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Każdy widzi, jaki jest „gekon”
Rodzina mikrokontrolerów EFM32 jest 

bardzo interesująca. Inżynierowie z  firmy 
EnergyMicro postanowili zmniejszyć pobór 
prądu przez cały układ scalony przy zacho-
waniu mocy obliczeniowej rdzenia ARM 
Cortex-M3. Udało się to dzięki odłączaniu 
zasilania i  sygnałów zegarowych od modu-
łów, które w danej chwili nie są potrzebne. 
Dodatkowo, opracowano kilka specjalnych 
trybów oszczędzania energii (Energy Modes), 
które w  połączeniu z  peryferiami typu LE 
(Low Energy), komunikacją międzymoduło-
wą bez użycia procesora (Peripheral Reflex 
System), kanałami DMA oraz możliwością 
taktowania peryferii typu LE z  „zegarkowe-
go” rezonatora kwarcowego pozwalają na 
znaczne obniżenie poboru mocy przez cały 
układ. Dzięki temu mikrokontrolery EFM32 
znajdują zastosowanie szczególnie w aplika-
cjach zasilanych bateryjnie oraz gdy zaistnie-
je potrzeba zwiększenia mocy obliczeniowej 
w aplikacjach opartych na popularnych mi-
krokontrolerach 8- lub 16-bitowych.

Wybór „gekona”
Układy EFM32 są do naszej dyspozycji 

w  różnych obudowach – od BGA, poprzez 
QFN, na QFP kończąc. Do wyboru mamy 
również ilość pamięci Flash naszego gada 
(w chwili obecnej do 128kB) oraz liczbę „nó-
żek”, jaką dysponuje (od 24 do 112). Dzięki 

Terrarium dla „gekona”
Zintegrowane środowisko 
programistyczne dla 
mikrokontrolerów EFM32 (1)

W  9/2010 EP została zaprezentowana rodzina mikrokontrolerów 
EFM32 firmy EnergyMicro (Gecko, TinyGecko). Jeśli ktoś potrzebuje 

zastosować w  swoich aplikacjach układy o  niskim poborze 
prądu z  mocą obliczeniową rdzenia ARM Cortex-M3 lub po 

prostu chce poddać próbie marketingowe hasła producentów tych 
mikrokontrolerów, to ten artykuł może okazać się bardzo pomocny.

tak szerokiemu wyborowi jesteśmy w stanie 
dobrać optymalny dla nas układ.

Na rynku znajduje się kilka płytek ewa-
luacyjnych z naszym pupilem, między inny-
mi płytki firmy Olimex, których cena została 
„uszyta” na każdą kieszeń. Jednak co za tym 
idzie, liczba peryferii na płytce jest znikoma. 
Innym rozwiązaniem jest zakup oficjalnej 
płytki z EFM32 firmy EnergyMicro. W chwi-
li obecnej dostępne są dwa typy płytek: te-
stowa (STK) i rozwojowa (DK). Sugerowane 
ceny podane na stronie firmy to odpowied-
nio 69 i  299 USD (o  szczegóły i  konkretne 
ceny należy pytać u polskich dystrybutorów 
lub w  sprzedaży internetowej). Pierwsza 
płytka zapewnia podstawowe peryferia te-
stowe i  co istotne, ma możliwość zasilania 
bateryjnego. Natomiast płytka rozwojowa ma 
wiele modułów pozwalających testować na-

sze aplikacje i co ważne, wszystkie piny mi-
krokontrolera są wyprowadzone na zewnątrz 
i mamy do nich dostęp.

Przy wyborze płytki ewaluacyjnej do 
rozpoczęcia pracy z naszymi gekonami klu-
czowym może okazać się fakt, iż płytki Ener-
gyMicro – zarówno testowa, jak i rozwojowa 
– zawierają debugger J-Link firmy SEGGER 
typu OEM. Dzięki temu nie potrzeba już 
kupować dodatkowych urządzeń do pro-
gramowania i  testowania mikrokontrolerów 
EFM32. Istotną kwestią jest to, że gekonów 
EnergyMicro nie można programować i  de-
bugować poprzez popularny interfejs JTAG, 
a jedynie poprzez interfejs SWD (Serial Wire 

Rysunek 1. Zaznaczenie opcji 
zapamiętania lokalizacji domyślnej Rysunek 2. Przejście do obszaru roboczego

Rysunek 3. Okno Project Explorera
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Rysunek 4. Potwierdzenie utworzenia 
nowego projektu.

Rysunek 5. Importowanie projektu

Rysunek 6. Dołączenie plików do projektu

Rysunek 7. Wygląd kompletnego drzewa projektu w oknie Project Explorer

Rysunek 8. Ustawienia kompilatora w Eclipse

Debug). Zatem jeżeli posiadamy już jakiś 
ulubiony programator i chcemy z niego ko-
rzystać, to należy upewnić się, czy można go 
ustawić w tryb SWD.

Wsparcie „hodowcy”
Zespół z  EnergyMicro stanął na wyso-

kości zadania, jeżeli chodzi o  wsparcie dla 
swoich mikrokontrolerów. Oprócz udostęp-
nienia bibliotek do peryferii mikrokontrole-
ra i płytek ewaluacyjnych, kompatybilności 
z CMSIS (Cortex Microcontroller Software In-
terface Standard), można za darmo ściągnąć 

sobie ze strony internetowej firmy programy 
wspomagające projektowanie aplikacji na 
bazie gekonów EFM32 – energyAware Desi-
gner (generacja szablonów kodu dla różnych 
konfiguracji pinów) i  energyAware Profiler 
(symulacje poboru prądu układu w różnych 
konfiguracjach). Dzięki takiemu wsparciu 
zarówno rozpoczęcie pracy z nowym mikro-
kontrolerem, jak i zgłębianie jego możliwości 
stają się o wiele prostsze. Dodatkowo stwo-
rzony został specjalny portal wsparcia tech-
nicznego dla rodziny EFM32 (http://support.
energymicro.com/home).

Kolejnym bardzo dobrym posunięciem 
ze strony EnergyMicro jest wspieranie du-
żej liczby kompilatorów i debuggerów, za-
równo tych z wyższej półki, jak i  tych na 
każdą kieszeń. Do każdej płytki ewaluacyj-
nej dodawana jest darmowa, ewaluacyj-
na wersja środowiska programistycznego 
przeznaczonego dla mikrokontrolerów 
z  rdzeniem ARM – IAR Embedded Work-
bench. Jednak aby w pełni cieszyć się moż-
liwościami naszego gada, nie potrzebuje-
my kupować drogich „kombajnów”. Można 
złożyć sobie z  darmowych aplikacji cał-

kiem przystępne środowisko dla gekonów 
z EnergyMicro.

Budujemy terrarium
Nasze zintegrowane środowisko progra-

mistyczne dla mikrokontrolerów z  rodziny 
EFM32 będzie działało na systemie operacyj-
nym Windows. 

Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, jest 
ściągnięcie ze strony www.energymicro.com 
(dział Downloads, a następnie Software) i za-
instalowanie pakietu aplikacji, dokumentacji 
i przykładów o nazwie energyAware EFM32 
Gecko Installer (w  chwili pisania artykułu 
jest to wersja rev. 1.5.0 (11/10) o  wielkości 
około 39 MB). Po wypakowaniu pliku insta-
lujemy aplikację w domyślnej lokalizacji (C:\
Program Files\Energy Micro\EFM32 Gecko 
DK).

Ponieważ naszym środowiskiem progra-
mistycznym będzie Eclipse, musimy mieć 
zainstalowaną wirtualną maszynę Javy. Je-
śli mamy już ją zainstalowaną, to możemy 
ominąć ten punkt. Jeśli nie, to pobieramy ją 
ze strony www.java.com i instalujemy w na-
szym systemie. Następnie pobieramy i  roz-
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pakowujemy środowisko Eclipse dla języków 
programowania C/C++ ze strony www.ec-
lipse.org, dział Downloads, zbiór Eclipse IDE 
for C/C++ Developers. Należy wybrać wersję 
32- lub 64-bitową (w chwili pisania artykułu 
jest to wersja HELIOS 3.6.1). Dla zgodności 
ścieżek dostępu z tym opisem należy rozpa-
kować ściągnięty plik bezpośrednio na dysk 
„C:”.

Kolejnym krokiem jest instalacja kom-
pilatora. Ponieważ chcemy, aby cały zestaw 
do pracy przy gekonach był darmowy, cie-
kawą propozycją jest kompletny toolchain, 
oparty na G++ (licencja GNU), pakiet firmy 
CodeSourcery – Sourcery G++ Lite Edition. 
W celu ściągnięcia go wchodzimy na stronę 
www.codesourcery.com, a  następnie wybie-
ramy z menu Products -> Sourcery G++ -> 
Editions -> Lite. Na nowej stronie wybiera-
my interesującą nas wersję, czyli ARM i na-
stępnie Download the current release, wersję 
EABI i  plik instalacyjny przeznaczony dla 
systemu Windows, czyli IA32 Windows In-
staller (w  moim wypadku wersja Sourcery 
G++ Lite 2010q1-188). Ze strony możemy 
także ściągnąć obszerną dokumentację do 
toolchaina.

Instalacja jest dość intuicyjna. Należy je-
dynie mieć na uwadze, aby była zaznaczona 
opcja modyfikacji ścieżki systemowej PATH.

Oprogramowanie niezbędne do zbu-
dowania programu dla mikrokontrolerów 
EFM32 jest już gotowe. Trzeba teraz tylko je 
ze sobą powiązać. Zróbmy to zatem i skom-
pilujmy nasz pierwszy projekt. Miejmy na 
uwadze fakt, że kompilator G++ będzie 
uruchamiany z  linii komend, więc ścieżki 
do plików bądź katalogów podawane mu nie 
mogą zawierać spacji.

Uruchamiamy Eclipse. Jeżeli jest to 
pierwsze nasze uruchomienie, to zostaniemy 
poproszeni o podanie ścieżki do domyślnego 
obszaru roboczego (Workspace). Wskazuje-
my lokalizację folderu z  przykładami do-
starczonymi przez EnergyMicro C:\Program 
Files\Energy Micro\EFM32 Gecko DK\boards\
EFM32_Gxxx_STK\examples i  zaznaczamy 
opcję zapamiętania tej lokalizacji jako do-
myślnej (rysunek  1). Następnie przyciska-
my ikonę pozwalającą nam na przejście do 
obszaru roboczego (rysunek  2). Jeżeli nie 
jest to nasze pierwsze uruchamianie Eclipse 
lub w  przyszłości będziemy chcieli zmie-
nić obszar roboczy, możemy wpisać nową 
ścieżkę dostępu, klikając w  menu File -> 
Switch Workspace -> Other. W  oknie Pro-
ject Explorer (rysunek  3) klikamy prawym 
przyciskiem myszy i wybieramy opcję New 
-> C Project. W oknie wpisujemy nazwę no-
wego projektu „test” i wybieramy opcje: Use 
default location, Project type jako Makefile 
Project -> Empty Project, a  Toolchains jako 
Other Toolchain. Potwierdzamy, klikając na 
Finish (rysunek  4). Następnie w  oknie Pro-
ject Explorer klikamy prawym przyciskiem 

Rysunek 10. Wyłączenie opcji Build 
Automatically

Rysunek 11. Wyłączenie opcji auto-
matycznego budowania projektu po 
wyczyszczeniu go

Rysunek 9. Ustawienie ścieżek dostępu do parserów

myszy na nowo otworzonym projekcie i wy-
bieramy Import, a  z  rozwijanego menu Ge-
neral -> File system, wybieramy Next (rysu-
nek 5). Wybieramy ścieżkę projektu – mruga-
jących diod – C:\Program Files\Energy Micro\
EFM32 Gecko DK\boards\EFM32_Gxxx_STK\
examples\blink dla płytki STK lub C:\Pro-
gram Files\Energy Micro\EFM32 Gecko DK\
boards\EFM32_Gxxx_DK\examples\blink dla 
płytki DK. Do dołączenia zaznaczamy folder 
codesourcery oraz plik blink.c. Zakończamy 
Finish (rysunek  6). Dzięki takiemu rozwią-
zaniu (tworzenie osobnego projektu i  im-
portowanie plików źródłowych) zostawiamy 
w  stanie nienaruszonym przykład mruga-
jących diod. Następnie za pomocą myszki 
w  oknie Project Explorer kopiujemy plik 
Makefile.blink z  folderu codesourcery bez-
pośrednio do folderu projektu i zamieniamy 
jego nazwę na makefile. Folder codesourcery 
możemy już usunąć. Dzięki temu struktura 
projektu wygląda znacznie prościej i łatwiej 
będzie nam dodawać ścieżki do kolejnych 
komponentów w  pliku makefile. Wygląd 
kompletnego drzewa projektu pokazano na 
rysunku 7.

Po przeniesieniu pliku „makefile” musi-
my edytować jego zawartość. Otwieramy go 
i zmieniamy następujące linijki:
DEVICE = EFM32G890F128 # W zależności 
od typu mikrokontrolera #
PROJECTNAME = test # Nazwa projektu #
TOOLDIR = ‘C:/Program Files/CodeSource-
ry/Sourcery G++ Lite’ # Ścieżka do folderu 
z pakietem CodeSourcery #
GCCVERSION = ’4.4.1’

W  zależności od wersji kompilatora 
w niektórych przypadkach będziemy musie-
li w powyższych linijkach zamienić znaki ‘ 
(apostrof) na ” (cudzysłów), jeżeli wystąpią 
błędy w kompilacji.

W  linii zaczynającej się od LDFLAGS 
usuwamy jeden człon „../”. To samo robimy 
w liniach:

-I../../../../../CMSIS/CM3/CoreSupport \
-I../../../../../CMSIS/CM3/DeviceSupport/Ener-
gyMicro/EFM32 \
-I../../../../../efm32lib/inc \
-I../../../drivers
../../../../../CMSIS/CM3/CoreSupport/core_
cm3.c \
../../../../../CMSIS/CM3/DeviceSupport/Energy-
Micro/EFM32/system_efm32.c \
../../../drivers/leds.c \
../../../../../efm32lib/src/efm32_assert.c \
../../../../../efm32lib/src/efm32_system.c \
../../../../../CMSIS/CM3/DeviceSupport/Energy-
Micro/EFM32/startup/cs3/startup_efm32.s
W linii:
../blink.c

usuwamy człon „..”. Następnie zapisuje-
my zmiany wprowadzone w pliku.

Teraz ustawimy nasz kompilator w  Ec-
lipse. Klikamy w menu Project -> Properties, 
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Rysunek 12. Okno z przykładowymi komunikatami po kompilacji wykonanej bez 
błędów

Parser, a następnie klikamy w pozycję GNU 
Elf Parser. Teraz w  dolnej części zakładki, 
za pomocą przycisków Browse, wskazujemy 
ścieżkę do plików parsera, czyli kolejno C:\
Program Files\CodeSourcery\Sourcery G++ 
Lite\bin\arm-none-eabi-addr2line.exe oraz 
C:\Program Files\CodeSourcery\Sourcery 
G++ Lite\bin\arm-none-eabi-c++filt.exe. 
Zatwierdzamy przyciskiem Apply i klikamy 
OK (rysunek  9). Ostatnimi czynnościami 
przed zbudowaniem naszego projektu będzie 
odznaczenie opcji automatycznego budowa-
nia projektu kliknięciem w  menu Project 
i  odznaczenie Build Automatically (rysu-
nek 10) oraz odznaczenie opcji automatycz-
nego budowania projektu po jego wyczysz-
czenie, poprzez kliknięcie w  menu Project 
-> Clean i oznaczając opcję Start a build im-
mediately (rysunek 11). Teraz pozostaje nam 
tylko kliknięcie w menu Project -> Build All 
lub naciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl+B. 
Jeżeli wszystko poszło dobrze, to w zakładce 
konsoli powinniśmy uzyskać komunikat po-
dobny do tego z rysunku 12.
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następnie z listy po lewej stronie wybieramy 
C/C++ Build. W  zakładce Builder Settings 
w  polu Build command zamiast „make” 
wpisujemy „cs-make” (możliwe, że będzie 
potrzebne odznaczenie opcji Use default 

build command). Akceptujemy przyciskiem 
Apply (rysunek  8). Następnie w  menu po 
lewej stronie wybieramy C/C++ Build -> 
Settings. W  zakładce Binary parsers z  listy 
Binary parser zaznaczamy pozycję GNU Elf 
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Innowacyjność 
w Twoim zasięgu
Altium Designer i Altium Nanoboard tworzą 

kompletne środowisko projektowe. Oferując 

wszystko, co jest potrzebne do łatwego 

tworzenia, testowania i optymalizacji 

projektu na rzeczywistym sprzęcie 

i w rzeczywistym czasie. To unikalne połączenie 

zapewnia użytkownikom innowacyjność 

i pi pozwala na projektowanie wyróżniających się 

produktów elektronicznych.


