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R8C: 16-bitowy 
Renesas do aplikacji 
8-bitowych

Firma Renesas nierozłącznie kojarzy się w naszym kraju z firmą dystrybucyjną MSC, 
która ambitnie podchodzi do niełatwego zadanie promowania (swoją drogą doskonałych) 
mikrokontrolerów Renesasa na polskim rynku. Jest to tym trudniejsze, że podobnie jak 

w „normalnym” życiu, nie zawsze najlepiej dają sobie radę technicznie najlepsi. O powodzeniu 
często decyduje moda, gra przypadków lub „podstępy” marketingowe.



Elektronika Praktyczna 10/200644

S P R Z Ę T

Rys. 1. Kierunki rozwoju mikrokontrolerów R8C

Renesas nieustannie 
rozwija produkowane przez 
siebie rodziny mikrokontro-
lerów 16-bitowych, adreso-
wanych do aplikacji 16-
-bitowych (wyposażonych 
w bogate zestawy peryfe-
riów), jak i rodziny 32-bi-
towych RISC-ów. Są wśród 
nich takie (SH2), które 
potrafią pobierać rozkazy
z częstotliwością 80 MHz 
bez żadnych opóźnień! 

Bardzo duży nacisk 
producent kładzie także 
na powiększanie możliwo-
ści „mniejszych” mikro-
kontrolerów, których za-
daniem jest konkurowanie 
na rynku z 8- i 16-bitow-
cami, których wybór na 
rynku jest bardzo bogaty. 
W ten właśnie segment 
rynku Renesas „strzela” 
mikrokontrolerami z rodzi-
ny R8C, wyposażonych 
w rdzeń 16-bitowy do tego 
w cenie „do jednego Euro” 

(jest to oczywiście prawda 
przy zakupie ich w ilo-
ściach produkcyjnych).

16 bitów zamiast 8 
bitów

Mikrokontrolery R8C są 
podrodziną układów wypo-
sażonych w 16-bitowy rdzeń 
M16C. Jedną z istotnych 
cech odziedziczonych przez 
„małe” R8C po potężnym 
pierwowzorze jest dużą od-
porność na zakłócenia EMC 
i niski poziom emisji zakłó-
ceń elektromagnetycznych 
do otoczenia. Nie spraw-
dziliśmy tego w praktyce, 
ale podobno mikrokontro-
lery z rodziny R8C całkiem 
dobrze radzą sobie z kiep-
sko zaprojektowanymi ob-
wodami zasilania, także po-
zbawionymi kondensatorów 
blokujących…

Na rys.  1  pokazano 
ścieżki rozwoju mikrokon-
trolerów ze stosunkowo 

Fot. 2. Wygląd zestawu ModSDK opracowanego przez 
firmę MSC

Serwis branżowy www.automatyka.pl gromadzi
informacje o produktach i usługach z branży
automatyki przemysłowej.Zasoby Serwisu
tworzone są samodzielnie przez zarejestrowane
firmy. Każda z nich wprowadza informacje
o własnej ofercie, produktach, usługach,
wydarzeniach. Dzięki temu Serwis prezentujewydarzeniach. Dzięki temu Serwis prezentuje 
żywy, stale aktualny obraz branży. Jest szybkim 
i skutecznym środkiem komunikacji pomiędzy 
uczestnikami rynku. 
 
www.automatyka.pl – cała branża w zasięgu ręki 

Cała branża
w zasięgu ręki

xtech.pl Serwisy branżowe Sp. z o.o.  
ul. Garncarska 5   31-115 Kraków 
tel. 012 432-52-00
fax 012 429-57-08
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młodej (jak widać) rodzi-
ny R8C, które w ofercie 
Renesasa mają za zadanie 
konkurować z 8-bitowcami 
innych producentów. Poza 
wyposażeniem wewnętrz-
nym,  k tó re  na leży  do 
standardowych w tej klasie 
(tab. 1), mikrokontrolery 
R8C charakteryzują się sze-
rokim zakresem temperatur 
pracy (-20…+85oC, -40…
+85oC lub -40…+125oC), 
szerokim zakresem napięć 
zasilających (2,7…5,5 V) 
i krótki minimalnym cza-
sem wykonywania instruk-
cji (w zależności od czę-
stotliwości taktowania 50 
lub 62,5 ns). Standardo-
wym wyposażeniem tych 
układów są wewnętrzne 
pamięci SRAM o relatyw-
nie dużych pojemnościach 
oraz - w niektórych mo-
delach - wbudowana nie-
ulotna pamięć Flash (z do-
stępem równoległym za 
pośrednictwem magistrali 

danych) przeznaczona do 
przechowywania podręcz-
nych danych.  Jest  ona 
przystosowana do „przeży-
cia” co najmniej 10000 cy-
kli kasowanie/zapis (wobec 
1000 takich cykli w przy-
padku pamięci programu).

Prezentowane mikrokon-
trolery wyposażono w we-
wnętrzne generatory taktu-
jące (125 kHz, niektóre mo-
dele także 8 MHz), mogą 
być taktowane także za po-
mocą zewnętrznych rezona-
torów kwarcowych lub ce-
ramicznych. Standardowym 
wyposażeniem generatorów 
taktujących są preskalery 
o programowanym współ-
czynniku podziału często-
tliwości, nie ma natomiast 
pętli PLL zwiększającej ela-
styczność generatora taktu-
jącego. Interesującym dodat-
kiem do generatora taktują-
cego, występującym w nie-
których mikrokontrolerach 
z rodziny R8C, jest detektor 
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zatrzymania zewnętrznego 
generatora taktującego. Za 
jego pomocą można m.in. 
zmniejszyć ryzyko nieprawi-
dłowego - w wyniku uszko-
dzenia rezonatora kwarco-
wego - działania aplikacji.

Większość mikrokontro-
lerów z rodziny R8C wypo-
sażono w 10-bitowe prze-

Na skróty
Czytelnicy chcący zapoznać się 
z dokumentacją mikrokontrolerów 

z serii R8C mogą od razu sięgnąć 
na płytę DVD (umieszczoną 
wyłącznie w EPooL10/2006), 

korzystając ze skrótu: x:\html\r8c.
htm, gdzie x oznacza literę 

napędu DVD.

Tab. 1. Zestawienie wybranych cech i parametrów mikrokontrolerów z rodziny R8C
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Flash [kB] 8 12 16 8 12 16 8 12 16 8 12 16 8 12 16 8 12 16 8 12 16 8 12 16 4 8 12 16 4 8 12 16
DataFlash [B] - 2k x 2 bloki - 1k x 2 bloki - 1k x 2 bloki - 1k x 2 bloki

RAM [B] 512 768 1k 512 768 1k 512 768 1k 512 768 1k 512 768 1k 512 768 1k 512 768 1k 512 768 1k 384 512 768 1k 384 512 768 1k
Liczba wejść 2 3

Liczba linii I/O 22 13

A/C 10 b x 8 
kan.

10 b x 12 
kan.

10 b x 8 
kan.

10 b x 12 
kan. 10 b x 4 kan. -

Komparator 
analogowy - 4

Przerwania 
zewnętrzne 5 3

CAN -
LIN -

VD/POR -/- 1/1 -/- 1/1 2/1
Obudowa LQFP32 LSSOP20, SDIP20

Tab. 1. cd.
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R8
C/

20

R8
C/

21

R8
C/

22

R8
C/

23

R8
C/

24

R8
C/

25

Flash [kB] 32 48 32 48 32 48 32 48 16 32 48 64 16 32 48 64

DataFlash [B] - 1k x 2 
bloki - 1k x 2 

bloki - 1k x 2 bloki

RAM [B] 2k 2,5k 2k 2,5k 2k 2,5k 2k 2,5k 1k 2k 2,5k 4k 1k 2k 2,5k 4k
Liczba wejść

Liczba linii I/O 41
A/C 10 b x 12 kan.

Komparator 
analogowy -

Przerwania 
zewnętrzne 6 5

CAN + -
LIN +

VD/POR 2/- 2/1
Obudowa LQFP48 LQFP52

tworniki A/C (SAR), które 
mogą pracować w trybie 
ciągłym lub wyzwalanym. 
Dokładność konwersji wy-
nosi +/-3 LSB (dla prze-
twarzania 10-bitowego i na-
pięcia referencyjnego 5 V). 
Konstruktor ma możliwość 
zastosowania zewnętrznego 
napięcia referencyjnego, 
może także ustalić czę-
stotliwość konwersji, która 
trwa od 28 do 59 okre-
sów sygnału zegarowego 
taktującego przetwornik. 
W torze przetwarzania A/C 
zastosowano układ prób-
kująco-pamiętający (moż-
na go wyłączyć), niestety 

wspólny dla wszyst-
kich kanałów wejścio-
wych.

Budowa  por tów 
I / O  p o w o d u j e ,  ż e 
mogą one pracować 
z  układami  zas i la -
nymi takim samym 
napięc iem jak  mi -
krokontroler. Niektó-
re z linii wyposażono 
w kierunku wejścio-
wym w przerzutni-
ki Schmitta, niektóre 
w dodatkowe drivery 
prądowe (w kierunku 
do masy zasilania), 
dzięki którym można 
bezpośrednio sterować 
większe obciążenia, 
są także linie wypo-
sażone w cyfrowe fil-

try zakłóceń.
Nowe typy mikrokon-

trolerów wyposażono po-
nadto w interfejsy CAN 
i LIN, które umożliwiają 
na wygodne ich apliko-
wanie w samochodach, do 
czego predestynuje je tak-
że, wspomniany wcześniej, 
szeroki zakres dopuszczal-

nych temperatur pracy.
Standardowym otocze-

niem rdzenia M16C w ro-
dzinie R8C są ponadto 
cztery timery z preskalera-
mi, watchdog, szeregowe 
interfejsy komunikacyjne 
(UART z możliwością pra-
cy synchronicznej i asyn-
chronicznej, I2C i SSU). 
Uruchamianie projektów 
z wykorzystaniem układów 
z rodziny R8C ułatwia 
wbudowany interfejs OCD 
(On-Chip Debugger)

Rdzeń M16C zastoso-
wany w prezentowanych 
mikrokontrolerach deko-
duje 89 poleceń i w za-
leżności od implementacji 
obsługuje od 3 do 6 prze-
rwań zewnętrznych. Mi-
krokontrolery są oferowa-
ne w „przyjaznych” obu-

Microchooser - warto mieć go 
pod ręką

Firma Renesas dla konstruktorów 
korzystających z mikrokontrolerów 

produkowanych przez tę firmę
przygotowała specjalne narzędzie 
- programowy selektor mikrokon-
trolerów Microchooser, który jest 
dostępny bezpłatnie pod adresem: 
http://www.microchooser.com/.

Materiały uzupełniające na DVD
Na DVD dołączonej do październikowej Elektroniki Praktycznej on/off Line 
znajduje się zestaw not katalogowych oraz oprogramowanie uruchomie-

niowe, w kład którego wchodzą:
• IDE Renesasa o zgrabnej nazwie HEW 

• zestaw firmowych kompilatorów, które po 60 dniach od chwili insta-
lacji samoczynnie ograniczają maksymalną długość kodu wynikowego 

do 64 kB (w przypadku większości mikrokontrolerów z rodziny Tiny). Do 
256 kB kodu wynikowego jest ograniczony kompilator dla 32-bit 

RISC-a Tiny z rodziny SH. 



   47Elektronika Praktyczna 10/2006

S P R Z Ę T

dowach (nie tylko SMD!), 
informacje o nich znajdują 
się w tab. 1.

Narzędzia też są!
Re n e s a s  u d o s t ę p n i ł 

bezpłatnie doskonałe na-
rzędzia programowe (patrz 
ramka), a firma MSC prze-
myślane i relatywnie nie-
drogie zestawy uruchomie-
niowe. Jednym z najnow-
szych opracowań jest mo-
dułowy zestaw uruchomie-
niowy ModSDK (fot. 2), 
składający się z uniwersal-
nej płyty bazowej modu-
łów z zainstalowanymi róż-
nymi mikrokontrolerami. 
Budowa zestawu pozwala 
przeprowadzać wiele róż-
norodnych eksperymentów, 
typowych dla aplikacji 
„mikrokontrolerowych”. 

Użytkowników dokład-
nie liczących wydawane 
pieniądze może zaintereso-
wać zestaw alternatywny 
do ModSDK, składający się 
z modułu mikrokontrolera 

(dostępne są trzy wersje, 
z mikrokontrolerami: R8C/
1B, R8C23 oraz R8C/25) 
oraz sprzętowego interfej-
su OCD o oznaczeniu E8. 
Co interesujące, interfejs 
ten umożliwia debugowa-
nie i programowanie także 
„najmniejszych” mikrokon-
trolerów z rodziny R8C, 
do czego wykorzystuje in-
terfejs 1-liniowy. W skład 
tego zestawu wchodzi tak-
że płyta z dokumentacją, 
zbliżona zawartością do 
DVD publikowanego w tym 
numerze EPooL.

Podsumowanie
Mikrokontrolery R8C 

należą do grona stosun-
kowo prostych pod wzglę-
dem budowy  uk ładów 
zbudowanych na bazie do-
skonałego rdzenia M16C. 
Ich parametry, prosta ar-
chitektura, relatywnie ni-
sk ie  ceny  oraz  mocne 
wsparcie narzędziowe ze 
strony producenta, tworzą 
doskonałe warunki do ich 
stosowania także w nie-
wielkich projektach.

Mamy nadzieję, że mi-
krokontrolery te zostaną 
docenione także przez stu-
dentów i amatorów elektro-
niki, bowiem to oni two-
rzą podwaliny przemysłu. 
Tyle, że nie od razu.
Andrzej Gawryluk

Dodatkowe informacje
Dalsze informacje dotyczące uK 

Renesas’a jak i narzędzi ModSDK 
dostepne w MSC Polska pod te-
lefonem 032 330 54 50 lub pod 

mail’em gliwice@msc-ge.com 

HEW - polubisz go!
W ramach środowiska HEW zin-

tegrowano programowy symulator 
i debugger, kompilator C/C++ 

(standardowo, w wersji bezpłatnej 
jest dostarczany kompilator C 

firmy Renesas - NC30), analizator 
jakości (objętość/szybkość wyko-
nywania) kodu, a także doskonały 

edytor tekstowy (wyposażony 
m.in. w weryfikator parzystości 
nawiasów, kolorowanie składni 
i możliwość podgląd kodu po 
zdeasemblowaniu). Przydatną 
funkcją edytora jest podgląd 

wartości zmiennych po wskazaniu 
kursorem, a także narzędzie do 
weryfikacji „na sucho” wartości 

obliczanych przez kompilator wy-
rażeń, które zmniejsza ryzyko po-
myłki podczas pisania programu.

Zamów katalog, wejdê na www.conrad.pl
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