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Zestaw sk³ada siÍ z†dwÛch mo-
du³Ûw sprzÍtowych oraz zinteg-
rowanego úrodowiska programis-
tycznego, pracuj¹cego ìpod opie-
k¹î systemu operacyjnego Win-
dows 3.1x/9x/NT, doskonale op-
racowanej dokumentacji oraz prÛ-
bek uk³adÛw. W†tym przypadku
by³y to uk³ady MC68HC908JL3
i†MC68HRC908JL3 (w obudowach
DIP28). W†sk³ad zestawu wcho-
dz¹ takøe wszystkie niezbÍdne
kable po³¹czeniowe i†zasilacz sie-
ciowy.

SprzÍt
CzÍúÊ sprzÍtowa zestawu

M68ICS08JL zawiera modu³ ba-
zowy programatora (fot. 1) oraz
p³ytkÍ adaptacyjn¹, na ktÛrej
zainstalowano podstawki do
programowania mikrokontrole-

Rys. 1.

Motorola ze znacznym
opÛünieniem w†stosunku
do konkurentÛw
wypuúci³a na rynek
mikrokontrolery
z†pamiÍci¹ programu typu
Flash. Nie wiemy, czy by³ to
efekt tajnego planu, czy teø
przegapienia niezwykle istotnego - jak
pokaza³ czas - zjawiska na rynku. W†chwili
przygotowywania tego artyku³u na rynku by³y
cztery nowe, ìflashoweî uk³ady z†rodziny HC08,
kaødy dobrze przez MotorolÍ oprzyrz¹dowany.
W†artykule przedstawiamy najtaÒszy spoúrÛd
dostÍpnych na rynku zestaw narzÍdziowy
przygotowany przez MotorolÍ dla nowych
mikrokontrolerÛw HC08.

rÛw z†pamiÍci¹ w†obudowach
DIP/SO28 oraz DIP/SO20. P³yt-
kÍ adaptacyjn¹ wyposaøono po-
nadto w†dwie precyzyjne pod-
stawki DIP20 i†DIP28, umoøli-
wiaj¹ce do³¹czenie kabli emu-
lacyjnych, ktÛre wchodz¹ oczy-
wiúcie w†sk³ad zestawu. Progra-
mator wraz z†adapterem spe³-
niaj¹ wiÍc podwÛjn¹ funkcjÍ:
emulatora in-circuit oraz pro-
gramatora pamiÍci programu.
Emulacja pracy mikrokontrole-
ra nie odbywa siÍ na drodze
sprzÍtowej, w†zwi¹zku z†czym
jej szybkoúÊ w†znacznym stop-
niu zaleøy od wydajnoúci kom-
putera PC, na ktÛrym zainsta-
lowano oprogramowanie steru-
j¹ce IDE (ang. Integrated Deve-
lopment Environment). Jest to
najwiÍksza wada prezentowane-
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Fot. 1.
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go zestawu, ktÛr¹ ca³kowicie
usprawiedliwia jego atrakcyjna
cena.
Naleøy zwrÛciÊ uwagÍ, øe ba-

zowy modu³ programatora oraz
oprogramowanie steruj¹ce jego
prac¹ MCUScribe s¹ identyczne
we wszystkich wersjach zesta-
wÛw ICS0508, tak wiÍc dotych-
czasowi uøytkownicy narzÍdzi
firmy Motorola nie bÍd¹ mieli
øadnego problemu z†ich obs³u-
g¹.

Oprogramowanie
W†oprogramowaniu zestawu

M68ICS08JL panuje pewien nie-
³ad spowodowany, jak siÍ do-
myúlam, ogÛln¹ koncepcj¹ przy-
gotowywania takich zestawÛw
przez MotorolÍ.
Wraz z†programatorem dostar-

czany jest ìsympatycznyî w†ob-
s³udze program MCUScribe. Jest
to uniwersalny program dla
wszystkich mikrokontrolerÛw
HC05/08 firmy Motorola, a†za
jego indywidualn¹ konfiguracjÍ
odpowiada plik *.mmp zawiera-
j¹cy opis obszarÛw pamiÍci
w†wybranych rodzinach mikro-
kontrolerÛw. Niestety, w†opisy-

Rys. 3.

Rys. 4.Rys. 2.

wanym zestawie tego pliku nie
by³o, a†doúÊ szybko okaza³o siÍ,
øe instalacja programu MCUSc-
ribe nie jest konieczna, dosko-
nale zastÍpuje go bowiem jeden
z †p rog r amÛw wchodz¹cych
w†sk³ad pakietu IDE.
Zestaw WinIDE sk³ada siÍ

z†nastÍpuj¹cych modu³Ûw pro-
gramowych:
- edytora tekstu, bÍd¹cego jed-
noczeúnie ìcentrum zarz¹dza-
n iaî pro jek tem (rys . 1 ) ,
z†moøliwoúci¹ edytowania za-
wartoúci rejestrÛw mikrokont-
rolera,

- kompilatora asemblera, ktÛry
automatycznie poddaje kom-
pilacji program edytowany
w†WinIDE,

- sterownika emulatora in-circuit
ICS08Z (rys. 2), za pomoc¹
ktÛrego moøna úledziÊ zacho-
wanie siÍ programu w†warun-
kach bliskich rzeczywistym
(ale, niestety, nie w†czasie
rzeczywistym!) oraz symu-
lowaÊ dzia³anie progra-
mu bez powi¹zania
go ze sprzÍtem,

- debuggera in-cir-
c u i t ICD08SZ

(rys. 3 - pracuje w†czasie
rzeczywistym!), ktÛrego inter-
fejs jest niemal identyczny
jak emulatora in-circuit, nato-
miast pozwala w†znacznie
wiÍkszym stopniu wp³ywaÊ
uøytkownikowi na sposÛb
dzia³ania mikrokontrolera,

- programu do obs³ugi progra-
ma t o r a pam i Í c i F l a s h
PROG08SZ (rys. 4), ktÛry za-
stÍpuje w†zintegrowanym úro-

dowisku WinIDE program
MCUScribe.
Oprogramowanie narzÍdziowe

oraz (sic!) Acrobat Reader do-
starczane s¹ na dyskietkach
3,5", co - szczerze mÛwi¹c -
wywo³a³o u†mnie pewne zdu-
mienie.

Dokumentacja
Jak zwykle w†zestawach na-

rzÍdziowych Motoroli, jakoúÊ
dokumentacji nie pozostawia
nic do øyczenia. Podstawow¹
wad¹ dokumentacji zestawu jest

brak logicznego przewodnika po
ca³oúci, co powoduje, øe wiele
trzeba siÍ domyúlaÊ lub robiÊ
na wyczucie, co czasami doúÊ
znacznie wyd³uøa rozpoczÍcie
pracy z†zestawem.
Piotr Zbysiñski, AVT
piotr.zbysinski@ep.com.pl

Zestaw M68ICS08JL otrzyma-
liúmy od firmy Motorola Polska.

Podstawowe materia³y zwi¹za-
ne z†prezentowanym w†artyku-
le zestawem oraz programy
MCUScribe i†WinIDE znajduj¹
siÍ na p³ycie CD-EP10/2000

w†katalogu \Motorola.

W skład zestawu
M68ICS08JL wchodzą:
✦ płytka adaptacyjna do modułu

bazowego programatora,
✦ programator z interfejsem

szeregowym RS232,
✦ kabel RS232 oraz kable

emulacyjne DIP20/28,
✦ zasilacz sieciowy,
✦ układy MC68HC908JL3

i MC68HRC908JL3,
✦ dokumentacja,
✦ programy na dyskietkach 3,5".
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Fot. 2.


