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Programutveckling med ARM Cortex-M 

En guide för val av verktyg 

Henrik Steen Andersen, Nohau Danmark A/S 

 

Tanken med denna guide är att inspirera och förhoppningsvis hjälpa dig att få en översikt över några av de 

många alternativ finns idag, när du ska välja verktyg och mjukvarukomponenter för ett nytt inbyggt 

mjukvaruprojekt som bygger på ARM Cortex M. Mina personliga erfarenheter ligger till grund för de 

rekommendationer och förslag som du kan läsa om.   

 

Inledning 
Enligt beräkningar används en ARM Cortex‐M till 

mer än 95% av alla nystartade 

microcontrollerprojekt i Danmark. Cortex‐M är en 

populär arkitektur som det finns verktyg och 

mjukvarukomponenter till i alla prisklasser ‐ från 

"gratis" open‐source från chip‐leverantörer till 

"kom igång paket" med kommersiellt supportade 

lösningar. 

Det räcker ofta inte att bara hitta produkten med 

den bästa funktionaliteten för ditt projekt. 

Prissättningsmodeller och licensformer, 

tillsammans med projekt‐teamets storlek och 

integration med andra verktyg, är också 

avgörande vid utvärdering av vilken lösning som 

ger bästa funktionalitet, säkerhet och effektivitet 

för pengarna. 

Men vilken kombination är bäst? 

Inga företag eller projekt är identiska. Inte heller 

utvecklare är desamma. 

Behovet är olika när det gäller kvalitet, 

utvecklingstid, tillgängliga resurser och 

kompetenser. Men i slutänden, handlar det om 

att – ”så billigt som möjligt” – och inom de givna  

 

 

 

tidsramarna, skapa och sedan kunna underhålla 

ett program som uppfyller den önskade 

kvaliteten.  

"Så billigt som möjligt" betyder ‐ i detta 

sammanhang ‐ den lösning som betalar sig bäst 

över projektet/produktens livslängd om du 

regelbundet startar nya ARM Cortex‐M‐projekt. 

Det vill säga lösningens ”cost of ownership”. 

Denna guide begränsas till implementerings‐

verktyg (kompilatorer/debuggers) och 

middleware (RTOS, kommunikationsstackar, 

filsystem, GUI, DSP och andra bibliotek).  

Utanför ramen för denna guide ligger alla andra 

verktyg som kodanalys (statisk automatisk eller 

manuell granskning) unit test, systemtestverktyg, 

source control och management, continuous 

build systems, projektledning/colaboration 

(agile/waterfall...), modellerings‐ och 

kravhanteringsverktyg.  

Du bör dock vid val av utvecklingsverktyg 

säkerställa att de integrerar optimalt med dessa 

mer processrelaterade verktyg, som också 

avsevärt kan bidra till att förenkla 

utvecklingsprocessen och förbättra kvaliteten på 

din applikation. 
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CMSIS

Cortex Microcontroller Software Interface Standard (CMSIS) är en standard för alla producenter av  

Cortex‐M relaterade produkter (controllers, verktyg, middleware och applikationer). Standarden gör det 

möjligt att enkelt återvinna och dela kod över projekt, vilket minskar utvecklingstiden. CMSIS är INTE ett 

stort abstraktionslager som resulterar i onödig overhead, och det definierar inte periferienheterna. 

Med CMSIS får du på ett enhetligt sätt gränssnittet till perifera enheter, RTOS och middleware‐

komponenter från olika leverantörer. CMSIS består av flera element:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‐ CMSIS‐CORE: API för Cortex‐M processorkärna och perifera enheter, ett standardiserat gränssnitt för alla Cortex‐M‐kärnor. Det finns 

även SIMD‐inbyggda funktioner för Cortex‐M4, Cortex‐M7 och Cortex‐M33 SIMD (SIMD=Single Instrucktion Multiple Data, ex. 

många DSP‐instruktioner). 

 

‐ CMSIS‐Driver: Definierar ett generiskt drivrutinsgränssnitt för middleware, vilket gör att det kan återanvändas till olika styrenheter. 

API: n är RTOS‐oberoende och förbinder mikroprocessorns periferienheter med middleware, t.ex. kommunikationsstackar, filsystem 

eller grafiska användargränssnitt. Drivrutiner tillhandahålls vanligtvis av chiptillverkare. 

 

‐ CMSIS‐DSP: DSP‐bibliotek med över 60 funktioner för olika datatyper: Fix‐point, floating‐point, etc. Bibliotek finns tillgängliga för alla 

Cortex‐M‐kärnor. Implementeringar optimerade för SIMD instruktionsuppsättning är tillgängliga för Cortex‐M4, Cortex‐M7 och 

Cortex‐M33. 

 

‐ CMSIS‐RTOS v1: Gemensam API för realtidsoperativsystem och referensimplementering baserat på RTX (RTOS från KEIL/ARM). 

Portabelt interface som möjliggör att programkomponenter kan fungera med olika RTOS. 

 

‐ CMSIS‐RTOS v2: Utökar CMSIS‐RTOS v1 med stöd för ARMv8‐M‐arkitektur, skapande av dynamiska objekt, definitioner för multi‐

core‐system och binärt kompatibelt gränssnitt för anrop från ABI‐kompatibla kompilatorer (ABI = Application Binary Interface, 

definierande parameteröverföring och anropsfunktioner). 

 

‐ CMSIS‐Pack: Beskriver i en XML‐baserad "PDSC‐fil” användar‐ och komponentrelaterade delar av en filsamling (sk. "Software Pack"), 

t.ex. källkod, sidhuvud och biblioteksfiler, dokumentation, Flash programmeringsalgoritmer, källkodsmallar och exempelprojekt. 

Utvecklingsverktyg och ex. webb/nätverkskomponenter använder mjukvarupaket och PDSC‐filer för att paketera enhetsparametrar, 

software‐komponenter och konfigurationer för utvärderingskort. CMSIS‐komponenterna själva levereras också i form av Software 

Packs. 

 

‐ CMSIS‐SVD: System View Description till periferienheter på controllern. Beskriver perifera i en XML‐fil och kan användas för att 

skapa perifert medvetenhet i debbugger‐ eller header filer med periferi‐register och interrupt‐definitioner. 

 

‐ CMSIS‐DAP: Debug Access Port. Standardiserad firmware för att skapa en debug‐modul som kopplar till CoreSight Debug Access 

Port. CMSIS‐DAP distribueras som ett separat paket och lämpar sig för integration på utvärderingskort.  
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Fig. 1. 

Utvecklingsverktyg och middleware 

Det finns många verktyg för Cortex‐M software 

utveckling. Vi tittar här på C/C ++ kompilatorer, 

debuggers och middleware. Slutligen, en kort 

genomgång av några integrerade miljöer som kan 

innehålla allt detta. 

Kompilatorer 

Kompilatorn är förmodligen ett av de viktigaste 

verktyg du behöver, det är ett ”must have tool”, 

som många väljer att nedprioritera i projektet. 

Kompilatorer kan grovt delas in i tre kategorier: 

gratis/open source, supportad open source och 

de kommersiella. 

Open Source 

GCC‐kompilatorn (GNU Compiler Collection) är 

den vanligaste open source kompilatorn. Den har 

blivit populär, särskilt genom applikationer för 

Linux‐applikationer där den är standard. Det är 

inte den bäst kodoptimerande kompilatorn, 

varken när det gäller hastighet eller 

minneskonsumtion (Flash eller RAM) och 

byggtiden är relativt lång. Men den gör inte fel 

och det finns en stor "community" för stöd om du 

förstår hur du ska navigera där. 

 

Allt tyder på att GCC under de närmaste åren 

kommer att tappa mark till CLANG, en compiler‐

frontend byggd på LLVM, som har en modernare 

kompilator‐infrastruktur (backend). LLVM stod 

ursprungligen för Low Level Virtual Machine, men 

är i själva verket inte längre en virtuell maskin, 

utan ett kompilatorramverk som genererar en 

tillfällig, arkitekturoberoende, "bytekod" som 

analyseras och optimeras för att därefter 

omvandlas till maskinkod. Fördelen med detta 

koncept är att det är modulärt och andra verktyg 

kan integreras på olika nivåer. 

Med andra ord är en kompilator inte bara ett 

verktyg för att generera så liten och så snabb kod 

som möjligt. En dålig eller kanske inte så modern 

kompilator kan störa andra kvalitets‐ och 

prestandaoptimeringsverktyg. 

Open source‐kompilatorer som GCC och CLANG/ 

LLVM hämtas vanligtvis i respektive forum on‐

line. Det är också genom dessa forum du normalt 

får support om du har frågor eller vill ha hjälp. 

Om du hittar buggar måste dessa också 

rapporteras här. De frivilliga ”contributors" som 

hanterar releaserna analyserar och prioriterar 

sedan felrapporterna.  
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Kommersiellt supportad open source 

Om du vill komma igenom denna process lite 

lättare, kan du välja ett av de många alternativ 

baserad på en kommersiellt stödd open source 

lösning. Till exempel, CrossWorks (Rowley), 

TrueStudio (Atollic) och Embedded Studio ger ett 

brett stöd för Cortex‐M‐controllers för relativt 

små initialkostnader. På samma sätt erbjuder 

nästan alla chiptillverkare utvecklingskit för att 

göra det så enkelt som möjligt att starta upp med 

enbart dina controllers. Exempel är Atmel Studio 

(Atmel), LPCXpresso (NXP, Previous Code Red), 

CodeComposer Studio (TI), med flera. 

De är oftast baserade på GCC ‐ men sällan den 

senaste versionen ‐ och chipleverantörerna 

stöder bara sina egna controllers, men det är 

lättare att få stöd än om du själv laddar ner open 

source verktyg. 

Chipproducenternas kompilatorer levereras 

vanligtvis i IDE (vanligtvis Eclipse‐baserad) 

tillsammans med andra konfigurationsverktyg för 

sina specifika chips. Dessa konfigurationsverktyg 

kan till och med vara mycket sofistikerade, till 

exempel Cube från ST Microelectronics. De är 

vanligtvis gratis eftersom de i allmänhet är ett 

marknadsföringsverktyg. Nackdelen med dem är 

att du inte kan vara säker på om dessa verktyg 

finns kvar om några år. 

Kommersiella kompilatorer 

Omvänt är det med de kommersiellt tillgängliga 

kompilatorerna från exempelvis IAR, Green Hills 

och Keil/ARM. De stöder ofta styrenheter från 

alla leverantörer och fokuserar på att göra den 

optimala kompilatorn. De stasar på att få 

kompilatorn godkända för säkerhetskritiska 

applikationer, och utarbetar kvalitetshandböcker 

som kan användas i en eventuell 

certifieringsprocess. De tävlar om att göra den 

mest optimala koden och skiljer sig marginellt i 

detta avseende. 

Keil ägs 100% av ARM. Keils/ARMs lösningar 

skiljer sig från chiptillverkare genom att vara ett 

separat affärsområde vid ARM, och de syftar till 

att stödja ARM‐baserade controllers från alla 

chiptillverkare på marknaden. Som en del av ARM 

följer de naturligtvis CMSIS‐standarden och är 

bland de första som stöder nya CPU‐kärnor som 

ARMv8‐M. De levererar både sin klassiska 

kompilator (ARM Compiler 5) som har utvecklats 

under de senaste 30 åren, och en ny LLVM‐

baserad version (ARM Compiler 6) i kombination 

med egna bibliotek (Microlib) och optimeringar 

för ARM‐arkitekturen. I fig. 2 kan du se 

skillnaderna i prestanda och footprint mellan den 

nya och ARM: s klassiska kompilator jämfört med 

GCC:                                           

 

Fig. 2.  AC6‐LTO är den nya LLVM‐baserade ARM‐kompilatorn 6 med Link Time Optimization.
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När du väljer en kompilator bör du överväga om 

det gäller ett enda projekt eller om det är ett 

verktyg för många efterföljande projekt. 

Projektets varaktighet och produktens livslängd 

är viktiga. Skulle produkterna behöva certifieras, 

är det också värt att överväga var man ska ta 

kostnaden för verktygsverifiering samt om du vill 

använda controllers från flera leverantörer på 

kort eller lång sikt. 

Debugger  

Utrustningen för felsökning för inbyggd 

programvara består av tre delar. Debugger‐

programvaran på PC, debugger‐modulen 

(wiggler‐kablar, JTAG / SWD och tracemoduler 

etc.) och OnChip‐debuggerfunktionalitet, vilket 

det finns riktigt mycket av på en Cortex‐M i den 

så kallade CoreSight‐modulen. 

CoreSight 

CoreSight‐debuggerkonceptet, som ARM 

erbjuder chip‐producenter, kan implementeras 

lite olika från chip till chip eftersom det beror på 

önskad funktionalitet, tillåten 

strömförbrukning/kiselyta, och kostnad. 

I fig. 3 ses en typisk Coresight‐konfiguration i en 

MultiCore SoC med 2 ARM‐kärnor och en DSP. De 

flesta Cortex‐M‐mikrokontroller har bara en 

processorkärna med ETM (Embedded Trace 

Macrocell). M0 och M0+ varianter har vanligtvis 

inte ETM. ETM är en hårdvarumodul som samlar 

och vidarebefordrar programflödesinformation i 

realtid. För Cortex‐M kompletteras ETM med en 

Data Watch och Trace Unit (DWT), som samlar in 

och sänder information om Data Trace (läsning 

och skrivning av data) samt eventuell PC‐

sampling, avbrottsinformation m.m. för att kunna 

göra t.ex. prestanda‐profilering. Denna trace 

information kan sedan sändas ut via Serial Wire 

Utgång, SWO, eller en 4 bitar bred trace‐port, 

TPIU, som också har den nödvändiga 

bandbredden för fullständig program‐trace från 

ETM modulen. Dessutom har Cortex‐M en ITM‐

modul, Instrumentation Trace Macrocell, som kan 

användas av applikationen somen typ av "printf  

 

Fig. 4 

Fig. 3 

debugging", där systeminformation kan mailas 

via skrivning i dedikerade register. Denna 

systeminformation är också tillgänglig för 

debuggern via Traceport eller SWO. Detta sparar 

dig en UART, och du slipper instrumentera koden 

vilket skulle påverka realtidsprestanda. Se fig. 4  

För grundläggande felsökning kan de flesta 

controllers välja något av interfacen JTAG eller 

SWD (Serial Wire Debug). JTAG är bäst om du 

önskar daisy chain‐ koppla komponenter på 

target för multicore‐debugging eller för hw‐test 

(boundary scan). 

CPU 

ETM DWT 

ITM 

TPIU SWV

Trace Data     4 Trace Clock Serial Wire Output
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SWD kan endast användas för en kärna och 

använder färre signaler och därmed en mindre 

kontakt, som inkluderar SWO. 

SWO är endast tillgängligt om du väljer Serial 

Wire Debug, SWD. Trace‐data (programflödet 

från ETM), som sänds via TPIU, kan kombineras 

med både JTAG och SWD. 

VIKTIGT: Seriell Wire Output kan inte 

kombineras med JTAG. 

De två rekommenderade felsöknings‐

anslutningarna/pinouts ses i fig. 5 och i fig. 6. 

SWO kan betraktas som ett en‐bits trace 

interface, och kan användas för data‐trace eller 

förenklad statistisk programprofilering. För att 

kunna utnyttja ETM‐trace, vilket är information 

om programflödet samlat i realtid, krävs en 

tracebuffert. Vissa controllers har en OnChip‐

tracebuffert. Den kan implementeras på flera 

sätt. Den så kallade ETB (Embedded Trace Buffer) 

har några kilobyte dedikerat minne på chippet, 

vilket kan användas för enkel post mortem 

analys. MTB, Microtrace Buffer, som vanligtvis 

används på Cortex‐M0 och ‐M0 + (och 

förmodligen i framtiden M23 och M33) använder 

vanligt OnChip SRAM. Användaren måste alltså se 

till att tillräckligt med minne är allokerat och att 

applikationsdata inte kan skrivas över. Data 

utmatas via JTAG/SWD efter avslutad insamling 

och för vidare analys av debugger‐programvaran 

på PCn. 

 

Fig. 5 

 

 

 

Vill du ha större trace‐buffertar för att t.ex köra 

code coverage och avancerad statistisk analys, 

krävs en mycket större och därför extern trace‐

buffert. Den kan placeras i debug‐proben eller på 

datorn. 

Debugger SW  

Precis som med kompilatorer finns det open 

source, kommersiellt stödd open source och 

kommersiella debuggers. Återigen domineras 

open source helt av GDB (GNU DeBugger). GDB 

härstammar från Linux‐världen, där den 

fortfarande är den mest använda för felsökning. 

Den använder en övervakningskod på target för 

att starta och stoppa olika tasks och trådar, 

inspektera variabler etc. GDB kommunicerar med 

target i denna konstellation vanligtvis via en 

nätverksanslutning eller bara en enkel UART. 

För non‐intrusive debugging är denna lösning inte 

tillräckligt bra, utan då krävs en debugger‐modul. 

Då kan du använda en Segger J‐LINK för GDB på 

Cortex‐M, som finns i flera varianter. Med Segger 

J‐LINK kan du använda både SWD / SWO och 

JTAG. Läs mer om debug‐probar längre fram.  

 

 

Fig. 6 
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Microsoft har gjort det möjligt att använda deras 

mycket professionella IDE inklusive debugger 

med tredjeparts debug‐probar, t.ex. Segger JLINK. 

Den övergripande funktionaliteten för denna typ 

av uppsättningar är en växelverkan mellan HW‐

drivrutinen som tillhandahålls av probe‐

tillverkare och funktionaliteten för debug‐

programvaran. En Segger JLINK kan till exempel 

hämta ”non‐intrusive” realtidsdata via DWT. Men 

det går inte att visa informationen i GDB eller MS 

VS på ett informativt sätt. 

Dessa lösningar är absolut rimliga för priset. De 

klara de mest elementära funktionerna (ladda 

ned kod, starta och stoppa programkörning, 

singelstep, ställa in enkla program‐breakpoints 

och inspektera variabler), men du står ensam 

med problemen om debug‐konfigurationen inte 

fungerar som förväntat. 

Liksom med kompilatorerna finns det också 

debug‐lösningar som tillhandahålls av chip‐

producenter ‐ oftast som en del av deras 

integrerade utvecklingkit för enbart deras 

controllers. Förr gjorde chip‐producenterna sin 

egen debugger, men över tid lyckade de inte 

underhålla produkterna eftersom det inte är 

deras kärnverksamhet. Numera köper de in en 

billig kommersiell eller open source produkt och 

lägger den i sin egen verktygsvit. 

Exempel på detta är Freescales Codewarrior, som 

plötsligt ersattes av open source‐alternativ, eller 

NXP, som tillhandahöll Code Red och gjorde 

LPCXpresso. Alla är riktigt bra verktyg, men det 

finns en osäkerhet när det gäller support och 

framtida underhåll. Det är rättvist att nämna att 

det också finns chip‐tillverkare som TI (Code 

Composer Studio), som har behållit och supportat 

sin utvecklingsplattform över tiden, men 

gemensamt för alla är att de bör betraktas som 

verktyg som gör det enkelt för DERAS kunder att 

få igång en enkel applikation och sedan välja 

deras controller. 

 

Ingen av lösningarna från open source eller chip‐

tillverkarna har dock något användarvänligt 

gränssnitt för att visa programflödet (ETM‐trace). 

Kommersiellt tillgängliga debuggers är nästan 

alltid kopplade till en kompilator. Ledarna är 

KEIL/ARM, Green Hills och IAR. De gör också sina 

egna debug‐probar. 

   

Fig. 7 
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Green Hills har en High‐End/High‐Price/High‐

Quality verktygskedja, speciellt riktad till 32 och 

64‐bitars arkitekturer (ARM Cortex‐A, PowerPC 

..). Det är en ganska stängd miljö och det är inte 

meningsfullt att kombinera din debugger med 

andra verktygskedjor. Massor av debug‐ 

funktionalitet. Bra men väldigt dyrt.  

 

IAR största styrka är en bra kompilator och att 

deras tool‐chain kan fås för en mängd olika 8‐, 

16‐ och 32‐bitarsarkitekturer, det ger ett 

enhetligt gränssnitt för företag med de behoven. 

Debug‐programvaran är funktionellt över 

genomsnittet med stöd för enkel realtids‐trace 

genom en egen debugger , I‐jet. 

KEIL/ARM är nästan 100% fokuserad på ARM och 

bör betraktas som industristandard för 

kompilatorer och debuggers till Cortex‐M. 

Funktionellt är Keil´s debugger i linje med IAR´s, 

men med bättre trace‐funktionalitet, och med 

möjlighet att streama trace‐data till datorns 

hårddisk, vilket möjliggör full code coverage 

analys vid kontinuerlig test. Keil kan även leverera 

sin egenutvecklade middleware stack, med 

"hooks" så debuggern har goda möjligheter att 

följa status på stacken. Se till exempel bilden med 

systemanalysatorn i Fig. 7, med task‐byte och 

interrupt som visas tillsammans med momentan 

spänning och strömförbrukning. 

Lauterbach gör uteslutande debuggers. De stöder 

nästan alla arkitekturer och är oberoende av 

kompilatorer och chipleverantörer. Deras 

debugger‐system, Trace32, kan förmodligen 

betraktas som "kungen". Den har ett renommé 

att kunna göra allt som är möjligt. Den största 

fördelen är att data kan presenteras på många 

sätt, vilket kan spara ovärderlig tid. Priserna 

börjar vid cirka 45kkr för JTAG/SWD systemet och 

kan utökas till kompletta system med 

realtidstrace, logikanalysator och mätningar av 

strömförbrukning, för upp till 100‐200kkr. 

 

Men eftersom marknaden för Cortex‐M är så 

stor, har Lauterbach gjort en kompakt enhet 

kallad μTrace för Cortex‐M, som har funktioner 

som i de stora dyra systemen. 

μTrace kostar under 25kkr. Med μTrace finns det 

fullt stöd för ETM‐Trace och naturligtvis både 

JTAG och SWD/SWO. Trace‐data (både ETM, ITM 

och data från DWT) kan lagras i den inbyggda 

bufferten på 250MByte eller streamas till datorns 

hårddisk. Med hjälp av det så kallade "Context 

Tracking System" kan den återskapa hela 

kontexten för target vid en viss tid baserat på den 

inspelade informationen. Det är därför möjligt att 

felsöka i historiska data. Det vill säga att du kan 

singelstega (framåt och bakåt) och titta på 

variabler och minnesinnehåll, trots att 

styrenheten inte har överfört denna data under 

körningen. Detta är unikt och extremt 

tidsbesparande vid komplexa problem. Code 

Coverage kan givetvis visas i debug‐gränssnittet, 

men kan även exporteras för användning i t.ex 

rapporter för certifiering. 

μTrace för Cortex‐M är en mycket avancerad 

debugger för en ganska liten peng. Se fig. 8 

Debug‐enheter 

Det finns ett brett utbud av debug‐moduler. De 

kallas också debug‐probar, wiggler‐kablar, etc. 

Väljer du en kommersiell debug‐programvara 

från t.ex. Keil, IAR eller andra, är det självklart 

också att använda deras tillhörande debug‐

hårdvara, dvs IARs I‐jet, Keil ULINK eller 

naturligtvis Lauterbachs μTrace  

Hösten 2017 lanserade KEIL/ARM sin ULINKplus 

(se figur 9), som är galvaniskt skild från target, 

har analog och digital IO för teständamål, och kan 

kontinuerligt mäta energiförbrukningen i target. 
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Återigen är det här ett exempel på hur du kan 

spara tid och pengar genom att spendera lite mer 

från början och täcka helt andra uppgifter, än vad 

en billigare wiggler‐kabel kan göra. 

Om du väljer GDB eller Microsoft‐lösningen väljer 

du vanligtvis Seggers JLINK, som är tillgänglig i 

många variationer med och utan trace. Den har 

nästan blivit en industristandard eftersom Segger 

gör drivrutiner för praktiskt taget alla debug‐

programvaror. 

Chip‐tillverkarna har också egna JTAG/ SWD‐

prober, t.ex. NXP: s LPCLINK 2, eller ST 

Microelectronics ST‐link. De baseras ofta på ARM 

CMSIS‐DAP, som erbjuder grundläggande 

funktionalitet. De brukar inte ha SWO och aldrig 

ETM‐trace, och är mestadels avsedda att 

användas med egna prototypkort. Några, som 

t.ex. LPCLINK2 är faktiskt ett prototypkort som 

utvecklats av Embedded Artists. 

Vid val av debug‐probe behöver du fundera på 

vad du egentligen behöver. Alla prober kan ladda 

ner applikationer och användas av single‐

stepping. Brytpunkter kan givetvis också 

hanteras. Vissa stöder även SWO och ETM. Här är 

det väldigt viktigt att titta på den maximalt 

tillåtna Trace‐clock frekvensen, eftersom den lätt 

kan bli en flaskhals.  

Flaskhalsen kan också ligga mellan debug‐proben 

och trace‐bufferten. Några versioner av 

debuggerprobers har inbyggd trace buffert 

(Segger J‐Trace och IAR I‐jetTrace, Lauterbach 

μTrace). Medan andra t.ex. Keil ULINKpro 

streamar till datorns hårddisk. När du streamar 

direkt till hårddisken förväntar man sig kanske att 

det krävs en snabbare anslutning än till exempel 

USB2, men så enkelt är det inte. Keils ULINKpro 

använder USB2 som först komprimerar data och 

därefter extraheras på datorn, vilket minskar 

behovet av bandbredd.  

Lauterbach använder USB3, komprimerar en stor 

intern buffert för topplastavlastning. Segger har 

varianter med antingen USB2 eller Ethernet, men 

stöder för närvarande inte streaming. 

 

Fig. 9 

Det finns alltså mycket att ta hänsyn till och 

överväga vid valet av verktyg. Det är lätt att välja 

den billigaste lösningen, men det finns en 

anledning till att de dyrare kostar mer. Önskar du 

t.ex. utföra prestandaprofilering på applikationen 

eller på task‐nivån med hjälp av PC‐sampling ‐ 

som stöds av chippen – som skickas via SWO, så 

att du får det mest exakta resultatet genom att 

låta chippen tidstämpla varje sample (av Program 

Counter). Med denna interna tidsstämpel 

fördubblas mängden data som ska skickas ut, 

vilket begränsas med de billiga lösningarna med 

låg bandbredd. En högre samplingsfrekvens 

kommer givetvis även att resultera i mer exakt 

profilering.  

Du kan stänga av den interna tidsstämpeln, men 

då krävs det att debug‐proben kan göra 

tidsstämpla istället. Detta kan sällan de billiga,och 

det blir ännu svårare om den samplade datan 

kombineras med annan data, t.ex. ITM‐data från 

applikationen. I sådana fall är det en stor fördel 

att tillverkaren av debug‐programvaran också gör 

debug‐proben.  

Av samma anledning kommer sådana mätningar 

inte att vara lika korrekta eller möjliga alls med 

en GDB‐debugger tillsammans med en ST Link 

eller liknande.  
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Fig. 10 Exempel på presentation av tracedata i Lauterbach‐debugger.

Middleware och RTOS 

Middleware är en allmän term för RTOS, 

protokollstackar, filsystem, GUI bibliotek, 

krypteringsalgoritmer, etc., vars funktionalitet 

typiskt är annat än din applikations primära 

uppgift (mätningar, analyser, kontroll, etc), utan 

snarare har en form för att underlätta för 

applikationen. 

Det lönar sig inte att uppfinna hjulet igen, och det 

skulle förlänga utvecklingstiden att utveckla egna 

sw‐stackar, eftersom komplexiteten hos dessa 

komponenter ofta är mycket hög. Tänk till 

exempel en inbyggd applikation med RTOS, en 

webbserver, IP‐stack och pekskärm! 

Middleware är också tillgänglig som "gratis" open 

source eller kommersiellt licensierad. De 

kommersiella produkterna kan typiskt förvärvas 

och licensieras på olika sätt. Priset kan vara 

royalty baserat, dvs. per enhet som produceras 

eller per projekt/produkt eller per utvecklare. 

Varje leverantör har sina pris‐/licensmodeller. 

Vanligtvis lönar det sig ännu mer med 

kommersiell middleware än för 

utvecklingsverktyg, jämfört med motsvarande 

produkter med open source, eftersom det kan ta 

mycket lång tid att integrera och porta open 

source middleware. Du kan spara ännu mer tid 

genom att välja middleware från samma 

leverantör då dessa komponenter blir mycket 

enklare att konfigurera och integrera. 

  

RTOS 

Ett Realtids Operativsystem, RTOS, löser många 

realtidsproblem (tidsdelning, kommunikation, 

delning av resurser etc.) samtidigt som 

applikationen kan struktureras så att det framtida 

underhållet underlättas. 

Den vanligaste använda RTOS för Cortex‐M är 

FreeRTOS tätt följd av Micrium μCos, KEIL/ARMs 

RTX, Seggers embOS med flera i samma kaliber. I 

de flesta tillämpningar kommer det att vara 
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ganska irrelevant vilket av dem du väljer – rent 

funktionellt. Du bör dock välja en RTOS med 

CMSIS API. 

De flesta RTOS‐producenter har också ett antal 

middleware‐komponenter. Det är därför snarare 

dessa komponenter som kan vara den avgörande 

faktorn för vilket RTOS du ska välja, men det är 

också viktigt att debuggern har stöd ‐ så kallad 

”kernel awareness” ‐ för valt RTOS. 

Lauterbach μTrace för Cortex‐M, har ”kernal 

awareness” för mer än 40 RTOS för ARM. Keils 

debugger stöder självklart Keil RTX (även 

tillgänglig som open source), men också 

FreeRTOS. Att välja RTOS och debugger från 

samma leverantör kan underlätta felsöknnig. Keil 

har till exempel implementerat en så kallad 

”System and Thread Viewer”, som på en Cortex‐

M "non‐intrusive" i realtid utläser och 

presenterar status för middleware som t.ex. RTOS 

och nätverksstackar. 

Om du har större security eller safety‐krav och 

därför använder Cortex‐M33, som har ARMs 

TrustZone‐teknik, är Keil RTX2 det rätta valet. 

Detta RTOS stöder säker kommunikation mellan 

säkra och oskyddade program som körs på 

samma CPU‐kärna. Det finns andra så kallade 

Secure RTOS som stödjer ARM TrustZone, men 

ännu inte för Cotex‐M33, där microcontrollern 

knappt är tillgänglig i skrivande stund (oktober 

2017). 

Middleware‐stackar 

Att välja RTOS är en sak, och ovanstående förslag 

kommer att kunna möta praktiskt taget alla 

funktionella krav för nuvarande Cortex‐M‐

projekt. Annat är det fallet med de andra 

middleware‐komponenterna, där spridningen i 

funktionalitet, kvalitet och prestanda är större.  

De vanligaste middleware‐komponenterna är 

TCP/IP (och andra) nätverkskomponenter, USB‐

Host och ‐Device, filsystem, grafikbibliotek, samt 

kommunikations‐ och säkerhets‐programvara. 

Det skulle vara för omfattande att här göra en 

djupgående beskrivning av alla tillgängliga 

middleware‐komponenter och jämföra för‐ och 

nackdelar. Istället beskriver jag kortfattat de 

kompletta middleware‐stackarna från KEIL/ARM 

och Segger samt en allmän beskrivning av de 

stackar som chip‐producenter kan leverera. 

Middleware‐stackar från chip‐tillverkarna 

Precis som med kompilatorer, tillhandahålls 

programvarustacken av chip‐tillverkare för att 

deras kunder enkelt ska komma igång med 

evaluering av hårdvara och få testat detta i olika 

uppsättningar och applikationstyper. De levereras 

ofta med färdiga programexempel till specifika 

evaluation boards ‐ både egna och tredjeparts. 

Stackarna är baserade på open source och 

operativsystemet som medföljer är ofta 

FreeRTOS, vilket förklarar dess utbredning. När 

du först har "lekt" med FreeRTOS och gjort några 

testprogram, är det lätt att bara fortsätta. Det är 

mer sällan att man fortsätter med resten av 

middleware‐komponenterna. Det beror 

förmodligen på den osäkerhet som är förknippad 

med att basera sin kommersiella tillämpning 

(företagets framtida inkomster) i någon 

programvara med mycket blandat ursprung och 

begränsad möjlighet till support och 

uppdateringar. Chip‐tillverkare vill naturligtvis ge 

ett så komplett paket med så hög kvalitet som 

möjligt, men deras huvudsakliga fokus är att sälja 

så många controllers som möjligt. Därför finns 

det ofta mer betoning på hur man ska komma 

igång med snabbt, snarare än att kontinuerligt 

optimera funktionalitet och robusthet. 

Ett bra exempel är STMicroelectronics, som har 

gjort verktyget STM32Cube innehållande 

konfigurationsverktyg, STM32CubeMX och 

middleware ”STM32Cube embedded software 

libraries”. Konfigurationsverktyget är mycket 

avancerat och genererar C‐kod från grafiska 

wizzards där du kan definiera pin multiplexering 

och konfiguration av kringutrustning och 

middleware från bibliotek och mycket mer. 

Biblioteken innehåller förutom middleware 
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komponenterna också HAL (Hardware 

Abstraction Layer) så det är lätt att flytta program 

från en STM‐controller till en annan. Den 

genererade uppstarts‐ och konfigurations‐koden 

kan enkelt exporteras till en professionell 

utvecklings‐IDE, till exempel Keil MDK‐ARM. 

Andra leverantörer såsom Cypress och NXP har 

liknande verktyg och middleware bibliotek. 

Gemensamt för dem alla är att de är riktade mot 

leverantörens egna chips. 

Segger 

Segger är känt för sina debuggers i JLINK‐familjen, 

men har efterhand etablerat sig som en av de 

ledande leverantörerna av middleware. Seggers 

utbud av middleware är väldigt brett. 

Nätverksstacken är till exempel tillgänglig i två 

utgåvor, embOS/IP Base och embOS/IP Pro. 

Dessutom finns det flera tillägg. De flesta  

middleware‐komponenterna kan köras både 

under egna RTOS, embOS, med andra RTOS eller 

helt utan RTOS. Förutom de vanligaste 

komponenterna levererar Segger flera 

säkerhetsrelaterade paket för kryptering och 

skydd mot produkt‐kloning, samt för säkra 

mjukvaruuppdateringar. Ett stort antal 

komponenter riktar sig till IoT‐enheter, t.ex. 

MQTT‐klient samt Wifi och GPRS‐gränssnitt. 

Allt är skrivet i C‐kod (som kan köpas till) och kan 

överföras till praktiskt taget alla CPU‐arkitekturer. 

Priserna hittar du längre ner och mjukvaran kan 

licensieras för flera modeller som passar projekt 

och företag av alla storlekar.

Fig. 11 

 

Keil/ARM 

Keil's middleware stack består av RTOS, 

nätverkskomponenter, filsystem, GUI‐

programvara, USB‐host och USB‐enhet. De flesta 

är gjorda specifikt för Cortex‐M, medan GUI‐

biblioteken faktiskt är Seggers emWin. Dessutom 

ingår även vissa IoT‐komponenter som t.ex. mbed 

TLS SSL/ TLS‐krypteringsfunktionalitet och mbed  

 

 

Client, vilket är MQTT‐gränssnittet till molnet i en 

IoT‐applikation. Denna middleware ingår som en 

del av paketen MDK‐ARM‐Plus och MDK‐ARM 

Professional (se figur 11 vilka komponenter som 

ingår i de specifika versionerna av MDK‐ARM). 
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Som ett resultat av att middleware följer med 

utvecklingspaketet är det licensierat endast per 

användare dvs. att det kan användas i alla projekt 

och produkter i obegränsat antal ‐ inga royalties. 

Konfigurationen sker via grafiska wizzards i IDE 

och det är faktiskt möjligt att ha sin egen 

plattform med RTOS, nätverk, filsystem och 

webbserver på benen på mindre än en arbetsdag. 

Alternativet till de tre ovan nämnda lösningarna 

(middleware från chip‐producenter, Segger och 

Keil/ARM) är naturligtvis även att hitta open 

source komponenter och pussla ihop dem efter 

behov. Detta ser från början ut som en billig 

lösning, men blir minst lika dyr som kommersiella 

lösningar, då så mycket mer tid krävs för 

portering, konfigurering och underhåll. En annan 

lösning kan givetvis också vara en kombination ‐ 

till exempel ett Keil‐kit kompletterat med Seggers 

emSecure och emLoad för säker firmware‐

uppdatering. 

Utvecklingskit 

Det finns flera alldeles utmärkta Utvecklingskit, 

lsom vanligtvis består av en IDE (Integrated 

Development Environment) med projekt‐

hantering build tools (kompilator, linker, LIBs..), 

debugger (simulator‐/eller targetdebugger) och 

vissa kan även inkludera middleware‐stackar och 

evaluation‐boards.  

Det vanligaste i Skandinavien är KEIL/ARM (MDK‐

ARM μVision), IAR (Embedded Workbench), 

Segger (Embedded Studio). Andra som jag inte 

ser så ofta är Green Hills (Multi), Rowley 

(Crossworks) och Atollic (TrueSTUDIO).  

Du kan bedöma ett utvecklingskit baserat utifrån 

många olika kriterier. I de föregående avsnitten 

beskrivs delkomponenterna medan jag inte 

nämnt själva IDE. Det är emellertid oftast 

subjektiva preferenser och vanor som avgör om 

du gillar ett användargränssnitt, men det borde 

vara ett krav att det är möjligt att integrera med 

externa verktyg, till exempel versionshantering, 

konfigurationshantering, continuous build 

system, testverktyg (dynamiska och statiska). 

Microsoft (Visual Studio) och IBM (Eclipse) har 

släppt sina IDE som open source. Eclipse är 

förmodligen det vanligaste. Detta gäller även för 

de flesta chip‐producenternas IDE. 

Green Hills Eclipse‐baserade Multi finns med en 

mängd middleware och avancerad 

debugfunktionalitet, men det är normalt för dyrt 

bara för Cortex‐M projekt, och det är en mycket 

sluten miljö. 

Lösningarna från Atollic och Rowley kan 

karakteriseras som GCC/GDB‐baserad öppen 

källkod med kommersiellt stöd, och hör därför till 

lågkostnadssegmentet. Emellertid är debugger‐

delen av dessa kit till stor del egenutvecklad. För 

priset är de utmärkta, och det kommersiella 

stödet minskar osäkerheten vid användning av 

öppen källkod. Rowley har även utvecklat sina 

egna runtime‐bibliotek, vilket resulterar i bättre 

prestanda än den vanliga GCC‐kompilatorn, 

liksom ett Visual Studio‐liknande IDE. Inget av 

dessa två kit innehåller, eller kan levereras med 

middleware. 

Seggers Embedded Studio motsvarar Rowleys 

CrossWorks och debuggern är densamma. 

Embedded Studio skiljer sig emellertid väsentligt, 

eftersom den kan fås med Seggers middleware, 

vilket då stöds och blir enkelt att integrera i 

projektet. Standardversion för Cortex‐M utan 

middleware kostar cirka 9 kkr. Pro‐versionen 

innehåller RTOS, filsystem, GUI‐Libs, 

nätverksstackar, usb‐host och ‐slave, J‐link debug‐

probe och ett utvärderingskort kostar cirka 90kkr. 

Priserna är per användare, men det finns andra 

licensieringsmodeller. 

IAR Embedded Workbench för ARM har sitt 

egenutvecklade IDE. Det är inte ett billigt verktyg, 

men kvaliteten är på kompilatorn är en av de 

bästa på marknaden. IAR har inte eget RTOS eller 

middleware, men de flesta middleware‐

leverantörer har gjort portaler och exempel till 

IARs kompilatorer ‐ inklusive Segger. 

Keil/ARM Development Kit MDK‐ARM har sitt 

egen utvecklade IDE som heter μVision. Det 

påminner om Visual Studio och har liknande 
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funktionalitet. Den finns i flera varianter, av vilka 

Plus och Pro‐utgåvorna är inklusive middleware 

(se fig. 11). Allt är utvecklat av ARM för ARM‐

arkitekturer. Priset för en MDK‐ARM‐Professional 

med all middleware är cirka 85 kkr. Detta 

inkluderar också ett så kallat Safety Qualification 

Kit. Kompilatorn samt några av middleware‐

komponenterna är godkända av TüV för 

användning vid utveckling av säkerhetskritisk 

programvara. Därför finns det också möjlighet till 

långsiktigt underhåll, där specifika versioner av 

komponenterna underhålls.  

Den största fördelen med MDK‐ARM‐paketen är 

dock det konsekventa utnyttjandet av CMSIS‐

konceptet samt inbyggda grafiska konfigurations‐

wizzards. Detta förkortar starttiden med flera 

veckor, vilket är speciellt intressant om du har 

många projekt. 

Keil har många evalutation‐boards och debug‐

prober, de ingår inte i priset, men är relativt 

billiga. Den senaste debug‐proben heter 

ULINKplus. Den har ett galvaniskt skilt JTAG/SWD‐

gränssnitt och ytterligare I/O‐signaler för 

användning under test och inte minst stöd för 

kontinuerlig effekt/strömförbrukning. 

Så vad ska du välja? 

Varje projekt och företag har egna krav och 

budgetar. Även utvecklares kompetens, preferens 

samt resurser spelar in vid val av verktyg. De olika 

leverantörernas licensmodeller och hur licenser 

hanteras är också viktiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tre viktiga parametrar: Kvalitet, Effektivitet och Kostnad. Om du ändrar en av de tre parametrarna påverkar 

det de andra två. 

 

 

 

   

Effektivitet 

Kvalitet 

Omkostnader 
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Nedan följer några olika lösningar och scenarier. Det antas att en eller flera middleware‐komponenter 

behövs. 

1. STM32Cube med ST Discovery Eval Board (on Board CMSIS DAP debuggerprobe), Pris: <1 kkr. 

Till exempel för tester eller liknande intern användning, till exempel produktion eller testsetup. 1 

utvecklare. 

 

2. Open source compiler och middleware med Lauterbach uTrace för Cortex‐M. 25 kkr per person. 

För företag med relativt få årliga projekt och open source‐kultur och kunskap. Förvänta en längre 

starttid och mer resurser för framtida underhåll. Mer än 3 utvecklare, eftersom den resurskrävande 

uppstarten normalt utförs av 1 person ‐ detta minskar kostnaden per användare. 

 

3. Keil MDK‐ARM‐Professional inkl. ULINKplus. 90 kkr per person. 

För företag med få utvecklare och flera årliga projekt med lång produktlivstid. Enkel och snabb 

igångsättning av projekt. Licenser är per person (inte per produkt), så det går att göra många 

produkter i stora delar utan extra kostnader. Även för projekt med certifieringsbehov. Oftast färre 

än 4 utvecklare. 

 

4. En Keil MDK‐ARM‐Professional flytande licens per 5 utvecklare inkl. en Lauterbach uTrace för 

Cortex‐M per person. Cirka 45 kkr per person (vid 5 utvecklare). 

För företag mer än 3 utvecklare eller flera årliga projekt. Enkel och snabb igångsättning av projekt. 

Keil‐licensen är flytande, och låses för en användare under kompilering eller debugging. Därför 

används en Lauterbach‐debugger istället för den debugger som kommer med Keil‐paketet. 

Middleware får användas obegränsat. Keil licenser är per person och en flytande licens kan 

användas av flera personer (dock inte samtidigt). Det är därför möjligt att göra många produkter i 

stora delar utan extra kostnader. Det kan användas med fördel om det finns krav på certifiering. Är 

lönsam vid mer än 3 utvecklare. Denna lösning ger den bästa kompilatorn och den bästa debuggern 

för den minsta summan av pengar. 

 

5. Segger middleware kombinerad med Keil MDK‐ARM Essential (utan middleware). Priset beror på 

vilka komponenter som krävs. 

Denna lösning är att föredra om du har färre men komplexa produkter, fler utvecklare och behovet 

av ett bredare utbud av middleware. Middleware kan licensieras med produkt eller produktlinje. 

Om du inte behöver Keil‐kompilatorns prestanda och teknisk support, kan du istället välja en GCC‐

kompilator plus Lauterbach uTrace eller kanske mer naturligt Segger Embedded Studio. 

Naturligtvis kan fler kombinationer göras, och givetvis kan alla dessa kombineras med helt andra kvalitets‐ 

och effektivitetsoptimeringsverktyg, till exempel statisk kodanalys, enhets‐ och systemtestning. 

Alla priser som nämns i guiden är mycket ungefärliga priser exkl. moms per oktober 2017.

 

 


