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USCALE: starter kit 
dla mikrokontrolerów 
XC800

Czy ktoś jeszcze pamięta o tym, 
że pierwsze mikrokontrolery z rodzi-
ny ‘51, która niepodzielnie panowa-
ła w elektronice lat 90., powstały 
w biurach konstrukcyjnych firmy 
Intel? Mimo niezwykle dynamicz-
nego rozwoju technologii produkcji 
mikroprocesorów i mikrokontrolerów, 
czego przejawem było powstanie 
wielu nowych rodzin, w tym 16– 
i 32–bitowych, wreszcie mimo na-
turalnej śmierci innych równolegle 
produkowanych 8–bitowców, rodzina 
’51 cieszy się niesłabnącym zainte-
resowaniem konstruktorów. Zmienił 
się tylko obszar ich zastosowań. 
Zachowanie wiodącej roli mikrokon-
trolerów ’51 w aplikacjach popular-
nych stało się niemożliwe, szansę 
przetrwania dawało natomiast opra-

Opisywany w artykule starter 
kit zaprzecza popularnemu 

poglądowi, że duży może 
więcej. Wykorzystując bowiem 

jedno małe pudełeczko 
możemy emulować trzy typy 

mikrokontrolerów i to nie byle 
jakich!

cowanie wyspecjalizowanych wersji 
tego mikrokontrolera. Z drogi tej 
skorzystało kilka firm, jak choćby 
NXP, Winbond, Silicon Labs czy 
Infineon.

Rodzina XC800
Można powiedzieć, że firma In-

fineon wykazująca się dużą skutecz-
nością w opracowywaniu „trafionych” 
podzespołów elektronicznych, nie 
napracowała się specjalnie nad wy-
myśleniem hasła reklamującego ro-
dzinę XC800. „32–bitowa wydajność 
w 8–bitowej cenie” to dość utarty 

slogan, ale cóż tu innego 
wymyślić? Aktualnie użyt-
kownicy mają do dyspozy-
cji układy: XC864, XC866, 
XC886, XC888 i XC887. 
Najszybciej, choć dość 
powierzchownie, można 
wyrobić sobie o nich zda-
nie na podstawie rys. 1 
i rys. 2 charakteryzujące-
go układy pod względem 
typu obudowy, pojemności 
pamięci i obszaru zastoso-
wań. Wewnętrznymi blo-
kami funkcjonalnymi ma-
jącymi szczególnie istotne 
znaczenie dla konstrukto-

rów i użytkowników są: stabilizator 
napięcia, generator, układ monitorują-
cy zasilanie, układ zerowania, a także 
obwody zabezpieczające porty we/wy 
mikrokontrolera. Konstruktorzy na 
pewno docenią wbudowany JTAG–
owy układ OCDS (On–Chip Debug 
Support) ułatwiający uruchamianie 
oprogramowania mikrokontrolerów. 
Mikrokontrolery posiadają 10–bitowe 
przetworniki analogowo–cyfrowe o cza-
sie konwersji krótszym niż 1,5 ms 
dostosowane do pracy przy napięciu 
zasilania 3,3 V oraz 5 V. Zaletą mi-
krokontrolerów XC800 są możliwości 
komunikowania się z otoczeniem, do 
czego służą wewnętrzne porty komu-
nikacyjne: w pełni dupleksowy UART, 
LIN pracujący zarówno jako master 
oraz slave, a także High–Speed SSC 
– port kompatybilny z SPI. Z uwagi 
na stabilność i bezpieczeństwo apli-
kacji opracowywanych dla mikrokon-
trolerów XC800, zastosowano w nich 
blok kontroli błędów pamięci Flash. 
Jak wiadomo pamięć ta jest podat-
na na degradację zależnie do licz-
by przeprowadzonych operacji za-
pisu/kasowania. Również czas jest 
czynnikiem, który może decydować 
o poprawności zapisanych danych. 
Wewnętrzny układ kontroli – ECC Rys. 1.
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(Flash Error Correction) potrafi kory-
gować błędy jednobitowe, a dwubito-
we wykrywa. Układ nie zezwala na 
wykonanie nielegalnego kodu.

Niektóre układy rodziny XC800 
wyposażone są dodatkowo w sprzę-
towy akcelerator operacji wektoro-
wych (CORDIC). Układ ten w spo-
sób sprzętowy przekształca parametry 
typu współrzędne kartezjańskie na 
biegunowe i odwrotnie.

Możliwości omawianych mikro-
kontrolerów predestynują je do zasto-
sowań motoryzacyjnych, medycznych 
i przemysłowych. Przykładowe aplika-
cje to: elektronika układu wspoma-
gania kierownicy, sterownik klimaty-
zacji samochodowej, układy wektoro-
wego sterowania silnikami AC (Field 
Oriented Control). Jedną z firmowych 
aplikacji jest nawet e–bike, czyli 
mało u nas popularny (może to i do-
brze) rower z napędem elektrycznym. 
Pełnię zalet mikrokontrolerów XC800 
można jednak docenić w systemach 
pracujących w sieci CAN.

Narzędzia dla XC800
Gołymi rękami niewiele da się 

zrobić, żeby nie wiem jak dobry był 
mikrokontroler. I tu Infineon bardzo 
porządnie traktuje swoich klientów: 
dla ułatwienia pierwszego kontaktu 
z tymi układami, a wszyscy wiemy, 
jak ważne są właśnie pierwsze wraże-
nia, najlepiej jest skorzystać z niewiel-
kiego wymiarami starter kitu XC800 
USCALE (fotografia tytułowa). Jest to, 
jak widać, urządzenie niewiele więk-
sze od typowego pendrive’a. Z jednej 
strony zakończone wtykiem USB słu-
żącym do połączenia z komputerem, 
z drugiej zaś strony 16–szpilkową łą-
czówką, z wyprowadzonymi niektó-
rymi liniami systemowymi (rys. 3). 
N a  p ł y t c e  e w a -
luacyjnej umiesz-
czono  3  mikro -
kontrolery: XC866 
w obudowie TSSOP
38, XC886 w obu-
d o w i e  T Q F P 4 8 
i XC888 w obudowie 
TQFP64. W każdym 
z  w y m i e n i o n y c h 
układów (po wcześ-
niejszej  selekcji) 
może być urucha-
miany testowany 
program. Do dys-
pozycji są również 
dwa transceivery 
CAN.

Użytkownik dostaje kilka wartoś-
ciowych narzędzi służących do kom-
pletnego uruchomienia aplikacji. Przy 
pierwszym kontakcie z mikrokontrole-
rami XC800 warto skorzystać z zesta-
wu darmowego, składającego się z kil-
ku modułów, zarządzanych poprzez 
środowisko uruchomieniowe miniIDE. 
Dostępne jest również zintegrowane 
środowisko mVision firmy Keil, przy 
czym w ramach starter kitu dostar-
czana jest tylko wersja ewaluacyjna, 
pełna wersja jest produktem komer-
cyjnym. 

Pierwszym elementem darmowego 
łańcucha narzędziowego jest genera-
tor kodu inicjalizującego – DavE (Di-
gital Application Engineer). Program 
pozwala zdefiniować startup aplikacji 
w zależności od zastosowanego mi-
krokontrolera oraz wykorzystywanych 
jego zasobów. Wszystkie czynności są 
prowadzone w sposób intuicyjny na 
zasadzie zaznaczania opcji w kolej-
nych oknach konfiguracyjnych. 

Kolejnym narzędziem jest wspo-
mniane już MiniIDE. Środowisko 
uruchomieniowe, które może współ-
pracować z dowolnym, wskazanym 
kompilatorem C generującym kod 

Firma Infineon ufundowała dla 
Czytelników EP pięć zestawów 
USCALE, które rozlosujemy wśród 
osób, które nadeślą do 16.06.2008 
na adres infineon@ep.com.pl e–mail 
z odpowiedzią na dwa pytania:
1. Które mikrokontrolery 

z rodziny XC800 są sprzętowo 
przystosowane do sterowania 
pracą silników elektrycznych?

2. W jakich obudowach są oferowane 
mikrokontrolery z rodziny XC800?

Rys. 2.
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Rys. 3.

dla określonego mikrokontrolera. 
W ramach oprogramowania darmowe-
go użytkownik dostaje SDCC (Small 
Device C Compiler), generujący kod 
dla mikrokontrolerów XC866, XC886, 
XC888. Wszystkie czynności niezbęd-
ne do otrzymania ostatecznego kodu 
zapisywanego w mikrokontrolerze 
(tworzenie i edytowanie wszystkich 
źródeł programu, kompilacja i debu-
gowanie programu oraz programo-
wanie pamięci Flash mikrokontro-

lera) prowadzone są 
w ramach projektu. 
Taka filozofia jest 
szczególnie przy-
datna w przypadku 
kilku tematów opra-
cowywanych równo-
legle. 

Wygodnym mo-
dułem wykorzy-
stywanym podczas 
debugowania uru-
chamianego oprogra-
mowania, niewiele 
różniącym się od 
narzędzi komercyj-

nych może być debuger HiTOP5 (fir-
my Hitex). 

Ciekawą pomocą dla konstrukto-
ra są szeregowe monitory czasu rze-
czywistego pracujące na wirtualnym 
porcie szeregowym COM zainstalowa-
nym na komputerze, a obsługiwanym 
przez interfejs USB. U2CAN umożli-
wia podglądanie komunikacji prowa-
dzonej przez mikrokontroler poprzez 
sieć CAN, natomiast USPY robi to 
dla portu szeregowego. Dane są wi-

dziane w czasie rzeczywistym i mogą 
być prezentowane w postaci liczb 
heksadecymalnych, a nawet jako wy-
kres na wirtualnym oscyloskopie. 

Firma Infineon przygotowała dla 
zestawu kilka przykładowych apli-
kacji. Oprócz migania „lampką”, nie 
takiego banalnego zresztą bo poka-
zującego obsługę timerów i przerwań, 
mamy również komunikację przez 
UART, działanie przetwornika A/C 
oraz generatora PWM, co również 
może być obserwowane na softsco-
pie. Na szczególną uwagę zasługują 
jednak przykłady prezentujące pracę 
mikrokontrolerów w sieci CAN. Jak 
wiemy jest to ich najmocniejsza stro-
na.

Zwolennicy mikrokontrolerów 
z najnowocześniejszymi rdzeniami 
lepiej niech nie sięgają po układy 
XC800. Prawdopodobnie trudno bę-
dzie im przyznać, że stara wysłużo-
na 51–ka, choć po drobnym liftin-
gu będzie się sprawdzała na równi 
z super ARM–ią. 
Jarosław Doliński, EP
jaroslaw.dolinski@ep.com.pl




