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STR9–comStick
– poznaj STR91X!

Dobrą ilustracją możliwości mi-
krokontrolerów STR91x jest nasz 
okładkowy projekt, który przed-
stawiamy w artykule na str. 10. 
Bardziej rozbudowane układy – 
STR912 – wyposażono m.in. w in-
terfejs MAC sieci Ethernet, dzięki 
któremu na ich bazie można budo-
wać inteligentne terminale siecio-
we o dużej mocy obliczeniowej (co 
jest zasługą taktowanego z dużą 
częstotliwością, szybkiego rdzenia 
ARM966E).

Do niedawna zestawy ewaluacyj-
ne dla „dużych” mikrokontrolerów, 
do tego przystosowane do współ-
pracy z Ethernetem i wyposażone 
w USB, z natury rzeczy były dro-
gie. Opracowany przez firmę Hitex 
zestaw STR9–comStick, pomimo 
bogatego wyposażenia w peryferia, 
zaprzecza wspomnianej tradycji, 

Układy STR91x nie są obecnie 
jedynymi mikrokontrolerami 

wyposażonymi w rdzeń z rodziny 
ARM9, ale ze względu na 

dobre wyposażenie wewnętrzne, 
w tym pamięć Flash o dużej 

pojemności, wbudowany interfejs 
USB i ethernetowy MAC, 

cieszą się wśród konstruktorów 
szukających „mocy” dużym 

powodzeniem. 

kosztuje bowiem zaledwie 189 zł 
netto.

STR9–comStick od środka
Budowę zestawu pokazano na 

rys. 1. Zbudowano go w sposób 
podobny do popularnych obecnie 
„sticków” dołączanych do magistra-
li USB. Ze względu na zastosowa-
nie dwóch dużych gniazd (RJ45 
i USB–B), płytka zestawu jest dość 
duża, a jej część znajduje się poza 
obudową. Na 12–stykowe złącze 
szpilkowe wyprowadzono także kil-
ka wybranych linii I/O mikrokon-
trolera, które można wykorzystać 
do wprowadzania i wyprowadzania 
danych do/z mikrokontrolera we 
własnych aplikacjach. Zestaw wy-
posażono także w dwie diody LED, 
z których jedna służy do sygna-
lizacji komunikacji via USB, dru-
gą można wykorzystać we własnej 
aplikacji. Urządzenie jest zasilane 
z USB służącego do debugowania 
i programowania mikrokontrolera, 

nie ma więc koniecz-
ności stosowania ze-
wnętrznego zasilacza, 
co znacznie upraszcza 
korzystanie z możliwo-
ści zestawu.

W urządzeniu zin-
tegrowano inter fe j s 
JTAG–USB (praktycznie 
identyczny z OpenO-
CD) służący do de-
bugowania pracy mi-
krokontrolera. Obsługę 
JTAG–a zapewnia de-

bugger HiTOP (rys. 2) firmy Hitex, 
współpracujący z kompilatorem C/
C++ ARM–GCC. W skład oprogra-
mowania narzędziowego wchodzi 
także prosta aplikacja StickView 
(rys. 3), za pomocą której można 
testować i konfigurować wybrane 
urządzenia peryferyjne.

Komplet oprogramowania wraz 
z dokumentacjami i przykładowymi 
programami producent dostarcza 
wraz zestawem na płycie CD–ROM 
(kopie wszystkich materiałów pub-
likujemy na CD–EP1/2008B).

Tak więc, kupując zestaw STR9–
comStick użytkownik otrzymuje 

Dodatkowe informacje o zestawie STR9–
comStick są dostępne pod adresem:
http://www.hitex.com/str9–comstick/

Dodatkowe informacje o mikrokontrolerach 
STR9 są dostępne pod adresem:

www.st.com/str9

Krótka charakterystyka zestawu 
STR9–comStick:

• wbudowany mikrokontroler 
STR912FW44x w obudowie LQFP128:
– rdzeń ARM966E
– częstotliwość taktowania 96 MHz
– pamięć Flash 512 kB + 32 kB
– pamięć SRAM 96 kB
– wbudowany MAC Ethernet 10/100
– interfejs USB2.0
– interfejs CAN 2.0B
– 8/16–bitowy interfejs pamięci 

zewnętrznej
– 80 linii I/O

• mostek Ethernet z STE100
• interfejs USB–B
• debugger HiTOP
• symulator instrukcji ARM
• kompilator C/C++ GNU–ARM
• przykładowe aplikacje
• dokumentacja
• urządzenie zasilane z USB

Rys. 1. Budowa zestawu STR9–comStick: 1 – Złącze 
USB służące do dołączania modułu do PC; 2, 3 
– Diody LED; 4 – Złącze RJ45 Ethernet; 5 – Złącze 
rozszerzeń; 6 – Złącze USB–B
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Zestaw STR9–comStick udostępnił 
redakcji sklep internetowy

www.kamami.pl.

Rys. 2. Okno programu HiTOP

Rys. 3. Przykładowe okna programu Sti-
ckView

dobrze wyposażony kom-
puterek z mikrokontrolerem 
STR912FW44x oraz komplet-
ne i – co ważne – wygodne 
w instalacji oprogramowanie.

Podsumowanie
Jak pokazały nasze do-

świadczenia, pomimo nie-
wielkich wymiarów i ograni-
czonej dostępności linii I/O, 
STR9–comStick jest bardzo 
przydatnym i (przede wszyst-
kim) tanim narzędziem ewa-
luacyjnym, a nawet urucho-
mieniowym. Za jego pomocą 
można szybko i wygodnie 
uruchamiać i testować tak-
że rozbudowane projekty, 
w czym pomocne będą „moc-
ne” peryferia, zwłaszcza mo-
stek Ethernet.

Warto także wiedzieć, że 
właściciele STR9–comSticków, 
którzy zarejestrują się na 
stronie producenta mają pra-
wo do upustów (do 200 
EUR, w zależności od ku-
powanego narzędzia) przy 
zakupie innych zestawów 
i oprogramowania. Tą dobrą 
wiadomość producent prze-
kazuje klientom za pomocą 
niewielkiej ulotki w opakowa-
niu zestawu – warto jej nie 
przegapić!
Andrzej Gawryluk, EP


