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Inżynierowie firmy ARM od kil-
ku lat prowadzili intensywne pra-
ce nad nową rodziną rdzeni prze-
znaczonych dla mikrokontrolerów 
– nosi ona nazwę Cortex. Założyli 
oni, że nowe generacje mikrokon-
trolerów z rdzeniami ARM powinny 
obsługiwać udoskonalony zestaw in-
strukcji Thumb2 (architektura AR-
Mv7), powinny szybciej wykonywać 
programy przy takiej samej często-
tliwości taktowania, powinny mieć 
prostszą budowę (dzięki czemu 
uprości się implementacja mikrokon-
trolera w krzemie), dużą wagę przy-
wiązano także do zminimalizowania 
poboru energii. W ramach rodzi-
ny Cortex dostępne są trzy wersje 
rdzeni: Cortex R (przeznaczone do 
stosowania w systemach czasu rze-
czywistego), Cortex A (przeznaczone 
do stosowania w dużych systemach 
z zaimplementowanymi systemami 
operacyjnymi, wbudowana jednostka 

W połowie czerwca firma STMicroelectronics wprowadziła 
do sprzedaży nową rodzinę 32–bitowych mikrokontrolerów, 
wyposażonych w rdzeń nowej generacji opracowany przez ARM: 
Cortex M3. Konkurencji robi się ciasno…

MMU) i Cortex M (zoptymalizowane 
cenowo, przeznaczone dla aplikacji 
mikrokontrolerowych). Twórcy rdze-
ni Cortex najwyraźniej uwzględnili 
sygnalizowane przez programistów 
informacje o nieprzejrzystym i nie 
najlepiej działającym dotychczas 
implementowanym kontrolerze ob-
sługi przerwań, bowiem Corteksy 
wyposażono w zupełnie nowy, szyb-
szy i prostszy w obsłudze kontroler.

Wszystkie mikrokontrolery z rdze-
niami Cortex wyposażono w rozszerze-
nia ARM NEON (Media Acceleration 
Technology), dzięki któremu CPU jest 
w stanie szybko wykonywać dodatko-
we instrukcje ułatwiające programową 
implementację algorytmów DSP.

Przygotowane przez firmę ARM 
porównanie cech i możliwości rdze-
ni ARM7TDMI i Cortex–M3 przedsta-
wiono w tab. 1. Na rys. 1 pokazano 

Rys. 1.

STM32:
nowe mikrokontrolery
z rdzeniem ARM
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budowę rdzenia Cortex–M3 
wraz z podstawowym oto-
czeniem.

Nowa gwiazda: 
STM32

Pierwszym producen-
tem korzystającym z rdzeni 
Cortex była firma Lumi-
naryMicro, której mikro-
kontrolery (rodzina Stella-
ris) prezentowaliśmy w EP 

liwienia programowania pa-
mięci Flash w systemie. Pro-
gramowanie pamięci Flash 
jest możliwe zarówno „od 
strony” mikrokontrolera jak 
i z zewnątrz – z wykorzy-
staniem jednego z interfej-
sów sprzętowego debuggera 
– JTAG lub SerialWire. 

Schemat blokowy mi-
krokontrolerów z linii Per-
formance  pokazano na 
rys. 2.

Podsumowanie
Informacje przedstawio-

ne w artykule są niezwy-
kle „gorące”, nie mieliśmy 
więc możliwości poznać 
w działaniu nowych mi-
krokontrolerów. Do tematu 
– dogłębniej – wrócimy 
zaraz po wakacjach, a Czy-
telnikom zainteresowanym 
materiałami dotyczącymi 
nowych mikrokontrolerów 
polecamy stronę producen-
ta (www.st.com/stm32) lub 
płytę CD–EP7/2006B.
Piotr Zbysiński, EP
piotr.zbysinski@
ep.com.pl

Rys. 2.

Podręcznik z opisem rdzeni Cortex 
jest dostępny pod adresem:

http://www.arm.com/pdfs/
DDI0337E_cortex_m3_r1p1_trm.pdf

Informacje o liście instrukcji Thumb2 
są dostępne pod adresem:

http://www.arm.com/products/CPUs/
archi–thumb2.html

Tab. 1. Porównanie podstawowych cech i parametrów rdzeniu 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
Zajmowany obszar 0,62 mm2 (sam rdzeń) 0,86 mm2 (rdzeń + podstawowe peryferia)

Opis rdzenia Cortex–M3 jest 
dostępny pod adresem:

http://www.arm.com/products/
CPUs/ARM_Cortex–M3.html

w zeszłym roku. Od poło-
wy czerwca tego roku do-
stępne są mikrokontrolery 
firmy STMIcroelectronics, 
która oferuje nową rodzi-
nę o nazwie STM32. W jej 
ramach są oferowane dwie 

grupy układów: Performan-
ce (STM32F103, taktowa-
ne 72 MHz, wyposażone 
m.in. w USB, CAN i gene-
ratory PWM) oraz Access 
(STM32F101, taktowane 
36 MHz, o nieco prostszej 
budowie). W obydwu wer-
sjach podstawowe wyposa-
żenie jest bogate (3xUSART, 
2xSPI, 2xI2C, 3x16–bitowe 
timery, wbudowane genera-
tory taktujące, RTC, 7–ka-
nałowy DMA, SRAM do 
20 kB, Flash do 128 kB 
itp.), a zastosowane obudo-
wy nad wyraz „sympatycz-
ne”: VQFP48/64 i 100–pi-
nowe, planowane są tak-
że BGA ze 144 kulkami. 
Mikrokontrolery STM32 są 
przystosowane do zasila-
nia pojedynczym napięciem 
o wartości 2…3,6 V, które 
jest wystarczające do umoż-


