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ZL2ARM
Zestaw uruchomieniowy
dla mikrokontrolerów
LPC2104/5/6
(rdzeń ARM7TDMI-S)
Zestaw ZL2ARM opracowano z myślą o elektronikach chcących szybko zaznajomić się z mikrokontrolerami 

z rdzeniem ARM7TDMI-S. Zastosowane w zestawie szybkie (taktowane sygnałem zegarowym o częstotliwości 

do 60 MHz), nowoczesne mikrokontrolery firmy Philips umożliwiają implementowanie aplikacji 

wymagających dużej mocy obliczeniowej. Architektura mikrokontrolerów i ich wyposażenie wewnętrzne 

stanowią doskonałą platformę dla programistów korzystających z języków wysokiego poziomu.

Schemat blokowy zestawu pokazano na rys. 1. 
Standardowo zestawy ZL2ARM są dostarcza-
ne z mikrokontrolerem LPC2106, ale zamiast 
niego mogą być montowane mikrokontrole-
ry LPC2105 lub 2104, wyposażone w pamięć 
SRAM o mniejszej pojemności (tab. 1).

Zastosowane mikrokontrolery charakteryzują się 
bogatym wyposażeniem wewnętrznym, w skład 
którego wchodzą m.in. (rys. 2): interfejsy sze-
regowe SPI, I2C i UART, 128 kB pamięci Flash 
z możliwością programowania w systemie, 
16...64 kB pamięci SRAM, wbudowany kon-
troler przerwań, sprzętowy zegar RTC, watch-
dog, timery o zaawansowanych możliwościach 
(w tym generacja PWM), system zarządzania 
pobieraną energią i pętla PLL służąca do po-
wielania częstotliwości zewnętrznego sygnału 
zegarowego.

Programowanie pamięci Flash
Niezależnie od typu zastosowanego w zestawie mikrokontrolera, programowanie pamięci programu (typu 
Flash) odbywa się poprzez interfejs RS232 (kanał COM0 – fot. 3), w czym jest pomocny program narzę-
dziowy LPC2000 Flash Utility (rys. 4), dostępny bezpłatnie na stronie internetowej firmy Philips (jest on 
dostarczany także na płycie CD-ROM dołączanej do zestawu).

Tab. 1. Zestawienie najważniejszych parametrów wybranych mikrokontrolerów z rodziny LPC2100, które można zastosować

w zestawie ZL2ARM

Typ układu
Pamięć

programu 
Flash [kB]

Pamięć 
SRAM
[kB]

Timery 
32-bitowe

Timer 
PWM

Kanały 
PWM

Liczba 
linii I/O UART I2C SPI

Liczba
przewań

(zewnętrz-
nych)

Wewnętrzna 
częstotliwość 
taktowania

[MHz]

Obudowa

LPC2106 128 64 4 1 6 32 2 1 1 16 (3) 60 LQFP48

LPC2105 128 32 4 1 6 32 2 1 1 16 (3) 60 LQFP48

LPC2104 128 16 4 1 6 32 2 1 1 16 (3) 60 LQFP48

Rys. 1. Schemat blokowy zestawu ZL2ARM
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W przypadku korzystania z programu LPC2000 Flash Utility prędkość transmisji danych należy ustalić na 
19,2 kbd (do tego celu służy okno Use Baud Rate) i podać częstotliwość zewnętrznego sygnału zegarowego 
lub częstotliwość rezonansową oscylatora dołączonego do mikrokontrolera (w oknie XTAL Freq.). Domyślnie 
jest ona ustalana na 12 MHz i w takie właśnie kwarce są standardowo wyposażane płytki ZL2ARM.

Zestawy wyposażono w prosty interfejs (programator) ułatwiający korzystanie z programowania IAP (In 
Application Programming) via RS232, który umożliwia m.in. automatyczne zerowanie mikrokontrolera po 
zakończeniu programowania. W tym celu zworki J3 i J4 muszą znajdować się w położeniu pokazanym na 
fot. 5, a w oknie Communication programu LPC2000 Flash Utility muszą być zaznaczone opcje: Use DTR/
DTS for reset... (rys. 6) oraz w oknie Flash Programming opcja Execute Code after Upload (rys. 7).

Opis układu
Schemat elektryczny zestawu ZL2ARM przedstawiono na rys. 8. Zestaw wyposażono w trzynapięciowy 
stabilizator napięcia zasilającego (wyjścia: 1,8/3,3 i 5 V), który od strony wejściowej zabezpieczono przed 
podaniem napięcia zasilającego o nieprawidłowej polaryzacji za pomocą mostka Graetz'a B1. Zestaw powi-

i
Program LPC2000 Flash Utility jest dostępny na płycie dołączonej do zestawu oraz 
w Internecie pod adresem: http://www.semiconductors.philips.com/files/products/stan-
dard/microcontrollers/utilities/lpc2000_flash_utility.zip.

Rys. 2. Schemat blokowy mikrokontrolerów 

LPC2104/5/6

Fot. 3. Lokalizacja złącza COM0 (stosowane do programowania 

pamięci Flash mikrokontrolera LPC 210x w systemie – IAP)

Rys. 4. Okno programu LPC2000 Flash Utility

Fot. 5. Zalecane położenie zworek J3 i J4 

podczas programowania pamięci Flash

Rys. 6. Zalecana

konfiguracja programu 

LPC2000 Flash Utility

Rys. 7. Fragment okna pro-

gramu LPC2000 Flash Utility, 

służąca do wskazania pliku 

wynikowego (HEX)

i
Na stronie producenta mikrokontrolerów oraz na płycie dołączonej do zestawu 
jest dostępny upgrade bootloadera, w jaki wyposażono mikrokontrolery LPC2100. 
Oprogramowanie jest dostępne pod adresem: http://www.semiconductors.philips.com/fi-
les/products/standard/microcontrollers/utilities/lpc2000_bl_update.zip.

COM0 COM1
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nien być zasilany napięciem o wartości 9 VDC, które należy dołączyć do gniazda JP1. Dołączenie napięcia 
zasilającego jest sygnalizowane za pomocą diody świecącej D12.

Złącze JP2 służy do dołączenia do mikrokontrolera LPC210x wyświetlacza alfanumerycznego LCD 
(w zestawie o organizacji 2x16 znaków) wyposażonego w sterownik HD44870 lub z nim kompatybilny. 
Do regulacji kontrastu wyświetlacza LCD służy potencjometr PR1, przy czym jest dopuszczalne zastąpie-
nie go zworą (włączoną pomiędzy masę i wyprowadzenie numer 3 modułu LCD). Elementem interfejsu 

Rys. 8. Schemat elektryczny zestawu ZL2ARM
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użytkownika są także diody LED (D1...D8) dołączone – poprzez bufor IC2 – do portów P0.23...P0.16 
mikrokontrolera IC6.

Wymianę danych z otoczeniem umożliwiają dwa interfejsy szeregowe, wykorzystujące wewnętrzne UART-y 
mikrokontrolera i konwerter napięciowy – IC1. Port COM0 służy także do programowania pamięci Flash 
mikrokontrolera w aplikacji (IAP).

Wszystkie linie I/O portu P0 wyprowadzono na złącza szpilkowe umieszczone na płytce drukowanej, co 
pozwala w łatwy sposób dołączać do mikrokontrolera własne peryferia.

Program przykładowy
Mikrokontrolery dostarczane w zestawach mają wpisane do pamięci programu Flash prosty program de-
monstracyjny (zl2arm.hex). Jego wersja źródłowa i wynikowa znajduje się na płycie CD-ROM dołączonej 
do zestawu. Program umożliwia przetestowanie działania wyświetlacza LCD, diod świecących oraz por-
tu komunikacyjnego RS232 (COM1). Po włączeniu zasilania na wyświetlaczu jest wyświetlany (w dwóch 
wierszach) tekst „* ZL2ARM *”/„* www.btc.pl *”. Po inicjalizacji wyświetlacza, diody LED są kolejno za-
palane, a przez port komunikacyjny COM1 (9600/8/1/-) do współpracującego komputera jest wysyłany tekst 
„* ZL2ARM *4”. Transmisja danych przez COM1 będzie możliwa, jeśli zworki J1 i J2 będą znajdowały 
się w pozycjach pokazanych na fot. 9.

Konfiguracje zworek
Zestaw ZL2ARM wyposażono w 4 zworki, których rozmieszczenie pokazano na rys. 10. W tab. 2 opisano 
ich działanie w zależności od położenia.

Programowanie pamięci Flash via RS232
Programowanie pamięci Flash poprzez interfejs RS232 wymaga uruchomienia bootloadera. Wykonuje to 
automatycznie program LPC2000 Flash Utility, po dołączeniu zestawu do komputera PC pod warunkiem, 
że jumper J4 ma zwarte styki 1-2 (pozycja On). Zalecane jest także uaktywnienie automatycznego zerowania 
mikrokontrolera po zakończeniu programowania, co wymaga zwarcia styków 1-2 (pozycja On) J3.

Dołączenie wyświetlacza LCD do mikrokontrolera
Wyświetlacz LCD jest dołączony do mikrokontrolera LPC210x w trybie 4-bitowym, z możliwością wyłącz-
nie zapisu do rejestrów sterownika (linia R/W jest na stałe zwarta do masy). Przypisanie linii modułu LCD 
do wyprowadzeń mikrokontrolera jest następujące:

Moduł LCD E(NA) RS D4 D5 D6 D7
Linia I/O mikrokontrolera P0.24 P0.25 P0.4 P0.5 P0.6 P0.7

Fot. 9. Położenie jumperów na zworkach J1 i J2 podczas transmisji danych przez COM1
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Tab. 2. Funkcje zworek J1…J4

Zworka W pozycji On… W pozycji Off…

J1 …dołącza wyjście R1OUT konwertera IC1
do P0.9 (RXD) mikrokontrolera …odłącza wyjście R1OUT konwertera IC1 od P0.9 (RXD) mikrokontrolera

J2 …dołącza wejście T1IN konwertera IC1 do P0.8 (TXD) mikrokontrolera …odłącza wejście T1IN konwertera IC1 od P0.8 (TXD) mikrokontrolera

J3 …włącza automatyczne zerowanie mikrokontrolera przez program 
LPC2000 Flash Utility

…wyłącza automatyczne zerowanie mikrokontrolera przez program 
LPC2000 Flash Utility

J4
…włącza automatyczne inicjowanie bootloadera przez program Włącza 
automatyczne zerowania mikrokontrolera przez program LPC2000 Flash 

Utility

…wyłącza automatyczne inicjowanie bootloadera przez program Włącza 
automatyczne zerowania mikrokontrolera przez program LPC2000 Flash 

Utility

Rys. 10. Rozmieszczenie najważniejszych elementów zestawu ZL2ARM

Rys. 11. Rozmieszczenie wyprowadzeń mikrokontrolerów LPC210x w obudowie LQFP48
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Dołączenie diod LED do mikrokontrolera
Diody LED dołączono do mikrokontrolera LPC210x poprzez bufor IC2, który zabezpiecza linie wyjściowe 
IC6 przed uszkodzeniem. Stany linii mikrokontrolera są monitorowane cały czas. Sposób dołączenia diod 
do linii I/O jest następujący:

Dołączenie mikroprzełączników do mikrokontrolera
Dwa mikroprzełączniki zamontowane na płytce drukowanej dołączono bezpośrednio do linii I/O mikro-
kontrolera. Dodatkowo zastosowano dwa rezystory "podciągające" te linie do plusa zasilania – naciśnięcie 
przycisku powoduje podanie "0" na odpowiednią linię I/O. Mikroprzełączniki dołączono do:

BTC Korporacja
03-237 Warszawa
ul. Inowłodzka 5
fax: (22) 814-13-02
e-mail: biuro@btc.pl
http://www.btc.pl

Przycisk UNI1 UNI2
Linia I/O mikrokontrolera P0.30 P0.31

Dioda LED0 LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 LED6 LED7
Linia I/O mikrokontrolera P0.16 P0.17 P0.18 P0.19 P0.20 P0.21 P0.22 P0.23

W skład zestawu ZL2ARM easyARM wchodzi:
– zmontowana płytka z mikrokontrolerem LPC2106;
– wyświetlacz LCD 2x16 znaków;
– płyta CD-ROM (dokumentacja techniczna zestawu, noty katalogowe mikrokontrolerów 

21xx, aplikacja do programowania IAP LPC2000 Flash Utility, kompilator języka C GCC,  
demonstracyjna wersja Keil mVision – ograniczenie do 16 kB, program przykładowy).


