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Oczywiúcie, nie ma tu øadnego
ìcuduî i†instrukcje skokÛw warun-
kowych, czy operacji na danych ze-
wnÍtrznych nie s¹ wykonywane
w†jednym takcie zegara, w†zwi¹zku
z†czym nie moøna stwierdziÊ,
øe†procesory produkowane przez fir-
mÍ Cygnal maj¹ wydajnoúÊ 25†MIPS
(Million Instructions per Second),
poniewaø w†zdecydowanej wiÍkszoú-
ci programÛw niezbÍdne jest rozpat-
rywanie rÛønych warunkÛw, ktÛre
doúÊ znacznie wyd³uøaj¹ wypadko-
wy czas obliczeÒ. Na rys. 1 pokaza-
no maksymalne moøliwe do uzyska-
nia wydajnoúci mikrokontrolerÛw
wykonuj¹cych taki sam program,
sk³adaj¹cy siÍ z†zestawu instrukcji
jednotaktowych (w mikrokontrole-
rach produkowanych przez Cygnal)
i†z†maksymaln¹ katalogowo dopusz-
czaln¹ czÍstotliwoúci¹ taktowania.
Na rys. 2 przedstawiono nieco inny
wykres, daj¹cy lepsze wyobraøenie
o†bezwzglÍdnych rÛønicach w†wy-
dajnoúci rÛønych typÛw mikrokont-
rolerÛw z†rodziny '51 wykonuj¹cych
identyczne programy i†taktowanych
sygna³em zegarowym o†jednakowej
czÍstotliwoúci.

SzybkoúÊ to nie wszystko
Sama szybkoúÊ wykonywania pro-

gramu jest zbyt s³abym atutem, by
podbiÊ rynek. Zdali sobie z†tego

sprawÍ projektanci mikrokontrolerÛw
z†firmy Cygnal i†wyposaøyli swoje
uk³ady w†szereg rozwi¹zaÒ zwiÍk-
szaj¹cych ³atwoúÊ ich stosowania,
ktÛre s¹ praktycznie niespotykane
w†rozwi¹zaniach konkurencyjnych:
- peryferia wbudowane w†mikro-
kontroler moøna niemal dowolnie
do³¹czaÊ do linii I/O, na co po-
zwala programowana ìkrosowni-
caî sygna³Ûw (rys. 3),

- wszystkie mikrokontrolery wypo-
saøono w†interfejs JTAG lub C2

Pewnie wielu naszych
CzytelnikÛw doszukuje siÍ

w†tytule øartu, poniewaø nie
od dziú wiadomo, øe

mikrokontrolery z†rodziny
MCS-51 trudno uznaÊ za

przesadnie wydajne.
Wyj¹tkiem s¹ niektÛre

mikrokontrolery produkowane
przez Maxima (niegdyú Dallas
Semicondutors) - C323, C390
czy teø C420, ale okazuje

siÍ, øe takøe inni producenci
uznali za sensowne

przyspieszenie ìstaregoî
rdzenia. Jedn¹ z†ciekawszych

- naszym zdaniem -
propozycji tego typu

przygotowa³a firma Cygnal.

Producenci stosuj¹ rÛøne techniki
przyspieszania rdzenia, przy czym
najwiÍksz¹ popularnoúci¹ ciesz¹ siÍ
metody polegaj¹ce na zmniejszeniu
liczby taktÛw zegara w†kaødym
cyklu maszynowym. Zamiast stan-
dardowych 12 taktÛw sygna³u zega-
rowego jeden cykl maszynowy mo-
øe trwaÊ 4, 2, a†w†niektÛrych wer-
sjach zaledwie 1. Uzyskanie takich
wynikÛw wymaga gruntownego
przekonstruowania rdzenia i†jednos-
tki steruj¹cej jego prac¹. NiektÛrzy
producenci podjÍli takøe prÛby po-
legaj¹ce na zwiÍkszeniu maksymal-
nej czÍstotliwoúci taktowania (na-
wet do 50 MHz), co niestety powo-
duje zazwyczaj znaczny wzrost na-
tÍøenia pobieranego pr¹du, co nie
zawsze moøe byÊ zaakceptowane
przez konstruktora.

Pomys³ na przyspieszenie
TwÛrcy mikrokontrolerÛw produ-

kowanych przez firmÍ Cygnal (z
rdzeniem CIP-51) skupili siÍ prze-
de na zmniejszeniu liczby taktÛw
zegara niezbÍdnych do wykonania
instrukcji, dziÍki czemu aø 26 in-
strukcji jest wykonywana w†jednym
takcie sygna³u zegarowego, wykona-
nie 50 z†nich wymaga dwÛch tak-
tÛw sygna³u zegarowego, a†tylko
jedna - DIV - wymaga 8†taktÛw
(tab. 1).
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Mikrokontrolery firmy Cygnal, czêœæ 1
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(Cygnal 2-Wire), za pomoc¹ ktÛ-
rego moøna programowaÊ pamiÍÊ
programu typu Flash, "podgl¹daÊ"
pracÍ mikrokontrolera (wbudowa-
ny sprzÍtowy debugger), a†takøe
wykonywaÊ klasyczne operacje
testowania krawÍdziowego (Boun-
dary Scan Testing),

- prezentowane mikrokontrolery
mog¹ obs³ugiwaÊ 13...22 ürÛde³
przerwaÒ,

- wszystkie mikrokontrolery maj¹
wbudowane generatory sygna³Ûw
zegarowych, przy czym dostÍpne

s¹ wersje o†doúÊ duøej dok³adnoú-
ci czÍstotliwoúci wzorcowej (tab.
2) - opublikujemy j¹ w EP2/2003,

- dostÍpne s¹ wersje mikrokontrole-
rÛw wyposaøone w†5†timerÛw
oraz zaawansowany, programowa-
ny uk³ad czasowy PCA,

- standardowym wyposaøeniem
wiÍkszoúci prezentowanych mik-

rokontrolerÛw jest pamiÍÊ RAM
o†duøej pojemnoúci, do ktÛrej do-
stÍp jest moøliwy za pomoc¹ in-
strukcji movx,

- w†wiÍkszoúÊ mikrokontrolerÛw
wbudowano takøe przetwornik
A/C o†rozdzielczoúci 10/12 bitÛw
z†analogowym multiplekserem
i†wzmacniaczem o†programowa-

Tab. 1. Zestawienie liczby instrukcji i liczby taktów niezbędnych do ich
wykonania
Liczba instrukcji 26 50 5 14 7 3 1 2 1
Liczba taktów zegarowych 1 2 2/3 3 3/4 4 4/5 5 8
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Dodatkowe materia³y i informacje mo¿na znaleŸæ na
internetowej stronie producenta: www.cygnal.com.

Bezp³atne programy narzêdziowe mo¿na pobraæ
z adresu: http://www.cygnal.com/support/
developmenttools.htm.

Dodatkowe informacje

nym wzmocnieniu (PGA - rys. 4),
a†niektÛre wersje dodatkowo za-
wieraj¹ drugi, przetwornik o†roz-
dzielczoúci konwersji 8†bitÛw
i†maksymalnej czÍstotliwoúci wy-
nosz¹cej 500 kHz.
OprÛcz niezwyk³ej dba³oúci

o†liczbÍ i†jakoúÊ peryferiÛw wbudo-
wanych w†mikrokontrolery (nie
wszystkie zosta³y wymienione -
szczegÛ³y zawarto w†tab. 2, ktÛr¹
opublikujemy w EP2/2003), firma
Cygnal zauwaøy³a obowi¹zuj¹cy we
wspÛ³czesnej elektronice silny
trend miniaturyzacyjny i†wprowa-
dzi³a do produkcji rodzinÍ mikro-
kontrolerÛw C8051F30x, ktÛre s¹
oferowane w†obudowach o†wymia-
rach 3†x†3†mm (fot. 5) z†zaledwie
jedenastoma wyprowadzeniami.
Niepozorne wymiary nie oznaczaj¹
jednak ma³ych moøliwoúci - pamiÍÊ
programu Flash (programowana

Rys. 3

Rys. 5

Rys. 4

Fot. 5

w†systemie) ma pojemnoúÊ 8†kB,
rdzeÒ jest taktowany wewnÍtrznie
wytwarzanym sygna³em zegarowym
o†czÍstotliwoúci 25 MHz, w†struktu-
rze uk³adu zintegrowano m.in. na-
stÍpuj¹ce peryferia: 8-bitowy prze-
twornik A/C z†analogowym multi-
plekserem i†wzmacniaczem PGA na
wejúciu, trzy 16-bitowe timery, licz-
nik PCA, interfejsy szeregowe
SMbus/I2C oraz UART, a†takøe
wspomnian¹ juø wczeúniej krosow-
nicÍ sygna³Ûw. Jest to wiÍc potÍø-
ny mikrokontroler w†nieco kar³owa-
tej obudowie, ale taka jest
przysz³oúÊ elektroniki...
Piotr Zbysiñski, AVT
piotr.zbysinski@ep.com.pl


