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Możliwa do zaobserwowania od 
kilku już lat silna orientacja firmy 
AMD na rynek mikroprocesorów do 
dużych komputerów (stacjonarnych 
i przenośnych) nie wyeliminowała 
zainteresowania rynkiem embedded. 
Wymagania aplikacji tego typu cią-
gle rosną, w związku z czym do 
coraz większej ich liczby popular-
ne wśród elektroników mikrokontro-
lery i mikroprocesory są zbyt mało 
wydajne. Rynkową lukę dostrze-
gli i wypełnili inżynierowie firmy 
AMD, która oferuje dwie rodziny 
mikroprocesorów z grupy embedded: 
energooszczędne AMD Geode (rodzi-
na przejęta przed laty od National 
Semiconductor) oraz AMD64 Em-
bedded, które są przeznaczone do 
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stosowania w aplikacjach wymagają-
cych bardzo dużych mocy oblicze-
niowych przy jednoczesnym zmini-
malizowaniu poboru energii.

W artykule skupimy się na mikro-
kontrolerach bliższych praktyce elek-
tronika, należących do rodziny Geode. 

Geode: maksymalna 
wydajność, minimalny pobór 
energii

Geode ,  pomimo ta jemniczo 
brzmiącej nazwy, są bliskie kon-
struktorom stosującym swoich pro-
jektach rozwiązania Intela: ich 
rdzeń to udoskonalona wersja x86, 
w której zastosowano szereg rozwią-
zań pochodzących z rodziny Athlon. 
Warto zwrócić uwagę m.in. innymi 

na zaimplementowaną w Geode ob-
sługę poleceń MMX i SSE, sprzęto-
wą obsługę technologii 3DNow! oraz 
zaimplementowaną obsługę sprzęto-
wego zarządzania poborem energii 
ACPI (w wersjach 1.0b i 2.0). 

Mikroprocesory z rodziny Geode 
są zorientowane na minimalizację 
pobieranej energii, co nie ozna-
cza jednak, że ich wydajność na 
tym cierpi: AMD Geode NX1250 
i NX1500 pobierają po 6 W przy 
taktowaniu (odpowiednio) 667 MHz 
i 1 GHz, a AMD Geode NX1750 
– 14 W przy częstotliwości takto-
wania rdzenia wynoszącej 1,4 GHz. 
Wydajność obliczeniową prezento-
wanych mikroprocesorów zwiększa 
dwupoziomowa pamięć cache (L1: 
128 kB i L2: 256 kB) współpracu-
jąca z inteligentnym systemem za-
rządzania trybem jej pracy i trzema 
niezależnymi dekoderami instrukcji. 
Schemat blokowy mikroprocesorów 
Geode NX pokazano na rys. 1.

Układy NX1250 i NX1500 nie 
wymagają stosowania radiatorów, co 
zdecydowanie podnosi komfort ich 
stosowania, ma także istotny wpływ 
na wymiary obudowy urządzenia, 
w którym są stosowane. Jednym ze 
sposobów obniżenia mocy pobie-
ranej przez prezentowane mikro-
procesory jest zastosowanie napięć 
zasilających o relatywnie niskich 
wartościach (odpowiednio: NX1250/
NX1500/NX1750): 1,1/1,0/1,25 V. 
Dodatkowym atrybutem mikroproce-
sorów jest zaimplementowany me-
chanizm sprzętowo–programowego 
obniżania poboru mocy o nazwie 
PowerNow!, który jest autorskim 
opracowaniem AMD.

W przypadku, gdy pobór mocy 
mikroprocesorów Geode NX jest 

UWAGA! Konkurs! Szczegóły na stronie 92
Rys. 1. Schemat blokowy mikroprocesorów z rodziny Geode NX firmy AMD
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zbyt duży, konstruktorzy mogą sko-
rzystać z układów należących do 
alternatywnej rodziny – Geode LX. 
Składa się ona z trzech mikroproce-
sorów:

– LX700, o częstotliwości taktowa-
nia rdzenia wynoszącej 433 MHz 
i średnim poborze mocy 1,3 W,

– LX800, o częstotliwości taktowa-
nia rdzenia wynoszącej 500 MHz 
i średnim poborze mocy 1,8 W,

– LX900, o częstotliwości taktowa-
nia rdzenia wynoszącej 600 MHz 
i średnim poborze mocy 2,6 W.
Podstawowe cechy użytkowe mi-

kroprocesorów Geode LX są zbliżo-
ne do rodziny NX, przy czym ich 
wyposażenie wewnętrzne wzboga-
cono o 64–bitowy interfejs pamięci 
DDR (GeodeLink o przepływności 
maksymalnej 9 GB/s), blok krypto-
graficzny AES128, generator liczb 

losowych, a także interfejs CRT/TFT 
z możliwością obsługi standardu HD 
(High Definition).

Układy z kolejnej podrodziny 
Geode – GX466 (300 MHz, 0,9 W) 
i GX500 (366 MHz, 1 W) – są naj-
bardziej „mikrokontrolerowe” z całej 
rodziny (rys. 2). Zintegrowano w nim 
m.in. szerokopasmowe przetworniki 
C/A torów wideo, 32–bitowy inter-
fejs PCI (66 MHz), sterownik TFT/
CRT (procesorem graficznym 2D), 
a także 64–bitowy kontroler pamięci 
DDR. Jak wynika z tego krótkiego 
opisu, mikroprocesory Geode GX są 
doskonałym „napędem” wszelkiego 
rodzaju urządzeń multimedialnych, 
zwłaszcza takich, które wyposażono 
w wyświetlacz LCD lub współpracu-
je z monitorami CRT.

Od strony praktycznej
Mikroprocesory Geode są ofero-

wane wyłącznie w różnych warian-
tach obudów BGA, co w pewnym 
stopniu utrudnia ich stosowanie 
w urządzeniach produkowanych 
w niewielkich ilościach. Niemniej 
jednak ich niewielki pobór mocy, 
doskonałe (po kątem modnych obec-
nie aplikacji mobile) wyposażenie, 
duża wydajność i świetny support 
(dzięki zachowaniu kompatybilności 
z x86) powodują, że wielu produ-
centów oferuje zarówno proste ste-
rowniki jak i kompletne komputery 
z tymi mikroprocesorami. 

Dobre wsparcie sprzętowe za-
pewnia także producent, bowiem 
dostępnych jest kilka zestawów uru-
chomieniowych opracowanych przez 
AMD, są także dostępne układy 
spełniające rolę PC–towych chipse-
tów (CS5535), dzięki którym możli-
wości oferowane przez mikroproce-
sor można w pełni wykorzystać.

Podsumowanie
AMD nie rozpieszcza nas, jak to 

bywało wcześniej, własnymi wer-
sjami latwodostępnych mikrokon-
trolerów, ale – jak widać – rynek 
embedded ma dla tej firmy nadal 
duże znaczenie. Miejmy nadzieję, 
że zalety mikroprocesorów z rodzi-
ny Geode zostaną docenione przez 
konstruktorów w naszym kraju, bo 
porównywalnych konkurentów te 
układy nie mają.
Andrzej Gawryluk

Rys. 2. Schemat blokowy mikroprocesorów z rodziny Geode GX firmy AMD
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