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Po z grórą 50 latach działalności 
Sektor Półprzewodnikowy Motoroli 
przekształcił się w samodzielną fir-
mę Freescale Semiconductor, któ-
ra kontynuuje produkcję m. in. tej 
grupy układów. W trosce o klien-
tów zachowano program produkcji, 
a co najważniejsze, nie zrezygnowa-
no z prowadzenia prac badawczych 
nad nowymi typami układów. Mo-
żemy zatem oczekiwać, że znana 
głównie z niezwykle niskiego zapo-
trzebowania na energię rodzina mi-
krokontrolerów HCS08 będzie nadal 
rozwijana. Zalety tych układów 

HCS08 w przykładach
Ponoć od przybytku głowa 

nie boli. Czy ta reguła 
obowiązuje w przypadku 

mikrokontrolerów? Nie da 
się ukryć, że konstruktorzy 

mają coraz większy dylemat 
z wyborem najbardziej 

odpowiedniego układu do 
swoich projektów. Testowanie 

wybranego po raz pierwszy 
mikrokontrolera w urządzeniu 

prototypowym może się okazać 
trochę ryzykowne, bezpieczniej 

zapoznać się z nim poprzez 
eksperymenty na płytce 

demonstracyjnej.

były już 
prezento -
wane w ar-
tykule „Mi-
krokontrolery 
8–bitowe HCS08” 
(EP5/2004).

Mikrokontrolery 
MC9S08

Konstruktorom mikrokontrolerów 
HCS08 udało się dokonać niemal 
cudu. Układy należące do tej ro-
dziny są tanie, wydajne, pracu-
ją z niskim napięciem zasilającym 
(1,8...3,6 V), zużywają bardzo mało 
energii. Cechy te predestynują je 
do zastosowań w małych urządze-
niach zasilanych bateryjnie. Zaim-
plementowany system zarządzania 

mocą po-
z w a l a  z r e -

d u k o w a ć  p r ą d 
zasilający nawet do 

wartości ok. 20 nA przy 
zasilaniu 2 V. Stan taki uzy-

skuje się wprawdzie przy prawie 
całkowitym wyłączeniu mikrokon-
trolera, jednak osiągnięcie wartości 
700 nA przy działającym timerze 
i oscylatorze też jest możliwe, a nie 
można powiedzieć, żeby jest to zły 
wynik. Czasy wykonywania cyklu 
rozkazowego są równe 50 ns dla 
częstotliwości taktowania magistrali 
20 MHz i napięcia zasilającego rów-
nego 2,1 V oraz 125 ns przy 8 MHz 
magistrali i zasilaniu 1,8 V. Innowa-
cyjnym rozwiązaniem w układach 
MC9S08 jest system On–Chip De-

Tab. 1. Parametry mikrokontrolerów rodziny MC9S08
Rdzeń 0,25 mm HCS08
Napięcie zasilające 1,8...3,6 V

Częstotliwość taktowania magistrali 20 MHz (czas wykonania instrukcji 50 ns dla napięcia 2,1 V) lub
8 MHz (czas wykonania instrukcji 125 ns dla napięcia 1,8 V)

Oscylator programowalny wewnętrzny zegar (4...20 MHz), zewnętrzny sygnał zegarowy, zewnętrzny rezonator

Porty komunikacyjne
2 x SCI
SPI
I2C

Przetworniki 8–kanałowy, 10–bitowy przetwornik A/C
detektor niskiego napięcia baterii

Układy czasowe 16–bitowy, każdy kanał z programowanymi funkcjami Input Capture, Output Compare, PWM. 

Inne
specjalny timer do okresowego wybudzania procesora z wewnętrznym generatorem przebiegu taktującego
programowane podciąganie Pull–Up zapewniające dużą wydajnością prądową

Temperatury pracy –40...+85oC.

Typ układu MC9S08GB60 MC9S08GB32 MC9S08GT60 MC9S08GT32 MC9S08GT16
Flash 60 kB 32 kB 60 kB 32 kB 16 kB
RAM 4 kB 2 kB 4 kB 2 kB 1 kB

Timer 5–kanałowy
3–kanałowy

5–kanałowy
3–kanałowy

podwójny 2–kana-
łowy

podwójny 2–kana-
łowy

podwójny 2–kana-
łowy

Porty we/wy <=56 <=56 <=36 <=36 <=36
Obudowa 64LQFP 64LQFP 44QFP, 42SOIP 44QFP, 42SOIP 44QFP, 42SOIP
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eksperymenty, a te 
będą zależały jedynie 

od jego inwencji. No, prawie 
jedynie.

Jarosław Doliński, EP
jaroslaw.dolinski@ep.com.pl

mogą być prowadzone 
zarówno z za-
s i l a n i e m 
b a t e r y j -
n y m ,  j a k 
i sieciowym 
(w zestawie 
s ą  j e d y n i e 
b a t e r i e ) .  D o 
p r ó b  m o ż n a 
wykorzystywać 5 
diod świecących 
i 4 mikroprzełącz-
niki .  Na gniazdo 
zewnętrzne wypro-
wadzono porty mikro-
kontrolera i inne linie 
systemu (Reset, VREF, 
IRQ, GND, VDD). Nie-
wielkie, uniwersalne 
pole montażowe umoż-
liwia ewentualne przy-
gotowanie własnego 
układu przeznaczonego 
do testowania. Mikro-
kontroler zamontowany 
na płytce jest zapro-
gramowany fabrycznie. 
Od razu po włączeniu 
można uruchomić czte-
ry przykładowe progra-
my. Wiadomo jednak, 
że dopiero własne pró-
by w pełni usatysfakcjo-
nują użytkownika. Wy-
korzystując IDE i moż-
liwość programowania 
procesora w układzie 
przez port szeregowy 
szybko można zaspo-
koić własną ciekawość. 
Po pierwszych próbach 
wymyślnego zapalania 
lampek zapewne każdy 
ambitny elektronik roz-
pocznie poważniejsze Rys. 1.

bug, dzięki któremu możliwe jest 
śledzenie programu i ustawianie 
pułapek podczas debugowania pro-
gramu bez specjalnego emulatora. 
Odpowiednie mechanizmy zostały 
zaimplementowane w chipie mi-
krokontrolera. Użytkownik ma do 
dyspozycji 9 typów wyzwalania i 3 
pułapki, może podglądać rejestry 
oraz pamięć, wykonywać program 
krokowo, itp. Porównanie parame-
trów wybranych mikrokontrolerów 
MC9S08 przedstawiono w tab. 1.

Zestaw uruchomieniowy
Do prezentacji mikrokontrolerów 

MC9S08 firma Freescale udostęp-
nia użytkownikom m.in. zestaw de-
monstracyjny z płytką DEMO9S08G-
B60–SP. Jest na niej zamontowany 
mikrokontroler MC9S08GB60 wraz 
z otoczeniem potrzebnym do spraw-
dzenia możliwości procesora i opro-
gramowania narzędziowego. Urucha-
mianie przykładowych programów 
odbywa się w zintegrowanym śro-
dowisku uruchomieniowym Code-
Warrior. W zestawie znajduje się 
specjalna wersja oprogramowania, 
przeznaczona dla mikrokontrolerów 
HC(S)08. Do dyspozycji są wszyst-
kie narzędzia niezbędne do urucho-
mienia programu (edytor, kompila-
tor/asembler, linker, debuger).

Już  p ierwsze  spo j rzenie  na 
płytkę pozwala sądzić, że jednym 
z ważniejszych atutów mikrokontro-
lerów MC9S08 jest niewielkie zapo-
trzebowanie na energię i możliwość 
zasilania bateryjnego. Oprócz gniaz-
da zasilającego, do którego można 
dołączyć zewnętrzny zasilacz o na-
pięciu 6...12 VDC, na płytce znaj-
duje się również pojemnik z dwo-
ma bateriami AA (popularnymi pa-
luszkami). Wszystkie eksperymenty 


