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S  P  R  Z  Ę  T

Procesory firmy Hitachi s¹
w†naszym kraju coraz bardziej
popularne, m.in. dziÍki przygo-
towaniu przez producenta kil-
ku stosunkowo tanich, a†przy
tym bardzo funkcjonalnych ze-
stawÛw ewaluacyjnych. Z ich

H8S/2144F od úrodka
Uk³ad H8S/2144F jest 16-bito-

wym procesorem o†zewnÍtrznej
szynie danych o†szerokoúci 16 lub
8 bitÛw. Jego rdzeÒ jest zgodny
z †uk ³ adami rodz in H8/300
i†H8/300H, dziÍki czemu przenie-
sienie z†nich programÛw na H8S/
2144F nie stanowi wiÍkszego
problemu. WewnÍtrzny dekoder
rozkazÛw rozpoznaje 65 poleceÒ,
wúrÛd ktÛrych s¹ dostÍpne roz-
kazy mnoøenia i†dzielenia, szereg
rozkazÛw arytmetycznych i†lo-
gicznych operuj¹cych na danych
8/16 i†32-bitowych, a†takøe sze-
reg poleceÒ operacji na pojedyn-
czych bitach. WiÍkszoúÊ najczÍú-
ciej wykorzystywanych instrukcji
jest wykonywana w†1 lub 2 cyk-
lach maszynowych, ktÛre trwaj¹
zaledwie 50ns, przy czÍstotliwoú-
ci taktowania 20MHz. W†przy-
padku zasilania procesora napiÍ-
ciem o†wartoúci 3V maksymalna
czÍstotliwoúÊ taktowania spada
do 10MHz.
DostÍp procesora do danych

jest moøliwy na 8 sposobÛw (try-
bÛw adresowania), a†liniowy ob-

Hitachi jest producentem wielu rodzin

atrakcyjnych procesorÛw

i†mikrokontrolerÛw, wúrÛd

ktÛrych szczegÛlnie

interesuj¹ce s¹

16-bitowe uk³ady

wyposaøone w†pamiÍÊ

programu typu Flash.

Prezentowany zestaw

ewaluacyjny pozwala na

stosunkowo szybkie

wkroczenie w†úwiat szybkich

mikrokontrolerÛw

H8S/2144F.

pomoc¹ moøliwe jest stosunko-
wo szybkie poznanie podstawo-
wych moøliwoúci procesorÛw
H8S/2144F, a†nawet wykonanie
w³asnego systemu sterowania
w†oparciu o†ten szybki proce-
sor.

szar adresowy pamiÍci programu
i†danych wynosi po 16MB.
Ogromnym atutem procesorÛw
H8S/2144F, maj¹cym niebagatel-
ny wp³yw na ich wydajnoúÊ, jest
zintegrowanie w†rdzeniu aø szes-
nastu lokalnych rejestrÛw 16-bi-
towych umoøliwiaj¹cych bardzo
szybkie wykonywanie operacji
arytmetycznych i†logicznych.
Standardowo procesory H8S/
2144F s¹ wyposaøone w†128kB
pamiÍci Flash i†4kB pamiÍci
SRAM dla danych.

Zestaw ewaluacyjny EVB2144F firmy Hitachi

Rys. 1.

W skład zestawu EVB2144F
wchodzą:
✗ sprzętowy moduł

EVB H8S/2144F,
✗ kabel RS232,
✗ katalog podzespołów Hitachi

na CD−ROM,
✗ programy sterujące do EVB

(także dla DOS) i dokumentacja
w postaci elektronicznej na
CD−ROM,

✗ drukowana dokumentacja
zestawu + katalog.
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Procesor H8S/2144F oferuje
uøytkownikom takøe bardzo bo-
gate wyposaøenie w†peryferia:
programowane, bardzo uniwer-
salne timery 16- i†8-bitowe, pro-
gramowany, 14-bitowy, 2-wyj-
úciowy generator PWM, interfej-
sy szeregowe SCI (takøe z†IrDA),
interfejs szeregowy I2C, interfejs
klawiatury, 10-bitowy przetwor-
nik A/C (maks. 8 wejúÊ), dwu-
kana ³owy prze tworn ik C/A
o†rozdzielczoúci 8 bitÛw, 74 pro-
gramowane linie I/O, w†tym aø
24 linie o†zwiÍkszonej obci¹øal-
noúci pr¹dowej. Wbudowany
w†strukturÍ procesora kontroler
przerwaÒ pozwala obs³uøyÊ
w†trzech rÛønych priorytetach
9†przerwaÒ zewnÍtrznych (w
tym jedno niemaskowalne NMI)
oraz do 44 przerwaÒ wewnÍt-
rznych, generowanych przez mo-
du³y peryferyjne. W†aplikacjach
wymagaj¹cych optymalizacji po-
bieranej energii moøna wyko-
rzystaÊ kilka sposobÛw oferowa-
nych przez procesor: prze³¹cze-
nie w†tryb uúpienia, sprzÍtowe
i†programowe tryby oszczÍdzania
energii, tryb STOP i†programowe
obniøenie szybkoúci pracy rdze-
nia.

Zestaw ewaluacyjny
Firma Hitachi przygotowa³a

niezwykle solidnie wykonany
zestaw ewaluacyjny, w†sk³ad
ktÛrego wchodz¹:

- P³ytka bazowa z†mikrokontrole-
rem H8S/2144 z†wewnÍtrzn¹ pa-
miÍci¹ 128kB Flash oraz 256kB
SRAM o†16-bitowym s³owie.

- Od³¹czalna p³ytka interfejsu
ISP, ktÛra zapewnia poprawne
zaprogramowanie wewnÍtrznej
pamiÍci Flash procesora znaj-
duj¹cego siÍ na p³ycie bazo-
wej. Moøe ona byÊ rÛwnieø
wykorzystywana niezaleønie
od zestawu EVB2144F do pro-
g r amowan i a p r o t o t ypu ,
wzglÍdnie do programowania
na etapie produkcji urz¹dzeÒ
opartych na mikrokontrolerach
H8S rodziny 21xx.
Na zewn¹trz obudowy s¹ do-

stÍpne:
- trzy prze³¹czniki: do zerowa-
nia, rÍcznego zg³aszania prze-
rwaÒ NMI i†IRQ0,

- dwie diody LED sygnalizuj¹-
ce: do³¹czenie do EVB zasila-
nia i†monitoruj¹ca stan bitu
0†portu 8,

- dwa z³¹cza interfejsÛw szere-
gowych RS232, z†ktÛrych je-
dno s³uøy do komunikacji
procesora z†debuggerem, dru-

gie natomiast do programowa-
nia pamiÍci Flash,

- z³¹cza zasilania 5VDC (napiÍ-
cie musi byÊ stabilizowane!).
Konstrukcja zestawu EVB ma

jedn¹ istotn¹ wadÍ: chc¹c wyko-
rzystaÊ mikrokontroler do stero-
wania we w³asnej aplikacji, na-
leøy zdj¹Ê gÛrn¹ pokrywÍ obu-
dowy, poniewaø wszystkie z³¹-
cza sygna³owe wyprowadzono
w†postaci listew szpilkowych
IDC na powierzchni p³ytki. Nie
jest to bardzo znacz¹ce utrudnie-
nie, ale w†praktyce zmniejsza
komfort pracy z†zestawem.
Bardzo silnym punktem zesta-

wu jest do³¹czone do niego op-
rogramowanie. Na dwÛch p³ytach
CD-ROM znajduj¹ siÍ: kompletny
katalog podzespo³Ûw firmy Hita-

chi oraz zestaw programÛw (rys.
1), wersji testowych rÛønych na-
rzÍdzi (rys. 2) i†dokumentacja
w†postaci cyfrowej (rys. 3). Naj-
bardziej interesuj¹cym, bo kom-
pleksowym narzÍdziem dla pro-
gramisty jest pakiet Hitachi Wor-
kbench (rys. 4), ktÛry jest ìcen-
trumî zawiadywania projektem.

Z†poziomu shella HWB uøytkow-
nik ma dostÍp do wszystkich
modu³Ûw kompilatora C, ktÛry
jest nieco ograniczon¹ wersj¹
kompilatora firmy IAR i komple-
tnego, bardzo silnego†debuggera.
DostÍp do programu zapisanego
w†pamiÍci Flash umoøliwia pro-
gram HDI-Monitor, ktÛry moøna
wykorzystaÊ takøe do poprawia-
nia programu wykonywanego
przez procesor. Ogromn¹ zalet¹
tego programu jest moøliwoúÊ
podgl¹du wykonywanego progra-
mu (w†zapisie zgodnym z†jÍzy-
kiem C). Ostatnim programem
udostÍpnionym wraz z†zestawem
jest Flash Program Utility, ktÛry
umoøliwia programowanie pamiÍ-
ci Flash poprzez port szeregowy
SCI1 znajduj¹cy siÍ na dodatko-
wym module interfejsowym.
W†sk³ad zestawu wchodzi tak-

øe dokumentacja w†postaci dru-
kowanej, przy czym katalog po-
úwiÍcony procesorom H8S/2144/
2148 jest najwyøszej prÛby,
a†broszurka bÍd¹ca przewodni-
kiem po zestawie wymaga od
uøytkownika (przynajmniej moim
zdaniem) nieco cierpliwoúci...

Podsumowanie
Prezentowany w†artykule ze-

staw ewaluacyjny ma przemyúla-
n¹ i†bardzo praktyczn¹ konstruk-
cjÍ. Jego moøliwoúci zaspokajaj¹
potrzeby wiÍkszoúci potencjal-
nych uøytkownikÛw. Zastrzeøe-
nia budz¹ tylko: brak w†zestawie
zasilacza sieciowego, czÍúciowo
nieaktualna dokumentacja w†po-
staci drukowanej oraz - w†nie-
ktÛrych przypadkach - koniecz-
noúÊ demontowania obudowy
urz¹dzenia. Braki te w†znacznym
stopniu rekompensuje doskonale
przygotowany katalog oraz p³yta
z†oprogramowaniem.
Krzysztof Siudym, AVT

Prezentowany w†artykule ze-
staw udostÍpni³a redakcji firma
Addis (ex Atest), tel.: (032)
2380230, www.addis.com.pl.
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