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De al jarenlang toenemende populariteit van draagbare, batterijgevoede 
toepassingen heeft ertoe geleid dat ontwerpers steeds meer functies in 
kleinere behuizingen proppen. Deze toename van functies, met name bij 
draadloze communicatie, stelt steeds zwaardere eisen aan de voedingsbron 
van systemen. 

De MCU’s van de 
volgende generatie 
Deze	bieden	betere	ontwerptechnieken,	
extra	functies	en	verbruiken	minder	
vermogen

De uitdaging is om de gewenste systeemfuncties te implementeren en tegelij-
kertijd de levensduur van de batterij te verlengen. Dankzij de vooruitgang op 
microprocessorgebied, waarbij allerlei functies en periferiebouwstenen wor-
den geïntegreerd, is het vermogensbeheer in ingebedde ontwerpen slimmer 
geworden en gemakkelijker te implementeren. Deze MCU’s hebben boven-
dien betere ontwerptechnieken mogelijk gemaakt.

Doe	meer	met	minder	vermogen
Het lijkt erop dat alles om ons heen steeds slimmer wordt en dat alles steeds 
meer aan elkaar hangt. Uw schoenen hebben nu sensoren die u kunnen ver-
tellen hoe u uw looptijd kunt verbeteren door uw tempo weer te geven op uw 
mobiele telefoon. Uw weegschaal kan automatisch uw gewicht opslaan in de 
op cloud-gebaseerde volgtoepassing, en deze kan u meteen vertellen waarom 
het eten van die laatste vette hap eigenlijk niet zo’n goed idee was - via een 
melding op uw mobiele telefoon. Uw huisalarmcentrale kan u informeren 
over een lek in uw garage via een tekstbericht, dankzij een kleine draadloze 
sensor die bijvoorbeeld naast een boiler is geplaatst, of het onderlopen van 
een kelder signaleren.

De toename in populariteit van draagbare batterijgevoede toepassingen is 
exponentieel toegenomen, dankzij de jarenlange technologische vooruitgang. 
Ontwerpers worden continu onder druk gezet om steeds meer functies toe 
te voegen aan hun producten en tegelijkertijd de afmetingen te verkleinen 
voor elk opeenvolgend ontwerp. Deze extra functies vragen echter meer van 
de voedingsbron van het systeem. De uitdaging bestaat er in om deze nieuwe 
functies te implementeren en tegelijkertijd de levensduur van de batterij te 
verlengen, en dat allemaal binnen kleinere afmetingen.

De conventionele benadering bij het ontwerpen van batterijgevoede toe-
passingen is om zoveel mogelijk modulen zo lang mogelijk in een toestand 
van lage vermogensopname te houden. Hierbij worden ze even gewekt om 
de gewenste taken uit te voeren waarna ze weer in de slaapmodus worden 
gezet. In een complex ontwerp met meerdere MCU/MPU’s en componen-
ten, wordt een 8-bit microcontroller met weinig pennen vaak gebruikt als 
systeembeheerder om huishoudelijke taken uit te voeren, zoals het in- en uit-
schakelen van modulen, zoals gewenst, voor een zo hoog mogelijk rendement 
van de voedingsbron. Niettemin beschikken de meeste ontwerpen slechts 
over één centrale microcontroller met een scala aan geïntegreerde periferie-
bouwstenen om de gewenste systeemfuncties te implementeren. Daarom 
wordt de vermogensopname van die microcontroller een kritische parameter. 
Lang niet alle microcontrollers zijn echter op dezelfde manier gemaakt voor 
wat betreft het laagvermogengedrag. Daarom kan een 8-bit microcontroller 
in veel gevallen wat dit betreft beter presteren dan een 32-bit component. 
Bepaalde 8-bit MCU’s nemen maar 20 nA op in de laagste vermogensinstel-
ling, terwijl de onderste grens van 32-bitters op z’n best rond de 10 tot 20 
keer hoger ligt.

Er zijn een aantal manieren om de microcontroller te laten ontwaken uit de 
slaapmodus. Het gebruiken van de interne timers van een microcontroller 
om het systeem periodiek te laten ontwaken wordt algemeen toegepast. De 
timer kan worden geconfigureerd om een interrupt te triggeren na een over-
flow. Een 16-bit timer met 1:8 voordeler, die loopt op de interne, laagvermo-
gen 31 kHz oscillator (of met een extern kristal) kan de component in slaap 
houden gedurende circa 17 seconden. Een andere mogelijkheid is om de 
watchdog timer (WDT) van de MCU te gebruiken, in het ideale geval met 

een maximale afschakeltijd van 256 seconden bij een stroomverbruik rond 
440 nA. (Nogmaals, een gangbare 32-bit MCU met ingeschakelde WDT 
neemt tenminste 3 keer de stroom op van een 8-bit MCU.)

Neem een toepassing in gedachten die niet zo vaak hoeft te worden gewekt, 
zoals een omgevingsmonitor die ruwweg elke vier uur de luchtvochtigheids-
sensor uitleest voordat deze weer in de slaaptoestand overgaat. Betekent dit 
dat we deze vaker moeten wekken, als gevolg van de beperkingen van de 
interne timer? Dat is niet nodig. Een mogelijkheid is om een real-time klok 
(RTC) en kristal te gebruiken voor het bijhouden van de tijd in de vorm van 
uren, dagen, maanden en zelfs jaren, indien noodzakelijk. Omdat lang niet 
alle microcontrollers over een geïntegreerde RTC en kristal beschikken, vaak 
uit kostenoverwegingen, kan een zelfstandige RTC worden overwogen.

Kernonafhankelijke	periferiebouwstenen
Een ander mogelijkheid om de uitschakeltijd te verlengen zonder extra 
componenten of een stroomtoenamepiek is het toepassen van unieke peri-
feriebouwstenen die worden aangetroffen in bepaalde 8-bit microcontrollers 
van de volgende generatie (zoals Microchip Technology’s PIC® MCU’s). Zo 
kunnen ontwerpers bijvoorbeeld configureerbare logische cellen (CLC’s) en 
de numeriek gestuurde oscillator (NCO) van deze MCU’s aansluiten op de 
16-bit timer om hiermee de periode van 17 seconden uit te breiden tot 205 
dagen, voordat er een interrupt wordt getriggerd om de MCU te wekken, zie 
figuur 1. Natuurlijk is het vreemd als een toepassing er om zou vragen om 
gedurende een zo lange tijd afgeschakeld te blijven, maar de mogelijkheid is 
aanwezig mocht er behoefte zijn aan deze functie. 

Als er een interne laagvermogen oscillator (31 kHz) wordt gebruikt voor het 
sturen van de uiteindelijke (lange) timer kan de goedkoopste oplossing wor-
den gerealiseerd. Maar de stroomopname van deze implementatie kan nog 
verder worden verlaagd met 50% naar circa 2,3 µA door gebruik te maken 
van een extern 32 kHz kristal dat wordt aangesloten op de secondaire oscil-
latorpen (SOSC) tegen geringe meerkosten.

 
Figuur 1: De kernonafhankelijke periferiebouwstenen van een 8-bit 
microcontroller worden gebruikt voor het verlengen van de uitschakeltijd 
naar 205 dagen, zonder dat er extra componenten nodig zijn of dat er 
sprake is van een stroomtoenamepiek.

Externe interruptbronnen kunnen eveneens worden gebruikt voor het wek-
ken van de microcontroller, zoals een schakelaar of sensor. Sommige van 
de grotere MCU/MPU’s hebben meerdere interrupts met prioriteitsniveaus, 
maar deze functies zijn vaak niet beschikbaar bij de meeste MCU’s met wei-
nig pennen. Kijk nog eens naar de bouwsteen met de configureerbare logi-
sche cel in figuur 1 die we gebruikten om de tijdsduur van de timer uit te 
breiden. Deze logicabouwsteen kan niet alleen worden gebruikt voor het rea-
liseren van extra interruptbronnen als de MCU alleen maar een systeem INT 
kent. Met deze CLC kunnen ontwerpers ook voorwaardelijke of sequentiële 
logica toevoegen aan de wekroutine, waardoor deze slimmer wordt zonder 
dat dit extra stroomverbruik kost. Als een systeem een aantal signalen nodig 
heeft om een specifieke toestand weer te geven, met als doel om de CPU te 
wekken om die toestand te controleren, dan komt het vaak voor dat deze al 
werd gewekt door de verandering van één signaal om daarna tot de ontdek-
king te komen dat die andere signalen er nog niet waren. Het is nu mogelijk 
om de beschikbare logische functies en toestandsmachines te configureren en 
te combineren in de CLC, of zelfs in meerdere CLC bouwstenen, voor het 
samenstellen van specifieke wekvoorwaarden om frequent optredende valse 
triggers en onnodige vermogensopname te voorkomen.

De wektijd van een component kan een veelvoud zijn van de ‘looptijd’ in 
het periodieke profiel van een toepassing. Voor een interne oscillator van 
een 8-bit microcontroller is dit normaliter beperkt tot een handvol klokcycli 
(3-5 cycli komen overeen met 200 ns tot 1 µs). In een 32-bit architectuur, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van diepe slaaptechnieken om lekstromen 
te beperken, wordt het een gevalletje van tienden van microseconden, vaak 
zonder enige/alle voordelen die voortvloeien uit de aanmerkelijk snellere ver-
werkingstijd.

Alhoewel we het liefst alles zouden willen doen in de slaapmodus, moeten 
bepaalde taken worden uitgevoerd in de actieve modus waarbij de kern van 
de MCU het hoogste vermogen consumeert ten opzichte van alle andere 
bouwstenen. Vanaf hier wordt het even wat lastiger. Figuur 2 is een ver-
eenvoudigde grafische weergave van de stroomopname van een systeem in 
de tijd gezien. Het gebied onder de stroomopnamelijn vertegenwoordigt de 
totale ontlading in de tijd gezien, gemeten in coulombs. Als de som van alle 
gebieden onder de slaapmodusperiode veel groter is dan de actieve modus, 
dan is de slaapstroomwaarde kritischer omdat het grootste energieverbruik 
plaatsvindt in een laagvermogen modus. Andersom geldt: als de som van de 
gebieden onder de actieve modusperiode aanzienlijk hoger is, dan zijn de 
slaapstroomwaarde en de tijd die die de processor doorbrengt in de slaapmo-
dus niet van belang.

 

Toepassingen met draadloze communicatie, zoals Wi-Fi® of Bluetooth® LE, 
zijn met name uitdagende systemen voor het verminderen van de vermogens-
opname. Ontwerpers van deze systemen moeten er rekening mee houden 
hoeveel data worden verzonden of ontvangen omdat dit direct van invloed is 
op de algehele stroomopname. Draadloze modulen kunnen worden gebruikt 
in de ‘bakenmodus’ en periodiek ontwaken om naar signalen te zoeken, of ze 
kunnen in de standby modus worden gezet als ze niet in gebruik zijn.

In dergelijke draadloze systemen is de verwerkingssnelheid 
van de MCU niet van belang omdat de toepassing meestal 
I/O gebonden is, maar de MCU wektijd doet een aanslag 
op het toepassingsprofiel, omdat de stroomopname van de 
radiocircuits (normaliter 10-20 mA) wordt verlengd en uit-
eindelijk het toepassingsbudget zal overheersen.

Voor analoge sensoren is het gebruik van de on-chip ADC 
module van de MCU noodzakelijk. Normaliter is de tijd, die 
nodig is voor ADC bemonstering, veel langer dan de omzet-
tingstijd. Hoe meer tijd er wordt doorgebracht in de actieve 
modus, hoe meer stroom er wordt opgenomen. Echter, som-
mige MCU’s hebben ADC modulen die de omzetting uit-
voeren in de slaapmodus, hetgeen vermogen spaart omdat 
er zo min mogelijk tijd wordt doorgebracht in de actieve 
modus.

Bij bepaalde MCU’s zijn een heel stel actieve modi met laag 
vermogen geïntegreerd. Deze modi bieden de mogelijkheid 
om de processorkern uit te schakelen of om de snelheid te 
verlagen, terwijl ze selectief de systeemklok geactiveerd hou-
den voor de periferiebouwstenen op de chip. 

Een vaak gehoord argument is: “Hoe hoger de prestaties van 
de kern, hoe sneller de uitvoering van taken plaatsvindt, des 
te eerder kan worden teruggekeerd naar de slaapmodus.” 
Alhoewel dit in bepaalde gevallen waar kan zijn, zit er toch 
een zwakke plek in deze logica. We moeten er aan denken dat 
de kern meer vermogen opneemt dan elke andere bouwsteen 
in de MCU. Daar komt nog bij dat alle taken waar de kern 
voor nodig is, sequentieel moeten worden verwerkt (FIFO), 
los van de snelheid. Daarom kan de kern niet worden afge-
schakeld totdat de laatste taak helemaal is uitgevoerd. Als 
een microcontroller een aantal van de gewenste taken paral-
lel kan verwerken door gebruik te maken van geïntegreerde 
periferiebouwstenen die onafhankelijk van de kern kunnen 
werken, dan maakt dit de snelheid van de kern onbelang-
rijk, terwijl de algehele vermogensopname hierbij aanzienlijk 
wordt gereduceerd. Kernonafhankelijke periferiebouwstenen 
zijn volledig operationeel terwijl de kern van de MCU zich 
in de slaapmodus bevindt.

Het ontwerpen van batterijgevoede toepassingen is ingewik-
kelder geworden omdat er steeds meer functies beschikbaar 
komen. Technici moeten het stroomopnameprofiel van 
elke component in verschillende voedings- en activiteiten-
modi analyseren en volledig begrijpen, met als doel om een 
zo hoog mogelijk rendement uit de batterij te halen. De 
kernonafhankelijke periferiebouwstenenreeks, waarover de 
volgende generatie van 8-bit microcontrollers beschikt, stelt 
technici in staat om creatief met hun ontwerpen om te sprin-
gen, zonder dat dit afbreuk doet aan de prestaties.

Opmerking: PIC is een geregistreerd handelsmerk van Microchip 
Technology Incorporated in de VS en andere landen. Alle andere 
hierin genoemde handelsmerken zijn het eigendom van de 
betreffende bedrijven.                                                           •
Voor meer informatie zie www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “De MCU’s van de volgende generatie”.
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Figuur 2: Grafische weergave van de stroomopname van een microcontroller in de tijd 
gezien.


