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Autor dziękuje panu Marcinowi 
Paszkiewiczowi, szefowi polskiego 
oddziału firmy Texas Instruments, 
za udostępnienie modułów sprzę-

towych CC1352R1 LaunchPad.

Systemy dla Internetu 
Rzeczy (15)
Właśnie firma Texas Instruments wprowadziła do oferty kolejny układ scalony z rodziny „SimpleLink CC13xx/
CC26xx”. Jest nim CC1352R. Jednocześnie zaoferowano też zestaw startowy „SimpleLink Multi-Band CC1352R 
Wireless MCU LaunchPad Development Kit (LAUNCHXL-CC1352R1)” z tym układem.

Zestaw CC1352R1 LaunchPad

(TRNG). W obudowie o wymiarach 7 mm×7 mm (VQFN48) układ 
CC1352R udostępnia 31 wyprowadzeń GPIO [3].

Układ CC1352R charakteryzuje się bardzo małym poborem mocy. 
Dzięki wbudowanemu przetwornikowi DC/DC układ może być za-
silany napięciem o szerokim zakresie 1,8…3,8 V. Układ radiowy 

Już teraz uzyskaliśmy moduły z serii przedprodukcyjnej i możemy 
zaprezentować na łamach Elektroniki Praktycznej rezultaty pierw-
szych testów.

Procesor CC1352R1F3
Wielordzeniowy procesor CC1352R1F3 typu SOC (System on Chip) 
rodziny CC13xx firmy Texas Instruments jest przeznaczony dla ko-
munikacji bezprzewodowej w pasmie ISM 2,4 GHz oraz w pasmie 
poniżej 1 GHz (Sub – 1GHz). Należy on do platformy SimpleLink MCU 
Platform [1]. Platforma integruje układy scalone, moduły uruchomie-
niowe, środowisko programowe Code Composer Studio (CCS), pakiety 
programowe Software Development Kit (SDK) [9], pakiety przykłado-
wych projektów programowych (witryna TIREX [14]), oraz warsztaty 
praktyczne (SimpleLink Academy) [10]. Całość jest optymalizowana 
pod kątem tworzenia projektów dla Internetu Rzeczy. Zapewniona 
jest pełna przenośność kodu w ramach platformy. Szerszy opis narzę-
dzi programowych platformy SimpleLink został zamieszczony w ar-
tykule w EP12/2017 [S12]. W pamięci ROM został zamieszczony kod: 
TI-RTOS, Drivers, Bootloader, Bluetooth low energy Controller oraz 
IEEE 802.15.4 MAC. Jest możliwość definiowania własnego protokołu 
komunikacji w postaci łatek programowych z użyciem pakietu SDK.

Układy CC1352R mają nowy rdzeń główny ARM Cortex-M4F (za-
miast Cortex-M3 w układach CC1350), pamięć Flash powiększoną 
do 352 kB (zamiast 128 kB) oraz pamięć RAM do 80 kB (zamiast 
28 kB) [2]. Jest to bardzo duża zmiana jakościowa (rysunek 1). Nowy 
rdzeń ma bardzo rozbudowane mechanizmy sprzętowe debugowa-
nia i śledzenia [5].

Drugi rdzeń Sensor Controller też ma powiększoną dwukrotnie 
pamięć do 4 kB. Dodano sprzętowy układ mnożenia z akumulacją, 
dynamiczne sterowanie poborem mocy, zwiększono liczbę liczni-
ków oraz umożliwiono sprzętowe sterowanie transmisją SPI [3]. 
W układzie CC1352R zostały zastosowane nowe sprzętowe akce-
leratory obsługujące szyfrowanie AES-128/256, SHA2-512, krzywe 
eliptyczne (ECC), RSA-2048, a  także generator liczb losowych Rysunek 1. Schemat blokowy układu scalonego CC1352R [3]
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pobiera stosunkowo niewielki prąd: w trybie RX 5,7 mA, a w trybie 
TX 14 mA (+10 dBm, 868 MHz). W stanie aktywnym rdzeń główny 
ARM Cortex-M4F (48 MHz, CoreMark) pobiera 2,82 mA (59 mA/
MHz). Jeszcze mniejszy pobór mocy wykazuje rdzeń Sensor Contro-
ller. Na przykład, przy próbkowaniu A/C co 1 sekundę pobiera tylko 
1 mA, w stanie Standby 0,8 mA (RTC pracuje), w stanie Shutdown: 
105 nA (budzenie po przyjściu sygnału przerwania).

Układ scalony CC1352R obsługuje 10 protokołów komunikacyj-
nych [18]:

• W paśmie 2,4 GHz: Bluetooth 5 Low Energy, IEEE 802.15.4g 
(Thread, ZigBee, Wireless M-Bus, autorskie).

• W paśmie Sub – 1GHz: IEEE 802.15.4 (6LoWPAN, KNX RF, 
Wi-SUN, autorskie).

Obsługa standardu Bluetooth 5 obejmuje transmisję high-sped 
2 Mbps, 500 kbps oraz 125 kbps long range. Obsługa standardu 
2.4 GHz IEEE 802.15.4-2011 physical layer obejmuje: 2 Mchips per 
second Offset-QPSK z DSSS 1:8. Dostarczany jest też darmowy stos 
dla komunikacji Thread oraz Zigbee. Według opisu [3], jest możli-
wość jednoczesnej (concurrently) pracy z użyciem różnych protoko-
łów transmisji w sposób transparentny dla użytkownika.

Obecnie (Maj 2018) układ scalony CC1352R jest dostępny do kupienia 
z serii przedprodukcyjnej o oznaczeniu XCC1352R1F3 (cena $4,73 za 1 tys. 
sztuk). Jest to zaawansowana wersja PG1.1 [4]. Jednak wersja z pełną kwa-
lifikacją produkcyjną jest zapowiadana na początek roku 2019 [18]. Wer-
sja produkcyjna, oprócz zmian wynikających z weryfikacji silikonu, ma 
mieć te same parametry (rozmiar pamięci itd.) ze zaktualizowaną zawar-
tością pamięci ROM. W poszukiwaniu informacji dotyczących układu 
CC1352R najbardziej jest przydatna strona produktu [2]. Zgromadzone 
są na niej informacje i odnośniki do dokumentów opisu, wspomagania 
sprzętowego i programowego, wersji i dostępności układów oraz przykła-
dowych projektów z jego wykorzystaniem, oraz wiele innych.

Procesor CC1352P
Procesor CC1352P jest wersją układu CC1352R z dodatkowym zinte-
growanym wzmacniaczem mocy +20 dBm [3]. Zwiększa on znacznie 
zasięg przy niskim poborze prądu do 60 mA. Może to być przydatne 
w systemach automatyki budynków oraz sieciach czujników. Według 
ostatnich doniesień prasowych (28.02.2018) układ ma być wprowa-
dzony na rynek w trzecim kwartale 2018 (cena $5,25 za 1ku) [18].

Zestaw startowy CC1352R1 LaunchPad
Zestaw startowy SimpleLink Multi-Band CC1352R Wireless MCU 
LaunchPad Development Kit (LAUNCHXL-CC1352R1) jest wyposa-
żony w układ scalony CC1352R1F3 [6]. Zestaw jest przeznaczony 
do pracy w pasmach 868 MHz/915 MHz oraz 2.4 GHz.

Cała elektronika zestawu CC1352R1 LaunchPad jest umieszczona 
na jednej wielowarstwowej płytce drukowanej. Jest ona zorganizo-
wana w taki sam sposób jak płytka zestawu CC26x2R1 LaunchPad 
[S13].

Płytka jest podzielona na dwie części: u góry płytki jest emulator 
sprzętowy standardu XDS110 oraz układ monitora zasilania a na dole 
układ scalony CC1352R (rysunek 2). Obecnie (Maj 2018) płytka wy-
posażona jest w układ scalony z serii przedprodukcyjnej o oznacze-
niu XCC1352R1F3 [4]. Dostępna jest pełna dokumentacja modułu 
ze schematem, listą elementów i rysunkami montażowymi [8].

Patrząc od góry, na płytce znajduje się złącze USB micro. Do niego 
może być dołączony komputer PC lub ładowarka USB. Emulator 
standardu XDS110 został zrealizowany z wykorzystaniem procesora 
komunikacyjnego TM4C129 (Tiva). Procesor ten zapewnia obsługę 
pełnego łącza emulacyjnego JTAG procesora CC1352R. Do układu 
dołączone są dwie diody LED sygnalizujące aktywność komunika-
cyjną. Dodatkowo do układu dołączone są sygnały łącza procesora 
CC1352R standardu UART. Drajwer programowy na komputerze PC 
udostępnia dwa kanały emulatora oraz dwa kanały danych – wirtu-
alnego łącza UART (VCOM).

Regulator 3,3 V, dołączony do gniazdka USB, dostarcza zasilanie 
do emulatora i procesora. Jest możliwość zasilania procesora z ze-
wnętrznego zasilacza.

W tej części płytki drukowanej znajduje się także układ moni-
torowania pobieranej mocy „EnergyTrace HDR” z rezystorem 1 V, 
wzmacniaczem pomiarowym INA118 oraz 24b przetwornikiem 
ADC. Według doniesień producenta układ nie pracuje popraw-
nie ze względu na zbyt wysoki poziom szumu [15]. Planowana jest 

Pozostałe artykuły kursu 
 [S1]  Systemy dla Internetu Rzeczy (1). Zestaw CC2650 SensorTag, 

„Elektronika Praktyczna”, 12/2016
 [S2]  Systemy dla Internetu Rzeczy (2). Użytkowanie zestawu 

CC2650 SensorTag, „Elektronika Praktyczna”, 1/2017
 [S3]  Systemy dla Internetu Rzeczy (3). Moduły rozszerzeń 

DevPack dla zestawu SensorTag, „Elektronika Praktyczna”, 
2/2017

 [S4]  Systemy dla Internetu Rzeczy (4). Zestaw CC1310 Laun-
chPad, „Elektronika Praktyczna”, 3/2017

 [S5]  Systemy dla Internetu Rzeczy (5). System operacyjny czasu 
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Praktyczna”, 4/2017
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dziowe dla układów CC26xx i CC13xx platformy SimpleLink, 
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[S13]  Systemy dla Internetu Rzeczy (13). Zestaw CC26x2R1 Laun-
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Rysunek 2 Zestaw startowy CC1352R1 LaunchPad [17]
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Do wyprowadzenia DIO15 jest, poprzez rezystor, dołączony przy-
cisk SW1 „BTN-1” (po lewej stronie płytki). Do wyprowadzenia DIO14 
jest, poprzez rezystor, dołączony przycisk SW2 „BTN-2” (po pra-
wej stronie płytki). Na górze płytki jest umieszczony przycisk SW3 
„Reset’ dołączony do wejścia RESET_N układu scalonego CC1352R. 
Umożliwia on wykonanie pełnej sprzętowej operacji zerowania. 
Układ scalony CC1352R ma osobne wyprowadzenia dla obsługi trans-
misji w paśmie 2,4 GHz oraz w pasmie 868 MHz ISM (Europa) lub 
915 MHz ISM (USA). Jest to zorganizowane inaczej niż w układzie 
CC1350 gdzie jest tylko jedno wyjście radiowe. Dlatego układ scalony 
CC1352R nie jest kompatybilny „nóżka w nóżkę” z poprzednikiem. 
W każdym torze radiowym są elementy dopasowujące doprowa-
dzone do przełącznika sygnału (U28). Na płytce są zamieszczone 
dwa złącza radiowe (typu uSMA (JSC), żeńskie 50 V). Jedno gniazdko 
(P11) umożliwia dołączenie do toru radiowego anteny zewnętrznej 
dla pasma 2.4 GHz po zdjęciu rezystora R16 i założeniu R19. Dru-
gie gniazdko (P12) umożliwia dołączenie do toru radiowego anteny 

modyfikacja układu. Obecnie (Maj 2018) nie jest udostępnione opro-
gramowanie do jego użytkowania. 

W środku płytki znajduje się poziomy szereg zwor, które pozwa-
lają na rozłączenie połączenia pomiędzy emulatorem i procesorem. 

Na złączach J1-J4 jest udostępnionych 26 wyprowadzeń wejścia-
-wyjścia (GPIO) układu scalonego CC1352R oznaczane „DIOxx”, 
gdzie xx-numery od 01 do 31.Wyprowadzony jest też sygnał reset 
(„LP_RESET”) [7]. Sygnały łącza JTAG są również doprowadzone 
poprzez rezystory. Jednak rezystory nie są fabrycznie zainstalo-
wane. Sposób rozmieszczenia wyprowadzeń dobrze pokazano 
na rysunku 3.

Dodatkowo na dole płytki są umieszczone dwa potrójne złącza 
z wyprowadzoną masą „GND” oraz zasilaniem „3V3” oraz „5V” (zgod-
ność z poprzednimi wersjami płytek LP, nie używane na tej płytce) 
[8]. Do wyprowadzenia DIO7 układu scalonego CC1352R jest dołą-
czona poprzez zworę zielona dioda LED. Do wyprowadzenia DIO6 
jest dołączona poprzez zworę czerwona dioda LED (rysunek 4). 

Rysunek 3. Dołączenie wyprowadzeń układu scalonego CC1352R do złącz płytki zestawu [7]

Rysunek 4. Fragment schematu zestawu CC1352R1 LaunchPad [8]
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W ścieżce C:\ti\simplelink_cc13x2_sdk_2_10_00_48\examples\rtos\
CC1352R1_LAUNCHXL zamieszczone są przykładowe projekty z za-
stosowaniem stosu Bluetooth 5, stosu TI 15.4, biblioteki sterowników 
oraz systemu TI-RTOS.

Niestety, praktyka pokazuje, że nie udało się zastosować pliku 
obrazu kodu przykładowej aplikacji startowej Project Zero” pa-
kietu SimpleLink CC13x2 SDK v:2.10 do programowania zestawu 
CC1352R1 LaunchPad. A taki sam plik pakietu SimpleLink CC13x2 
SDK v:1.60 pracuje (prawie) poprawnie. Na szczęście, można na jed-
nym komputerze zainstalować jednocześnie pakiety SDK obu wersji. 
Wtedy dla pakietu SDK v:1.60 jest używana ścieżka instalacyjna C:\
ti\simplelink_cc13x2_sdk_1_60_00_29. Struktura wewnętrzna obu 
pakietów oraz nazwy plików i ścieżek są takie same.

Prosto z pudełka
Zobaczmy jak nowy zestaw „wychodzi z pudełka” (Maj 2018). Zestaw 
CC1352R1 LaunchPad jest zapakowany w pudełko nowego wzoru 
(inne niż poprzednie zestawy LP). 

zewnętrznej dla pasma 868/915 MHz po zdjęciu kondensatora C36 
i założeniu C37.

W obu wypadkach, gdy używane jest gniazdko antenowe to sy-
gnał nie jest wtedy doprowadzany do przełącznika. Takie zorganizo-
wanie wyprowadzenia sygnału radiowego na dwie anteny pozwala 
na jednoczesną pracę w obu zakresach [3]. Do wyjścia przełącznika 
jest, poprzez dopasowanie, dołączona antena (A1) wykonana na pły-
tce drukowanej (umieszczona na samym dole płytki drukowanej). 
Antena ta pozwala na pracę zarówno w pasmie 2,4 GHz jak również 
pasmie 868/915 MHz. Na płytce jest zamieszczone trzecie złącze ra-
diowe (typu uSMA, żeńskie 50 V). Umożliwia ono dołączenie an-
teny zewnętrznej dla pasma 868/915 MHz po zdjęciu kondensatora 
C482 i założeniu C483.

Do układu scalonego CC1352R są dołączone, umieszczone na pły-
tce, rezonatory kwarcowe: głównego zegara systemowego 48 MHz 
oraz zegara RTC 32,768 kHz. Jest też umieszczona zewnętrzna pa-
mięć Flash 8 Mbit (o bardzo małym poborze mocy) obsługiwana po-
przez 4-sygnałowe łącze SPI.

W dokumencie [15] firma Texas Instruments zamieściła deklara-
cję zgodności zestawu CC1352R1 LaunchPad z Directive 2014/53/EU. 
Zgodność została zweryfikowana w pasmie 868 MHz do 868,6 MHz 
przy mocy nadajnika +14 dBm. Zweryfikowano też pracę w pasmie 
2402 MHz do 2480 MHz przy mocy nadajnika +5 dBm.

Pakiet programowy SIMPLELINK-CC13X2-SDK
Dla procesorów komunikacyjnych rodziny CC13x2 przeznaczony 
jest pakiet programowy SimpleLink CC13x2 SW Development Kit 
including Thread stack [9]. Obecnie (Maj 2018) dostępna jest wersja 
2.10.00.48 (18-Apr-2018). 

Wymagane środowisko programowe (dostarczane za darmo):
• TI Code Composer Studio™: CCS-8.0.0.00016.
• IAR Embedded Workbench for ARM: 8.20.2.58 (opcjonalnie, 

zamiast CCS).
• TI-RTOS for CC13XX: 3_50_02_00.
• TI Code Generation Tools for ARM: 18.1.1.LTS.
• XDCTools: 3.50.05.12.core.
Pakiet nie obsługuje wczesnej wersji silikonu PG1.0.
Są udostępnione trzy sposoby instalowania pakietu SDK.
• Pierwszy (zalecany) to instalowanie poprzez okno Resource 

Explorer w programie Code Composer Studio. Proces insta-
lowania jest łatwy, szybki i nie wymaga autoryzacji [S12].

• Dostępne jest też instalowanie pakietu SimpleLink CC13x2 
SDK poprzez witrynę TI Resource Explorer [S12, 14].

• Kolejny sposób instalowania wymaga pobrania pliku insta-
lacyjnego [S12]. 

Plik instalacyjny pakietu SimpleLink CC13x2 SDK można pobrać 
ze strony SimpleLink CC13x2 Software Development Kit, SIMPLE-
LINK-CC13X2-SDK [9]. Wymagane jest logowanie do portalu myTI 
(https://my.ti.com) oraz uzyskanie U.S. Government export approval. 

Plik pobrany: simplelink_cc13x2_sdk_2_10_00_48.exe (ok. 
340 MB). W trakcie instalowania pakietu SimpleLink CC13x2 SDK 
tworzony jest folder C:\ti\simplelink_cc13x2_sdk_2_10_00_48

Dokumentacja jest zamieszczona w folderze \docs. Plik startowy doku-
mentacji to Documentation_Overview.html. Dokumentacja ma organizację 
podobną jak w innych pakietach SDK platformy SimpleLink. Dokumen-
tacja zawiera rozbudowany opis stosu Bluetooth 5 oraz stosu TI 15.4. 

W pakiecie SimpleLink CC13x2 SDK znajduje się dokument „CC1352R1 
SimpleLink LaunchPad Settings & Resources” (plik Board.html) z opi-
sem zestawu startowego CC1352R1 LaunchPad oraz krótkim opisem 
używanych w projektach przykładowych zasobów sprzętowych [14]. 
Jest też lista sprzętowych modułów rozszerzeń (Booster Pack) które 
można dołączać do zestawu oraz projekty z ich obsługą. Na końcu jest 
lista modułów peryferyjnych układu scalonego zastosowanych w pro-
jektach przykładowych biblioteki sterowników z ich krótkim opisem.

Rysunek 5. Płytka drukowana zestawu CC1352R1 LaunchPad (góra)
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W środku pudełka znajdziemy:
• Płytkę drukowaną zestawu CC1352R1 LaunchPad Rev 0.4.0 za-

pakowaną w folię antystatyczną (folia przewodząca – uważać 
na możliwe zwarcia po doprowadzeniu zasilania do płytki). 

• Opis CC1352R1 LaunchPad Quick Start Guide (jedna kartka) [7].
• Kabel USB A – USB micro.
Płytka jest zaopatrzona w plastykowe nóżki z zatrzaskami dla 

łatwego ich zdejmowania (rysunek  5). Znacznie ułatwia to  jej 
użytkowanie i uniknięcie zwarć na leżących na stole metalowych 
elementach. Każda płytka ma przydzielony fabrycznie unikalny 
adres MAC oraz unikalny numer emulatora sprzętowego XDS110. 
Kartka z tymi numerami została dodatkowo naklejona na płytkę ze-
stawu. Bardzo ułatwia to pracę w sieci, gdy jest jednocześnie uży-
wanych kilka zestawów(rysunek 6).

Zastosowany na płytce układ scalony procesora ma oznaczenia 
XCC1352R1F3, co oznacza, że jest to egzemplarz wersji przedpro-
dukcyjnej. Często te egzemplarze są (prawie) identyczne jak wersja 
produkcyjna. Jednak czasami niektóre funkcjonalności takich 
układów pracują źle, błędnie lub wcale.

Na dolnej powierzchni płytki (rys. 6) jest nadruk typu płytki oraz 
nalepka z informacjami o wersjach:

• Płytki drukowanej: Rev: 0.4.0.
• Oprogramowania wpisanego do procesora: FW SDK 1,60RC1.
Po dołączeniu płytki zestawu CC1352R1 LaunchPad kablem USB 

do komputera PC nowy sprzęt zostaje wykryty i rozpoczyna się 
instalowanie sterowników. Jest bardzo istotne, aby poczekać na za-
kończenie tego instalowania.

Po pomyślnym zainstalowaniu sterowników zestaw udostępnia 
w komputerze dwa kanały związane z emulatorem sprzętowym 
klasy XDS110 oraz dwa szeregowe porty UART: użytkownika i do-
datkowy (danych) (rys. 7) .

Oprogramowanie użytkowe
Zestaw CC1352R1 LaunchPad jest zaprogramowany fabrycznie pro-
gramem o nazwie ProjectZero [16]. Jest to program z wykorzysta-
niem komunikacji bezprzewodowej z protokołem Bluetooth 5 (Low 
Energy). Sposób komunikacji zestawu ze smartfonami i tabletami jest 
dokładnie opisany w dokumencie „SimpleLink CC1352R wireless MCU 
LaunchPad Development Kit Quick Start Guide” portalu TIREX [15]. 

Opis działania programu ProjectZero znajduje się w dokumencie 
„Project Zero” (plik README.html) pakietu SimpleLink CC13x2 SDK 
[16]. Można go zobaczyć w folderze instalacyjnym pakietu w ścieżce

C:\ti\simplelink_cc13x2_sdk_1_60_00_29\examples\rtos\CC1352R1_
LAUNCHXL\ble5stack\project_zero. Niestety, opis nie jest widoczny 
w ścieżce projektu „Project Zero” w portalu TIREX [14].

Dołączenie programu terminala 
W celu obserwowania pracy aplikacji ProjectZero należy zastosować 
aplikację terminala, np. PuTTY. 

1. Zestaw CC1352R1 LaunchPad z aplikacją ProjectZero dołącz 
kablem USB-A microUSB do gniazdka USB komputera. 

2. W oknie Menadżer Urządzeń sprawdź numer portu COMx 
dla kanału Aplication/User UART.

3. Wystartuj aplikację terminala PuTTY.
4. W polu Connection type kliknij na Serial (okrągły przycisk 

po prawej stronie okna).
5. Wpisz odczytany poprzednio numer portu szeregowego Apli-

cation/User UART (COMx).
6.  Wpisz polu Speed prędkość transmisji 115200 (rysunek 8).
7. W oknie Category, w pozycji Window kliknij na linię Colours. 
8. W oknie Options controlling use of colours zaznacz checkbox 

Use system colours (rysunek 9). 
9. Kliknij na Open. 
10. Rozciągnij poziomo (dosyć znacznie) okno programu PuTTy. 

Rysunek 6. Płytka drukowana zestawu CC1352R1 LaunchPad (dół)

Rysunek 7. Udostępnione kanały komunikacyjne zestawu CC1352R1 
LaunchPad
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Aktualizacja oprogramowania zestawu 
CC1352R1 LaunchPad
Bardzo ważnym zagadnieniem przy pracy z zestawem CC1352R1 
LaunchPad jest możliwość przywrócenia całości do  funk-
cjonalności zgodnej z  fabryczną, lub nawet lepszej. Dotyczy 
to możliwości reprogramowania zestawu oprogramowaniem fir-
mowym w wersji zgodnej z początkową lub najnowszej. Wersja 

Rysunek 8. Ustawienia komunikacji Rysunek 9. Zmian ustawień koloru

11. Jest to bardzo ważne, bo linie transmitowane z urządzenia 
są bardzo długie. I w wąskim oknie są on dzielone, co powo-
duje drastyczny spadek czytelności. 

Uwaga! Nie wolNo odłączać zestawU cc1352R1 laUNchPad od kom-
PUteRa Podczas PRacy PRogRamU PUtty. PowodUje to zablokowa-
Nie działaNia dRajweRa systemU wiNdows. i UNiemożliwia PoNowNe 
dołączeNie PRogRamU PUtty do PoRtU aPlicatioN/UseR UaRt (comx). 
w takiej sytUacji wymagaNy jest Re-
staRt systemU wiNdows.

Typowo w oknie programu PuTTy 
nic nie jest pokazywane.

12. Przyciśnij przycisk Reset (SW3, 
na górze płytki). 

W oknie programu PuTTy pokazy-
wane są  teraz informacje programu 
„ProjectZero”(rys.10). Aplikacja ini-
cjalizuje trzy serwisy: LED, Button 
oraz Data. Następnie ustawia warto-
ści i charakterystyki tych serwisów. 
Na koniec aplikacja uruchamia roz-
głaszanie. Podawany jest też adres sie-
ciowy zestawu CC1352R1 LaunchPad:

“Our address: 00:81:F9:4A:60:18” 
(rysunek 10).

Jeśli zostanie wykonane połączenie 
zestawu CC1352R1 LaunchPad do wę-
zła Central sieci standardu Bluetooth 5 
to w oknie programu PuTTy pokazy-
wane są dalsze informacje (rysunek 11). 
Pokazywany jest tam adres węzła Cen-
tral: „Peer address: 00:81:F9:4A:4D:DF”.

Opis sposobu pracy zestawu 
CC1352R1 LaunchPad w  sieci stan-
dardu Bluetooth 5 można znaleźć 
w ćwiczeniu laboratoryjnym Blueto-
oth low energy Fundamentals. Jest ono 
udostępniane w ramach pakietu Sim-
pleLink Academy 1.15.03 for Simple-
Link CC13x2 SDK 1.60 [10] będącego 
rozszerzeniem pakietu SimpleLink 
CC13x2 SDK [9].

Rysunek 10. Informacje aplikacji „Project Zero” podczas rozpoczęcia pracy

Rysunek 11. Informacje programu „Project Zero” po połączeniu z węzłem Central
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początkowa może być bardzo stara, więc typowo, 
to wersja najnowsza jest najlepsza.

Aktualizację zaprogramowania zestawu 
CC1352R1 LaunchPad można przeprowadzić 
na trzy sposoby:

A. Aktualizacja przy zastosowaniu aplikacji 
UniFlash v4 i pliku obrazu kodu programu 
firmowego

B. Aktualizacja przy zastosowaniu środowiska 
Code Composer Studio (CCS) i projektu przy-
kładowego „Project Zero” w ramach pakietu 
SimpleLink CC13x2 SDK.

C. Aktualizacja z użyciem chmury obliczenio-
wej z portalu TIREX

D. Aktualizacja poprzez łącze radiowe (Over-
-the-Air Download – OAD) 

Sposób komunikacji zestawu ze  smartfonami 
i tabletami jest dokładnie opisany w dokumencie 
„SimpleLink CC1352R wireless MCU LaunchPad De-
velopment Kit Quick Start Guide” portalu TIREX [14].

A) Programowanie zestawu CC1352R1 LaunchPad 
z użyciem aplikacji UniFlash v4

Najlepszym sposobem reprogramowania 
CC1352R1 LaunchPad jest użycie aplikacji UniFlash 
v4. Jest to darmowa aplikacja przeznaczona do prze-
prowadzania operacji na pamięci Flash układów 
scalonych produkcji Texas Instruments [12]. 

Ze strony Category:CCS UniFlash [11] należy po-
brać plik instalacyjny. Obecnie (Maj 2018) jest do-
stępna wersja uniflash_sl.4.3.0.1802.exe (April 6, 
2018). 

Wymagane jest osobne logowanie do  portalu 
myTI (https://my.ti.com) oraz uzyskanie U.S. Go-
vernment export approval. Podczas instalowania 
tworzona jest ikonka na pulpicie. Plik wykonaw-
czy umieszczony jest w folderze C:\ti\uniflash_4.3.0\
node-webkit\nw.exe.

Niestety, praktyka pokazuje, że nie udało się za-
stosować aplikacji UniFlash w tej wersji. Na szczęście, 
można na jednym komputerze zainstalować jed-
nocześnie różne wersje tej aplikacji. Na tej samej 

Rysunek 12. Pierwsze uruchomienie aplikacji UniFlash v4

Rysunek 13. Kolejne uruchomienie aplikacji UniFlash v4
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stronie, w sekcji Previous Releases jest odnośnik 
o nazwie Release Notes Archive. Pozwala on przejść 
do strony gdzie w sekcji CCS UniFlash v4.x Releases 
można pobrać poprzednią wersję v:4.2.2.1692 (2018-
01-15). Plik instalacyjny uniflash_sl.4.2.2.1692.exe 
(95MB) pobiera się bezpośrednio. Po zainstalowa-
niu w ścieżce C:\ti\uniflash_4.2.2 można rozpocząć 
(prawie) poprawną pracę.

Wymagane jest również zainstalowanie pakietu 
programowego SimpleLink CC13x2 SDK. 

A1. Dołącz zestaw CC1352R1 LaunchPad ka-
blem USB-A microUSB do gniazdka USB 
komputera. 

A2. W oknie Menadżer Urządzeń upewnij się, 
że zostały instalowane drajwery systemow4e 
(rys. 7).

A3. Po pierwszym uruchomieniu aplikacji Uni-
Flash v4 pokazywane jest okno, gdzie z listy 
należy wybrać typ zestawu sprzętowego (ry-
sunek 12). Połączenie aplikacji z zestawem 
zostanie wykonane automatycznie.

Przy kolejnym uruchomieniu aplikacji UniFlash 
v4 typ dołączonego zestawu sprzętowego zostanie 
rozpoznany automatycznie (rysunek 13). Wtedy wy-
starczy kliknąć na przycisk Start, aby zostało wy-
konane połączenie aplikacji z zestawem.

W głównym oknie aplikacji można odczytać infor-
mację o wersji i parametrach układu scalonego zain-
stalowanego na zestawie sprzętowym (rysunek 14).

A4. Kliknij na pole [more info] u góry ekranu. 
A5. W małym oknie z rysunkiem układu scalo-

nego kliknij na [Red Device Info]. 
W tym samym oknie jest wyświetlana informa-

cja o wersji struktury i rozmiarach pamięci RAM 
i Flash układu scalonego (rysunek 15). Potwierdza 
się informacja, że jest to wersja PG1.1.

A6. W celu zaprogramowania zestawu CC1352R1 
LaunchPad aktualną wersją programu firmo-
wego o nazwie ProjectZero należy kliknąć 
na przycisk Browse. 

A7. Teraz należy wybrać plik (rysunek 16):
ble5_project_zero_cc13x2r1lp_app_FlashROM_

Release.hex
w ścieżce:
C:\t i\simplelink_cc13x2_sdk_2_10_00_48\examples\rtos\

CC1352R1_LAUNCHXL\ble5stack\hexfiles\cc13x2r1
Okno główne aplikacji UniFlash v4 po zaprogramowaniu ze-

stawu CC1352R1 LaunchPad obrazem programu ProjectZero jest 
pokazane na rysunek 17. Zaprogramowanie zakończyło się po-
myślnie. Zestaw działa poprawnie z nowym oprogramowaniem. 
Wyświetlany komunikat o błędzie jest, prawdopodobnie, spowo-
dowany działaniem programu BIM (The Boot Image Manager) [3]. 
Jest on jednym z trzech komponentów programu ProjectZero. Ale 
to wymaga dalszych badań.

Aktualizacja oprogramowania firmowego 
emulatora XDS110
Tym razem chodzi o  zupełnie inną aktualizację. A  także 
o inny procesor.

Po pierwszym dołączeniu nowego zestawu CC1352R1 LaunchPad 
do aplikacji UniFlash v4 nie należy się spodziewać rozpoczęcia 
od razu pracy z zestawem. Nasz zestaw użyty do prób został wy-
produkowany w Chinach w Grudniu 2017. Od tego czasu już było 
aktualizowane oprogramowanie firmowe (FW).

Dlatego przy próbie programowania najpierw pojawia się plansza 
z ostrzeżeniem o konieczności aktualizacji oprogramowania firmo-
wego emulatora XDS110 (rys. 18).

Należy teraz kliknąć na przycisk Update. Są to aktualizacje opro-
gramowania procesora komunikacyjnego TM4C129 (Tiva) emulatora 
sprzętowego XDS110 zestawu CC1352R1 LaunchPad.

Dopiero po ich zakończeniu aplikacja rozpocznie programować 
wewnętrzną pamięć Flash procesora CC1353R.

B) Aktualizacja przy zastosowaniu CCS
Sposób aktualizacji oprogramowania firmowego zestawu CC1352R1 

LaunchPad z  użyciem środowiska Code Composer Studio (CCS) 

Rysunek 14 Główne okno aplikacji UniFlash v4

Rysunek 15. Informacja o wersji i parametrach układu scalonego

Rysunek 16. Wybór pliku obrazu programu ProjectZero
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i projektu przykładowego „Project Zero” jest opisany 
w ćwiczeniu laboratoryjnym Bluetooth low energy Fun-
damentals. Ćwiczenie jest udostępniane w ramach 
pakietu SimpleLink Academy  for SimpleLink CC13x2 
SDK [10] będącego rozszerzeniem pakietu SimpleLink 
CC13x2 SDK [9].

C) Aktualizacja z użyciem chmury obliczeniowej 
z portalu TIREX

Sposób aktualizacji oprogramowania firmowego 
zestawu CC1352R1 LaunchPad z użyciem chmury 
obliczeniowej jest opisany w dokumencie „Simple-
Link CC1352R wireless MCU LaunchPad™ Deve-
lopment Kit Quick Start Guide” portalu TIREX [15]. 

Wymaga on  zainstalowania wtyczki do  prze-
glądarki Internetowej, w której otwarty jest portal 
TIREX [S12].

Praktyka pokazuje, że często ten sposób nie działa 
poprawnie lub nawet wcale.

D) Aktualizacja poprzez łącze radiowe (Over-the-
-Air Download – OAD)

Sposób aktualizacji oprogramowania firmowego 
zestawu CC1352R1 LaunchPad z użyciem smartfona 
lub tableta [S12] jest dokładnie opisany w doku-
mencie „SimpleLink CC1352R wireless MCU Laun-
chPad Development Kit Quick Start Guide” portalu 
TIREX [14].

Praktyka pokazuje, że często ten sposób nie działa 
poprawnie lub nawet wcale.

Nowe możliwości
Próby pracy z nowym zestawem wyglądają bardzo 
zachęcająco. Ale są też kłopoty. Nie ma właściwie 
opisu działania i użycia sprzętowego modułu moni-
torowania zasilania układów procesora CC1352R1. 
Nie udaje się uruchomić programu host_test zapro-
gramowanego ze środowiska CCS. Dosyć chimerycz-
nie działają drajwery sprzętowe systemu Windows. Ten sam zestaw 
CC1352R1 LaunchPad na jednej instalacji Windows pracuje a na innej 
nie. A po aktualizacji środowiska CCS też potrafi przestać pracować.

Oczywiście, to jest procesor z serii przedprodukcyjnej. Przy sta-
łym rozwoju oprogramowania firmowego można się spodziewać 
bardziej stabilnej pracy już niedługo. Ale już teraz zestaw z proce-
sorem CC1352R jest bardzo przydatny do pracy, np. z metodami bez-
pieczeństwa komunikacji ze standardem Bluetooth 5. 

Zestaw CC1352R1 LaunchPad został z powodzeniem zastosowany 
na zajęciach laboratoryjnych w ramach przedmiotu „Systemy dla In-
ternetu Rzeczy” (wersja angielsko – języczna przedmiotu o nazwie 
„Systems for Internet of Things”). W ramach tego przedmiotu zostały 

Rysunek 18. Informacja o konieczności aktualizacji emulatora XDS110

Rysunek 17. Pomyślne zaprogramowanie zestawu CC1352R1 LaunchPad

dotychczas przeprowadzone warsztaty: ze wstępu do użytkowania 
środowiska Code Composer Studio, użytkowania systemu czasu 
rzeczywistego TI-RTOS, podstaw komunikacji ze standardem Blu-
etooth 5 oraz transmisji z zastosowaniem protokołu IEEE 802.15.4. 
Dalej będzie dołączanie do komputera jednopłytkowego Rapsberry 
Pi 3 oraz wysyłanie do chmury obliczeniowej.

W najbliższym czasie zostanie uruchomiona „Akademia Internetu 
Rzeczy” w ramach Instytutu Informatyki, Wydział Elektroniki i Tech-
nik Informacyjnych, Politechnika Warszawska. Będą praktyczne 
warsztaty z ogólnym celem „Od czujnika do chmury obliczeniowej”.

Henryk A. Kowalski
Zdjęcia: Piotr T. Kowalski
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