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czÍstotliwoúci generowanego prze-
biegu na poziomie ok. ±5%. Wbu-
dowanie kompletnego generatora
taktuj¹cego w†mikrokontrolery Nit-
ron by³o konieczne, poniewaø pro-
ducent oferuje tylko dwa warianty
obudÛw: 8- i†16-wyprowadzeniowe
(tab. 1). PoúwiÍcenie dwÛch z†nich
na do³¹czenie zewnÍtrznego kwarcu
mog³oby uniemoøliwiÊ zastosowanie
mikrokontrolera w†wielu aplika-
cjach.

Wszystkie mikrokontrolery z†rodzi-
ny Nitron wyposaøono w†pamiÍÊ
Flash o†pojemnoúci 1,5 lub 4†kB,
ktÛra moøe byÊ programowana w†po
zainstalowaniu programowanego
uk³adu systemie. PamiÍÊ†Flash mo-
øe byÊ programowana w†pe³nym za-
kresie dopuszczanych przez produ-
centa napiÍÊ zasilania (2,7...5,5 V),
dziÍki czemu jej reprogramowanie
jest moøliwe takøe w†sprzÍcie zasi-
lanym bateryjnie. PamiÍÊ moøna

Ten oczywisty fakt zauwaøy³a
Motorola, w†wyniku czego pod ko-
niec zesz³ego roku do sprzedaøy
trafi³y nowe mikrokontrolery z†ro-
dziny HC08, ktÛre potwierdzaj¹
pod-tytu³ow¹ tezÍ: tylko Flash!
Nowa rodzina mikrokontrolerÛw,

ktÛrej producent nada³ nazwÍ han-
dlow¹ Nitron, wykorzystuje spraw-
dzony i†doúÊ popularny rdzeÒ
HC08, ktÛry zosta³ ìobudowanyî
bardzo atrakcyjnym zestawem pery-
feriÛw (rys. 1), wúrÛd ktÛrych war-
to zwrÛciÊ szczegÛln¹ uwagÍ na
dwa elastyczne, 16-bitowe progra-
mowane timery (z moøliwoúci¹
skonfigurowania ich m.in. jako ge-
neratory PWM), 4-kana³owy prze-
twornik A/C o†rozdzielczoúci 8†bi-
tÛw, a†takøe wbudowany generator
taktuj¹cy. Generator moøe pracowaÊ
bez øadnych elementÛw zewnÍt-
rznych, a†kalibracjÍ jego czÍstotli-
woúci moøe przeprowadziÊ samo-
dzielnie uøytkownik za pomoc¹
specjalnego rejestru 8-bitowego -
pozwala to osi¹gn¹Ê dok³adnoúÊ

Rys. 1

Elektronicy pod¹øaj¹c za naturalnymi odruchami chc¹ sobie uproúciÊ (i potaniÊ)

øycie, w†zwi¹zku z†czym zastosowanie w†projektach mikroprocesorowych

znajduj¹ przede wszystkim uk³ady wyposaøone w†pamiÍÊ Flash,

oczywiúcie programowan¹ w†systemie...
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programowaÊ w†jednym z†dwÛch
trybÛw: standardowym (programowa-
nie sektora trwa 4†ms) lub szybkim
(programowanie sektora trwa zaled-
wie 1†ms). Korzystanie z†trybu szyb-
kiego obniøa øywotnoúÊ pamiÍci
Flash do 1000 cykli kasowanie/za-
pis, natomiast korzystanie z†trybu
standardowego pozwala reprogramo-
waÊ j¹ co najmniej 10000 razy. Do
programowania pamiÍci Flash
w†systemie konieczny jest prosty ad-
apter (jego schemat wraz ze sposo-
bem do³¹czenia do mikrokontroler
w†obudowie 8-wyprowadzeniowej
pokazano na rys. 2), ktÛry poúred-
niczy pomiÍdzy mikrokontrolerem
i†portem RS232 komputera, z†ktÛre-
go jest ³adowane oprogramowanie.
RdzeÒ mikrokontrolerÛw prezento-

wanych w†artykule moøe byÊ takto-
wany sygna³em zegarowym o†czÍstot-
liwoúci do 8†MHz (w przypadku za-
silania napiÍciem 5†V) lub 4†MHz
(dla napiÍÊ o†niøszej wartoúci).

W†pierwszym przypadku cykl maszy-
nowy trwa zaledwie 125 ns, dziÍki
czemu wypadkowa wydajnoúÊ rdze-
nia jest znacznie wyøsza niø sugeru-
je niepozorna czÍstotliwoúÊ taktowa-
nia. Osi¹gniÍcie maksymalnych czÍs-
totliwoúci taktowania wymaga do³¹-
czenia do generatora elementÛw ze-
wnÍtrznych (rezonatora kwarcowego
lub rezystora), w†przypadku taktowa-
nia rdzenia wewnÍtrznym sygna³em
zegarowym jego maksymalna czÍstot-
liwoúÊ wynosi 3,2 MHz.
Wszystkie mikrokontrolery Nitron

spe³niaj¹ wymagania temperaturowe
standardu przemys³owego co oznacza,
øe mog¹ pracowaÊ w†zakresie tempe-
ratur otoczenia -40...+85oC, dostÍpne
s¹ takøe wersje przystosowane do
pracy w†otoczeniu o†temperaturze do-
chodz¹cej do +105 lub +125oC.

WyprodukowaÊ - to jedno,
sprzedaÊ - drugie
Niezaprzeczalne zalety mikrokont-

rolerÛw Nitron przyÊmiewa nieco
fakt, øe pojawi³y siÍ one na rynku
doúÊ pÛüno. Praktycznie wszyscy in-

ni producenci mikrokontrolerÛw ma-
j¹ w†swojej ofercie szerok¹ gamÍ
uk³adÛw z†pamiÍci¹ Flash, co nie-
w¹tpliwie spowodowa³o odchodze-
nie konstruktorÛw od starszych wer-
sji mikrokontrolerÛw HC08, ktÛre
wyposaøano w†pamiÍÊ EPROM-OTP.
Dystrybutorzy firmy Motorola

podjÍli trudne zadanie wypromowa-
nia NitronÛw, jak pokazuj¹ dwa
znane nam przyk³ady - w†sposÛb
bardzo niestandardowy.
Firma Future przygotowa³a ze-

staw ewaluacyjny (fot. 3) sk³adaj¹-
cy siÍ z†niewielkiej p³ytki z†mikro-
kontrolerem QT4, kabla RS232, 9-
woltowej baterii s³uø¹cej do zasila-
nia mikrokontrolera, p³yty CD-ROM
oraz... metalowej puszki, dok³adnie
takiej, w†jakiej s¹ sprzedawane far-
by i†lakiery.
Nieco inaczej promuje Nitrony fir-

ma Spoerle - przygotowa³a ona bo-
wiem zestaw ìszkockiî, ktÛrego pod-
stawowe elementy s¹ identyczne
z†uprzednio opisanymi. Jego szczegÛl-
nym atutem, nadaj¹cym atrybut wy-
sublimowanej ìszkockoúciî jest minia-
turowa buteleczka whisky (fot. 4).

Darmowe narzÍdzia
Jednoczeúnie z†wprowadzeniem

do sprzedaøy NitronÛw Motorola
zadba³a o†udostÍpnienie doskona³e-
go narzÍdzia wspomagaj¹cego two-
rzenie aplikacji, ktÛre nosi nazwÍ

Rys. 2

Tab. 1. Zestawienie podstawowych parametrów mikrokontrolerów HC08 Nitron
Typ Pojemność Pojemność Timer I/O A/C Obudowy

pamięci pamięci
RAM [B] Flash [kB]

68HC908QT1 128 1,5 2−CH, 16−bit I/C, do 6 − SOIC/DIP8
O/C lub PWM

68HC908QT2 128 1,5 2−CH, 16−bit I/C, do 6  4 kanały, SOIC/DIP8
O/C lub PWM 8−bit

68HC908QT4 128 4 2−CH, 16−bit I/C, do 6 4 kanały, SOIC/DIP8
O/C lub PWM 8−bit

68HC908QY1 128 1,5 2−CH, 16−bit I/C, do 14 − SOIC/DIP/
O/C lub PWM TSSOP16

68HC908QY2 128 1,5 2−CH, 16−bit I/C, do 14 4 kanały, SOIC/DIP/
O/C lub PWM 8−bit TSSOP16

68HC908QY4 128 4 2−CH, 16−bit I/C, do 14 4 kanały, SOIC/DIP/
O/C lub PWM 8−bit TSSOP16

Oczekiwana zmiana taktyki
W świetle dotychczasowych

działań Motoroli, która
z ogromnym uporem skupiała
swoje działania na mikrokont−
rolerach z pamięcią EPROM−

OTP, zaskakująco brzmią
słowa Paula Grimme

(wiceprezesa i dyrektora
naczelnego Oddziału

Mikrokontrolerów 8/16−
bitowych Motoroli), który
podczas premiery rodziny

Nitron powiedział, że: „(...)
nie ma sukcesu na rynku bez

mikrokontrolerów Flash”.
Chciałoby się powiedzieć

„witamy w klubie”!

Za miesiąc konkurs!
Czytelników chcących zdobyć

zestawy ewaluacyjne
przygotowane przez firmy:

Future i Spoerle zapraszamy
za miesiąc. W kwietniowej EP
ogłosimy konkurs, w którym

nagrodami będzie 6 zestawów
startowych (po trzy od
każdego dystrybutora).
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Code Warrior. Jest to kompletne,
bezp³atne úrodowisko programisty
zintegrowane z†kompilatorem asem-
blera i†C, praktycznie bez øadnych
ograniczeÒ (rozmiar kodu wyniko-
wego nie moøe byÊ wiÍkszy niø
4†kB) w†przypadku przygotowywa-
nia projektÛw na mikrokontrolery
Nitron (Code Warriora opisaliúmy
w†EP2/2003). Alternatywnym (takøe

Fot. 3

Fot. 4

bezp³atnym) narzÍdziem jest HC08
Development Tool Suite 4K Lite fir-
my Cosmic, ktÛry jest kompletnym
úrodowiskiem programisty, w†ktÛ-
rym zintegrowano wszelkie nie-
zbÍdne narzÍdzia do pisania, kom-
pilacji i†debugowania programu.
Obydwa programy moøna úci¹gn¹Ê
z†internetowej firmy Motorola, pub-
likujemy je takøe na CD-EP3/2003B.

Podsumowanie
Mikrokontrolery Nitron wy-
daj¹ siÍ byÊ atrakcyjn¹ alter-
natyw¹ zarÛwno dla uøyt-
kownikÛw dotychczas do-

stÍpnych wersji mikrokontrole-
rÛw HC08, jak i†dla konstruktorÛw
korzystaj¹cych z†mikrokontrolerÛw
oferowanych przez innych produ-
centÛw. Ich atutem jest bogate wy-
posaøenie, duøa wydajnoúÊ jednos-
tki centralnej, ³atwoúÊ programowa-
nia w†systemie, a†takøe niska cena.
Niebagateln¹ zalet¹ NitronÛw jest
takøe kompatybilnoúÊ z†wczeúniej-
szymi wersjami mikrokontrolerÛw
HC08, co pozwala korzystaÊ z†do-

Dodatkowe informacje s¹ dostêpne w Internecie
pod adresem: www.motorola.com/semiconductors.

Oprogramowanie narzêdziowe firm: Metrowerks
oraz Cosmic publikujemy na CD-EP3/2003B.

Zestawy ewaluacyjne udostêpni³y firmy;
- Future Electronics Polska Sp. z o. o., tel.: (22) 618-92-

02, fax: (22) 618-80-50, biuro@futureelectronics.com,
- Spoerle Electronic Polska Sp. z o. o.,  tel. (22) 856-

90-90, fax: (22) 851-61-36, www.spoerle.com.

Dodatkowe informacje

stÍpnych bibliotek programowych
bez koniecznoúci wprowadzania
w†nich zmian.
Andrzej Gawryluk, AVT


