
ARM Embedded Systems Design

Este curso detalha os microcontroladores ARM permitindo uma adequada compreensão e
utilização dos poderosos recursos da arquitetura ARM, líder  mundial  no segmento de
embarcados.  O  material  usado  no  curso  (slides,  apostilas)  é  material  oficial  da  ARM
fornecido com exclusividade pela Anacom, único Centro de Treinamento Autorizado ARM
(AATC)  do  Brasil.  O  curso  inclui  laboratórios  práticos  usando  Evaluation  Board  e
ferramentas de desenvolvimento ARM. 

Nível Carga Horária

ARM 1 Á combinar

Investimento

Consulte-nos

Público-Alvo

Profissionais  que  buscam  as  melhores  práticas  para  ARM,  aumentar  o  desempenho  dos
sistemas e aumentar a produtividade no desenvolvimento usando o ARM. 

Pré-requisitos

• Alguma experiência no uso de Microcontroladores 
• Conhecimento intermediário em Linguagem C 

Software  Hardware Usado no Treinamento

KEIL uVision v4 Arquitetura: ARM7TDMI-S 
Demo board: KEIL MCB2368 

Habilidades adquiridas após o Treinamento

Após completar este curso, o aluno estará apto a:
• Descrever as diferentes versões do Core ARM;
• Identificar  qual  implementação  ARM  é  mais  adequada  para  os  diferentes  tipos  de

projetos embarcados;
• Definir os modos de operação e modos de exceção do ARM;
• Descrever  as  operações  que  envolvem  registradores  da  CPU  e  como  obter  melhor

performance;
• Descrever a arquitetura de interrupções e como controlar interrupções aninhadas;
• Otimizar código em C para melhor performance e menor consumo de energia usando



microcontroladores ARM;
• Codificar uso das memórias e de ponteiros de modo a otimizar o ARM;
• Criar e depurar projetos usando Keil uVision;
• Descrever  o  comportamento  do  microcontrolador  e  de  um  conjunto  de  periféricos

observado através de estudos de caso/experiências de laboratório.

Programação do Curso

• A Arquitetura ARM
• O Núcleo do processador ARM
• Configuração de instruções ARM e THUMB
• ARM/Thumb Interworking
• Manipulando Exceções
• Dicas e Sugestões do Compilador
• Exercícios práticos utilizando Eval Board KEIL MCB2368

Sobre os Laboratórios

• Lab 1: Interrupção Externa – Configuração de Interrupção Externa controlada pela FIQ
(Fast Interrupt Request).

• Lab 2: ADC e DAC – Configuração e uso dos conversores ADC e DAC.

• Lab 3: Timer – Configuração e uso de Timers gerando interrupções controladas pela VIC
(Vectored Interrupt Controller).

• Lab 4: UART  – Configuração e uso dos periféricos UART, transmitindo e recebendo
dados pela serial. Configurando RTC (Real Time Clock)

• Exercícios Extra (9 Exercícios)

Link Download do Datasheet (MCB2368) da Eval Board usada neste treinamento 

LPC2368 User's Manual 

Para mais informações sobre nossos cursos In Company entre em contato pelo telefone 11 3422-
4211 ou pelo e-mail academy@anacom.com.br. 

http://www.keil.com/dd/docs/datashts/philips/lpc23xx_um.pdf
mailto:academy@anacom.com.br
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