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Siedmiomilowe buty
Bezpłatne kompilatory C
dla mikrokontrolerów
firmy Renesas
Do 64 kB za 0 zł!

Na rynku podzespołów elektronicznych, podobnie jak 
w „normalnym” życiu, nie zawsze najlepiej dają sobie radę 

(technicznie) najlepsi, o powodzeniu często decyduje moda, 
gra przypadków lub „podstępy” marketingowe.

Do poddania się jednemu z nich, zwłaszcza, że jest 
poparty doskonałą techniką, chcemy zachęcić w artykule: 
firma Renesas przygotowała zintegrowane z kompilatorem 

języka C środowisko programistyczne dla użytkowników 
produkowanych przez siebie mikrokontrolerów. Dostępne 

w doskonałych wersjach także bezpłatnie!
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Nie byłoby w tym nic dziwnego, 
gdyby nie fakt, że jednakowe pod 
względem interfejsu użytkownika 
oprogramowanie jest dostępne dla 
trzech rodzin mikrokontrolerów ofe-
rowanych przez firmę Renesas, do
tego jest ono dostępne bezpłatnie 
w wersji z ograniczeniem objętości 
pliku wynikowego do 64 kB. Wpro-
wadzając na rynek oprogramowanie 
nazwane tajemniczym akronimem 
HEW (od High–performance Embed-
ded Workshop), Renesas dołączył do 
grona tych firm półprzewodniko-
wych, które zrozumiały, że pierw-
sze kroki z nowymi dla użytkowni-

���������������������
�����������������������
��������������
���������������������
��������������������
��������������

��������������
������������������

����������������������
���������������������
�����������������
�����������������

�����������������������
�����������������������
■  ��������������������������
�����������

■ ���������������������������
■  �����������������������
�����������������������
������������������������
�������������������

■  ����������������������������
���������������������������

������������������������
�������������������������
������������������
������������������������
������������������������
���������������������
������������������

�����������������������������������������

���������������������
���������������

������������������
������������
���������������������

��
��
��
��
��
�
��
��
�

ka mikrokontrolerami nie mogą być 
kosztowne. Tylko się cieszyć!

Co potrafi HEW?
Najpoważniejszą, z punktu widze-

nia przeciętnego użytkownika, zale-
tą zintegrowanego środowiska HEW 
w aktualnej wersji 4 (poza możliwo-
ścią korzystania z bezpłatnej, legalnej 
jego wersji) jest możliwość łatwego 

Rys. 1. Schemat obiegu plików z wykorzystaniem kompilatora NC30

Środowisko HEW wraz z bezpłatnymi 
wersjami kompilatorów dla wybranych 

mikrokontrolerów firmy Renesas
publikujemy na CD–EP8/2005A.

Rys. 2. Widok okna środowiska HEW z uruchomionym symulatorem
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i wygodnego „przesiadania 
się” pomiędzy trzema ro-
dzinami mikrokontrolerów 
oferowanych przez fir-
mę Renesas: H8, SuperH 
i M16C. Pierwsze dwie 
rodziny pochodzą z nie-
gdysiejszej oferty Hitachi, 
ostatnia rodzina była pro-
dukowana przez firmę Mit-
subishi. Historyczne zależ-
ności powodowały, że kon-
struktorzy rozpoczynający 
pracę z mikrokontrolerami 
firmy Renesas musieli na
początku wykonać ogromną 
pracę, poświęcając czas na 
poznanie oferty narzędzio-
wej producenta. Nie było 
to łatwe, do tego możli-
wości narzędzi dostępnych 
bezpłatnie nie były zbyt 
duże. Sytuacja uległa ra-
dykalnej zmianie w chwili 
pojawienia się HEW, który 
zapewnił przede wszystkim 
jednolite środowisko dla 
wszystkich projektów reali-
zowanych na mikrokontro-
lerach firmy Renesas.

W ramach środowiska 
HEW zintegrowano pro-
gramowy symulator i de-
bugger, kompilator C/C++ 
(standardowo, w wersji 
bezpłatnej jest dostarczany 
kompilator C firmy Rene-
sas – NC30), analizator 
jakości (objętość/szybkość 
wykonywania) kodu, a tak-
że doskonały edytor tek-
stowy (wyposażony m.in. 
w weryfikator parzystości
nawiasów, kolorowanie 

składni i możliwość pod-
gląd kodu po zdeasemblo-
waniu). Przydatną funkcją 
edytora jest podgląd war-
tości zmiennych po wska-
zaniu kursorem, a także 
narzędzie do weryfikacji
„na sucho” wartości obli-
czanych przez kompilator 
wyrażeń, które zmniejsza 
ryzyko pomyłki podczas 
pisania programu.

Bezpłatna wersja środowiska HEW umożliwia przygotowywanie 
projektów dla następujących mikrokontrolerów: R8C, M16C2x, 

H8/Tiny, H8/300–SLP, H8/300H–SLP.
Jedynym ograniczeniem tego kompilatora jest wielkość pliku 

wynikowego, która nie może przekraczać 64 kB.

Rys. 3. Trzy najważniejsze grupy procesorów produkowa-
nych przez firmę Renesas

Firma Renesas dla 
konstruktorów korzystających 

z mikrokontrolerów 
produkowanych oprzez tę 

firmę przygotowała specjalne 
narzędzie – programowy 
selektor mikrokontrolerów 
Microchooser, który jest 
dostępny bezpłatnie, po 

zarejestrowaniu się w firmie
MSC pod adresem: http://
www.microchooser.com/msc/

Kompilator dostarczany 
standardowo z HEW umoż-
liwia m.in. kompilację 
różnicową (z automatycz-
ną selekcją niezbędnych 
plików),  a wyniki jego 
pracy są poddawane au-
tomatycznej optymalizacji 
(na poziomie kodu asem-
blerowego). Na rys. 1 po-
kazano etapy pracy kom-
pilatora oraz sposób wy-
korzystania dodatkowych 
programów narzędziowych 
(analizator stosu, monitor 
pamięci mikrokontrolera, 
konwerter plików wyni-
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Rys. 4. Pakiet rodziny H8

kowych itp.), które są instalowane 
wraz ze środowiskiem.

W razie takiej konieczności, użyt-
kownik może zrezygnować z domyśl-
nego kompilatora NC30 i zamiast nie-
go zastosować własny, który (w więk-
szości przypadków) może być dość 
łatwo zintegrowany ze środowiskiem 
projektowym.

Integralną częścią HEW 4 jest 
menadżer projektów, który umożliwia 
zarządzania plikami wielu projektów 
jednocześnie, także gdy są przypi-
sane do jednego obszaru roboczego. 
Pracę z menadżerem ułatwia kreator 
przestrzeni roboczych oraz automa-
tyczny generator procedur inicjalizu-
jących mikrokontrolery, dla których 
tworzone są programy. Bardzo uży-
teczną w praktyce funkcją menadżera 

Rys. 5. Pakiet rodzin M16C, H8SX i H8S
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Przeglądowe artykuły 
o mikrokontrolerach 

produkowanych przez firmę 
Renesas opublikowaliśmy 
w EP12/2004 i EP1/2005.

jest możliwość niezależne-
go konfigurowania łańcu-
cha narzędzi dla każdego 
z projektów ulokowanych 
w zdefiniowanej przestrzeni
roboczej.

Symulator – debugger 
spełnia wszystkie typowe 
wymagania stawiane na-
rzędziom tego typu, przy 
czym niektóre z dostępnych 
możliwości (m.in. możli-
wość zgłaszania pseudo-
przerwań, możliwość wy-
świetlania monitorowanych 
danych graficznie, czy
podgląd historii wywołań 
procedur) stawiają prezen-
towane narzędzie na pozio-
mie zdecydowanie powyżej 
przeciętnej.

Na rys. 2 przedstawiono 
widok okna HEW z urucho-
mionym symulatorem – de-
buggerem, podczas urucha-
miania przykładowego pro-
gramu dla mikrokontrolera 
z rodziny R8C.

Sensem istnienia 
HEW…

…są oczywiście mi-
krokontrolery produkowa-
ne przez firmę Renesas.
Przyjęta przez producenta 
nomenklatura ich oznacza-
nia nie należy (przynajm-
niej na początku) do naj-
bardziej przejrzystych, ale 
dzięki temu, że HEW jest 
narzędziem dla wszystkich 
trzech rodzin mikrokontro-
lerów oferowanych przez 
firmę Renesas, część do-
tychczas najbardziej do-
kuczliwych dla użytkow-
ników problemów została 
zlikwidowana.

Jak wspomniano na po-
czątku artykułu, bezpłatna 
wersja HEW–a jest dostęp-
na tylko dla wybranych, 
„mniejszych” mikrokontro-
lerów z każdej z rodzin. 
Napisałem „mniejszych”, 
bo są to mikrokontrole-
ry 8– i 16–bitowe o bar-
dzo bogatym wyposażeniu, 

przystosowane do pracy 
w urządzeniach zasilanych 
bateryjnie, spełniające rygo-
rystyczne wymagania EMI/
EMC, do tego dysponujące 
bardzo szybkimi rdzeniami. 
Na rys. 3 zestawiono grupy 
mikrokontrolerów produko-
wanych przez firmę Rene-
sas (z pominięciem ukła-
dów z rodzin 4–bitowych). 
Na tym rysunku widać wy-
raźnie, że bezpłatne wersje 
kompilatora mogą posłużyć 
do opracowania bardzo za-
awansowanych (biorąc pod 
uwagę „rozmiary” mikro-
kontrolera) aplikacji. Na-
leży pamiętać o tym, że 
każda z rodzin przedstawio-
nych w grupach składa się 
z podrodzin, czego przykła-
dy – dla mikrokontrolerów 
H8, a także M16C, H8SX 
i H8S – przedstawiamy na 
rys. 4 i 5.

Podsumowanie
Dla rodzin H8 i Su-

perH, a niebawem dla 
M16C dostępne są dar-
mowe, nie ograniczone na 
wielkość kodu, pracujące 
w środowisku HEW kom-
pilatory GNU optymalizo-
wane i rozwijane przez 
firmę Renesas. Krok, jaki
poczyniła firma Renesas,
udostępniając pakiety HEW 
z całą pewnością przysłuży 
się wzrostowi popularności 
mikrokontrolerów H8, Su-
perH i M16C. O ile zalety 
samych mikrokontrolerów 
i ich oryginalność (w naj-
lepszym tego słowa znacze-
niu) na tle konkurencji są 
bezdyskusyjne, to ze środo-
wiskami programistycznymi 
było bardzo krucho – zde-
cydowanie były to mikro-
kontrolery dla odpornych.

Najpoważniejsza, moim 
z d a n i e m ,  p r z e s z ko d a 
w podboju rynku aplikacji 
popularnych została więc 
zlikwidowana, dotyczy to 
także rynku profesjonal-
nego, dla którego Renesas 
przygotował atrakcyjne pro-
mocje pełnych wersji ko-
mercyjnych.

Zatem do dzieła Mości 
Inżynierowie!
Andrzej Gawryluk


