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Pierwszym producentem mikro-
kontrolerów wyposażonych w rdzeń 
z rodziny ARM9 jest firma STMicro-
electronics, w ofercie której, w połowie 
ubiegłego roku, pojawiły się mikro-
kontrolery STR91x (pisaliśmy o nich 

Czas na ARM9
STR91x – mikrokontrolery 
z rdzeniem ARM9

Mikrokontrolery z rdzeniami ARM dość dobrze 
przyjęły się wśród elektroników, można je 
spotkać w coraz większej liczbie opracowań. 
Rynek podbiły tanie mikrokontrolery wyposażone w rdzenie 
ARM7TDMI, teraz nadchodzi czas mikrokontrolerów wyposażonych 
w szybsze i bardziej wydajne rdzenie z grupy ARM9. 

w EP6/2006). Wyposażono je w rdzeń 
ARM966E–S (tab. 1), który nie jest 
– co prawda – najsilniejszym wa-
riantem dostępnym w rodzinie ARM9, 
ale doskonale spełnia wymagania sta-
wiane w aplikacjach mikrokontrolero-
wych (niski pobór mocy, niewielka 
powierzchnia zajmowanego krzemu, 
łatwość integracji z peryferiami). Gwa-
rantuje on nie tylko obsługę rozsze-
rzonej listy instrukcji ARMv5TE, lecz 
także wysoką wydajność, wynikającą 

z dużej częstotliwości taktowania rdze-
nia (96 MHz) oraz udoskonalonych 
mechanizmów dostępu do pamięci. 
Rdzenie ARM966E–S mają rozdzie-
lone magistrale dostępu do pamięci 
programu i danych (architektura typu 
Harvard), co w powiązaniu z 5–stop-
niowym, sprzętowo sterowanym poto-
kiem ma korzystny wpływ na wydaj-
ność CPU.

Mikrokontrolery STR91x producent 
wyposażył w pamięci Flash (progra-

Mikrokontrolery STR91x mogą pracować z maksymalną częstotliwością 
taktowania wynoszącą 96 MHz i z taką prędkością odczytują pamięć 
Flash. Tak wysokie częstotliwości nie są osiągalne dla mikrokontrolerów 
z rdzeniami ARM7. 
Duże znaczenie dla wydajności obliczeniowej rdzenia zastosowanego 
w STR91x mają sprzętowe mechanizmy przyspieszania dostępu do 
zawartości pamięci: pamięć cache dla rozgałęzień wykonywanego programu 
i 5–stopniowe kolejkowanie wspomagane interfejsem TCM (Tightly Coupled 
Memory – rys. 1).

Na wydajność obliczeniową rdzenia mają także wpływ zintegrowane 
kontrolery DMA, które zwalniają CPU ze sterowania przesyłaniem bloków 
danych pomiędzy pamięcią i blokami peryferyjnymi mikrokontrolera. We 
własny kanał DMA jest wyposażony m.in. interfejs Ethernet (MAC), który 
współpracuje z dedykowanym mu interfejsem zapewniającym dostęp (jako 
slave) do magistrali komunikacyjnej AHB.
Użytkownicy, którzy chcą dołączyć do mikrokontrolerów STR9 dodatkową 
pamięć SRAM mogą do tego celu wykorzystać interfejs EMI (External 
Memory Interface, dostępny w mikrokontrolerach montowanych 
w obudowach 128–pinowych). Z jego pomocą można wygodnie dołączyć 
do mikrokontrolerów różne zestawy pamięci o słowie 8– lub 16–bitowym.
Sprzętowy interfejs ethernetowy (dokładniej: MAC – Media Access 

Controller, zgodny z IEEE–802.3–2002 – rodzaj sprzętowego stosu 
zapewniającego obsługę protokołu sieciowego) jest wbudowany wyłącznie 
w mikrokontrolery STR912. Zbudowanie kompletnego interfejsu sieciowego 
wymaga zastosowania dodatkowego układu, tzw. interfejsu fizycznego PHY, 
z którym komunikacja odbywa się za pomocą specjalnego, 18–liniowego 
interfejsu MII (Medium Independent Interface). Jego uniwersalność pozwala 
wykorzystać jako moduł PHY dowolny rodzaj interfejsu sieciowego 
– łatwo więc zapewnić mikrokontrolerowi komunikację z siecią radiową, 
światłowodową lub standardową – kablową. 

Mikrokontrolery STR911 i STR912 wyposażono także w sprzętowe interfejsy 
USB2.0, przystosowane do współpracy z wewnętrznym kanałem DMA. 
Interfejs obsługuje tryb FullSpeed, co w praktyce oznacza 12 Mb/s. 
Kolejnym interfejsem dostępnym w mikrokontrolerach STR91x jest CAN, 
którego zaimplementowano najsilniejszą wersję. Dołączenie mikrokontrolera 
do sieci CAN wymaga zastosowania zewnętrznego transceivera, obsługa 
protokołu transmisyjnego odbywa się na drodze sprzętowej.
W mikrokontrolerach STR9 zastosowano 3–fazowy cyfrowy generator PWM, 
przeznaczony do sterowania pracą silników indukcyjnych. O skali złożoności 
problemu sterowania takimi silnikami niech świadczy fakt, że sterownik 
IMC (Induction Motor Controller) może zgłosić przerwanie z 8 różnymi 
flagami, co wymaga od programisty umiejętnego zarządzania ich obsługą. 

STR91x w skrócie

Rys. 1. Schemat ilustrujący dołączenie pamięci do rdzenia w STR91x
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mowane w systemie) o pojemności od 
288 kB do 544 kB (w dwóch nieza-
leżnych sekcjach – tab. 2). W tym 
roku pojawią się także kolejne wersje 
tych mikrokontrolerów, wyposażone 
w pamięci Flash o pojemności 1,1 MB 
oraz 2,1 MB (rys. 1). Dwa „najmniej-
sze” mikrokontrolery wyposażono 
w pamięć SRAM o pojemności 64 kB, 
pozostałe mają jej o 32 kB więcej. 

Schemat blokowy mikrokontro-
lera STR912 pokazano na rys. 2. 
Większość peryferiów (poza inter-
fejsem ethernetowym i sterownikiem 
zewnętrznej magistrali EMI) we 
wszystkich prezentowanych układach 
jest taka sama. Układy w obudo-
wach LQFP128 są standardowo wy-
posażane w sterownik EMI (External 
Memory Interface), za pomocą któ-
rego (tracąc sporą liczbę linii I/O)
można dołączyć zewnętrzną pamięć 
SRAM o maksymalnej pojemności 
32 MB i organizacji 8– lub 16–bito-
wej. Oprócz „klasycznych” pamięci 
SRAM i Flash, mikrokontrolery STR9 
wyposażono 32–bajtowe pamięci 
ROM–OTP (One Time Programma-
ble), które można wykorzystać do 
zapisania np. identyfikatora układu, 
przechowywać w niej stałe kalibracyj-
ne, numeru seryjnego itp. Pamięć ta 
po zapisaniu i zabezpieczeniu przed 
skasowaniem (dostęp do tego obszaru 
umożliwia JTAG) nie może być wię-
cej programowana – pracuje więc jak 
prawdziwa pamięć OTP mimo tego, 
że fizycznie jest ulokowana w pamię-
ci Flash.

Kurs w Internecie
Pod adresem http://dkc1.digikey.com/us/en/tod/
STMicroelectronics/ARM9MCUsTools/index.html 

jest dostępny kurs przygotowany przez firmę 
Digikey, ilustrujący sposób realizacji projektów 
na mikrokontrolerach STR91x z wykorzystaniem 

bogatej oferty zestawów i narzędzi firmy Digikey.

Tab. 2. Zestawienie podstawowych cech mikrokontrolerów STR91x

Cecha
STR910F STR911F STR912F
M32X6
W32X6 M42X6 M44X6 W42X6 W44X6

Pojemność 
pamięci Flash 256+32 kB 256+32 kB

512+32 kB
256+32 kB
512+32 kB

Pojemność 
pamięci SRAM 64 kB 96 kB 96 kB

Liczba I/O 40 80 40 40 80 80
Obudowa LQFP80 LQFP128 LQFP80 LQFP80 LQFP128 LQFP128

CAPS to program służący nie tylko do 
programowania pamięci mikrokontrolerów 

STR91x i mPSD3000, lecz także wygodne 
narzędzie do konfiguracji linii I/O 

mikrokontrolera, generatora taktującego z PLL 
i wbudowanego nadzorcę napięcia zasilającego.

Tab. 1. Standardowe wyposażenie rdzeni z rodziny ARM9 i 9E (na podstawie 
materiałów firmy ARM)

Rdzeń Pamięć cache
(program/dane)

Interfejs 
TCM

Blok 
zarządzania 

pamięcią

Interfejsy 
magistral Thumb DSP Jazelle

ARM920T 16 kB/16 kB – MMU AHB + – –
ARM922T 8 kB/8 kB – MMU AHB + – –
ARM926EJ–S Różne + MMU 2x AHB + + +
ARM946E–S Różne + MPU AHB + + –
ARM966E–S – + – AHB + + –
ARM968E–S  + DMA AHB–Lite + + –
ARM966HS  + MPU Dual AMBA AHB + + –

Rys. 1. Wykres ilustrujący wyposażenie już dostępnych i zapowiadanych wersji 
mikrokontrolerów STR91x

Producent wyposażył mikrokon-
trolery STR9 w wewnętrzne sprzęto-
we debuggery ETM (Embedded Trace 
Module), które umożliwiają monitoro-
wanie przebiegu wykonywania pro-
gramu przez CPU. Pełne wykorzy-
stanie możliwości ETM wymaga za-
stosowania zewnętrznego analizatora 
TPA (Trace Port Analyzer). Komuni-
kacja ETM z otoczeniem odbywa się 
za pomocą 9 wyprowadzeń, które po 
wyłączeniu ETM spełniają rolę stan-
dardowych linii I/O.

Świetny rdzeń, świetne 
oprogramowanie

Zalet rdzeni ARM966E–S w aplika-
cjach mikrokontrolerowych nie da się 
przecenić, zwłaszcza gdy do dyspozy-
cji użytkowników producent przygo-

tował świetne oprogramowanie narzę-
dziowe i przykłady. 

Kompilatory dla STR91x (kilka 
najpopularniejszych, w tym ARM–
–GCC, publikujemy na CD–EP4/
2007B) są stosunkowo łatwo dostępne 
i nie różnią się od kompilatorów dla 
rdzeni ARM7, co pozwala pisać pro-
gramy dla prezentowanych mikrokon-
trolerów bez konieczności zmieniania 
lub modyfikowania środowiska pracy. 
Zazwyczaj największy kłopot sprawia 
użytkownikom zdobycie narzędzi do 
programowania pamięci Flash mikro-
kontrolerów, bowiem popularny in-
terfejs uLink jest stosunkowo drogi. 
Zaproponowany przez STMicroelec-
tronics sposób przypomina najlepsze 
czasy AVR–ów: wszystko jest bez-
płatne! Dostępna a stronie producenta 
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(a także na CD–EP4/2007B) dokumen-
tacja programatora FlashLink pozwa-
la na tanie wykonanie go własnymi 
siłami, a bezpłatny program CAPS 
(obecnie w wersji 2.40 – rys. 3) po-
zwala nie tylko zaprogramować pa-
mięć Flash i sekcję OTP, lecz tak-
że skonfigurować sposób dołączenia 
peryferiów do linii I/O. Ma to duże 
znaczenie praktyczne, bowiem każdy 
blok peryferyjny może mieć dołączo-
ne swoje linie I/O do kilku wybra-
nych wyprowadzeń mikrokontrolera. 
Zapanowanie nad konfiguracją linii 
I/O bez wsparcia ze strony tego pro-
gramu wymaga ogromnej dokładno-
ści i czasu, o który coraz trudniej. 
CAPS pozwala także ustalić war-
tości rejestrów konfigurujących 
generator z PLL i wartość 
bajtów wpisywanych 
do pamięci OTP. 
Program gene-
r u j e  p l i k 
nagłów-

kowy, zawierający opis konfiguracji 
mikrokontrolera ustalonej przez użyt-
kownika.

W przypadku, gdy użytkownik 
nie zamierza korzystać z dodatko-
wych możliwości oferowanych przez 
CAPS–a, do programowania pamięci 
Flash może wykorzystać uproszczoną 
funkcjonalnie jego wersję – program 
JTAG Programmer. Obydwa programy, 
wraz z innymi narzędziami, publikuje-
my na CD–EP4/2007B.

Ogromnym ułatwieniem i to nie 
tylko dla początkujących użytkowni-
ków STR91x są przykładowe progra-

my przygotowane przez inży-
nierów z STMicroelec-

t ronics  oraz 
Kei la . 

Fot. 4. Wygląd dedykowanego mikrokontrolerom STR912 zestawu uruchomienio-
wego ZL24ARM+ZL25ARM

Rys. 2. Schemat blokowy mikrokontrolera STR912
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Wśród nich szczególną 
uwagę zwracają przykłady 
wykorzystania USB we wła-
snych aplikacjach (mikro-
kontroler pracuje m.in. jak 
wirtualny COM, udostępnio-
no kilka przykładów audio, 
przykład wymiany firmware-
’u poprzez USB, dosępnych 
jest ponadto kilka innych 
przykładów), a także przy-
kłady wykorzystania inter-
fejsu ethernetowego, dostęp-
nego w mikrokontrolerach 
STR912. Dostępne są także 
przykłady ilustrujące wy-
korzystanie podstawowych 
peryferiów mikrokontrolera 
(przetwornika A/C, sterow-
nika MC, interfejsów CAN, 
SSP, UART itd.) oraz trzy 
przykładowe projekty reali-
zujące typowe zadania DSP: 
szybką transformatę Fouriera 
i dwa programowe filtry: IIR 
i FIR. Wszystkie przykłady 
publikujemy wraz z doku-
mentacją na płycie CD–EP4/
2007B.

Dla praktyków
Konstruktorzy zamierzają-

cy rozpocząć prace z mikro-
kontrolerami STR91x mogą 
wybierać wśród wielu do-
stępnych na rynku typów 
zestawów ewaluacyjnych, 
także z oferty STMicroelec-
tronics. Dostępne są także 
zestawy krajowej produkcji, 
charakteryzujące się stosun-
kowo niską ceną, oferujące 
w niektórych aspektach więk-
sze możliwości od oferowa-

nych przez wyroby świato-
wych liderów. Przykładem 
takiego zestawu jest płyta 
bazowa ZL25ARM z mo-
dułem dipARM ZL24ARM 
(zestaw pokazano na fot. 4), 
do którego jest dostępny 
programator JTAG o nazwie 
ZL18PRG (odpowiednik Fla-
shLinka). Zestaw może być 
wyposażony w opcjonal-
ny moduł interfejsu Ether-
net ZL2ETH z układem 
STE100P (także produkcji 
STMicroelectronics) oraz al-
fanumeryczny wyświetlacz 
LCD. Atutem zestawu są 
dostępne dla ich nabywców 
bezpłatne szkolenia prowa-
dzone w Warszawie przez 
inżynierów z firmy STMicro-
electronics (piszemy o tym 
więcej w Info Kraju).

Podsumowanie
Sytuacja dojrzała do sko-

rzystania z możliwości ofero-
wanych przez mikrokontro-
lery z rdzeniem ARM9: są 
dobre narzędzia programo-
we, dużo dobrze napisa-
nych i udokumentowanych 
przykładów, zestawy uru-
chomieniowe i – co bardzo 
istotne – są dostępne także 
same mikrokontrolery i to 
w niemałym wyborze. Czy-
telników jeszcze wątpiących 
w sens ARM–owego przy-
spieszania postaramy się 
przekonać do STR91x w ko-
lejnych wydaniach EP.
Andrzej Gawryluk, EP

Rys. 3. Widok okien programu CAPS


