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Miniarvutite ja mikrokontrollerite ülevaade ja funktsionaalsus tutvustab enamlevinud arendusplatvorme, 

mida on võimalik kasutada õppetöö läbiviimiseks. Kuna erinevate kontrollerite ja platvormide hulk turul 

on väga suur on selles peatükis välja toodud vaid populaarsemad ning on välja toodud nende 

põhiomadused.  

Praktilise tööna tuleb valida ülesande lahendamiseks sobiv platvorm ning kirjeldada probleemi 

lahendust.  

 

 

 



Miniarvutid ja nende rakendusvaldkonnad 
Miniarvutid sobivad ideaalselt reaalsete süsteemide rakenduspõhise programmeerimise õpetamiseks. 

Neil on välja toodud otseühendused välismaailmaga (anduritega ja täituritega) suhtlemiseks, mis 

tähendab, et programmist on võimalik otse juhtida lisaekraane, robootikakomponente, keskkonda 

tajuvaid andureid jpm. Tänu miniarvutite jõudlusele on võimalik tegeleda lihtsama pilditöötlusega,  mille 

jaoks mikrokontrollerid tavaliselt aeglaseks jäävad, luues sellega rohkem võimalusi robootika või muude 

rakenduste jaoks. Samuti on lihtsam tegeleda erinevate võrguühendustega (Ethernet, WiFi) luues sedasi 

kaugjuhitavaid/-loetavaid rakendusi ja õpetades seejuures lisaks kohalikul tasandil programmeerimisele 

ka võrguliiklust ning veebirakenduste programmeerimist. Miniarvutite eeliseks on tema “kõik ühes” 

ehitus, mis tähendab, et programmeerimiseks ei ole vaja kasutada lisaseadmeid vaid programmeerimine 

toimub otse miniarvutil (pärast esmast seadistust). See võimaldab kokku hoida arendusvahendite pealt. 

Tabel 

 BeagleBone 

Black 

Cubieboard 2 Iteaduino Plus A20 Raspberry Pi B 

Protsessor AM335x 1GHz 
ARM® Cortex-A8 

AllWinnerTech 
SOC 

A20，ARM® 
Cortex™-A7 
Dual-Core 
ARM® Mali400 
MP2 

ARM Cortex-A8 @ 1Ghz 
 

700 MHz 
ARM1176JZF-S 
(ARM11 
perekond, 
ARMv6 käsustik) 
 

Kiibistik  512MB DDR3 
RAM 

 2GB 8-bit 
eMMC FLASH 
mälu 

 3D graafika 
kiirendi 

 NEON ujukoma 
kiirendi 

 2x PRU 32-bit 
mikro-
kontrollerid 

 1GB DDR3 
@480M RAM 

 3.4GB NAND 
flash, kuni 
64GB SD 
kaardi pesa, 
kuni 2T 2.5 
SATA kettal 

 Memory 1GB @ DDR3 RAM 

 4GB NAND Flash 

 GPU Mali 400 MP 

  

 512MB RAM  

 GPU Broadcom 
VideoCore IV 
@ 250 MHz 

 SoC Broadcom 
BCM2835 
(CPU, GPU, 
DSP, SDRAM ja 
USB port) 

Ühenduvus  USB klient 
toiteks ja 
kommunikat-
siooniks 

 USB host 

 10/100M 
Ethernet 

 HDMI 

 2x 46 piikriba 

 5VDC input 
2A or USB otg 
sisend 

 10/100M 
Ethernet, usb 
wifi tugi 

 2x USB 2.0 
HOST, 1x mini 
USB 2.0 OTG, 
1x micro sd 

 1x HDMI 

 10/100M Ethernet 

 SATA välise toitega 

 Micro-SD 

 HDMI 

 4 * 36pin GPIO 

 2 * USB HOST 

 Mini USB OTG 

 Micro USB  

 FOCA 

 4 * Grove 

 USB mikro 
toiteks 

 2x USB plaadil 
asuva USB 
HUBga 

 10/100M 
Ethernet 

 HDMI 

 8 x GPIO, 
UART, I²C siin, 
SPI, I²S audio, 



1080P  

 1x IR, 1x line 
in, 1x line out 

 96 piikriba, 
I2C, SPI, 
RGB/LVDS, 
CSI/TS, FM-
IN, ADC, 
CVBS, VGA, 
SPDIF-OUT, 
R-TP, jne 

 26pin Rasberry Pi toega liides 

 3.5mm audio sisend 

 3.5mm audio väljund 

+3.3 V, +5 V, 
GND 

 3.5mm audio 
väljund 

 Komposiitvideo 
RCA 

 CSI kaamera 
sisend 

 DSI LCD väljund 

 SD kaardi pesa 

Tarkvara  Ångström Linux 

 Android 

 Ubuntu 

 Cloud9 IDE on 
Node.js w/ 
BoneScript 
library 

 Android 4.2.2 
eelpaigaldatu
d 

 Lubuntu 12 

 Fedura 18 

 Kali Linux 

 Debian Linux 

 Itead OS 

 Fedora 19 

 Android 4.2 

 Arch Linux 
ARM  

 Debian 
GNU/Linux 

 Gentoo 

 Fedora 

 FreeBSD 

 NetBSD 

 Plan 9 

 Raspbian OS 

 RISC OS  

 Slackware 
Linux 

 



BeagleBone Black Cubieboard 2 

 
 

Iteaduino Plus A20 Raspberry Pi B 

  



Mikrokontrollerid ja nende rakendusvaldkonnad 
Mikrokontrollerid sobivad spetsiifiliste ja väikest arvutusvõimsust nõudvate rakenduste lahendamiseks. 

Tänu oma väiksusele ning madalale voolutarbele sobivad mikrokontrollerlahendused väga hästi akutoitel 

rakendustesse (mobiilsed robotid, kaasaskantavad seadmed jne). Mikrokontrolleri eeliseks miniarvuti ees 

on integreeritus: mikrokontrollerisse on ehitatud väga palju erinevaid sideliideseid, analoog konverterid 

(ADC, DAC) ning erinevad mälud programmi ja andmete salvestamiseks. See muudab mikrokontrolleri 

kasutamise rakenduses, kus on vaja suhelda paljude lisaseadmetega (andurid, mootorid jne) palju 

mugavamaks võrreldes miniarvutiga, kus riistvarasiinide arv on väga piiratud. Tänu operatsioonisüsteemi 

puudumisele on võimalik mikrokontrolleriga teha ka ajakriitilisemaid tegevusi, kus on vaja teatud 

tegevusi sooritada teatud ajavahemiku sees ning täita kriitilisi ülesandeid näiteks monitoorida mõne 

seadme tööd ning see häire korral koheselt välja lülitada. Mikrokontrollerite programmeerimiseks on 

vaja tavaliselt kas lisa programmaatorit või arendusplaatide puhul on võimalik kasutada ka buudilaadurit 

(bootloader), mis võimaldab eelprogrammeeritud mikrokontrollerit mõnda andmesiini (USB, UART, jne) 

pidi ümber programmeerida. Lisaks on vaja koodi kirjutamiseks ning kompileerimiseks arvutit. 

Robootika Kodulabor 
Atmeli kontrollerile loodud arendusplaat, mis on 

jaotatud üksteise peale laotavateks mooduliteks. 

 ATxmega128A1U mikrokontroller 

 128 kB flash-mälu (programmi mälu) 

 2 kB EEPROM-mälu 

 8 kB SRAM-mälu (muutujate mälu) 

 2 x 8-kanaliga 12-bitine 2 MHz analoog-
digitaalmuundur (ADC) 

 2 x 2-kanaliga digitaal-analoogmuundur 
(DAC) 

 8 x 16-bitine taimer 

 riistvaraline USB 2.0 Full speed 

 8 x UART liides 

 4 x SPI liides (Max 16 MHz) 

 4 x I2C/TWI liides 

 Väline katkestus igal viigul 

 16 MHz taktigeneraator, 32 MHz operatsiooni takt 

 Mikro SD kaardi pesa 

 Programmeeritav oleku LED (PQ2) ja toite indikaator LED 

 Programmeeritav nupp S0(PQ3) ja taaskäivitus reset nupp 

 USB indikaator LED (PQ0), USB toite indikaator LED (PQ1) 

 Grupeeritud AVR viigud (1: pordid C, D, E; 2: pordid K, J, H; 3: pordid A, B, F, Q) 

 2,1 mm toitepistiku pesa 

 Automaatne toite ümberlüliti - USB või väline toide 

 Pingestabilisaator, 3,3 V väljund 

 Mini USB ühendus mikrokontrolleri programmeerimiseks ning kommunikatsiooniks arvutiga 



PIC arendus komplektid 
Kõik ühes PIC mikrokontrollerite testplaat 

erinevate Microchip PIC seeria 

mikrokontrollerite prototüüpimiseks. 

 Programmaator plaadile ehitatud 

 RS-232 (UART) 

 USB (UART) 

 USB ühendus 

 Sisend/väljund grupid 

 Puutepaneeli kontroller 

 Ethernet 

 mikroBus pesad lisamoodulite ühendamiseks 

 Pieso summer 

 I2C EEPROM mälu 

 Potentsiomeetrid 

 Temperatuuriandurite pesad 

AVR arenduskomplektid 
EasyAVRv7  

Kõik ühes AVR mikrokontrollerite testplaat erinevate 

Atmel AVR seeria mikrokontrollerite 

prototüüpimiseks ning moodulite testimiseks. 

 Programmaator plaadile ehitatud 

 RS-232 (UART) 

 USB (UART) 

 Sisend/väljund grupid 

 2x16 LCD / GLCD 128x64 

 Puutepaneeli kontroller 

 4 * 7-segmendiline indikaator 

 Temperatuurimoodul 

 ADC sisendid 

 I2C EEPROM mälu 

 Pieso summer 

 mikroBUS pesad lisamoodulite ühendamiseks 
 

 



Atmel Xplained plaadid 
Atmeli enda poolt toodetud 

arendusplaadid erinevate 

mikrokontrolleritega tutvumiseks. 

Olenevalt plaadist sisaldavad Xplained 

plaadid tavaliselt üht programmeeritavat 

mikrokontrollerit, erinevat perifeeriat, 

näiteks nupud, LEDid, summerid, mälud, 

mahtuvuslikud nupud, 

programmaator/silur või buudilaadur, 

USB ühendus, väljaviigud lisaplaatide 

ühendamiseks, LCD ekraan jne. Plaatide eeliseks on Atmel Studio 6 otsene tugi ja väga palju erinevaid 

näiteprogramme ning Atmeli tarkvarateegi (ASF) tugi. 

Arduino 
Arduino on Atmel AVR seeria kontrolleritele loodud 

tarkvarateek lihtsustamaks programmeerimist 

elektroonikakaugetele inimestele ning algajatele. Tänu 

oma lihtsusele väga populaarne mikrokontrolleritega 

alustajate ning kunstnike seas.  

Arduinod jagunevad kontrollerplaatideks ning 

standardiseeritud lisaplaatideks (shield), mida on 

võimalik kontrollerplaadile laduda. Arduino 

kontrollerplaate tehakse eri mõõtudes: Arduino 

standardmõõduks on Arduino UNO mõõtu plaadid, 

sellest suurem on Arduino Mega ning väiksemad on 

Arduino Micro ja Mini plaadid. Lisaks eelnimetatuile on 

veel väga palju erimõõdulisi ning eriotstarbega plaate nt Arduino Robot, Intel Galileo, Arduino Esplora 

jne. 

Arduino on ehitatud üles Atmel AVR 8-bitisel mikrokontrolleril, mis tähendab, et riistvaralise jõudluse 

poole pealt see standard AVR mikrokontrollerist ei erine. Aplikatsiooni töö kiirus sõltub pigem 

kasutatavast koodist, mis tänu oma universaalsusele ja teegile on otse AVR’ile kirjutatud koodist 

aeglasem ning mahukam. Samuti on piiratud riistvaralised ühendused tänu standardiseeritud 

riistvaraühendustele ning digitaalsete sisend/väljundite arv on vaid 14 ning analoogsisendite arv (mida 

on võimalik ka digitaalse sisend/välinduna kasutada) on 6. See arv erineb Mega mõõtu kontrolleritel ning 

spetsiaalsetel kontrolleritel (Nagu nt Robot). 

 

Arduino kloonid 
Kuna Arduino on väga populaarne ning suuresti avatud lähteandmetega platvorm on väga paljud 

arendajad loonud oma Arduinoga ühilduvaid plaate või Arduino otseseid kloone. Ühed populaarsemad 

on Iteaduino plaadid, mis on Arudino originaalplaatidele sarnaste nimede ja funktsionaalsusega kuid 

lisaühendustega plaadid. Lisaks täiendatud kloonidele on väga palju ka edasi arendatud ja võimsamaks 



tehtud plaate, kuhu on juurde lisatud kas lisaseadmeid 

(GPRS, SD kaardid, raadiomoodulid jne) ja/või 

ühendusviike. 

Lisaks on hakanud üha rohkem ilmuma plaate, mis on 

ühilduvad Arduino lisaplaatidega, kuid Arduino kontrolleri 

ega keelega midagi ühist ei oma. Selleks on näiteks STM32 

Nucleo seeria, mis on 32bitise mikrokontrolleri 

arendusplaat, millel on võimalik kasutada erinevaid Arduino 

lisamooduleid lihtsaks ja kiireks arendustegevuseks. 

ARM platvormid 

NXP 
LPCXpresso on NXP ARM protsessorite arendusplaatide 

seeria. Sarnaselt Atmeli Xplained plaatidele on ka NXP seeria 

plaatidel erinev võimekus. Leidub ka plaate, millel on Arduino 

lisaplaatide tugi. 

LPCXpresso plaatidel on peale ehitatud programmaator/silur 

moodul (JTAG/SWD), millega on võimalik programmeerida nii 

plaadil asuvat kui ka eraldiseisvat kontrollerit. 

Programmeerimine toimub Eclipse baasil loodud 

arenduskeskkonnas. 

Arduino Due 
Tegemist on Arduino tarkvara ja teeki toetava 

ARM Cortex-M3 peal jookseva arendusplaadiga. 

Eeliseks tavalisele Arduino Megale on tunduvalt 

võimsam protsessor (32-bit 84MHz ARM 8-bit 

16MHz AVRi asemel) ning rohkem võimalusi. 

Tavalistele Arduino plaatidele lisaks on Duel 

näiteks DAC moodul, CAN tugi jne. Muus osas on 

tegemist tavalise Arduino plaadiga. 

 



STM32 
STMicroelectronics tooteseerias on peamiselt kaht tüüpi arendusplaadid. STM32 

Nucleo plaadid ning STM32 Discovery kitid. 

Mõlemal plaadil on peal ST-LINK programmaator/silur moodul, mis muudab 

arendamise väga mugavaks ning kaotab  vajaduse soetada lisaks veel lisa 

programmaator. 

Nucleo plaadid on mõeldud pigem kiireks 

prototüüpimiseks ning lihtsamate rakenduste tegemiseks. Sellel on Arduino 

lisaplaatide tugi ning plaatidel endal on vähe lisamooduleid peal (vaid paar nuppu 

ja LEDi). 

Discovery plaadid on mõeldud rohkem keerulisemate süsteemide 

prototüüpimiseks ning sisaldavad ka rohkem lisamooduleid. Olenevalt 

plaadist võib sealt leida SD kaardi pesi, LCD ekraane, kompassi ja kiirenduse 

andureid jpm. 

Programmeerimiskeskkonnaks kasutatakse tavaliselt kas IAR, Keil, Atollic või 

muud tarkvara, ning programmeerimise lihtsustamiseks on STMilt võimalik 

alla laadida kontrollerile sobiv tarkvarateek. 

Praktiline ülesanne 
Ülesande raames tuleb luua „TULEVIKU ÕPPERUUM 2050”  teemaline kontseptsioon ja tehniline 

lahendus lähtuvalt miniarvutite ja mikrokontrollerite platvormidest. Süsteemi ülesehitus ja 

funktsionaalsus on enda otsustada. Süsteem peaks sisaldama mõnd selles moodulis kirjeldatud 

miniarvutit või mikrokontrollerit koos andurite täiturite ja kasutajaliidestega. Ülesande lahendamiseks 

võib kasutada ka erinevate kontrollerite ja miniarvutite kombinatsiooni ehk ühislahendust, kuid süsteem 

peab kokkuvõttes moodustama ühe terviku. 

Näide konkreetsest süsteemist: 

 Mõõdab ruumi erinevaid keskkonna parameetreid: temperatuur, õhuniiskus, jms. 

 Kontrollib uste lukustamist, ventilatsiooni, ligipääsu 

 Sisaldab turvarakendust (liikumisandurid ja häire andmine) 

 Omab mugavat kasutajaliidest. Soovitavalt kolmel tasemel: 

o Lokaalne (paneel seinal) 

o Mobiilne (WiFi või Bluetooth ühendusega) 

o Kaughaldus (Internet) 

Ülesande raames loodud kontseptsioon ja süsteemi kirjeldus peaks sisaldama olemasoleva tehnoloogia 

abil loodavat intelligentset õpiruumi (nagu eelpool toodud näide) kuid samas ka funktsionaalsust ja 

võimalusi, mida tänase tehnoloogiaga veel ei ole võimalik saavutada. 



Töö tuleb vormistada ühe dokumendina, mis sisaldab tekstilist osa, graafikat ja viiteid. Peamine sisuline 

osa peab olema omalooming ja oma mõtted. Teoreetilist osa muudest allikatest pole vaja dokumenti 

lisada, kuid võib kasutada olemasolevaid pilte, skeeme jms. Töö maht on ca 5-10 A4 lehte. Töö tehakse 

väikese grupi (2-4 inimest) ühistööna. 

Kokkuvõte 
Antud mooduli eesmärgiks oli anda ülevaade erinevatest mikrokontrollerite ja miniarvutite 

platvormidest, tuua välja nende põhilised erinevused. Kuna praktiliste ülesannete lahendamiseks tuleb 

alati valida sobiv platvorm, siis antud ülevaade lihtsustab valikut. Tavaliselt ei ole rakenduse loomiseks 

sobilik vaid üks platvorm seega tuleb arvestada ka varem kasutatud platvorme, et vältida iga 

rakendusega uue seadme selgeks õppimise vajadust. 
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10. NXP – http://www.nxp.com/techzones/microcontrollers-techzone/tools-
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