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Dodatkowe 
materiały na CD

Od kilkunastu miesięcy na rynku 
mikrokontrolerów z rdzeniami ARM 
widać wyraźny trend „cortyzacyjny”, 
polegający na wprowadzaniu do 
ofert kolejnych producentów, nowych 
rodzin mikrokontrolerów wyposażo-
nych w nowoczesny, szybki, energo-
oszczędny, łatwy do poznania, pra-
wie bezbłędny… Mowa jest wbrew 
pozorom o nowym rdzeniu Cortex 
M3 firmy ARM, ale brzmi prawie 
jak ogłoszenie matrymonialne, nie-
prawdaż? Pewnie dlatego jego uro-
kowi poddało się kilka firm, wśród 
nich te ze światowej czołówki.

Mikrokontrolery LPC1700 
– Cortex M3 w wersji NXP

Na jesieni tego roku premierę bę-
dzie miała rodzina LPC1700, w skład 
której wchodzić będzie początkowo 7 
mikrokontrolerów, których podstawo-
we wyposażenie zestawiono w tab. 1. 
Mikrokontrolery wyposażono w rdzeń 
Cortex M3 (schemat blokowy pokaza-
no na rys. 1) taktowany sygnałem ze-
garowym o częstotliwości do 80 MHz, 
a także szereg bloków peryferyjnych 

Zostaliśmy przyzwyczajeni do 
częstego wprowadzania przez 

producentów coraz tańszych 
i przy tym coraz lepiej 

wyposażonych mikrokontrolerów. 
Zjawisko to jest efektem 

zainicjowanej w 2003 roku przez 
firmę Philips Semiconductor 

gwałtownej ekspansji 
mikrokontrolerowych wersji 32-

bitowych „ARM-ów”. Oczekujemy 
więc coraz więcej za coraz 

mniej, a producenci układów 
stymulując nasze oczekiwania, 

próbują je jednocześnie 
zaspokoić. Kolejny etap 

„rozpasania” przed nami.

(istotniejsze wymieniono w tab. 1), 
spośród których m.in. interfejsy SSP, 
UART, timery i przetworniki ADC/
DAC mogą być obsługiwane poprzez 
DMA. Według informacji udostępnio-
nych przez firmę NXP, w mikrokon-
trolerach LPC1700 umieszczono naj-
nowszą wersję rdzenia (Cortex M3 
rev. 2), w której zastosowano m.in.:

• udoskonalony kontroler WIC (Wa-
keup Interrupt Controller), pozwala-
jący na szybkie „budzenie” układu 
z trybu energooszczędnego ULL 
(Ultra Low Leakage),

• możliwość wygodnego dostępu baj-
towego do pamięci,

• rozbudowane systemy do diagno-
styki trybów oszczędzania energii,

• zwiększono możliwości wewnętrz-
nego, sprzętowego debugera.
Są to pierwsze i obecnie jedyne 

na rynku mikrokontrolery wyposażone 
w rdzeń Cortex M3 rev. 2.

Mikrokontrolery LPC1700 są przy-
stosowane do zasilania napięciem 
3,3 V, przy czym wszystkie linie I/O
– co ważne, także podczas pra-
cy w trybach analogowych – mogą 
współpracować z układami zasilanymi 
napięciem do 5 V. W takim przypad-
ku konieczna jest obecność napięcia 
3,3 V zasilającego mikrokontroler, bo-

wiem linie I/O nie są przystosowane 
do pracy w aplikacjach hot-insertion. 
Wbudowany zegar RTC może być za-
silany buforowo za pomocą zewnętrz-
nej baterii, przełącznik źródła zasilania 
także wbudowano w mikrokontroler.

Mocną stroną mikrokontrolerów 
LPC1700 są wbudowane w nie inter-
fejsy USB, które producent przeniósł 
wprost z mikrokontrolerów LPC2000 
– są to jedne z najszybszych inter-
fejsów tego typu w mikrokontrolerach 
wyposażonych w rdzeniem ARM.

Rdzenie Cortex M3 oferują wie-
le nowatorskich mechanizmów opty-
malizujących wykorzystanie zasobów 
mikrokontrolerów i upraszczających 
życie programistom. Przykładowo, za-
implementowaną w mikrokontrolerach 
pamięć SRAM podzielono na bloki, 
których funkcje programista może de-
finiować, np. część pamięci przezna-
czy na dane aplikacji, część może 
wykorzystać jako bufor do transmisji 
danych przez USB lub bufor DMA. 
Innym ułatwieniem jest konfiguro-
walna magistrala komunikacyjna AHB 
łącząca rdzeń z peryferiami, czy też 
bezpośredni dostęp CPU do linii I/O, 
co miewa spore znaczenie w niektó-
rych aplikacjach. Równie istotną za-
letą linii I/O jest możliwość ich se-
lektywnego konfigurowania do pracy 
w trybie otwarty dren (open drain), 
a także włączania i wyłączania rezy-
storów podciągających do plusa lub 
masy zasilania. Linie I/O mikrokon-

Tab. 1. Zestawienie podstawowych cech mikrokontrolerów z rodziny LPC1700

Typ Flash 
[kB] 

SRAM 
[kB] 

Ethernet 
MAC 

USB/DEV 
Host/OTG CAN I2S DAC Liczba wy-

prowadzeń
LPC1766 256 64 + D 2 + + 100 
LPC1765 256 64 - D/H/O 2 + + 100 
LPC1764 128 32 + - 2 - - 100 
LPC1754 128 32 + D 2 + + 80 
LPC1753 128 32 - D/H/O 1 - + 80 
LPC1752 64 16 - D 1 - - 80 
LPC1751 32 8 - D 1 - - 80 

Informacje o liście instrukcji Thumb2 są 
dostępne pod adresem:
http://www.arm.com/products/CPUs/archi-
thumb2.html

Żarty się kończą
Nowe mikrokontrolery 
z rdzeniem Cortex M3 
w ofercie NXP Semiconductor
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trolerów LPC1700 wyposażono także 
w konfigurowalne układy podtrzymu-
jące ostatni stan logiczny na wejściu 
(w nomenklaturze NXP są to tzw. re-
peatery).

W ofercie NXP pojawią się w najbliższych 
tygodniach także nowe mikrokontrolery 
z rdzeniem ARM926EJ-S, należące do rodziny 
LPC32x0. Przedstawimy je w EP za miesiąc.

Rys. 1. Schemat blokowy mikrokontrolera LPC1766

Z kolei konstruktorów budujących 
urządzenia zasilane bateryjnie ucieszy 
z pewnością fakt, że mikrokontrolery 
LPC1700 wyposażono w kilka trybów 
oszczędzania energii i mechanizmy 
szybkiego wybudzania. Dzięki nim 
można efektywnie ograniczać pobór 
energii przez pracujący mikrokontroler, 
przy zachowaniu możliwości szyb-
kiego reagowania na określone przez 
programistę zdarzenia.

Co dalej?
Firma NXP wprowadzając do 

produkcji mikrokontrolery rodzi-
ny LPC1700 otwiera sobie drogę 
w kierunku „małych” lecz bardzo 
wydajnych układów, których ni-
skie ceny (co jest możliwe m.in. 

dzięki zastosowaniu technologii 
0,14 µm) pozwolą podjąć im wal-
kę z „zasiedziałymi” na rynku 
8-bitowcami. Kontynuacją tej linii 
mają być mikrokontrolery z rodziny 
LPC1000, charakteryzujące się nie-
wielką liczbą wyprowadzeń (32, 44 
lub 64), pojemnością pamięci Flash 
do 64 kB i bogatym wyposażeniem 
w peryferia. 

Warto tu zwrócić uwagę na fakt, 
że mikrokontrolery w obudowach 
100-wyprowadzeniowych są wymien-
ne z mikrokontrolerami z rodziny 
LPC23xx – przykładowo LPC1766 
może być stosowany w miejscu 
LPC2366 bez konieczności wyko-
nywania jakichkolwiek modyfikacji 
sprzętowych. 
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Rys. 2. Planowane w najbliższym czasie wdrożenia firmy NXP w zakresie „małych” ARM-ów

Na rys. 2 pokazano nieoficjalny 
wykres ilustrujący zakładane przez 
producenta momenty wprowadzania 

Tab. 1. Porównanie podstawowych cech i parametrów rdzeni ARM7TDMI 
i Cortex-M3

Cecha/parametr ARM7TDMI ARM Cortex-M3
Architektura ARMv4T (von Neumann) ARMv7-M (Harvard)
Lista instrukcji Thumb/ARM Thumb/Thumb-2

Pipeline 3-stopniowy 3-stopniowy + przewidywanie 
rozgałęzień

Przerwania FIQ/IRQ NMI +1…240
Opóźnienie obsługi przerwania 24…42 cykle 12 cykli
Minimalny odstęp pomiędzy 
obsługą kolejnych przerwań 24 cykle 6 cykli

Tryby oszczędzania energii - wbudowane
Ochrona pamięci - 8 obszarów

Prędkość wykonywania poleceń 0,95 DMIPS/MHz (ARM)
0,74 DMIPS/MHz (Thumb) 1,25 DMIPS/MHz

Pobór mocy 0,28 mW/MHz 0,19 mW/MHz

Inżynierowie firmy ARM od kilku lat prowadzili intensywne prace nad nową rodziną rdzeni przeznaczonych dla mikrokontrolerów – nosi ona nazwę 
Cortex. Założyli oni, że nowe generacje mikrokontrolerów z rdzeniami ARM powinny obsługiwać udoskonalony zestaw instrukcji Thumb2 (architektura 
ARMv7), powinny szybciej wykonywać programy przy takiej samej częstotliwości taktowania, powinny mieć prostszą budowę (dzięki czemu uprości się 
implementacja mikrokontrolera w krzemie), dużą wagę przywiązano także do zminimalizowania poboru energii. W ramach rodziny Cortex dostępne 
są trzy wersje rdzeni: 

• Cortex R (przeznaczone do stosowania w systemach czasu rzeczywistego), 
• Cortex A (przeznaczone do stosowania w dużych systemach z zaimplementowanymi systemami operacyjnymi, wbudowana jednostka MMU), 
• Cortex M (zoptymalizowane cenowo, przeznaczone dla aplikacji mikrokontrolerowych). 

Wszystkie mikrokontrolery z rdzeniami Cortex wyposażono w rozszerzenia ARM NEON (Media Acceleration Technology), dzięki któremu CPU jest w sta-
nie szybko wykonywać dodatkowe instrukcje ułatwiające programową implementację algorytmów DSP.
Przygotowane przez firmę ARM porównanie cech i możliwości rdzeni ARM7TDMI i Cortex-M3 przedstawiono w tablicy poniżej. Na rysunku pokazano 
budowę rdzenia Cortex-M3 wraz z podstawowym otoczeniem.

Szczegółowy opis rdzenia Cortex-M3 jest 
dostępny pod adresem:
http://www.arm.com/products/CPUs/ARM_
Cortex-M3.html

do produkcji kolejnych rodzin mi-
krokontrolerów, także wyposażonych 
w inne rdzenie z rodziny ARM. 

Jak widać dzieje się wiele i wie-
le dziać się będzie w mikrokontro-
lerach, zwłaszcza wśród tych, które 
podporządkowano nowym trendom 
–ARMizacji. Według danych publi-
kowanych przez firmę NXP, w roku 
2010 zapotrzebowanie na takie mi-
krokontrolery sięgnie 4,5 mld szt./
rok, z czego blisko połowa znajdzie 
sobie miejsce w telefonach komórko-
wych. To jest rynek!
Piotr Zbysiński, EP
piotr.zbysinski@ep.com.pl
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