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W „wyścigu” bierze 
także udział firma STM, 
w ofercie której pojawi-
ła się kolejna generacja 
mikrokontrolerów z ro-
dziny STR7xx – STR730 
(rys .  1 ) .  Zas tosowano 
w nich dość dobrze już 

R e k o r d z i s t a
Mikrokontrolery STR730 
z rdzeniem ARM7TDMI

Od chwili pojawienia się na rynku pierwszych 
mikrokontrolerów z rdzeniem ARM7TDMI trwa 

wyścig pomiędzy producentami podobnych 
układów, a jest ich wraz z upływem czasu coraz 

więcej.

znany na rynku 32–bi-
towy rdzeń ARM7TDMI, 
wbudowaną pamięć Flash 
o pojemności do 256 kB 
(w zależności od wer-
sji układu), standardowo 
wszystkie mikrokontro-
lery mają 16 kB pamięć 

SRAM. Implementac ja 
rdzenia procesora nie jest 
najszybsza w ofercie nie 
tylko firmy STM (maksy-
malna częstotliwość tak-
towania wynosi 36 MHz, 
co zapewnia szybkość 
wykonywania instrukcji 

do 32 MIPS), za to ponad 
standardowy jest zakres 
dopuszczalnych tempera-
tur pracy: –40…+105oC.

Dość banalne, prawda? 
Nie wszystko w STR730 
jest jednak tak „standar-
dowe”…
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Moc timerów
W odróżnieniu od kon-

kurencji,  która kładzie 
ogromny nacisk na for-
malne „żyłowanie” pręd-
kości działania rdzenia 
wbudowanego  w  swo -
je mikrokontrolery, firma
STM położyła tym razem 
nacisk na wyposażenie 
nowych mikrokontrole-
rów w dużą liczbę czę-
sto używanych peryferiów 
(rys. 2), co spowodowało 
pobicie rekordu… liczby 
wbudowanych timerów. 
Mikrokontrolery STR730 
i STR735 są wyposażone 
w 20 timerów o różnym 
zastosowaniu, z czego 10 
są to uniwersalne, 16–bi-
towe timery TIM, a 6 jest 
przystosowanych do ge-
neracji sygnałów PWM 
o rozdzielczości 16 bitów.

Moc komunikacji
M o c n ą  s t r o n ą  w e -

wnętrznego wyposażenia 
mikrokontrolerów STR73x 
jest także duża liczba in-
terfejsów komunikacyjnych 
– jest ich w sumie 12. 
Oprócz czterech, w pełni 
dupleksowych UART–ów 
i dwóch interfejsów I2C, 
prezentowane mikrokon-
trolery wyposażono tak-
że w 3 kanały nazwane 
BSPI (Buffered SPI), które 
charakteryzują się wbudo-
wanymi w tory nadawczy 
i odbiorczy buforów FIFO 
o  po jemności  16  s łów 
16–bitowych. Mikrokon-
trolery STR730 i STR731 

Rys. 1. Dostępne wersje mikrokontrolerów STR73x

wyposażono także w trzy 
interfejsy CAN2.0B Acti-
ve, co pozwala wygodnie 
je stosować w zaawanso-
wanych aplikacjach samo-
chodowych i przemysło-
wych, bowiem CAN zdo-
bywa uznanie także poza 
typowo rozumianymi „sa-
mochodami”.

Mocna reszta
M i k r o k o n t r o l e r y 

STR73x to jedna pierw-
szych, popularnych rodzin 
mikrokontrolerów z rdze-
niem ARM, w której prze-
twornik A/C jest przystoso-
wany do konwersji napięć 
w zakresie 0…5 V (zazwy-
czaj jest to nie więcej niż 
3,3 V). Maksymalna liczba 
wejść analogowych wyno-
si 12 lub 16 (w zależności 
od typu mikrokontrolera), 
a typowy czas 10–bitowej 

konwersji nie przekracza 
3 ms. Przetwornik A/C wy-
posażono w system autoka-
libracji, pozwalający uzy-
skać wysoką jakość wyni-
ków konwersji.

Interesującym uzupeł-
nieniem wyposażenia pe-
ryferyjnego STR73x, są 
cztery kanały DMA (Direct 
Memory Access), z których 
każdy może obsługiwać 4 
strumienie danych. Modu-
ły DMA można wykorzy-
stać do przesyłania da-
nych pomiędzy (niemal) 
dowolnymi peryferiami 
i pamięciami, a także po-
między zadanymi obszara-
mi pamięci.

Prezentowane mikro-
kontrolery mogą być tak-
towane za pomocą gene-
ratora współpracującego 
z zewnętrznym oscylatorem 
kwarcowym (o maksymal-

nej częstotliwości 8 MHz, 
która jest powielana za 
pomocą wewnętrznej PLL), 
alternatywnie można wy-
korzys tać  wbudowany 
w strukturę układu gene-
rator RC o częstotliwości 
2 MHz lub 32 kHz. Blok 
zarządzania sygnałami ze-
garowymi (CMU) wyposa-
żono w miernik częstotli-
wości, który pozwala na 
pomiar faktycznej częstotli-
wości taktowania, co może 
być przydatne w niektó-
rych aplikacjach.

Biorąc pod uwagę wy-
godę użytkowników pro-
ducent wyposażył mikro-
kontrolery STR73x w we-
wnętrzny stabilizator napię-
cia o wartości 1,8 V, który 
służy do zasilania rdzenia 
i wbudowanych peryferiów. 
Tak więc, mikrokontroler 
może być zasilany napię-
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ciem 5 V (ewidentny po-
wrót do starych standar-
dów!), także wszystkie linie 
I/O mogą współpracować 
z otoczeniem zasilanym na-
pięciem takiej wartości.

M i k r o k o n t r o l e -
ry STR73x wyposażono 
w pięć trybów poboru 
mocy, co umożliwia kon-
struktorowi systemu zopty-
malizować parametry jego 
pracy w zależności od do-
stępnego źródła zasilania.

Z myślą o konstrukto-
rach budujących aplikacje 
wymagające odmierzania 
czasu „zegarowego”, mikro-
kontrolery STR73x wypo-
sażono w sprzętowy RTC 
(Real Time Clock), wypo-
sażony w rejestry alarmów, 
które można wykorzystać 
na przykład do generacji 
przerwań po nadejściu za-
danej godziny. Liczniki ze-
gara zliczają w naturalnym 
kodzie binarnym, czyli 
czas jest odmierzany na 
sposób „linuksowy” a nie 

w łatwej do dalszej obrób-
ki postaci hh:mm:ss, ale 
dzięki dostępnym proce-
durom konwersji nie jest 
to duży problem.

Narzędzia
Zalecanym przez pro-

ducenta mikrokontrole-
rów narzędziem urucho-
mieniowym jest zestaw 

STR730–EVAL ( fot .  3 ) . 
Jego wyposażenie umoż-
liwia przetestowanie dzia-
łania peryferiów mikro-
kontrolera, zarówno tych 

Rys. 2. Uproszczony schemat blokowy mikrokontrolerów z rodziny STR73x
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wyspecjalizowanych (jak 
CAN), jak i popularnych 
(jak choćby wyświetlacz 
alfanumeryczny LCD, pa-
mięci z SPI i I2C, przyci-
ski, brzęczyk piezo itp.). 
Wadą zestawu jest brak 
w jego wyposażeniu inter-
fejsu JTAG wraz z opro-
gramowaniem sterującym, 
który oprócz udostępnie-
nia możliwości debugowa-
nia pracy mikrokontrolera 
mógłby także służyć do 
programowania jego pa-
mięci Flash. Taki interfejs 
można oczywiście kupić 
(np. produkowany przez 
STM interfejs RVICE–ME), 
ale dość wydatnie zwięk-
sza to wstępne koszty 
zabawy z prezentowanymi 
mikrokontrolerami.

Użytkownicy, których 
nie będzie stać na zakup 
tego (niestety dość kosz-
townego) zestawu, mają 
do wyboru wiele innych 
(często tańszych) roz-
wiązań sprzętowych, jak 

choćby STR730–SK/RAIS 
firmy Raisonance. Nie-
co mniejszy wybór mają 
programiści, którzy bez-
płatnie mogą skorzystać 
z kompilatora ARM–GCC 
(jego wersję zorientowa-
ną na STR7 opubliku-
jemy na CD-EP3/2006B) 
lub z ograniczonej wersji 
kompilatora RIDE–STR7 
firmy Raisonance (wyko-
rzystujący zresztą rdzeń 
kompilatora ARM–GCC).

Mikrokontrolery z rdze-
niem ARM7 produkowane 
przez firmę STM – jak 
widać z tego krótkiego 
opisu – mają wiele inte-
resujących cech i przyja-
znych właściwości. Pro-
ducent zadbał o łatwe 
(możliwość wykorzystania 
bootloadera) ich progra-
mowanie w aplikacji, ich 
popularność ma szanse 
być duża.
Piotr Zbysiński, EP
piotr.zbysinski@ep.com.pl
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Fot. 3. Wygląd zestawu ewaluacyjnego STR730–EVAL

Bootloader dla indywidualistów
Mikrokontrolery STR73x wyposażono w prosty bootloader, który 
umożl iwia po wyzerowaniu mikrokontrolera załadowanie pr zez 
użytkownika do pamięci SRAM własnego programu. Może on służyć na 
przykład do programowania wbudowanej w mikrokontroler pamięci Flash. 
Sposób programowania pamięci Flash wbudowanej w mikrokontrolery 
STR7xx został opisany w dokumencie „Flash programming reference 
manual”, który jest dostępny na stronie internetowej producenta.

1. Po ustaleniu odpowiedniej kombinacji zewnętrznych sygnałów 
sterujących, do pamięci SRAM jest ładowany program użytkownika 
o stałej długości 128 bajtów. W większości przypadków będzie to 
druga część bootloadera, czyli programu odpowiadającego za zapisanie 
programu w pamięci nieulotnej mikrokontrolera.
2. Po załadowaniu do SRAM, program ten jest automatycznie 
uruchamiany – pr zykładowo może odbierać kolejne pr zesyłane 
z zewnątrz dane i zapisywać je w nieulotnej pamięci Flash (3).




