları kullanarak onları iptal edebilirsiniz. 

 Backchannel UART pinleri başka uygulamalar için ayarlanabilir. Bu durumda 

jumperları kullanarak emülatörün diğer aktivitelerden etkilenmemesini 

sağlayabilirsiniz. Eğer sadece iki I/O pini gerekirse ve donanım akış kontrolü 

gerekmiyorsa, sadece donanım akış kontrol (RTS ve CTS) jumperlarını iptal edip, 

TXD ve RXD jumperlarını bağlı bırakabilirsiniz. 

 eZ-FET lite emülatörünü diğer aygıtlara bağlamak için jumperları kullanabilirsiniz. 

 

2.3 MSP430 Akımını Ölçme 
 

Bu adımlar F5529‟un USB yardımıyla güç alıp çalıştığını ve harici güç kaynağının bağlı 

olmadığı varsayılarak yazılmıştır. 

 

1. 3V3 jumperının bağlantısını sökün ve onun yerine ampermetre bağlayın. 



2. F5529‟a, UART‟tan veya herhangi bir devreden bağlantı yapılırsa bu akım 

çekilmesine sebep olabilir. Bunu önlemek için bağlantıları kesilmeli ya da ölçümlerde 

bu etki göz önünde bulundurulmalıdır. 

3. Boşta duran I/O kabloları bulunmamasına dikkat edin. Bu da gereksiz akım 

çekilmesine neden olabilir. 

4. F5529‟u çalıştırın. 

5. Akımı ölçün. (Eğer akım değerleri dalgalanıyorsa düzgün ölçüm yapmak zorlaşır.) 

 

Bu ölçüme USB akımı dâhil değildir. 5V jumperdan güç alınmıştır. USB akımı bağlantının 

durumuna, kablonun uzunluğuna ve daha birçok faktöre bağlı olarak çok değişkenlik 

gösterebilir. 

 

F5529‟un datasheet‟indeki değerleri elde edemiyorsanız, F5529 kod örneklerini indirip 

MSP430F552x_LPM3_01.c‟ye bakarak I/O ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. 

 

2.4 Harici Güç Kaynağı Kullanma 
 

F5529 LaunchPad harici güç kaynağıyla da kullanılabilir ancak bunu yaparken düzgün sistem 

kurmaya özen gösterilmelidir. Harici güç birçok farklı şekilde sağlanabilir (batarya veya 

doğrudan güç bağlantısı). 

 

 

 
Şekil 17. Güç Blok Diyagramı (Varsayılan USB Güç Bağlantısı) 

 

 

 

 

 

http://www.ti.com/litv/zip/slac300f


2.4.1 Harici 3.3-V Güç Kaynağı 
 

 LaunchPad‟i değerlendirirken harici bir güç kaynağı kullanılması daha faydalı olur (Şekil 18). 

 Daha kararlı bir sistem gözlemlemek için izolasyon bloğundaki jumperların bağlantısının 

 kesilmesi yerinde olur. 5-V jumper olduğu gibi bırakılabilir ve bu sayede USB bağlantılarına 

 yetecek güç sağlanmış olur. Ayrıca hedef aygıt tarafına istenirse 5-V‟luk bir bağlantı 

 sağlanabilir. 

 

 
Şekil 18. 3.3-V Güç Kaynağı için Blok Diyagramı 

 

1. 3V3 jumper‟ını izolasyon bloğundan kaldırın. Bu, 5-V harici veya USB gücün olup 

olmamasından bağımsız olarak yapılmalıdır. Aksi takdirde eZ-FET lite 3.3-V hattıyla 

çakışır. 

2. Eğer uygulanacak hedef voltaj değeri 3.3 V‟tan farklı olacaksa, SBW ve SBW TST 

jumper‟larını kaldırın. Emülatör her zaman 3.3 V‟ta çalışır ve bağlanan aygıtların 

voltajları farklı olsa bile iletişim kurmayı başarır. 

3. Harici gücü uygun bir noktaya uygulayın. Bu, 3V3 pini veya 3V3 BoosterPack pini 

olabilir. 

 

 Eğer 3.3 V‟tan başka bir harici güç kaynağı kullanıyorsanız, ikinci adımdaki emülatör 

 çalışmaz. Fakat bu durumda USB kullanılabilir çünkü VBUS ve VUSB ve DVCC ve AVCC 

 hatları arasında bağlantı bulunmamaktadır. 

 

 

 

 



2.4.2 Harici 5-V Güç Kaynağı (USB Bağlantısı Yok) 
 

 Eğer USB bağlantısı gerekmiyorsa, 5 V jumper olduğu gibi bırakılabilir (Şekil 19). Bu 

 durumda 3.3 V güç dc-dc dönüştürücüden sağlanır ve gerekirse 3V3 jumper‟ının durumuna 

 göre hedef aygıta da güç verilebilir. 

 

 

 

 
Şekil 19. 5 V Güç Kaynağı için Blok Diyagramı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4.3 Harici 5-V Güç Kaynağı (USB Bağlantısı ile Birlikte) 
  

 Çoğu durumda 5-V güç kaynağı ve USB aynı anda bağlanır (Şekil 20). USB bağlantısı USB 

 iletişimi için gerekli olabileceği gibi, UART veya emülasyon aracılığıyla programlama için de 

 gerekli olabilir. Bu durumda iki farklı 5-V kaynağına izin vermesi için 5 V jumper‟ının 

 bağlantısı kesilmelidir. 

 

 
Şekil 20. 5-V Güç Kaynağı Blok Diyagramı (USB) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5 eZ-FET lite Emülatörünü Başka bir Aygıtla Kullanma 
 

 F5529‟daki eZ-FET lite emülatörü birçok MSP430 türevi aygıtla çalışabilmektedir. 

 

 İlk önce izolasyon jumper bloğundaki bütün jumperları sökün. Emülatör Spy-Bi-Ware (SBW) 

 üzerinden birden fazla aygıta bağlanamadığı için bu işlem gereklidir. 

 

Hedef aygıtın Spy-Bi-Ware için bağlantılarının yapıldığına emin olun. SBW için uygun olması 

için RST/SBWTDIO üzerindeki kondansatörün değeri 2.2 nF‟tan büyük olmamalıdır. MSP430 

JTAG ara yüz devresi tasarlamak için gerekli dökümanlara MSP Hardware Tools User’s 

Guide (SLAU278) „dan ulaşabilirsiniz. 

 

Son olarak emülatörün tarafındaki izolasyon jumper bloğundan bu sinyalleri birbirine 

bağlayın: 

 3.3 V 

 GND 

 5 V (Gerekirse) 

 SBWTDIO 

 SBWTCK 

 TXD (UART kullanılacaksa) 

 RXD (UART kullanılacaksa) 

 CTS (donanım akış kontrolü kullanılacaksa) 

 RTS (donanım akış kontrolü kullanılacaksa) 

 Bu sinyalleri bağlama jumperlar yardımıyla olabileceği gibi konektör kullanarak da olabilir. 

 

2.6 USB BSL Butonu 
 

 Çoğu MSP430 türevi gibi, F5529‟un da üzerinde “bootstrap loader” (BSL) bulunur. BSL, 

 MCU‟nun flaş diskinin korumalı özel bir bölümünde bulunur ve harici aygıtlarla iletişimi 

 sağlar.  JTAG erişimi olan araçlar gibi MCU‟nun flaş hafızasına veri yazabilir ve okuyabilir 

 fakat kod çalıştırmak için kullanılamaz. 

 

 BSL ara yüzü genellikle UART veya I2C‟dir. USB‟li aygıtlarda ise bu ara yüz USB‟dir. 

 

 JTAG olmayan durumlarda, BSL cihaza erişimi sağlar. Örnek olarak, aygıtın flaşında bir 

 problem olduğunda, cihazı kurtarmak (recovery) için BSL kullanılabilir. BSL şifre 

 korumalıdır. Bu sayede istenmeyen yazılımların erişmesini engeller. MSP430‟un flaş 

 hafızasını yenilemek için BSL çalıştırılmalıdır. Bunu yapmak için PUR pin‟ini BOR 

 reset‟inden sonra HIGH (LOGIC 1) yapmak gerekir. 

 

 USB BSL butonu bu amaca yöneliktir (Şekil 21). 

 

 
Şekil 21. USB BSL Butonu 

 

http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=SLAU278&fileType=pdf


 F5529 LaunchPad‟i USB host‟a bağlarken butona basılı tutun. Bir saniye kadar basılı tuttuktan 

 sonra bırakın. (Bu aşamada F5529‟un güç bağlantısının olmadığı varsayılmıştır.) FF5529, 

 USB BSL altında HID ara yüzü olarak gözükecektir. USB BSL‟nin kendi üretici ID‟si (VID) 

 ve ürün ID‟si (PID) bulunmaktadır. VID ve PID sırasıyla 0x2047 ve 0x0200‟dır. 

 

 Aygıt Yöneticisinde “Human Interface Devices” grubu altında HID ara yüzünü görebilirsiniz. 

 (Bölüm 3.7‟de Aygıt Yöneticisini başlatma hakkında bilgileri bulabilirsiniz.) Eğer 

 LaunchPad‟i taktıktan hemen sonra Aygıt Yöneticisini açarsanız, yeni iki adet girdi 

 görülecektir: “HID-compliant device” ve “USB Input Device”. İkisi de USB BSL‟nin HID ara 

 yüzüne aittir. 

 

 Bu adlar genel isimler olduğu için başka aygıtların isimleriyle karışabilir. Bunu önlemek ve 

 emin olmak için VID ve PID bilgilerinden kontrol edebilirsiniz. Sırasıyla 0x2047 ve 0x200 

 olmalılar. Bunu kontrol etmek için “Human Interface Devices” altındaki her girdiye sırayla 

 sağ tıklayıp özellikleri açılmalı ve “Details” kısmından “Hardware IDs” seçilmelidir (Şekil 

 22). 

 

 
Şekil 22. USB BSL HID Ara Yüzü 

 

 Her HID ara yüzü girdisinin ID‟si altındaki değer farklıdır. USB BSL için “VID_2047” ve 

 “PID_0200” bilgilerini içerir. 

 

 Eğer bu ara yüz girdileri gözükmüyorsa, bir hata oluşmuş olabilir. USB BSL butonuna tekrar 

 basıp prosedürü tekrarlayın. 

 

 Bu ara yüz oluştuktan sonra MSP430‟un firmware‟ine erişmek ve BSL komutlarını 

 uygulamak için bir uygulamaya ihtiyaç vardır. MSP430 USB Developers Package firmware 

 güncellemesi için bir uygulama barındırır. Bu uygualama USB BSL‟yi kullanarak uygulama 

 indirir. Input olarak TI-TXT obje-kod dosyalarını kullanır, bunlar basit metin tabanlı 

http://www.ti.com/tool/msp430usbdevpack


 formatlardır ve MSP430 ile birlikte derlenmiş kodu hafızada tutulmasına veya dağıtılmasına 

 yarar. Bu dosyalar CCS veya IAR tarafından oluşturulabilir. Yazılım örnekleri için oluşturulan 

 zip dosyasında TI-TXT dosyaları mevcuttur (\bin\simpleBackchannel.txt ve 

 \bin\emulStorageKeyboard.txt). 

 

 USB uygulamanız için firmware oluşturma hakkında bilgiye “USB Field Firmware Updates 

 on MSP430 MCUs” (SLAA452) adlı rapordan ulaşabilirsiniz. MSP430 BSL hakkında daha 

 fazla bilgiye “MSP430 Programming Via the Bootstrap Loader User‟s Guide”(SLAU319)‟dan 

 ulaşabilirsiniz. 

 

2.7 BoosterPack Bağlantıları 
 

F5529 LaunchPad‟de standart olarak 40-pinlik LaunchPad bağlantısı bulunur. Bu standart 

LaunchPad ve BoosterPack araçları arasında uyumluluğu sağlama amacıyla oluşturulmuştur. 

Bu 40-pinlik bağlantı aynı zamanda 20-pinlik diğer MSP türevlerini de destekler. 

 

Bununla birlikte, bazı standartlara uymayan BoosterPack‟ler de mevcuttur. F5529 LaunchPad, 

bütün 20 ve 40-pinlik BoosterPack‟lerle uyumludur (standart olan). Eğer satın aldığınız 

ürünün bilgilerinde F5529 ile uyumluluk bilgisi yer almıyorsa emin olmak için iki cihazın 

şematiklerini karşılaştırmanız faydalı olacaktır. Uyumsuzluklar bazen F5529 aygıtının pin 

ayarlarını yazılımla değiştirilerek çözülebilir. Bu konuda daha fazla bilgiye 

http://www.ti.com/launchpad adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

Şekil 23‟te F5529 LaunchPad‟in 40-pinlik şemasını görebilirsiniz. 

 

Pinlerin yazılım ayarları uyumlulukta önemli rol oynar. Kesikli çizgilerin F5529 tarafında 

kalan bölümünde F5529‟un pinlerini ayarlamak için gereken fonksiyonlar görülebilir. Aynı 

bilgilere MSP430F5529 datasheetinden de ulaşılabilir. 

 

2.8 Tasarım Dosyaları 
 

 Bölüm 6‟da tam şematiği bulabilirsiniz. Bütün donanım tasarım dosyaları, şematikler, 

 kullanılan malzeme listesi ve Gerber dosyaları ti.com‟da zip dosyası olarak bulunabilir 

 (SLAR090). Yazılım örnekleri ise başka bir zip dosyasında tutulmaktadır (SLAC623). 

 Yazılımla ilgili daha fazla bilgi Bölüm 3‟te bulunmaktadır. 

 

2.9 Donanım Değişiklikleri Bilgisi 
 

Tablo 4 

PCB Versiyonu Açıklama 

Rev 1.4 İlk sürüm 

Rev 1.5 TPS2041B güç anahtarları kaldırıldı. BoosterPack header pinleri güçlendirildi. 

 

http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=SLAA452&fileType=pdf
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=SLAU319&fileType=pdf
http://www.ti.com/launchpad
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430f5529.pdf
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=SLAR090&fileType=zip
http://www.ti.com/lit/zip/SLAC623


 
Şekil 23. BoosterPack Bağlantı Şeması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Yazılım Örnekleri 

 

 TI-TXT kodu firmware imajları ve daha fazla programlama örneklerine ti.com‟dan 

 ulaşabilirsiniz (SLAC623). F5529 LaunchPad ile gelen iki adet örnek bulunmaktadır: 

 

 
Tablo 5 

Demo Adı USB Arayüz Tipi Açıklama Açıklandığı Bölüm 

emulStorageKeyboard MSC: flaş depolama 

HID: klavye 

Demonun fonksiyonu 

Bölüm 1.3‟te 

anlatılmıştır.  

Bölüm 3.5 

simpleUsbBackchannel CDC: Sanal Com Portu Sanal COM portu ve 

backchannel UART 

üzerinden veri gönderip 

alma 

Bölüm 3.6 

 

3.1 MSP430 Yazılım Kütüphaneleri: driverlib ve USB API 
 

 Örnekler TI tarafından sunulan kütüphaneler üzerine yapılmıştır: 

 driverlib: MSP430‟un tüm birimleri ve fonksiyonlarıyla çalışmayı sağlayan bir kütüphanedir. 

MSP430Ware „in bir parçasıdır. 

 MSP430 USB API: USB uygulamaları için kullanışlı bir kütüphanedir. MSP430 USB 

Developers Package‟in bir parçasıdır. 

 

 Kendi uygulamalarınızı geliştirirken ihtiyaç duyacağınız tüm kütüphaneler ve dosyalar 

 indirme linklerinde bulunmaktadır. Hepsinin kendi dokümantasyonu mevcuttur ve USB 

 Developers Package bunlara ek olarak 20‟den fazla örneğe ve detaylı dokümanlara sahiptir. 

 

 emulStorageKeyboard örneği FatFs dosya sistemi yazılımını kullanır. Bu sayede FAT 

 depolama birimleriyle birlikte çalışabilir. 

 

3.2 Kodu Görüntüleme 
 

 Herhangi bir text editörüyle dosyalar açılabilse de, daha fazlası için CCS veya IAR 

 kullanılması gerekir. 

 

 CCS ve IAR‟ın tam ve limitli(ücretsiz) sürümleri mevcuttur. Örnek demolar ücretsiz CCS 

 sürümü ile çalışabilse de IAR‟ın ücretsiz sürümü için fazla büyüktür (IAR KickStart). 

 Demolardaki MSC ara yüzleri büyük boyutlu olduğundan bu sorun ortaya çıkar. MSC ara 

 yüzü bulunmayan demolar IAR ile kullanılabilir. 

 

 MSP430 yazılım araçları sayfasından bu IDE‟leri indirebilirsiniz. 

 

3.2.1 CCS 
  

 CCS v5.4 veya daha üstü gereklidir. CCS açıldıktan sonra Project „i ve ardından Import 

 Existing CCS Eclipse Project „i seçin. Demo projesinin bulunduğu dizine gidin (Şekil 24). 

 

 \CCS alt dizinini seçmek de yeterli olacaktır. OK‟i tıklayın, CCS projeyi tanıyacak ve 

 açacaktır (Şekil 25). 

 

 

http://www.ti.com/lit/zip/SLAC623
http://www.ti.com/tool/msp430ware
http://www.ti.com/tool/msp430usbdevpack
http://www.ti.com/tool/msp430usbdevpack
http://www.ti.com/tool/iar-kickstart
http://www.ti.com/lsds/ti/microcontrollers_16-bit_32-bit/msp/tools_software.page


 

 

 
Şekil 24. Demo Projesini Seçme 

 

 
Şekil 25. CCS’nin Projeyi Tanıması 

 

 Bazen CCS projeyi tanır fakat tik işareti görünmez. Aynı isimli bir projenin zaten 

 Workspace‟e ekli olduğu durumlar buna sebep olur. Bu çakışmayı önlemek için aynı isimli 

 dosyanın ya adını değiştirin ya da silin. 

 

 Son olarak Finish „i tıklayın. Eğer CCS v5.4 kullanıyorsanız “#303-D typedef” hatası 

 görebilirsiniz. Bu uyarı bir hataya neden olmayacaktır ancak uyarının çözümü için daha fazla 

 bilgiye Bölüm 5‟ten ulaşabilirsiniz. 

 

 



3.2.2 IAR 
 

 IAR v5.50 veya daha yükseği gereklidir. Demoyu IAR‟da açmak için, File „ı tıklayın, sonra 

 Open ve ardından Workspace. Daha sonra *.eww workspace dosyasına \IAR konumundan 

 ulaşın. Bütün gerekli dosyalar burada bulunmaktadır. 

 

 Bu konumda ayrıca *.ewp proje dosyası bulunur. Bu dosyayı açmak için Project‟i seçin ve 

 ardından Add-Existing-Project‟e tıklayın. 

 

 Programlama örnekleri bütün gerekli kodları barındırsa da, IAR kullanıcıları MSP430Ware‟i 

 kurmak isteyebilirler. Bu sayede USB Developers Package, driverlib ve TI Resource 

 Explorer‟ı kurabilirler. CCS ile zaten bu yüklemeler otomatik gelir. 

 

3.3 Örnek Proje Organizasyonu 
  

 simpleUsbBackchannel ve emulStorageKeyboard örnekleri benzer organizasyonları kullanır. 

 Şekil 26‟da örneğin CCS versiyonu bulunmaktadır ve Tablo 6‟da bu dosyalar hakkında 

 bilgiler verilmiştir. 

 

 
Şekil 26. F5529 Demo Yazılım Organizasyonu 

   

 
Tablo 6 

İsim Açıklama 

main.c main() fonksiyonu 

hal.c, hal.h MSP430F5529 LaunchPad donanım soyutlama katmanı 

driverlib MSP430 yazılım kütüphanesi. Temel MSP430 fonksiyonlarına ve çevre 

elemanlarına ulaşmayı sağlar. USB API‟si ve örnekleri çeşitli özellikleri 

kullanmayı sağlar. 

USB_API MSP430 USB API, MSP430 USB Developers Package‟ta bulunur. 

USB_config USB API‟yi ayarlamak için gerekli 3 dosya bulunur. 

USB_app USB fonksiyonları için gerekli dosyalar bulunur. 

 

 

3.4 USB Yapılandırma Dosyaları 
 

 Bu dosyalar USB API‟nin hangi USB ara yüzlerini kullanacağını belirler. MSP430 USB 

 Descriptor Tool tarafından oluşturulurlar. 

http://www.ti.com/tool/msp430ware


 Descriptor Tool, API‟nin USB ara yüzlerini özelleştirir ve USB tanımlayıcılarını oluşturur 

 (Şekil 27). Örnek olarak birkaç tıklamayla, üç adet sanal COM portu ve Mouse bulunan bir 

 USB aygıtı oluşturulabilir. 

 

 
Şekil 27. MSP430 Descriptor Tool 

 

 simpleUsbBackchannel demosu için bu dosyalar API‟nin bir tek CDC ara yüzüne izin 

 vermesini sağlayabilir. Daha sonra yazılacak bir uygulamayla bu ara yüz üzerinden bilgi 

 gönderip alınması gerçekleşebilir. 

 

 emulStorageKeyboard örneği için bu dosyalarla MSC ara yüzü ve HID ara yüzü 

 oluşturulabilir. HID ara yüzüne klavye eklenebilir.  

 

 *.dat input dosyaları her örnek projenin dosyaları arasında bulunur. Bunlar sayesinde kolayca 

 çıktı görebilirsiniz. 

 

3.5 emulStorageKeyboard 
 

 Varsayılan olarak bu demo kart üzerinde yüklü gelir. Sonraki bölümlerde bu demoyla ilgili 

 daha fazla bilgiyi bulabilirsiniz. 

 

3.5.1 Akış Diyagramı 
 

 Şekil 28‟de akış diyagramını görebilirsiniz. Sonraki bölümlerde bu diyagram referans 

 alınmıştır. 

 



 
Şekil 28. Demo Akış Diyagramı 

 

3.5.2 Başlangıç 
 

 Programdaki main() kısmından önce yapılacak aktiviteler pre-initialization‟da bulunur.  

 

 simpleUsbBackchanne örneğinde bahsedildiği gibi, watchdog‟u kapamak faydalı olabilir. 

 Fakat bu demonun da içinde yer aldığı bazı uygulamalarda durum başka olabilir. Fazla RAM 

 kullanan programlar bazen main() „e ulaşamaz. Çünkü main‟den önce çalıştırıalacak başka 

 kodlar bulunur. 

 

 Eğer RAM miktarı yeterli değilse başlangıçta çalıştırılması gereken kodlar için gereken süre, 

 watchdog‟un süresinden daha uzun olabilir ve bu bir sorun oluşturur. 



 

 Bu sorunu çözmek için bir pre-init fonkstiyonu oluşturulur. CCS‟de bu_system_pre_init()‟dir; 

 IAR‟da ise _low_level_init()‟dir. Geliştirici buraya RAM‟den önce başlatılacak kod bloğunu 

 girebilir. Eğer RAM çok kullanılacaksa watchdog‟u burada çalıştırmamak gerekli olacaktır. 

 

 F5529 LaunchPad demosu bunu yapar. Şekil 29‟da system_pre_init.c dosyasının nasıl 

 oluşturulacağı ve açıklamaları verilmiştir. 

 
Şekil 29. Watchdog 

 

3.5.3 Yapılandırma 
 

 Bu demo diğer demodan ayrı olarak daha fazla driverlib‟i kullanır. driverlib clock, güç ve 

 portların başlatılması için kullanılır. driverlib kodunun kullanımı iki örnekte farklılık gösterir. 

 Fonksiyonların nasıl kullanıldığını görmek için Bölüm 3.6.5‟e bakabilirsiniz. Sonraki 

 bölümler bu demoya özel olarak verilmiştir. 

 

3.5.3.1  Klavyeyi Ayarlama 

 

 Klavye fonksiyonu her şeyden önce ayarlanmalıdır. USB API Keyboard.c içindeki veriyi 

 kullanır. 

 

3.5.3.2  MSC Ara Yüzünü Ayarlama 

 

 Önce initMscIntf() USB API‟den daha sonra SCSI READ ve WRITE komutlarında kullanmak 

 üzere bir pointer alır. Ayrıca ayrılan RAM bloğunun konumunu API tarafından alır. 

 

 USBMSC_updateMediaInfo() ise takılı olan USB aygıtlarının boyutunu ve diğer bilgileri elde 

 eder. 

3.5.4 SCSI Komutları 
 

 Main()‟deki ilk komut USBMSC_poll()‟dur. 

 

 



 

 MSC ara yüzünü kullanan her USB uygulaması bu fonksiyonu kullanmak zorundadır. Bu ara 

 yüz SCSI komutlarıyla USB olmayan aygıtların haberleşmesini sağlar. 

 

 USBMSC_poll() READ ve WRITE hariç bütün SCSI komutlarını otomatik olarak kullanır. Bu 

 ikisi medya erişimi gerektirir. Geliştirici kişi birçok seçenek arasından istediği medya türünü 

 seçebilir. MSC API, medyalarla etkileşimi sağlar. mscProcessBuffer() bu amaca yönelik 

 oluşturulmuş bir fonksiyondur. 

 

 Birçok MSC uygulaması bu bloğun aynısına main() içinde de ihtiyaç duyar fakat 

 charLeftToSend ve butonlara atanmış uygulamalar bu demoya özeldir. 

 

3.5.5 LPM0 Giriş 
 

 Düşük güç tüketen uygulamalar için sadece az güç tüketen aygıtlarla çalışmak yetmez. 

 Yazılım da verimli bir şekilde yazılmalıdır. 

 

 Tek bir main() döngüsünün olduğu programlarda bunu sağlamanın yolu, içine az güç tüketen 

 bir modun eklenmesidir.  Bu mod gerekli olmadığı durumlarda main() döngüsünün durmasını 

 sağlar. Daha sonra gerekli flagleri kontrol ettikten sonra kaldığı yerden devam eder. 

 

 MSP430 için az güç tüketen modlar: LPM0, LPM3 ve LPM4 (Bu modların açıklamaları için 

 Tablo 9‟a bakabilirsiniz). MCU, LPM modunda değilken aktif moddadır ve CPU kodları 

 sürekli çalıştırır. 

 

 Kullanıcının ihtiyacına göre düşük güç modlarından biri seçilebilir. Örnek olarak LPM0 

 seçildiğinde USB bağlantısı hiçbir zaman kapatılmaz. Eğer USB gerekmiyorsa daha düşük güç 

 tüketimi sağlayan LPM3 seçilebilir.  

 

 Bunlar göz önüne alındıktan sonra Şekil 28‟e bakılabilir. Main döngüsü LPM0‟a girmek 

 isteyerek başlar fakat bunu yapmak için USBMSC_poll() „un değerini döndürmesi gerekir. Bu 

 konular önceki bölümde anlatılmıştır. 

 

 Eğer USBMSC_poll() kUSBMSC_processbuffer‟ı döndürürse, API, uygulamanın READ veya 

 WRITE operasyonunun bitmesini bekliyor demektir. Bu yüzden LPM0‟ı atlayıp 

 mscProcessBuffer()‟a devam etmek önemlidir. 

 

 Aynı şekilde, interrupt ile çalışan olaylar kendi flag‟lerini kontrol ederler. Eğer bu flaglar 

 işaretlendikten sonra uyku moduna girilirse, bu interruptlar bir dahaki interrupt oluşana kadar 

 çalıştırılmaz. Bu da aygıtın cevap vermemesine neden olabilir. 

 

 Benzer sebeplerle, flagleri değerlendirmeden önce interruptlar kapatılır. Bu değerlendirme 

 birkaç devir sürer ve bunlar her hangi bir zamanda olabileceği için önceki flaglerin durumları, 

 LPM0‟a girilmeden değişebilir. Eğer daha sonra LPM0‟a girilirse, bu flagler kaybedilir. 

 Interruptları kapatmak buna engel olur. 

 

 Bu nedenle LPM0‟a girip interruptları yeniden açan şu kod kullanılır: 

  
 

 Eğer interruptlar kapalıyken bir interrupt gelirse, CPU bir sonraki döngüde uyku modundan 

 çıkar. 

 

 



3.5.6 LPM0 Çıkış 
 

Kodu çalıştırırken, eğer aygıt uyku modundaysa, main() uygulaması LPM0‟da duruyor gözükür. 

Demo uygulaması daha sonra LPM0‟dan çıkar ve üç ayrı duruma göre kod çalışmaya devam eder: 

 SCS READ/WRITE komutu alındı.(Bu USB interrupt‟ı sonucu oluşur) 

 USB aktifleşti. (USB event handler‟lar tarafından oluşurturulur) 

 LaunchPad‟in butonlarından birine basıldı. 

 

 
Şekil 30. LPM0'dan Çıkış 

 

 USB eventleri USB interrupt‟ı tarafından oluşturulur (ISR). Bunlar usbEventHandling.c 

 dosyasında bulunur. Eğer Event Handler TRUE döndürürse, CPU sleep moduna girmez. Bu 

 sayede LPM0 girişinden sonra çalışmaya devam eder.  

 

 CPU‟yu uyku modundan çıkarabilecek event‟lerden biri de butona basılmasıdır. Bu I/O port 

 interrupt‟ını harekete geçirir ve hal.c içindeki port ISR çalıştırılır. İçerisinde 

 _bic_SR_register_on_exit(LPM3_bits) fonksiyonu bulunur; bu fonksiyon LPM0‟dan işleme 

 devam edilmesini sağlar. 

 

 

 



3.5.7 Yaratılan Depolama Alanı 
 

 LPM0‟dan sonra çalıştırılacak ilk fonksiyon mscProcessBuffer()‟dır. RWbuf_info yapısındaki 

 “operation” alanını kontrol eder. Bu sayede USB API‟nin bir READ veya WRITE 

 operasyonunu bekleyip beklemediği anlaşılır.  

 

 Eğer READ veya WRITE bekleniyorsa, mscProcessBuffer bu işlemleri yapmak için medyaya 

 erişir. Bunu FatFs dosya sistemi kütüphanesindeki disk_read() ve disk_write() komutlarıyla 

 yapar. 

 

 READ operasyonu için yazılan kod: 

 

  
 

 Genellikle medya SD kart veya harici bir flaş olur. Bu uygulamada ise medya MSP430‟un 

 içindeki flaş hafızada bulunur. Yaklaşık olarak 60 KB‟tır fakat bu demo için yeterlidir.  

 

 FatFs genellikle FAT formatındaki hafıza kartlarıyla etkileşim için kullanılır. Fakat bu örnekte 

 MSP430‟un flaş hafızası için kullanılmıştır. 

 

 Demo uygulaması hafıza alanını bir array‟e dönüştürür, storageVol[]. Bu alan FAT formatına 

 dönüştürülür. Dönüştürme prosedürü storageVol.c içindeki yorumlarda belirtilmiştir. Aynı 

 prosedürü kendi alanınız için kullanabilirsiniz. 

 

 Eğer FatFs‟yi kendi SD kartlarınız için kullanmayı düşünüyorsanız, USB Developers 

 Package‟ı indirebilirsiniz. Orada MSC ara yüzü için örnekler bulabilirsiniz. 

 

3.5.8 USB Klavyeden Veri Gönderme 
 

 Klavyeler HID ara yüzleri olarak USB‟de tanımlanmıştır. Uygulama kendini tanıtırken klavye 

 HID ara yüzü bulundurduğunu ana aygıta iletir. Daha sonra özel formatlı HID raporlarını ana 

 aygıta yollar ve tuşlara basılma bilgilerini iletir. Eğer hiçbir tuşa basılmazsa rapor 

 gönderilmez. 

 

 Tuş raporları gönderilirken biri tuşa basış diğeri tuştan çekiş olarak iki rapor gönderilir. 

 LaunchPad‟in butonlarından birine basıldığında, bir flag oluşturur ve main() uyku modundan 

 çıkar. Uygulama daha sonra butonlarla ilgili flagleri kontrol eder. Eğer butona baıslmışsa 

 prepSendingStr() fonksiyonu çağırılır ve basılan karakter oluşturulur. 

 

  



 Bu işlemde FatFs kullanılır. Önce alan açılır, okunur ve kapatılır. String elde edildiğinde, 

 main() bu string‟in boyutunu charLeftToSend fonksiyonuna yollar. Bu değişken sıfır değilse, 

 hala ana aygıta yollanması gereken karakterler kalmış demektir.  

 

 Daha sonra main() içinde charLeftToSend değerlendirilir ve USB raporunun olup olmadığı 

 kontrol edilir. Eğer hala yollanacak karakter kalmışsa ve USB HID ara yüzü uygunsa, rapor 

 hazırlanır ve USBHID_sendReport() fonksiyonu çağırılır. bKeyDirlsDown flag‟i buton 

 basılmalarını takip etmek için kullanılır. 

 

  
 

 USBHID_sendReport() raporu USB buffer‟ına yollamak için raporu kopyalar ve ana aygıt için 

 erişilebilir hale getirir. HID0_INTFNUM bu HID ara yüzüne özel bir değer tutar. Eğer ek HID 

 ara yüzleri yaratılmışsa, bu parametre sayesinde onlara aygıt sırayla erişir. Descriptor Tool,  

 her ara yüz yaratıldığında descriptors.h içinde bir INTFNUM yaratır. 

 

 Aygıt raporu işlemeye hazır olduğunda USBHID_handleSendCompleted event‟i oluşturulur. 

  

  
 

 Bu, usbEventHandling.c içindeki bir USB event handler‟lardan birisidir. Bu handler‟lar API 

 tarafından tanımlanır ve geliştirici kişi bunların içine kod ekleyebilir. Bu uygulamada, 

 bUsbSendComplete flag‟i TRUE olarak işaretlenmiştir ve handler TRUE döndürür. Bu sayede 

 main() uyku modundan çıkar ve sonraki karakteri gönderir. 

 

3.5.9 USB Event’lerini İşlemek 
 

 USB ile çalışırken unutulmamalıdır ki bus aniden meşgul duruma geçebilir. Örnek olarak, 

 USB kablosu kullanıcı tarafından sökülebilir. Eğer geliştirici bunları aklında bulundurmazsa 

 hatalı kod yazılabilir. 

 

 Örnek olarak, bUSBSendComplete flag‟inin TRUE olana kadar çağırıldığını düşünelim. Eğer 

 USBHID_sendReport() çağırılmasıyla raporun aygıt tarafından okunması arasında kablo 

 çekilirse, flag asla TRUE konumuna geçmez ve sistem donar. Bir ürün oluşturulacaksa bu gibi 

 durumlar göz önünde bulundurulmalıdır.  

 



3.5.10 NMI Vektörü (Non-Maskable Interrupt) 
 

 MSP430, GIE(General Interrupt Enable) biti tarafından erişilemeyen bir vektörü barındırır 

 (NMI Vektörü). Osilatör hatası gibi birçok kritik fonksiyonlar bu vektör içinde barındırılır. 

 

 USB operasyonunda bus hatası için bir adet özel NMI vardır. SYSUNIV interrupt vektör 

 register‟ı SYSUNIV_BUSIFG değerini barındırır. Bu, MSP430‟un RAM‟ini USB modülüyle 

 paylaştığının göstergesidir (USB RAM). Aygıt USB modülünü iptal ettiğinde daha yavaş bir 

 clock ile çalıştırılır. Daha sonra CPU, USB RAM‟e erişmek istediğinde bu clock hızı farkı bir 

 sorun oluşturur. 

 

 Neyse ki bu event, yazılım tarafından kontrol edilebilir. USB RAM‟e erişim engellenerek bu 

 sorun ortadan kalkar. 

 

3.6 Örnek: simpleUsbBackchannel 
 

 Bu örnek Linux ve Windows üzerinde çalışabilir fakat Mac üzerinde çalışmaz. OS X CDC 

 aygıtlarını desteklememektedir. 

 

3.6.1 Açıklama 
 

Bu örnek backchannel UART üzerinden veri alır ve PC‟ye USB üzerinden geri gönderir (Şekil  31).  

USB bağlantısı varsayılan olarak CDC ara yüzünü kullanır bu da ana makine üzerinde  sanal COM 

portu oluşturur. Bu portlar üzerinde terminal uygulaması veri alışverişinde  bulunabilir.

 
Şekil 31. 

 



3.6.2 CDC Ara Yüzünü Yükleme 
 

 Örneği derleyip çalıştırın. 

 

 Windows PC‟de bunu ilk defa yaptığınızda, Windows bir INF dosyası soracaktır 

 (simpleUsbBackchannel.inf). Bu dosya örneğin klasöründe bulunabilir. 

 

 Windows XP bir yükleme sihirbazı başlatır. Bu sihirbazı INF dosyasına yönlendirin. 

 

 Windows 7 ise bir baloncuk içinde yükleme hatası olduğunu bildirir. Aygıtı yüklemek için 

 Aygıt Yöneticisi‟ni açın. Aygıtı bulun ve sağ tıklayın (Şekil 32), sonra Sürücü Güncelleme 

 Yazılımı‟nı çalıştırın. 

 

 
Şekil 32. Sanal COM Portu 

 

 Diyalog kutusunda INF dosyasını bulun. Eğer daha fazla yardım gerekirse, MSP430 USB 

 Developers Package‟ın içindeki örnek kılavuza bakabilirsiniz. 

 

 Linux PC‟lerin bu işlemlere ihtiyacı yoktur. 

 

3.6.3 Örneği Çalıştırma 
 

 Yükleme tamamlandığında, bütün COM portları erişilebilir konumdadır. Aygıt yöneticisinden 

 görülebilir (Şekil 33). 

 



 
Şekil 33. Aygıt Yöneticisi 

 

 UART backchannel‟ın port adı “MSP Application UART 1” dir. simpleUsbBackchannel 

 uygulaması için USB CDC ara yüzü “F5529LP simpleUsbBackchannel”dır. CDC ara yüzünün 

 portu sadece bir simpleUsbBackchannel uygulaması çalışırken görünür. Fakat backchannel‟ın 

 portu F5529 bağlı olduğu müddetçe görünür. 

 

 Aygıt Yöneticisinde COM port numaraları görünür. Docklight veya Hyperterminal açıp, birini 

 backchannel‟a ve diğerini CDC ara yüzüne bağlayın. Terminal ayarlarında akış kontrolünün 

 kapalı olduğundan ve baud rate‟in 28.9 kbps olduğundan emin olun. İki port da açık 

 olduğunda bir uygulamadan veri girin ve diğer terminalden verinin geldiğini görün. 

 

3.6.4 Backchannel UART Kütüphanesi: bcUart.c, bcUart.h 
 

 Bu uygulama backchannel UART için basit bir kütüphaneye sahiptir. Gerektiğinde 

 düzenlemeler yapılabilir. bcUart.c ve bcUart.h‟yi aygıt projesine kopyalayın ve header 

 dosyasına istediğiniz gibi erişin. 

 

 Kütüphane, SMCLK‟u clock kaynağı olarak kullanacak şekilde yazılmıştır ve hızı 8 MHz‟dir. 

 Baud rate ise 28.8 kbps olarak ayarlanmıştır. 

 

 F5529 LaunchPad‟de backchannel UART USCI_A1 modülüyle yazılmıştır. RTS ve CTS akış 

 kontrol sinyalleri P6.7 ve P”.7 I/O pinlerine atanmıştır. Tablo 7, bcUart.h içindeki sabitler 

 hakkında bilgi içerir. 

 

  

 

 



Tablo 7 

İsim Açıklama 

UCA1_OS 

UCA1_BR0 

UCA1_BR1 

UCA1_BRS 

UCA1_BRF 

Baudrate‟i ayarlayın.  

BC_USE_HW_FLOW_CONTROL Eğer donanım akış şeması kullanılacaksa, #define kısmını 

yorumlardan çıkarın. 

BC_RXBUF_SIZE Veriyi alacak buffer‟ın boyutunu belirleyin 

BC_RX_WAKE_THRESH Bu sayıdaki bayt alınmışsa, bcUartRxThresholdReached flag 

TRUE olarak işaretlenir ve uygulama uyku modundan çıkar. 

 

 

 Tablo 8, kütüphanenin fonksiyonlarını açıklar. 

 
Tablo 8 

İsim Açıklama 

void bcUartInit(void) Program başlatıldığında bir kez çağırır. 

Void bcUartSend(uint8_t*buf, uint8_t 

len) 

“Len” kadar baytı UART üzerinden gönderir. 

Uint16_t 

bcUartReceiveBytesInBuffer(uint8_t* 

buf) 

UART‟tan gelen baytları kopyalayıp, sayısını döndürür. 

USCI_A1 Interrupt Vektörü UART‟tan gelen baytları kopyalayan kütüphaneyi içerir. 

 

 

 

3.6.5 Kod Açıklaması: Başlangıç 
 

 Önce aygıt başlatılmalı. Hal.c ve hal.h dosyaları içinde bu başlangıç kodları tanımlanmıştır. 

 USB API v4.0 ve sonrasını kullanan örnekler de aynı şekildedir. 

 

3.6.5.1  Wathdog’u Durdurma 

 

 MSP430 bir watchdog timer barındırır. Resetten sonra MSP430 uygulaması yaklaşık olarak 32 

 ms süre içinde watchdogu yeniden ayarlamalı ya da beklemeye almalıdır. Aksi takdirde 

 watchdog aygıtı resetler. 

 

3.6.5.2  Vcore’u Ayarlama 

 

 Main(), PMMCOREV register‟ını 2‟ye ayarlar. PMMCOREV Vcore voltajını kontrol eder. Bu 

 voltaj LDO regülatörü tarafından oluşturulur. Yüksek CPU hızları yüksek voltaja ihtiyaç 

 duyar.  Bu yüzden Vcore programlanabilir yapılmıştır. 

 

 USB bağlantısı olduğunda Vcore voltajı 2 veya 3‟e ayarlanmalıdır. Demodaki 8 Mhz clock 3V 

 gerektirmediği için, PMMCOREV register‟ı 2‟ye ayarlanmıştır. 

 

3.6.5.3  Clock’ları Ayarlama 

 

 MSP430 uygulamaları yavaş ve hızlı olmak üzere iki clock kullanır. Hızlı clock (MCLK), 

 CPU‟yu ve bazı çevre birimlerini besler. Yavaş olan ise düşük güç modlarında kullanılır. Bu 

 yöntem güç tüketimini azaltır (yavaş clock daha az güç tüketir). 

 



 Hızlı clock MCU‟nun dijital olarak kontrol edilen sinyal üreticisidir (DCO). Kristalin aksine, 

 DCO az güç tüketir. DCO, bir interrupt ile aktif hale getirilebilir. Birçok MSP430 cihazı, 

 F5529 gibi, DCO‟yu bir FLL (Frequency Locked Loop) ile destekler. Bu modül, DCO‟yu 

 yavaş frekanslara kilitler. 

 

 F5529‟un üç adet yavaş clock seçeneği vardır: 

 

 REFO: kristal gerektirmeyen bir osilatördür. 32 kHz‟de çalışır. 

 LFXT1: kristal osilatör. REFO‟dan daha az güç tüketir. 32 kHz‟de çalışır. 

 VLO: kristal gerektirmez ve en düşük güç tüketen seçenektir. 12 kHz ve 20 kHz arasında 

çalışır. 

 

 F5529‟un USB operasyonu yüksek hızlı referans clock‟una ihtiyaç duyar. Bölüm 2.2.5‟te 

 anlatıldığı gibi bu XT2 osilatörü tarafından sağlanır.  

 

 Daha detaylı bilgilere SLAU208‟den erişebilirsiniz. 

 

3.6.5.5  Backchannel UART’ı Başlatma 

 

 bcUartInit() backchannel UART‟ı başlatır. Daha fazla bilgiye bölüm 3.6.4‟ten erişebilirsiniz. 

 

3.6.5.6  USB’yi Ayarlama 

 

 Daha sonra USB_setup() fonksiyonu çağırılır. Bu USB API‟yi başlatır ve USB event‟lerinin 

 hepsini aktifleştirir. Daha sonra bir USB aygıtı takılmış mı kontrol eder. Eğer takılmışsa D+ 

 sinyalini high‟a çeker. Ana aygıt daha sonra takılan aygıtı başlatarak yanıt verir. 

 

 Son olarak genel interruptlar aktif hale getirilir ve program main() döngüsüne girer. 

 

3.6.6 Kod Açıklaması: Main Döngüsü 
 

 Kod örneği main döngüsünü gösterir: 

 

 

 
 

http://www.ti.com/lit/pdf/SLAU208


 Main döngüsü backchannel UART ve USB CDC ara yüzü için şu adımları gerçekleştirir: 

 

 İnput bufferlarından gereken kopya verileri alır 

 Eğer bir veri mevcutsa, veriyi tekrar diğer ara yüzle iletir. 

 

 USCI_A1 backchannel UART‟a veri geldiğinde, hemen alıcı buffer‟a kopyalanır, 

 bcUartRcvBuf. Main döngüsü asla uyku moduna girmediği için, sürekli yeni baytların 

 kopyalanıp kopyalanmadığını bcUartReceiveBytesInBuffer() tarafından denetler. Sonra 

 cdcSendDataInBackground(), bunları uygulamanın CDC ara yüzüyle ana PC‟ye gönderir. 

 

 Aynısı diğer yönde de olur. Data USB CDC ara yüzüyle geldiğinde, USB donanım modülü 

 onları USB buffer‟larına koyar. Main döngüsü cdcReceiveDataInBuffer() fonksiyonunu 

 çağırır ve yeni bayt gelip gelmediğini kontrol eder. Eğer varsa buf_usbtoBcuart‟a kopyalar. 

 Sonra bcUartSend() onları backchannel UART üzerinden gönderir. 

 

 Veri UART üzerinden gönderildiğinde, iletişim genellikle çabuk olur. Bir bayt TXBUF 

 register‟ına yazıldığında, hemen TXBUF üzerinden gönderilmeye hazır olur. Bu yüzden 

 bcUARTSend(), bütün baytlar gönderilmeden döndürülmez.  

 

 USB ara yüzü üzerinden veri göndermek ise farklıdır. Birden çok iletişim katmanı, donanım 

 ve yazılım olarak MSP430 ve bus arasında bulunur. Ana makine ve bus daha yavaş iletişim 

 kurar. Bu yüzden USB üzerinden veri göndermek zaman alır. 

 

 USB API, CDC ara yüzleri için iki adet fonksiyon sağlar. cdcSendDataWaitTilDone(), 

 gönderme bitene kadar bekler. cdcSendDataInBackground() sadece gönderme işlemini başlatır 

 ve hemen bitirilir.  

 

 Bu örnekler basit durumlar için yeterlidir. Eğer USB mevcutsa veri gönderilir, eğer yoksa bir 

 hata uyarısı oluşur. Daha karmaşık uygulamalar, kod yazarken daha fazla dikkat gerektirir. 

 Bölüm 3.5‟teki emulStorageKeyboard buna bir örnektir. 

 

3.6.7 HID-Datapipe Ara Yüzünü Kullanma 
 

 Bu demo kolaylıkla HID-Datapipe ara yüzüyle çalışmak için programlanabilir (Şekil 34). 

 Bunun avantajı, HID‟in INF yükleme işlemini gerektirmemesidir. Buna karşılık, 64 KB/s bant 

 genişliği limitine sahiptir. 

 

 HID aynı zamanda aynı aygıt tarafı basitliğine sahip değildir. Bu yüzden TI, Java HID Demo 

 App‟i örnek olarak sunar. Bu demo uygulaması ve kaynak kodu MSP430 USB Developer‟s 

 Package‟da yer alır. 

 

 HID-Datapipe, HID‟in özel bir versiyonudur ve MSP430 USB API‟nin bir parçasıdır. Sanal 

 COM portu gibi iki yönlü iletişime izin verir.  

 



 
Şekil 34. 

 

 

 simpleUsbBackchannel örneğini HID-Datapipe‟a çevirmek için şunlar yapılmalıdır: 

 

 Descriptor Tool kullanılarak yeni bir çıktı oluşturulur. simpleUsbBackchannel_HID.dat 

dosyası proje dosyalarında verilmiştir. Bu dosyayı açın ve yeni çıktı oluşturun. 

 Bölüm 3.6.6‟daki kod, HID için çağrılar barındırır. Bunlar CDC için olanlara simetriktir. CDC 

çağrılarını yoruma çevirip, bunları kullanabilirsiniz. 

 

 Şimdi uygulamayı derleyin ve çalıştırın. MSP430 USB Developers Package‟ı indirin ve Java 

 HID Demo App‟i çalıştırın. App, VID ve PID raporlarına ihtiyaç duyar; HID sürümü için 

 bunlar 0x2047 ve 0x0404‟tür. 

 

 Java HID Demo App‟i kullanmak için gerekli dökümanlar “Examples Guide” PDF‟i 

 içerisindedir. 

 

3.7 Aygıt Yöneticisini Başlatma 
 

 Başlat menüsünde Çalıştır‟a tıkladıktan sonra “devmgmt..msc” yazın ve Tamam‟a tıklayın 

 (Şekil 35). 

 



 
Şekil 35. Aygıt Yöneticisi 

 

 MSP430‟la ilgili gruplar: 

 Portlar (COM) 

 HID  

 Disk Sürücüleri 

 Seri Bus kontrolcüler 

 Aygıt yöneticisi aynı zamanda hata ayıklarken kullanılabilir. MSP430 USB API Programmers 

 Guide‟dan bununla ilgili bilgilere erişebilirsiniz. 

 

 
Şekil 36. Aygıt Yöneticisi 



4 Ek Kaynaklar 

 

4.1 LaunchPad Web Siteleri 
 

 LaunchPad hakkında daha fazla bilgi için: 

 F5529 LaunchPad tool sayfası 

 TI‟ın LaunchPad portalı 

 

 
Şekil 37. F5529 LaunchPad 

4.2 MSP430F5529 Hakkında Bilgi 
 

 Bazı noktalarda daha fazla bilgiye ihtiyaç duyabilirsiniz. Her MSP430 aygıtı için 

 dökümantasyon Tablo 9‟daki gibi organize edilmiştir. 

 
Tablo 9 

Doküman F5529 İçin Açıklama 

Device Family User‟s Guide MSP430x5xx ve 

MSP430x6xx Family User‟s 

Guide (SLAU208) 

Aygıt hakkında yapısal 

bilgiler. 

Aygıta özel DataSheet MSP430F551x, 

MSP430F553x Mixed Signal 

Microcontroller datasheet 
(SLAS590) 

Aygıta özel bilgiler ve 

parametrik veriler 

 

4.3 CCS, IAR, mspgcc ve Energia’yı İndirme 
 

 Kendi programlarınızı yazmak istediğinizde, şu geliştirme ortamlarından birine ihtiyaç 

 duyacaksınız. 

 

 Şu anda USB API mspgcc‟yi desteklememektedir. Yine de siz mspgcc‟yi USB kullanmayan 

 uygulamalar yazarken kullanabilirsiniz. 

 

 Bölüm 3.2‟de anlatıldığı gibi, IAR KickStart‟ın ücretsiz sürümü 8 KB‟lık bir limite izin verir. 

 

 Energia ise açık kaynak kodlu bir geliştirme aracıdır ve başlamak için güzel bir seçenek sunar. 

 

 

http://www.ti.com/tool/msp-exp430f5529lp
http://www.ti.com/launchpad
http://www.ti.com/lsds/ti/microcontrollers_16-bit_32-bit/msp/tools_software.page


4.4 USB Developers Package 
 

 Bu pakette USB API, USB Descriptor Tool, 20‟den fazla USB örneği, Java HID Demo App 

 ve detaylı bir kılavuz bulunur. 

 

 Bu paketi edinmek için: 

 

 CCS‟yi indirip kurun. 

 MSP430Ware‟in bir parçası olarak indirin. 

 Ayrı olarak indirin. 

 

 Eğer zaten CCS‟yi kurduysanız, USB Developers Package‟a sahipsiniz demektir. View 

 menüsünden TI Resource Explorer‟ı açın ve USB Developers Package‟ı kütüphaneler 

 (Libraries) altında bulun. 

 

4.5 MSP430Ware ve TI Resource Explorer 
 

 MSP430Ware bütün kütüphaneleri ve araçları içerir. İçinde driverlib‟i ve USB Developers 

 Package‟ı bulundurur. 

 

 MSP430Ware, TI Resource Explorer‟ı da içerir. Örnek olarak Şekil 38‟de USB örneklerinin 

 hepsini görebilirsiniz. 

 

 Resource Explorer, kendi boş USB projenizi oluşturmanız gereken bir kurulum sihirbazına 

 sahiptir (Şekil 39).  

 

4.6 F5529 Kod Örnekleri 
 

 Şu kod örnekleri MSP430‟u nasıl kullanılacağınızı göstermek için oluşturulmuştur. Her 

 MSP430 ürününde bu tür örnekler bulunur. 

4.7 MSP430 Uygulama Notları 
 

 www.ti.com/msm430 adresinde birçok uygulama notu bulunmaktadır. 

 

4.8 TI E2E Topluluğu 
 

 http://e2e.ti.com „daki forumu kullanabilirsiniz. Bir sorunuz olduğunda buraya sorunuzu 

 yazabilirsiniz. 

 

 

http://www.ti.com/tool/ccstudio
http://www.ti.com/tool/msp430ware
http://www.ti.com/tool/msp430usbdevpack
http://www.ti.com/tool/msp430ware
http://www.ti.com/lit/zip/slac300
http://www.ti.com/msm430
http://e2e.ti.com/


 

 
Şekil 38 

 

 

4.9 Topluluklar 
 

 MSP430 hakkındaki çevrimiçi toplulukları kullanabilirsiniz. Örnek olarak, 

 http://www.43oh.com. 

 

http://www.43oh.com/


 
Şekil 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Sıkça Sorulan Sorular 

 

S: Backchannel UART’ı bağlayamıyorum, sorun ne olabilir? 

C: Şunları kontrol edin: 

 Ana cihazın terminal uygulamasıyla ve USCI_A1 ayarlarının baudrate‟leri uyumlu mu? 

 Jumper‟ların yerlerini kontrol edin. 

 RXD‟yi kontrol ederken, ana makineden veri gönderin. Eğer veriyi görmezseniz, ana cihaz 

tarafında bir sorun olabilir. 

 TXD‟yi kontrol ederken MSP430‟dan veri yollayın. Eğer veriyi görmezseniz, USCI_A1 

modülünde bir yapılandırma problemi olabilir. 

 Donanım akış diyagramını kullanmayı deneyebilirsiniz. 

 

S: Kart üzerindeki emülatör gerçekten açık-kaynak mı? Kendi emülatörümü oluşturabilir 

miyim? 

C: Evet, sizi oluşturmanız için destekliyoruz. Tasarım dosyaları ti.com‟dadır. 

S: Klavye demosunda ekranda gözüken karakterler neden doğru değil? 

C: Eğer klavyeniz farklı bölgesel ayarları kullanıyorsa, bazı karakterler değişik gözükebilir. 

 

S: ASCII roket simgesi neden doğru gözükmüyor? 

C:  

 Notepad++ kullanıyorsanız bazı sorunlar olabilir. Bunun yerine klasik Notepad uygulamasını 

kullanın. 

 Microsoft Word kullanıyorsanız, sabit bir yazı formatı kullanmaya dikkat edin. 

S: Kendi projemi driverlib kullanarak oluşturmaya çalıştım ancak şu uyarıyı aldım: “303-D 

typedef name has already been declared (with same type).” Bunu nasıl çözebilirim? 

 

 
C: Bu uyarı CCS v5.4‟te olabilir. Bu sorunu demoda çözmek için, TI, geliştirilmiş bir header dosyası 

projeye eklemiştir. Eğer başka bir projeyle çalışıyorsanız, msp430f5529.h dosyasını kendi projenize 

kopyalayın. 

 

S: MSP430 G2 LaunchPad’in üzerindeki soket sayesinde hedef aygıtı değiştirebiliyordum. 

F5529’da bu özellik neden yok? 

 

C: F5529 daha fazla seçenek sunar, bunun için daha fazla pinli bir aygıt kullanmalısınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Şematikler 

 

 
Şekil 40. Şematik 1 

 

 
Şekil 41. Şematik 2 

 



 
Şekil 42. Şematik 3 

 

 
Şekil 43. Şematik 4 


