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Tytu³em wstÍpu
Procesory serii XA-S pro-

dukowane przez firmÍ Philips s¹
rozwiniÍciem doskonale znanej wiÍk-
szoúci CzytelnikÛw rodziny MCS-51. Phi-
lips rozpoczynaj¹c produkcjÍ tych uk³adÛw
zdecydowa³ siÍ na doúÊ radykaln¹ mody-
fikacjÍ rdzenia i†rozwiniÍcie wewnÍtrznych
modu³Ûw peryferyjnych, ktÛre jednak pozo-
sta³y w†znacznym stopniu kompatybilne z†8-
bitowym pierwowzorem.
Tak, tak! Nowe procesory s¹ 16-bitowe!

W†wersji XA-S3 procesor jest wyposaøony
w†1kB pamiÍci RAM (z ìukrytymiî w†niej

rejestrami SFR), dwa szybkie porty UART,
bardzo elastyczny i†szybki (400kHz) inter-
fejs I2C, wielokana³owy przetwornik A/C,
piÍciokana³owy timer PCA, watchdog i 3†ti-
mery-liczniki.
S³owem - zupe³nie nowa generacja i†wi¹-

ø¹ce siÍ z†ni¹ moøliwoúci, z†zachowaniem
pe³nej (no, prawie...) kompatybilnoúci ze
starszymi braÊmi.

Microcore 7
Zestaw opracowany przez Philipsa wygl¹-

da na pierwszy rzut oka doúÊ niepozornie
(patrz zdjÍcie), ale nie moøna ulegaÊ z³u-
dzeniu! Z†drugiej strony p³ytki drukowanej
znajduje siÍ kilka kolejnych uk³adÛw sca-
lonych i†elementÛw biernych, dziÍki ktÛ-
rym zestaw Microcore 7 moøna wykorzystaÊ
w†roli efektywnego sterownika.
P³ytkÍ drukowan¹ opracowano w†taki spo-

sÛb, aby zaprezentowaÊ moøliwoúci wszyst-
kich peryferiÛw dostÍpnych w†procesorze
P51XA-S3. Tak wiÍc intefejs I2C s³uøy do
sterowania 8-bitowego portu I/O (uk³ad
PCF8574), ktÛrego zadaniem jest zapalanie i†ga-
szenie diod LED. Sygna³y SCL i†SDA szyny
I2C s¹ takøe wyprowadzone na jedno ze z³¹cz
szpilkowych. Na osobne z³¹cza wyprowadzo-
no takøe linie wejúciowe 8-kana³owego, 10-
bitowego przetwornika A/C (jeden z†kana³Ûw
moøna wykorzystaÊ do pomiaru temperatury,
dziÍki znajduj¹cemu siÍ na p³ytce termistoro-
wi) oraz programowanego timera PCA.

Microcore 7 
Starter kit dla 16−bitowych ‘51

Po kilku latach od pierwszej
prezentacji nowych procesorÛw
firmy Philips na ³amach EP

,moøemy wreszcie przedstawiÊ
Wam prosty zestaw narzÍdziowy
(niemal klasyczny starter kit), za
pomoc¹ ktÛrego moøna zarÛwno
programowaÊ mikrokontrolery
P51XA-S3 jak i†sprawdzaÊ

dzia³anie prostych
systemÛw sterowania.

Rys. 1.
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Sygna³y TX i†RX obydwu szeregowych
interfejsÛw UART buforowane s¹ przez
uk³ad MAX562, ktÛry spe³nia jednoczeúnie
rolÍ konwertera napiÍÊ (z +5 na ±12V). Port
szeregowy UART0 jest przypisany na sta³e
do wspÛ³pracy programu monitoruj¹cego
z†PC, a na potrzeby uøytkownika przezna-
czono natomiast port UART1.
Zestaw wymaga zastosowania zewnÍtrzne-

go zasilacza stabilizowanego o†napiÍciu wyj-
úciowym 2,7..5,5V i†wydajnoúci pr¹dowej
100mA. W†opinii autora jest to najwiÍksza
wada Microcre 7. Znalezienie odpowiednie-
go i†do tego wolnego zasilacza w†pracowni
elektronicznej jest przecieø zazwyczaj bar-
dzo trudne...

XAMON
Mikrokontroler dostarczany w†zestawie

ma zaprogramowan¹ pamiÍÊ EPROM. Znaj-
duje siÍ w†niej program monitoruj¹cy XA-
MON, za pomoc¹ ktÛrego moøna m.in. za-
³adowaÊ do pamiÍci RAM o†pojemnoúci 128/
512kB w³asny program i†uruchomiÊ go. Nie-
stety, ze wzglÍdÛw sprzÍtowych tylko frag-
ment tej pamiÍci moøe byÊ wykorzystywany
jako pamiÍÊ programu uøytkownika.

Rys. 2. Rys. 3.

Za pomoc¹ XAMON-a moøna takøe zde-
asemblowaÊ wybrany obszar pamiÍci, pod-
gl¹daÊ i†modyfikowaÊ zawartoúÊ rejestrÛw
SFR, pamiÍci danych i†programu, a†takøe
ustawiaÊ programowe pu³apki. Monitor
wspÛ³pracuje z†dowolnym programem ter-
minalowym. Sterowanie prac¹ monitora
umoøliwia prosty jÍzyk zawieraj¹cy polece-
nia niezbÍdne do realizacji wszystkich pod-
stawowych funkcji, a†takøe uruchamiania
programu demonstracyjnego.

NarzÍdzie
Do zestawu Microcore 7 Philips do³¹cza

p³ytÍ CD-ROM z†oprogramowaniem narzÍ-
dziowym XA-Tool firmy Tasking.
Jest to ewaluacyjna wersja doskona³ego

kompilatora C†oraz w†wersji rozszerzonej
C++ (rys. 1) zintegrowanego przez window-
sowy shell z†makroasemblerem, linkerem
oraz debuggerem (rys. 2).
OprÛcz zestawu narzÍdzi programowych

dostÍpny jest bogaty zestaw dokumentacji
w†postaci plikÛw *.hlp (rys. 3). OprÛcz do-
k³adnego opisu sposobu pos³ugiwania siÍ
pakietem XA-Tool, w†dokumentacji znajdu-
je siÍ szereg cennych informacji o†proceso-

rach rodziny XA oraz ìsztuczkachî u³atwia-
j¹cych tworzenie dla nich projektÛw w†C.
Wersja XA-Tool dostarczana w†zestawie

ma kilka ograniczeÒ, istotniejsze z†nich to:
- ograniczona liczba symboli oraz wyraøeÒ C,
- kompilacja kodu asemblerowego o†d³ugoú-
ci maksymalnej 1600 bajtÛw,

- ograniczenie d³ugoúci linkowanego kodu
do 9500 bajtÛw,

- moøliwoúÊ pracy przez 1†miesi¹c od chwi-
li instalacji oprogramowania na dysku
twardym komputera. Producent dopusz-
cza moøliwoúÊ przed³uøenia licencji o†ko-
lejny miesi¹c, ale warunkiem jego uzys-
kania jest zarejestrowanie siÍ. Pomaga
w†tym specjalny program uruchamiany
z†poziomu menu shella.
Pomimo wymienionych niedogodnoúci,

XA-Tool jest bardzo dobrym narzÍdziem pro-
jektowym umoøliwiaj¹cym przygotowanie
w³asnych projektÛw oraz programÛw testo-
wych dla procesorÛw XA-S3.
Piotr Zbysiński, AVT

Prezentowany w†artykule zestaw udo-
stÍpni³a redakcji firma Philips Semiconduc-
tors Polska.


