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Rozwiązanie zaproponowane 
przez Texas Instruments przypomi-
na wyglądem (doskonale widać to 
na zdjęciu) popularnego pendrive’a,
ale tkwią w nim zupełnie inne moż-
liwości: jest to bowiem prosty ze-
staw ewaluacyjny (sic!) zintegrowany 
z konwerterem USB<–>Spy–Bi–Wire, 
za pomocą którego użytkownik może 
debugować pracę dołączonego mikro-
kontrolera. Co więcej, prezentowane 
urządzenie jest obsługiwane z poziomu 

eZ430
Od teraz MSP430 naprawdę dla każdego!

kompilatora IAR Workbench Kickstart, 
w ramach którego udostępniono IDE, 
kompilator asemblera (bez ograniczeń) 
oraz języka C (do 4 kB), a także de-
bugger i symulator.

Na rys. 1 pokazano widok IDE pa-
kietu udostępnionego przez firmę IAR 
z otwartym projektem przykładowym, 
a na rys. 2 to samo IDE podczas 
krokowego wykonywanie programu 
migającego diodą LED na płytce de-
monstracyjnej. Programy przykładowe 

Jak wynika z pytań zadawanych nam przez 
Czytelników, rodzina mikrokontrolerów MSP430 jest 
uważana za mającą duży potencjał, ale trudności 
w zakupie – do tego kosztownych – narzędzi, często 
bywały przyczyną zniechęcenia konstruktorów. Producent 
tych mikrokontrolerów – firma Texas Instruments – zadbała o to, 
żeby zainteresowani układami z rodziny MSP430 i przy tym liczący 
wydawane pieniądze nie byli narażeni na kłopoty.

wraz ze sterownikami 
USB i podstawową dokumen-
tacją są instalowane na dysku kom-
putera podczas instalacji pakietu IAR 
Workbench. Sterowniki przygotowane 
przez producenta dla eZ430 powodu-
ją, że Windows traktuje interfejs USB 
jako wieloportową kartę szeregową 
(rys. 3), czyli jedno ze standardowych 
urządzeń USB.

Od strony sprzętowej budowa 
eZ430 jest nad wyraz prosta: część 
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nazwana „płytką uruchomieniową” 
składa się z miniaturowego rozmia-
rami mikrokontrolera MSP430F2013 
(obudowa TSSOP14), wyposażonego 
w pamięć programu Flash o pojem-
ności 2 kB, 256 B pamięci Flash na 
dane użytkownika oraz 128 B pa-
mięci SRAM. Pomimo niepozornych 
rozmiarów w mikrokontrolerze zinte-
growano 16–bitowy przetwornik A/C 
ze wzmacniaczem o programowanym 
wzmocnieniu (PGA) na wejściu, in-
terfejs zgodny z SPI i I2C, generator 
taktujący, a także timer, watchdog 

i dwa porty I/O (dostępnych łącz-
nie 10 linii). Jedynym elementem 
zewnętrznym zastosowanym przez 
producenta, którym może sterować 
mikrokontroler zamontowany na płyt-
ce, jest żółta dioda LED – na po-
czątek do pierwszych prób z pewno-
ścią wystarczająca. Z kolei konwerter 
USB<–>Spy–Bi–Wire jest stosunkowo 
skomplikowanym urządzeniem (skła-
da się bowiem aż z dwóch mikro-
kontrolerów, w tym popularnej ’51 
z USB – TUSB3410) i jest dołączany 
do płytki demonstracyjnej za pomocą 
4 linii (w tym dwóch zasilających). 
Na płytce konwertera zintegrowa-
no także stabilizator LDO o napięciu 
wyjściowym +3,3 V, który zapewnia 
odpowiednie napięcie zasilające de-
bugowanemu mikrokontrolerowi.

Obydwie płytki są ze sobą po-
łączone za pomocą miniaturowego 
gniazda 4–stykowego, które umoż-
liwia – po zdemontowaniu obu-
dowy – wykorzystanie konwertera 
USB<–>Spy–Bi–Wire do uruchamia-

nia dowolnego 
innego systemu 
z zainstalowa-
n y m  j e d n y m 
z mikrokontro-
lerów z rodziny 
MSP430F20xx. 
Także  p ły tkę 
demonstracyj-
ną można wy-
korzystać jako 
prosty sterow-
nik – ułatwia 

to 14 punktów lutowniczych roz-
mieszczonych w rastrze 2,54 mm, 
dołączonych do wyprowadzeń mi-
krokontrolera F2013. 

Jak widać z tego krótkiego opisu 
eZ430 to narzedzie o sporych moż-
liwościach, doskonale dopasowane 
do potrzeb konstruktorów pragną-
cych szybko i wygodnie zgłębić 
tajniki mikrokontrolerów z rodziny 
MSP430. Na koniec tej krótkiej pre-
zentacji dwie dobre wiadomości: 

– mamy pięć takich zestawów do 
rozlosowania wśród Czytelników 
EP,

– zestaw tego typu kosztuje zale-
dwie 20 USD netto, co czyni 
go dostępnym praktycznie dla 
wszystkich zainteresowanych.

Andrzej Gawryluk

Prezenty dla Czytelników EP od firmy
Pięciu Czytelników EP ma 
szanse wylosować zestawy 

eZ430–2013, w skład których 
wchodzi zestaw startowy 

z mikrokontrolerem MSP430F2013, emulator Spy 
Bi–Wire (zintegrowane w „pendrivie”) oraz płyta 

z kompilatorem IAR. Pięć kolejnych wylosowanych 
osób otrzyma DVD z archiwum EP.

Zgłoszenia zainteresowanych przyjmujemy wyłącz-
nie e–mailem z tematem „MSP430” (inne będą 

odrzucane) na adres: msp430@ep.com.pl. 
W e–mailu ze zgłoszeniem należy podać:

– adres korespondencyjny,
– trzy najważniejsze cechy mikrokontrolerów 

z rodziny MSP430.

Zestaw eZ430 zawiera:
– CD–ROM z oprogramowaniem i dokumentacją,
– „pendrive” ze zdejmowalną obudową, zawie-
rający płytkę demonstracyjną z mikrokontrolerem 

MSP430F2013 i sprzętowym debuggerem USB dla 
układów z rodziny MSP420F20xx.

Rys. 1.

Rys. 2. Rys. 3.


