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Początek jesieni zaowocował wie-
loma podzespołowymi nowościami, 
z których niezwykle interesujące są 
nowe rodziny mikrokontrolerów wy-
posażonych w rdzenie ARM. Produ-
cenci skupili się przede wszystkim na 
bardzo popularnych wersjach rdzenia 
ARM7TDMI, wyjątek stanowi firma
LuminaryMicro, która stosuje w swo-
ich mikrokontrolerach nowoczesne 
rdzenie z rodziny Cortex (także opra-
cowanie ARM). Nowymi układami tej 
firmy zajmiemy się za miesiąc.

Wszystkie prezentowane w arty-
kule mikrokontrolery charakteryzują 
się przystępnymi obudowami: najwy-
raźniej BGA i DFN/QFN nie zostały 

Walec jedzie dalej
Nie ma we współczesnej 

elektronice dziedziny rozwijającej 
się szybciej niż 32–bitowe 

mikrokontrolery z rdzeniami 
ARM. Pierwszą falę, dość 

szczegółowo odnotowaną przez 
nas w zeszycie Elektroniki 

Praktycznej Plus mamy za sobą, 
a tuż po wakacjach zaczęła 
się kolejna. Nie możecie jej 

przegapić, bowiem – chcąc nie 
chcąc – ARM–y to bezwzględnie 

przyszłość elektroniki.

najlepiej przyjęte na rynkach popu-
larnych, z którymi – jak się okazuje 
– producenci trochę się jednak liczą.

Przegląd zaczynamy od…

…nowości z oferty 
NXP (dawniej Philips 
Semiconductor)

Philips Semiconductor – firma,
która jako pierwsza rozpoczęła 32–bi-
towy „bój” na rynku mikrokontrolerów 
– po zmianie nazwy i właścicieli pod-
trzymuje tradycję: w ostatnich dniach 
września poinformowała o wprowa-
dzeniu do produkcji dwóch nowych 
rodzin mikrokontrolerów z rdzeniem 
ARM: LPC2300 i LPC2400. 

W skład rodziny LPC2300 wcho-
dzą 4 układy (tab. 1), które poza za-
sobami doskonale znanymi z rodziny 
LPC2100 wyposażono także w kontro-
ler Ethernetu z własnym DMA (wy-
magający zastosowania zewnętrznego 
układu PHY 10 lub 100 Mbd, współ-
pracujący z nim za pomocą interfej-
su RMII), 2–kanałowy interfejs CAN 
2.0B, interfejs USB2.0 z własnym 
DMA i 4 kB FIFO, 4 UART–y (w tym 
jeden z pełnym interfejsem modemo-
wym oraz obsługą IrDA), cyfrowy in-
terfejs audio I2S, uniwersalny kanał 
DMA, wewnętrzny generator taktujący 
(4 MHz), a dwa „największe” mikro-
kontrolery z tej rodziny wyposażono 
także w sprzętowe interfejsy MMC/SD. 
Wymienione to – oczywiście – nie 
wszystkie peryferia, w jakie wyposażo-
no mikrokontrolery LPC2300. Ich wy-
posażenie w standardowe peryferia jest 
zbliżone do wcześniej produkowanych 
rodzin, obecność wielu interfejsów ko-
munikacyjnych (po kilka: SPI, I2C), ti-
merów, przetworników A/C i C/A itp. 
należy uznać aktualnie za niezbędne 
minimum.Rys. 1. Schemat blokowy mikrokontrolera z rodziny STR75x
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Mikrokontrolery LPC2300 wypo-
sażono w rdzeń ARM7TDMI–S tak-
towany z maksymalną częstotliwością 
72 MHz. Są one zasilane pojedynczym 
napięciem 3,3 V, przy czym napięcie 
o wartości 1,8 V – niezbędne do zasi-
lania rdzenia – jest wytwarzane przez 
wbudowaną w mikrokontroler pojem-
nościową przetwornicę DC–DC. Mikro-
kontrolery mają wydzielone zasilanie 
RTC wraz z generatorem kwarcowym 
oraz 2 kB pamięci SRAM, której za-
wartość można chronić za pomocą 
zewnętrznego zasilania bateryjnego.

Mikrokontrolery LPC2300 są do-
stępne w dwóch wersjach obudów: 
LQFP100 i LQFP144, które zapewniają 
użytkownikom dostęp do (odpowied-
nio) 70 i 104 linii I/O. Mikrokontro-
lery LPC2378 wyposażono ponadto 
w wyjście ALARM (wyjście zgłoszenia 
przerwania przez RTC) oraz magistra-
le dostępowe do zewnętrznej pamięci 

statycznej o organizacji słowa 8–bitów 
i 16–bitowej magistrali adresowej.

Mniej „mikrokontrolerowe” są 
układy z nowej rodziny LPC2400 
(tab. 2), umożliwiają one bowiem 
wygodne dołączenie zewnętrznych 
pamięci programu i danych (w tym 
sprzętowo obsługiwany SDRAM, 
w zależności od typu mikrokontro-
lera organizacja magistrali danych 
jest 16– lub 32–bitowa: odpowied-
nio w układach LPC2458 i LPC2468). 
Nie oznacza to jednak, że zubożyło 
to w jakikolwiek sposób ich zasoby 
wewnętrzne, bowiem mikrokontrolery 
LPC2400 są standardowo wyposaża-
ne w 512 kB pamięci Flash i 96 kB 
SRAM. Ponadto przewyższają swo-
ich „mniejszych braci” liczbą wypro-
wadzeń i wbudowanym interfejsem 
USB–OTG. Pozostałe cechy mikrokon-
trolerów LPC2400 są identyczne lub 
zbliżone do LPC2300.

Istotnym atutem nowych rodzin 
„ARM–ów” wprowadzanych przez 
firmę NXP na rynek jest możliwość
wygodnego programowania ich pamię-
ci Flash w systemie oraz z poziomu 
aplikacji (IAP). Wszystkie prezentowa-
ne układy są przystosowane do pracy 
w „militarnym” zakresie temperatur, 

Szacunek dla przyzwyczajeń 
– STR75x z oferty 
STMicroelectronics

Firma STMicroelectronics wpro-
wadzając do produkcji mikrokon-
trolery STR73x dokonała swoistej 
rewolucji: były to (i nadal są) jedy-
ne układy z wbudowanym rdzeniem 
ARM przystosowane do zasilania 
napięciem 5 V. Tę cechę (wbrew 
pozorom znacznie upraszczającą ży-
cie) zachowano także w STR75x (za 
wyjątkiem układów z podrodziny 
STR751FRx), przy czym – w przy-
padku takiej konieczności – użyt-
kownik może zrezygnować z wbudo-
wanych stabilizatorów napięć 1,8 V 
i 3,3 V (właściwie przetwornic ładun-
kowych, wymagają one zastosowania 
zewnętrznych kondensatorów) i zastą-
pić je własnymi. Konstruktorom za-
mierzającym korzystać z interfejsów 
USB wbudowanych w prezentowane 
mikrokontrolery zwracamy uwagę na 
konieczność zasilenia ich napięciem 
3,3 V – w innym przypadku może 
nastąpić uszkodzenie układu! Nieco 
problematycznie rozwiązano także 
możliwość współpracy mikrokontro-
lerów STR75x z układami zasilanymi 
napięciem 5 V – jest to możliwe 
wyłącznie w przypadku zasilenia ich 
napięciem o tej właśnie wartości.

Mikrokontrolery STR75x wyposa-
żono w rdzeń ARM7TDMI, taktowa-
ny sygnałem zegarowym o maksy-
malnej częstotliwości 60 MHz. Wy-
posażenie tych układów w peryferia 
jest bardzo bogate, lecz nie odbiega 
istotnie od obowiązujących standar-
dów (tab. 3, rys. 1). 

Interesującym funkcjonalnie no-
vum jest wbudowany w mikrokon-
trolery STR75x interfejs SMI (Serial 
Memory Interface), który jest rozbu-
dowaną funkcjonalnie wersją sprzę-
towego SPI z czterema sygnałami 
selekcji współpracujących układów. 
Jest to szybki interfejs komunika-
cyjny, bowiem maksymalna często-
tliwość taktowania wynosi 48 MHz!

Poza SMI wszystkie mikrokontro-
lery z rodziny STR75x wyposażono 
w klasyczne wersje SPI, I2C oraz 

Tab. 1. Zestawienie podstawowych cech i parametrów mikrokontrolerów z rodziny 
LPC2300

Typ Flash
[kB]

SRAM
[kB]

Ethernet
10/100 

Mbd
Magistrala 

zewn. USB 2.0 CAN SD/
MMC

A/C–C/A
[10 b] Obudowa

LPC2364 128 8 + 2 1 – 1 2 – 6/1 LQFP100
LPC2366 256 32 + 2 1 – 1 2 – 6/1 LQFP100
LPC2368 512 32 + 2 1 – 1 2 + 6/1 LQFP100
LPC2378 512 32 + 2 1 MiniBus 1 2 + 8/1 LQFP144

Tab. 2. Zestawienie podstawowych cech i parametrów mikrokontrolerów z rodziny 
LPC2400

Typ Flash
[kB]

SRAM
[kB]

Ethernet
10/100 

Mbd

USB 2.0
OTG–OHCI–

–DEV
CAN UART I2C/

SPI
SD/

MMC
A/C–C/A
[10 b] Obudowa

LPC2458 512 96+2 1 1 2 4 1/3 1 8/1 TFBGA180

LPC2468 512 96+2 1 1 2 4 1/3 1 8/1 LQFP208/TFB-
GA208

Tab. 3. Zestawienie podstawowych cech i parametrów mikrokontrolerów z rodziny 
STR75x

Typ Flash
[kB]

SRAM
[kB] CAN USB UART I2C/SPI A/C

[10 b] Obudowa

STR750FVx 64/128/256 16 + + 3 1/2 16 LQFP/LFBGA100
STR751FRx 64/128/256 16 – + 2 1/2 11 LQFP/LFBGA64
STR752FRx 64/128/256 16 + – 2 1/2 11 LQFP/LFBGA64
STR755FRx 64/128/256 16 – – 2 1/2 11 LQFP/LFBGA64
STR755FVx 64/128/256 16 – – 3 1/2 16 LQFP/LFBGA100

Rys. 2. Dostępne wersje mikrokontrolerów STR75x
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dwa lub trzy UART–y. 
Porty szeregowe, poza I2C, 
wyposażono w bufory FIFO 
pozwalające zminimalizo-
wać obciążenie CPU zwią-
zane z ich obsługą (co jest 
istotne także z powodu 
wbudowanego uniwersalne-
go DMA). Dodatkowo je-
den z kanałów UART może 
spełniać rolę interfejsu „sa-
mochodowego” LIN, co 
wraz z wbudowanym CAN 
2.0b i szerokim zakresem 
dopuszczalnych temperatur 
pracy (nawet –40…+105oC) 
powoduje, że mikrokontro-
lery STR75x doskonale na-
dają się do aplikacji samo-
chodowych.

Producent niestandar-
dowo rozwiązał w prezen-
towanych mikrokontrole-
rach komórki I/O, bowiem 
użytkownik może progra-
mowo włączyć rezystory 
podciągające do plusa lub 
masy zasilania, a w torach 
wejściowych (dla sygna-
łów cyfrowych) ulokowano 
przerzutniki Schmitta. Po-
nadto zastosowany sposób 
dostępu do rejestrów da-
nych portów I/O pozwala 
na wygodne modyfikowa-
nie stanów pojedynczych 
bitów. Do dyspozycji pro-
gramisty pozostaje 38 linii 
I/O w układach montowa-
nych w obudowach z 64 

wyprowadzeniami i 72 linie 
I/O w przypadku obudów 
ze 100 wyprowadzeniami.

Producent zaoferował 
sporą liczbę modeli mi-
krokontrolerów STR75x, 
zapewniając łatwe dobra-
nie ich wyposażenia do 
wymagań aplikacji .  Na 
rys. 2 pokazano oferowane 
warianty w zależności od 
wyposażenia, pojemności 
pamięci Flash oraz zasto-
sowanej obudowy.

Podsumowanie
Z tym,  z  konieczno -

ści skrótowym, przeglądzie 
rynkowych nowości nie 
przedstawiliśmy wszyst-
kich możliwości i wyposa-
żenia prezentowanych mi-
krokontrolerów. Czytelnicy 
zainteresowani zgłębieniem 
tematu mogą sięgnąć po 
materiały jakie publikujemy 
na CD–EP11/2006B (Uwaga! 
Niektóre dokumentacje są 
we wczesnych wersjach nie-
oficjalnych i mogą zawierać
nieprawdziwe dane!) lub 
dostępne na internetowych 
stronach producentów.

Być może już za miesiąc 
przedstawimy w EP kolejne 
nowości, nie tylko z rynku 
„ARM–owego”.
Piotr Zbysiński, EP
piotr.zbysinski@ 
ep.com.pl


