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NOTATNIK KONSTRUKTORA

Firma STMicroelectronics – o  czym 
doskonale wiedzą uważni Czytelnicy EP – 
także intensywnie rozwija energooszczęd-
ne linie swoich mikrokontrolerów, oferując 
konstruktorom dwie rodziny: 8-bitowych 
STM8L oraz 32-bitowych mikrokontrole-
rów z  rdzeniem Cortex-M3 (@32 MHz) – 
STM32L. Ta druga jest intensywnie rozwi-
jana przez producenta, w ostatnich dniach 
pojawiła się nowa podrodzina mikrokontro-
lerów STM32L nazwana Value Line (pisze-
my o nich na stronie xxxx), która zgodnie 
z nazwą jest nie tylko energooszczędna, ale 

Współczesne aplikacje zazwyczaj 
stawiają mikrokontrolerom 
sprzeczne wymagania: ich 

wydajność musi być bardzo 
duża, a  pobór mocy intensywnie 

podążać w  kierunku 0… 
Dlatego każdy szanujący się 

producent mikrokontrolerów 
ma swojej ofercie rozwiązania 

bazujące na 32-bitowych 
rdzeniach, wyposażone w  coraz 
bardziej skuteczne mechanizmy 

oszczędzania energii.

STM32L/STM8L Power 
Consumption Calculator
Kalkulator poboru mocy dla energooszczędnych 
mikrokontrolerów z oferty STMicroelectronics

także zoptymalizowana konstrukcyjnie pod 
kątem zminimalizowania drugiego istotne-
go parametru – ceny zakupu.

Jednym z rozwiązań technicznych, ma-
jących na celu obniżenie poboru mocy, jakie 
zaimplementowano w  mikrokontrolerach 
STM32, są peryferia włączane dynamicz-
nie w zależności od aktualnych wymogów 
aplikacji. Kolejnym rozwiązaniem jest moż-
liwość zmiany wartości napięcia zasilają-
cego mikrokontroler, a  także częstotliwość 
taktowania CPU i pozostałych bloków pery-
feryjnych.

Te rozwiązania – jakkolwiek skutecznie 
wspomagające ograniczanie poboru mocy 
- zaburzają łatwość oszacowania wyniko-
wego poboru mocy przez działający mi-
krokontroler, a  także jego realną moc ob-
liczeniową, bo ta zależy od częstotliwości 
taktowania, prędkości „budzenia” bloków 
peryferyjnych oraz czasom wchodzenia 
i wybudzania z trybów obniżonego ponoru 
mocy CPU.

Z  myślą o  konstruktorach chcących 
przybliżyć się do realnych liczb przed 
podjęciem prac konstrukcyjnych, fi rma 

Rysunek 1. Główne okno tego programu PCC Rysunek 2. Wybór typu ogniwa zasilającego
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Kalkulator poboru mocy dla energooszczędnych mikrokontrolerów

mających wpływ na długość życia ogniwa 
zasilającego. Dzięki temu można z dobrym 
przybliżeniem oszacować realne warun-
ki funkcjonowania systemu, optymalizu-
jąc zarówno sposób i  źródło zasilania, jak 
i modyfi kować oprogramowanie mikrokon-
trolera balansując pomiędzy wymaganą 
prędkością wykonywania programu i  po-
borem energii.

Alternatywnym do PCC narzędziem 
o podobnej funkcjonalności (i – co ważne 
– bogatszych bibliotekach!) jest planowa-
ny do publicznego udostępnienia pakiet 
MicroXplorer nowej generacji (rysunek 5), 
w  którym kalkulator PCC zostanie zinte-
growany z  dotychczas stosowanym konfi -
guratorem linii GPIO.

Andrzej Gawryluk

Rysunek 5. Planowany do udostępnienia p akiet MicroXplorer

Rysunek 3. Okno konfi gurowania cyklu pracy mikrokontrolera Rysunek 4. Graf ilustrujący zmiany natężenia pobieranego prądu

ma przydatnych w defi niowaniu dłuż-
szych sekwencji narzędzi typu powtórz 
krok, co zmusza użytkownika do defi -
niowania całego cyklu krok-po-kroku,

• po zdefi niowaniu wszystkich kroków 
opisujących realizacje zadanego przez 
nas algorytmu, możemy wyświetlić graf 
ilustrujący zmiany natężenie prądu po-
bieranego przez mikrokontroler podczas 
każdego kroku sekwencji (rysunek  4), 
program oblicza także średnią wartość 
natężenia pobieranego prądu, średnią 
wydajność obliczeniową mikrokontrole-
ra w DMIPS oraz szacuje czas działania 
wybranego ogniwa zasilającego.
Prezentowany kalkulator pozwala na 

uwzględnienie w  obliczeniach dodatko-
wych, zewnętrznych obciążeń prądowych, 

STMicroelectronics przygotowała pro-
stą w  obsłudze aplikację o  nazwie Power 
Consumption Calculator (PCC), za pomocą 
której można uzyskać dokładne dane o naj-
ważniejszych parametrach działania ener-
gooszczędnej platformy sprzętowej bazują-
cej na mikrokontrolerach z rodziny STM8L 
lub STM32L.

Działanie tego programu zostało po-
dzielone na logicznie uzasadnione etapy:

• po uruchomieniu PCC wyświetla się 
główne okno tego programu (rysu-
nek 1), w którym należy wybrać rodzi-
nę ewaluowanych mikrokontrolerów 
(spośród STM8 i  STM32), następnie 
podrodzinę (obecnie dostępne są wy-
łącznie STM8L i  STM32L), w  kolej-
nym kroku wybieramy typ docelowego 
mikrokontrolera (w  przypadku 
STM32L dostępne są wszystkie 
typy STM32L15x),

• następnie ustalamy typ ogniwa 
zasilającego (lista zawiera kil-
kanaście typów standardowych 
ogniw chemicznych różnego ro-
dzaju), jak pokazano na rysun-
ku 2. Szacowanie poboru energii 
w aktualnie dostępnej wersji PCC 
odbywa się dla temperatury oto-
czenia wynoszącej +25oC i  przy 
napięciu maksymalnym, dopusz-
czalnym dla danego typu mikro-
kontrolera, wartości tych parame-
trów nie dają się modyfi kować,

• po zatwierdzeniu konfi guracji 
sprzętowej przechodzimy do 
okna konfi guracji cyklu pracy 
mikrokontrolera (rysunek  3), 
w  którym zadajemy czas trwa-
nia danego kroku, defi niujemy 
sposób i  częstotliwość takto-
wania CPU, aktywne peryferia, 
konfi gurację pamięci programu 
itp. parametry mające wpływ na 
pobór prądu. Edytor jest dość 
wygodny w  obsłudze, ale nie 
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