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Firma Renesas zajmując 
czołowe pozycje światowych 
producentów układów scalo-
nych miała ułatwiony pod 
względem marketingowym 
start, jako że jej produkty 
od samego początku były 
znane i cenione. Pamięta-
my przecież, że jest spad-
kobiercą produkcji elemen-
tów półprzewodnikowych 
po Hitachi i Mitsubishi. Po 

ModSDK–M16C
dobry STARTer kit dla Renesasów

Jak wykonać pierwszy krok z nieznanym 
mikrokontrolerem? Oczywiście zakupić zestaw 

startowy. Korzyść to prawie podwójna, bo 
oprócz gotowej płytki eksperymentalnej 

najczęściej otrzymujemy odpowiednie 
oprogramowanie narzędziowe, którego 

możliwości są najczęściej wystarczające nawet 
do uruchomienia całkiem poważnej aplikacji. 

dwóch latach zdążyliśmy 
się już przyzwyczaić do 
nowego logo i wyrobiliśmy 
sobie zaufanie do jego wła-
ściciela. Trudno tu zresz-
tą mówić o jakimkolwiek 
„wyrabianiu”, opinia o mi-
krokontrolerach z czasów 
poprzednich producentów 
była bardzo pozytywna. 
Przekazanie produkcji, choć 
lekko ryzykowne, okazało 

się całkowicie bezpieczne, 
a nawet korzystne. Obser-
wując poczynania Renesasa 
można dojść do wniosku, 
że wraz z ekonomicznymi 
sukcesami samego produ-
centa przynoszą one rów-
nież ewidentne korzyści 
coraz liczniejszemu gronu 
klientów – użytkowników  

mikrokontrolerów Flasho-
wych firmy Renesas. 

Idąc naprzeciw poten-
cjalnym klientom i zachę-
cając ich do zainteresowa-
nia się mikrokontrolerami 
rodziny M16C, firma MSC 
we współpracy z Renesa-
sem i IAR Systems oferuje 
zestaw startowy ModSDK–
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–M16C. W skład zestawu 
wchodzi bardzo dobrze 
przemyślana płytka urucho-
mieniowa, przeznaczona dla 
szerokiej gamy mikrokon-
trolerów M16C/M32C/R8C 
oraz oprogramowanie narzę-
dziowe. Bogactwo zaimple-
mentowanych na płytce ba-
zowej peryferiali powoduje, 
że za jej pomocą można 
wykonać wiele ciekawych 
prób dotyczących zarówno 
testowania możliwości sa-
mych mikrokontrolerów, jak 
i napisanego dla nich wła-
snego oprogramowania. Du-
żym walorem edukacyjnym 
są również udostępnione 
dla użytkownika schema-
ty ideowe zestawu. Choć 
podglądać podobno nie jest 
ładnie, to w tym przypad-
ku czyn ten jest jak naj-
bardziej usprawiedliwiony, 
a nawet zalecany przez sa-
mego producenta. Ma to 
zachęcić użytkowników do 
podejmowania samodziel-
nych projektów, w których 
będą zastosowane mikro-
kontrolery Renesasa.

Pierwsze podłączenie
Przed pierwszym podłą-

czeniem zasilania do płyt-
ki warto przygotować sobie 
plan działania, jako że moż-
liwości jest sporo. Użytkow-
nicy znający już mikrokon-
trolery Renesasa przystąpią 
od razu do uruchamiania 
własnych programów, nowi-
cjuszom natomiast można 

zaproponować przeanalizo-
wanie i sprawdzenie w prak-
tyce wielu dostępnych na 
CD przykładów. Rodzaj eks-
perymentów, jakie można 
przeprowadzić z płytką ewa-
luacyjną ModSDK–M16C za-
leży w duży stopniu od jej 
komponentów. 
Przedstawiono 
je w tab. 1.

Na uwagę 
zasługuje za-
montowanie na 
płytce gniazda 
do kart pamię-
ciowych. Ten 
typ nośników 
informacji za-
domowił  s ię 
j u ż  n a  d o -
bre w sprzęcie 
elektronicznym 
powszechnego 
użytku i  za-
pewne coraz 
w i ę c e j  ko n -
struktorów bę-
dzie  chciało 
wykorzystywać 
go w swoich 
projektach. Po-
siadacze zesta-
wu ModSDK–
–M16C będą 
mieli ułatwio-
ny start w tej 
d z i e d z i n i e . 
Obsługa kart 
MMC/SD może 
być  rea l izo -
wana w trybie 
SPI, zajmując 
interfejs UART 

mikrokontrolera. Samej kar-
ty oczywiście w starter ki-
cie nie ma, należy się więc 
zaopatrzyć w nią z niezależ-
nego źródła. 

Innym typem nośnika 
służącego do zbierania da-
nych powoli pozyskującego 
coraz szersze rzesze zwolen-
ników są nieulotne pamięci 
FRAM. Przeczuwając chyba 
nieuchronną – w niedalekiej 
przyszłości – popularność 
tych elementów konstrukto-
rzy zestawu ModSDK–M16C 
umieścili na płytce 64–kbi-
tową (8192x8) „kość” typu 
FM24CL64. Jest ona wypo-
sażona w interfejs I2C i z te-
go względu wystarczyła dla 
niej obudowa 8–nóżkowa.

Wiemy już z grubsza, 
czego się możemy spo-
dziewać po zestawie ewa-
luacyjnym ModSDK–M16C, 
najwyższy czas przystąpić 
do prób. Do pełni szczę-

Rys. 1. Okno robocze środowiska uruchomieniowego HEW

Rys. 2. Widok płytki ewaluacyjnej z zaznaczonymi komponentami

ścia brakuje tylko zasilacza, 
którego w zestawie nie ma. 
Potrzebny więc będzie za-
silacz 8...12 V nawet nie-
stabilizowany o wydajności 
prądowej min. 300 mA. 
Istnieje również możliwość 
zasilenia płytki ewaluacyj-
nej napięciem +5 V, na 
przykład podanym z innego 
urządzenia elektroniczne-
go, które będzie dołączone 
do ModSDK–M16C. W tym 
przypadku należy zachować 
daleko idącą ostrożność, 
gdyż nie uwzględniono 
tu żadnego zabezpieczenia 
i pomyłkowa zmiana pola-
ryzacji może mieć bardzo 
przykre konsekwencje. Pi-
sałem wcześniej, że płytka 
została opracowana bardzo 
starannie pod względem 
konstrukcyjnym. Ostatnia 
uwaga może trochę prze-
czyć tej opinii, więc dla 
równowagi należy jeszcze 
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dodać, że zestaw może być 
również zasilany z gniazda 
USB. Całkowity prąd zasi-
lania nie powinien w tym 
przypadku przekroczyć 
500 mA.

Wiem, że z każdą se-
kundą nasza ciekawość 
się wzmaga, i chcielibyśmy 
wreszcie „zapuścić” pierw-
szy przykładowy program, 
ale nie możemy zapomnieć 
o najważniejszym. Płytka 
ModSDK–M16C jest ele-
mentem bazowym zestawu. 
Jej działanie jest możliwe 
dopiero po włożeniu do 
specjalnej podstawki małe-
go modułu przeznaczonego 
dla konkretnej rodziny mi-
krokontrolerów. „Mały” jest 
to pojęcie względne, gdyż 

moduł łączy się z płytką 
poprzez 100–końcówko-
we gniazdo i ma wymia-
ry 60x45 mm. Aktualnie 
są dostępne dwa moduły: 
ModSDKM16C–CM16C24 
opracowany dla mikro-
kontrolerów M16C24 oraz 
ModSDKM16C–CM16C26A 
dla wersji M16CTiny. Do 
każdego z nich są dołą-
czone przykładowe pro-
jekty umożliwiające na-
tychmiastowe rozpoczęcie 
pracy. Przed włączeniem 
zasilania należy jeszcze 
sprawdzić, czy na płytce 
bazowej jest prawidłowo 
ustawiona zworka ustala-
jąca wartość napięcia za-
silającego dla modułu mi-
krokontrolera. Dla płytki 

Tab. 1. Elementy składowe zestawu uruchomieniowego 
ModSDK–M16C 
– 100–pinowa łączówka przeznaczona dla mikrokontrolerów rodzin 

M16C, M32C, R8C,
– 8 niezależnie sterowanych diod LED dołączonych do portów I/O 

(mogą być zgrupowane jako 7–segmentowy wyświetlacz),
– alfanumeryczny wyświetlacz LCD 2x16,
– przełączniki dołączone do linii Reset, NMI i INT0...INT2,
– miniaturowy enkoder inkrementalny z przyciskiem, 
– potencjometr dołączony do wejścia AN0 przetwornika A/C,
– fotorezystor dołączony do wejścia AN1 przetwornika A/C,
– złącze dla kart pamięciowych MMC/SD umożliwiające blokadę 

zapisu i posiadające detektor wsunięcia karty,
– wyprowadzone punkty lutownicze pod opcjonalną pamięć SRAM 

128k x 8 bitów w obudowie SOJ 400 mils,
– szybka, 64–kbitowa pamięć FRAM z interfejsem I2C (kompatybilna 

z 24CL64),
– gniazdo zewnętrznego, niestabilizowanego napięcia zasilającego 

8...12 V DC, 
– gniazdo stabilizowanego napięcia 5 V DC, 
– gniazdo portu szeregowego (SUB–D9) do połączenia z komputerem 

PC, za jego pomocą można ładować programy do pamięci 
mikrokontrolera oraz używać go podczas debugowania, 

– gniazdo portu USB (typu B) do połączenia z komputerem PC, za 
jego pomocą można ładować programy do pamięci mikrokontrolera 
oraz używać go podczas debugowania w trybie wirtualnego portu 
szeregowego, 

– dodatkowe gniazdo portu szeregowego (SUB–D9) do połączenia 
z komputerem PC,

– dwa gniazda interfejsu CAN (SUB–D9), 
– 14–pinowe gniazdo E7/E8 do debugowania,
– 10–pinowe gniazdo do programowania pamięci Flash (Segger/

FoUSB),
– 10–pinowe gniazdo do zewnętrznego połączenia z interfejsem RS232 

(poziomy TTL), I2C, SPI.

Kompilator za darmo
Ze środowiskiem HEW4.0 da się „bezszwowo” zintegrować kompilator 

firmy KPIT. Bazuje on na kompilatorze GNU, „konserwowanym” od
kilku lat przez firmę KPIT Cummins. Kompilator ten nie ma żadnych

ograniczeń czasowych ani rozmiarowych, może być stosowany 
do projektów komercyjnych i w dodatku jest nieźle, za darmo 

supportowany drogą elektroniczną. KPIT GNU jest dostępny za darmo!
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ModSDKM16C–CM16C24 
należy wybrać napięcie 
3,3 V, natomiast moduł 
ModSDKM16C–CM16C26A 
może być zasilany napię-
ciem 2,7...5,5 V (z płytki 
bazowej jest dostępne albo 
3,3 V, albo 5 V). I jeszcze 
jeden szczegół, o którym 
mimo narastających emocji 
nie możemy zapomnieć. 
Do pracy będzie nam po-
trzebne oprogramowanie 
narzędziowe, które trzeba 
zainstalować z załączonej 
do zestawu płytki CD. In-
stalacja przebiega szybko 
bez problemów. Otrzymu-
jemy zintegrowane środo-
wisko (IDE – HEW4.0), co 
stało się już regułą chyba 
u wszystkich producen-
tów. Do dyspozycji mamy 
oprogramowanie firmowa-
ne przez IAR oraz samego 
Renesasa (rys. 1). Metody 
pracy z tymi narzędziami 
są dokładnie takie same 
jak z większością oprogra-
mowania tego typu. Były 
one wielokrotnie opisywa-
ne na łamach EP. Mamy 
więc okno zarządzania 
projektem, okno edycji źró-
dła programu użytkowego, 
okno komunikatów. Są kla-
wisze wyszukiwania tekstu, 
kompilacji, budowania osta-
tecznego projektu kończą-
cego się wygenerowaniem 
pliku, którym programuje 
się mikrokontroler. Przydat-
ną pomocą może się oka-
zać klawisz Match Braces 

Rys. 3. Okno programu FlashStart

szybko lokalizujący wystę-
pujące w programie nawia-
sy (zwykłe, kwadratowe, 
klamrowe). Jak łatwo się 
w nich pogubić pisząc pro-
gram w języku C, praktycy 
zapewne dobrze wiedzą. 

Korzystając z udostęp-
nionego oprogramowania 
narzędziowego można przy 
odrobinie wysiłku od razu 
uruchomić nawet bardzo 
poważny projekt, gdyż Re-
nesasowy IDE – HEW4.0 
jest nielimitowaną pod 
względem kodu wersją 
oprogramowania.

3, 2, 1, odpalamy
Teraz już naprawdę 

jesteśmy o krok od zapa-
lenia pierwszych LED–ów 
na płytce, jeszcze tylko 
pozostaje podłączyć na-
szą płytkę ewaluacyjną 
z komputerem: albo ka-
blem USB, albo RS232 
(1 :1) ,  no  i  oczywiście 
nie możemy zapomnieć 
o ustawieniu odpowiedniej 
zworki. Połączenie kablem 
USB odbywa się poprzez 
wirtualny port szeregowy 
w komputerze, który nale-
ży wskazać w IDE. 

Uff! Teraz już napraw-
dę możemy zacząć zaba-
wę (albo pracę – jak kto 
woli). Przykłady udostęp-
nione wraz z oprogramo-
waniem narzędziowym 
pozwalają na szybkie zo-
rientowanie się w możli-
wościach mikrokontrole-
rów i umożliwiają szybkie 
opanowanie obsługi po-
szczególnych jego kompo-
nentów. Bez pisania wła-
snego kodu możemy np. 
sprawdzić:

– działanie przetworni-
ka A/C we współpracy 
z potencjometrem i fo-
torezystorem, 

– współpracę mikrokon-
trolera z enkoderem in-
krementalnym, 

– zapisywanie i czytanie 
danych do  pamięc i 

Flash mikrokontrolera,
– obsługę portu I2C, na 

przykładzie współpracy 
mikrokontrolera z pa-
mięcią FRAM, 

– obsługę enkodera in-
krementalnego, którego 
stan jest sygnalizowany 
na wyświetlaczu LCD, 

– o b s ł u g ę  k l a w i a t u r y 
i  wyświet lacza  LED 
z  w y k o r z y s t a n i e m  
przerwań,

– transmisję z termina-
lem poprzez interfejs 
RS232, odebrane dane 
są przy tym wyświe-
tlane na wyświetlaczu 
LCD.

Wszystkie powyższe 
przykłady są dostępne 
zarówno dla  ś rodowi -
ska IAR, jak i Renesasa. 
Opisano je wystarczająco 
w manualu. Przechodząc 
od jednego przykładu do 
drugiego trzeba zwrócić 
uwagę na ustawienie zwo-
rek, co wynika z uniwer-
salności płytki bazowej. 

Jak widać z powyż-
szych przykładów możli-
wości mamy sporo, nie 
dziwi więc liczba róż-
nych gniazd dostępnych 
na płytce bazowej, choć 
w pierwszej chwili może 
przyprawić trochę zakło-

Przypominamy, że w wydaniu EP8/2005 zamieściliśmy CD z oprogramowaniem uruchomieniowym (IDE o nazwie HEW4.0 z kompilatorami Renesas’a 
i IAR’a do wyboru). To środowisko uruchomieniowe jest również dostępne w MSC Polska

(gliwice@msc–ge.com, www.msc–ge.pl, (32) 330 54 50).

Wartość dodana
Dodatkowej wartości kitowi 
startowemu dodaje fakt, że 
w całym środowisku IDE 

HEW4.0 bezterminowo i bez 
ograniczeń działają wszystkie 
elementy: edytor, symulator, 
debugger, nieco inaczej jest 
z kompilatorem. Kompilator 
o nazwie NC–30 działa bez 

ograniczeń przez 90 dni, a po 
90 dniach ograniczenie kodu 
wynosi 64 kB, co oznacza, 

że większość mikrokontrolerów 
rodzin M16C/Tiny można 
programować dożywotnio.
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potania. Przed podłącze-
niem czegokolwiek trzeba 
dobrze przeczytać instruk-
cję, a także zapoznać się 
z poglądowym rysunkiem 
płytki (rys. 2).

No dobrze. Program 
użytkowy już mamy (przy-
kłady), dało się go nawet 
skompilować bez błędów, 
jak teraz zaprogramować 
mikrokontroler i urucho-
mić „nasze” dzieło. Do-
myślać się można, że pa-
mięć Flash, jaką posiadają 
mikrokontrolery Renesasa 
nie powinna nam tu przy-
sporzyć większych kłopo-
tów. Wszystko powinno 
się dać zrobić w układzie, 
bez dodatkowych pomo-
cy. I nie mylimy się. Do 
zaprogramowania może-
my użyć oprogramowania 
narzędziowego FlashStart 
i skorzystać ze zwykłego 
połączenia płytki ewalu-
acyjnej z komputerem za 
pomocą portu szeregowe-
go lub USB. Rodzaj po-
łączenia może być roz-
poznawany automatycznie 
przez oprogramowanie lub 
określany ręcznie. Dostęp-
ne w programie FlashStart 
polecenia są typowe dla 
większości programatorów 
(np. sprawdzanie wykaso-
wania pamięci, kasowa-
nie, programowanie, wery-

fikacja, odczyt ID progra-
mowanego układu, itp.) 
(rys. 3).

Moja subiektywna oce-
na zestawu ewaluacyjne-
go ModSDK–M16C jest 
bardzo pozytywna.  Na 
ogólną  opinię  z łożyły 
się wszystkie, bez wy-
jątku, składowe tej oce-
ny a więc: uniwersalność 
płytki bazowej, możliwo-
ści samych mikrokontrole-
rów, jakość oprogramowa-
nia narzędziowego. Dzięki 
tym wszystkim elementom 
opanowanie nowego Rene-
sasowego mikrokontrole-
ra dla kogoś, kto jeszcze 
nigdy go nie stosował 
jest kwestią – bez więk-
szej przesady mówiąc – 
kilkunastu, kilkudziesięciu 
minut. Jedyne co mi się 
śniło po nocach w wyni-
ku doświadczeń z płytką 
ModSDK–M16C, to popu-
larne „jumperki”, od któ-
rych jakbym ostatnio tro-
chę się odzwyczaił. 
Jarosław Doliński
jaroslaw.dolinski@ep.
com.pl

Zestaw uruchomieniowy...
dostarczyła MSC Polska 
(gliwice@msc–ge.com, 

www.msc–ge.pl, 
(32) 330 54 50), 

polski oddział niemieckiego MSC.


