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Zmiany na rynku mi-
krokontrolerów następują 
bardzo szybko, a jednym 
z najszybciej zmieniających 
się (co interesujące: w dół!) 
parametrów są ceny. Poja-
wienie się dwa lata temu 
w sprzedaży mikrokontrole-
rów z rdzeniem ARM7TD-
MI zintegrowanych z pamię-
cią Flash (rodzina LPC2000 
firmy Philips) zainicjowała 

Jak zareaguje przeciętny inżynier elektronik na 
propozycję budowy sterownika na mikrokontrolerze 

32–bitowym? W większości przypadków nie 
potraktuje jej serio, zwłaszcza gdy istotnym 

parametrem realizowanego projektu jest koszt 
zastosowanych w nim elementów.

rynkowy przełom, którego 
owocem są najnowsze, mi-
niaturowe „ARM–y”, którym 
poświęcamy artykuł.

ARM–owy sposób na 
„maluchy”

Oprócz szybkiego obni-
żania cen mikrokontrolerów, 
drugim łatwo dostrzegalnym 
rynkowym trendem jest two-
rzenie całych rodzin „malu-

chów”, czyli mikrokontrole-
rów o względnie słabym 
wyposażeniu i niewielkiej 
pamięci Flash. Prekursorem 
tego trendu jest Microchip, 
którego pierwsze tak pomy-
ślane mikrokontrolery (ro-
dzina PIC12C5xx) znalazły 

spore obszary zastosowań. 
Po pewnym czasie tym sa-
mym tropem poszły inne 
firmy (Atmel, Silicon Labs, 
Freescale jeszcze jako Moto-
rola, STMicroelectronics czy 
Philips). Co interesujące, 
Microchip wykonał kolejny 
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jest wiele typów mikrokon-
trolerów w obudowach 48– 
i 64–wyprowadzeniowych, 
to ARM z 28 nogami jest 
czymś zaskakującym.

ARM–owa nisza, czyli 
rodzina Stellaris

Firma Luminary Micro 
jest pierwszym producen-
tem nowej na rynku ro-
dziny mikrokontrolerów 
z  rdzen iem ARM Cor-
tex–M3. Nie jest to nowe 
opracowanie firmy ARM, 
bowiem pierwsze znane 
mi wzmianki o tym rdze-
niu były publikowane już 
w 2001 roku, a oficjalna 
premiera nastąpiła w roku 
2004, ale rodzina Stellaris 
jest pierwszą, w której za-
stosowano ten rdzeń.

Cortex–M3 to  rdzeń 
obsługujący listę instruk-
cji ARMv7M, przy czym 
w odróżnieniu od innych 
wersji rdzeni zgodnych 
z ARMv7, są przez niego 
dekodowane wyłącznie in-
strukcje zapisane w nowym 
formacie noszącym nazwę 
Thumb 2. Polecenia są 
kodowane w słowach 16–
–bitowych, ale modyfikacje 
wprowadzone zarówno do 
listy instrukcji jak i sposo-
bu ich dekodowania przez 
CPU spowodowały, że pro-
gramy zapisane w Thumb 
2 są o5% mniejsze od 
odpowiedników w klasycz-

nej wersji Thumb i 12% 
szybsze (rys. 1, dane za 
Embedded Microprocessor 
Benchmark Consortium, 
www.eembc.org). Dodatko-
wym atutem rdzenia Cor-
tex M3 są dwie instrukcje 
(MOVW i MOVT), ułatwia-
jące wykonywanie operacji 
na stałych 16– i 32–bito-
wych oraz 10 innych, no-
wych instrukcji zoriento-
wanych na maksymalizację 
wydajności rdzenia.

Architektura rdzenia 
Cortex 3 jest oparta na 
koncepcji  harwardzkiej 
z 3–stopniowym kolejkowa-
niem. Niebagatelny wpływ 
na  wyda jność  rdzen ia 
ma specjalny mechanizm 
przyjmowania i obróbki 
przerwań, który nazwano 
Tail–Chaining. Dzięki nie-
mu, gwarantowany mini-
malny czas pomiędzy ko-
lejno przyjmowanymi prze-
rwaniami wynosi zaledwie 
6 (w najgorszym przypad-
ku 12) cykli zegarowych, 
a zaawansowany kontroler 
przerwań NVIC (Nested 
Vectored Interrupt Control-
ler) pozwala na wygodne 
zawiadywanie ich priory-
tetami (priorytetów może 
być do 256 poziomów, 
określa je 8–bitowa ma-
ska) do 244 różnych prze-
rwań. Zgodnie z danymi 
producenta, średni czas 
oczekiwania na przyjęcie 

Luminary Micro…
...to młoda amerykańska firma, ale prowadzona przez niezwykle 

doświadczoną ekipę wywodzącą się z firm: Motorola (Freescale), Cirrus 
Logic, Winbond i Conexant. Osoby stanowiące kierownictwo firmy mają 

doświadczenia w pracy w firmach start–up, które można by nazwać 
w naszej krajowej nomenklaturze „inkubatorami technologicznymi”.

Rys. 1. Wyniki testów EEMBC pod kątem objętości progra-
mów a) i czasu ich wykonywania b) przez rdzeń obsługu-
jący polecenia Thumb 2

krok w stronę miniaturyza-
cji mikrokontrolerów, wpro-
wadzając do swojej oferty 
rodzinę PIC10F, której ce-
chą charakterystyczną jest 
obudowa SOT23 i zaledwie 
6 wyprowadzeń.

Co  to  wszys tko  ma 
wspólnego z ARM–ami? 
Sporo, bowiem także mikro-
kontrolery z rdzeniami ARM 
podlegają takim samym 
trendom. Od pierwszych 
miesięcy tego roku można 
kupić bogato wyposażone 
mikrokontrolery z rodziny 

LPC210x za cenę bliską 
10 zł brutto (a można się 
spodziewać, że ceny nadal 
będą spadać), a 27 marca 
2006 światło dzienne ujrza-
ły zupełnie nowe mikrokon-
trolery z nieznanym dotych-
czas szerzej rdzeniem ARM 
Cortex–M3. Ich pojawienie 
się na rynku jest zapowie-
dzią nowego wśród ARM–
–ów trendu: zmniejszania 
liczby wyprowadzeń (i wią-
żącej się z tym ceny) mi-
krokontrolerów 32–bitowych. 
O ile obecnie dostępnych 
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Rys. 2. Mechanizm Tail-Chaining, średni 
czas obsługi przerwania

Polecamy fanom mikrokontrolerów z rdzeniem ARM!

W czerwcu 2006 ukaże się w sprzedaży specjalny 
numer Elektroniki Praktycznej Plus, w całości poświęcony 

mikrokontrolerom z rdzeniami ARM. 
Wszystkich zainteresowanych tematem zapraszamy!

przerwania zmniejsza się 
o 65…70 % w stosunku do 
rdzenia ARM7TDMI i po-
chodnych (rys. 2, wyni-
ki za prezentacją Warrena 
Easte’a z ARM Developers 
Conference 2004).

Na rys.  3  pokazano 
schemat blokowy jednego 
z mikrokontrolerów z rodzi-

ny Stellaris. Bloki zazna-
czone na kolor czerwony 
(jak na przykład przetwor-
nik A/C, czy czujnik tem-
peratury) nie są dostępne 
w obecnie produkowanych 
układach. Obecnie w sprze-
daży są  dostępne dwa 
typy układów ( tab. 1 ) , 
ale producent przewiduje 

wprowadzenie 
w najbliższym 
czas ie  na  ry-
nek łącznie 14 
typów mikro -
kontrolerów. Za-
kres pojemności 
pamięci Flash 
w rodzinie Stel-
laris mieści się 
w przedziale 8…
32 kB, pojem-
ności pamięci 
SRAM 2…8 kB, 
a dostępne obu-
dowy mają od 
28 (SOIC28) do 
4 8  w y p r o w a -
dzeń (LQFP48). 
P i e r w s z e  d o -
s t ę p n e  u k ł a -
dy mają rdzeń 
taktowany sy-
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gnałem zegarowym o czę-
stotliwości do 20 MHz, 
niektóre wersje kolejnych 
typów mikrokontrolerów 
Stellaris będą przystosowa-
ne do taktowania sygna-
łami o częstotliwości do 
50 MHz. Pomimo relatyw-
nie wysokiej częstotliwo-
ści taktowania, dostęp do 
zawartości pamięci Flash 
jest jednotaktowy, co po-
zwala maksymalnie wyko-
rzystać wydajność rdzenia.

Standardowym wyposa-
żeniem rdzeni Cortex jest 
dwuprzewodowy interfejs 
SWD (Serial Wire Debug) 
umożliwiający debugowa-
nie in–circuit pracy mikro-

kontrolera, który miał za-
stąpić JTAG–a. Producent 
mikrokontrolerów Stellaris 
nie zrezygnował jednak 
z JTAG–a i połączył w mo-
dule  Ser ia l  Wire  JTAG 
Debug Port nieco zmody-
fikowanego JTAG–a z SWD, 
o czym należy pamiętać 
studiując dokumentację 
rdzeni Cortex formy ARM. 
Możliwości diagnostycz-
ne bloku sprzętowego de-
buggera są porównywalne 
z oferowanymi przez do-
tychczas stosowane w mi-
krokontrolerach z rdzenia-
mi ARM7xx i ARM9xxx, 
przy czym dzięki zastoso-
waniu mechanizmu flash 
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patch (remapowaniu spe-
cjalnych obszarów pamię-
ci SRAM w miejsce Flash) 
możliwości ingerowania 
użytkownika w realizację 
programu (pod kątem dia-
gnostyki jego działania) są 
bardzo duże.

Mikrokontrolery z rdze-
niem Cortex, zgodnie z de-
klaracjami twórcy rdzenia, 
mają się charakteryzować 
szczególnie małym pobo-
rem mocy. Niestety, dane 
katalogowe udostępnione 
przez producenta ukła-
dów w końcu marca nie-
wiele  mówią na temat 
faktycznego poboru mocy, 
bowiem jedyną jawnie 
podaną informacją jest 
nominalny pobór prądu 
w trybie RUN, który wy-
nosi 35 mA. Trudno taki 
wynik uznać za szczegól-

ne osiągnięcie, bowiem 
zgodnie z danymi kata-
logowymi mikrokontroler 
LPC2101 (8 kB Flash/2 kB 
SRAM + bogate wyposaże-
nie w peryferia), wykorzy-
stujący „stary” rdzeń AR-
M7TDMI pobiera w trybie 
RUN 7 mA przy częstotli-
wości taktowania 10 MHz, 
a 41 mA przy częstotliwo-
ści taktowania 70 MHz. 
Dajmy jednak czas produ-
centowi na dojście do za-
powiadanych wyników.

Najpoważniejsze wątpli-
wości budzi przyjęty przez 
producenta sposób progra-
mowania pamięci Flash. 
Wygląda na to, że jedy-
nym sposobem zmodyfiko-
wania jej zawartości jest 
skorzystanie z interfejsu 
JTAG (jak np. uLink firmy
Keil), co – jak pokazuje 

Tab. 1. Podstawowe cechy i parametry dostępnych modeli 
mikrokontrolerów Stellaris
Cecha lub parametr LM3S101 LM3S102
Rdzeń ARM Cortex M3 ARM Cortex M3
Flash/SRAM [kB] 8/2 8/2
JTAG + +
UART + +
SSI + +
I2C – +
Timery 2 2
Komparatory analogowe 2 +
Wbudowany stabilizator LDO 2,5V + +
GPIO 2…18 0…18
Watchdog + +
PWM–CCP 1 2
Częstotliwość taktowania (PLL) [MHz] 20 20
Napięcie zasilania [V] 3,3 3,3
Maksymalne napięcie wejściowe [V] 5 5

Podstawowe cechy Thumb 2:
– 16–bitowe instrukcje 

będące skompresowanymi 
odpowiednikami większości 
32–bitowych instrukcji ARM,

– kompatybilność 
z wcześniejszymi wersjami 
ARM i Thumb,

– obsługa standardowych 
instrukcji ARM,

– 12 nowych instrukcji, 
dzięki którym zwiększa się 
wypadkowa wydajność rdzenia 
w typowych aplikacjach (do 
12% większa niż w przypadku 
klasycznej wersji Thumb, 
objętość kodu do 5% 
mniejsza),

– rzadziej występująca 
konieczność przełączania 
sposobu dekodowania 

instrukcji pomiędzy trybami 
Thumb 2/ARM niż miało to 
miejsce w przypadku Thumb/
ARM,

– oprogramowanie wymaga 
pamięci o pojemności o 26% 
mniejszej niż w klasycznych 
wersjach ARM.
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praktyka – utrudnia przy-
swojenie nowych produk-
tów przez rynek „popu-
larny”. Przykładem takiego 
koncepcyjnego „błądzenia” 
producenta, zakończone-
go zresztą szybkim wpro-
wadzeniem do produkcji 
wersji mikrokontrolerów 
wyposażonych w bootlo-
ader, są układy z rodziny 
AT91SAM7S firmy Atmel.
Nastały bowiem czasy, 
w których inżynierowie 

nie chcą się skupiać na 
rozwiązywaniu problemów 
nieistotnych z punktu wi-
dzenia aplikacji. Musi być 
wygodnie!

Rozwój rodziny produk-
tów firmy Luminary Micro
będziemy śledzić, a z ob-
serwacji złożymy Czytelni-
kom raporty. Z informacji 
jakie udostępnił nam pro-
ducent można wniosko-
wać, że w niedługim cza-
sie oprócz rodziny Stella-
ris będziemy mogli wybie-
rać układy z dwóch kolej-
nych corteksowych rodzin: 
Fury oraz Tornado. Fury 
– to rodzina „dużych” mi-
krokontrolerów, a Tornado 
to grupa układów wyposa-
żonych w precyzyjne tory 
A/C i C/A. Napisałem, że 
„…będziemy mogli wybie-
rać układy…”, bowiem są 
one już dostępne w ofercie 
polskiego dystrybutora!
Piotr Zbysiński, EP
piotr.zbysinski@ep.com.pl

Rys. 3. Schemat blokowy mikrokontrolera z rodziny Stellaris

Rodzina Cortex
Rdzeń Cortex opracowano 

z myślą o stosowaniu w trzech 
typach mikrokontrolerów, 

optymalizowanych pod kątem 
docelowej aplikacji:

ARM Cortex–A Series 
– procesory przeznaczone do 

stosowania w urządzeniach 
wyposazonych w systemy 

operacyjne, wymagające dużej 
wydajności. Obsługiwane formaty 

rozkazów: ARM, Thumb oraz 
Thumb–2.

ARM Cortex–R Series 
– procesory zoptymalizowane pod 

kątem stosowania w aplikacjach 
czasu rzeczywistego. Obsługiwane 
formaty rozkazów: ARM, Thumb 

oraz Thumb–2.
ARM Cortex–M Series – tanie 

mikrokontrolery przeznaczone dla 
aplikacji typu embedded. 
Obsługiwane są wyłącznie 

polecenia Thumb–2.

Dodatkowe informacje
Artykuł powstał dzięki pomocy 
krajowego dystrybutora firmy
LuminaryMicro: PDW Marthel, 

tel.: 071 311 07 11/12, 
www.marthel.pl, 

marthelinfo@marthel.pl.


