
   27Elektronika Praktyczna 8/99
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Gliwicka firma Atest udostÍpni³a redakcji
do krÛtkiego testu bardzo interesuj¹cy ze-
staw ewaluacyjny, ktÛry przy odrobinie sa-
mozaparcia moøna potraktowaÊ jako sprzÍ-
towy emulator bardzo nowoczesnych mik-
rokontrolerÛw z†pamiÍci¹ Flash H8/3048F.
PrezentacjÍ zestawu poprzedzÍ skrÛtow¹ in-
formacj¹ o†tych interesuj¹cych uk³adach.

Cud Flasha
Zastanawiam siÍ, czy okreúlenie uk³adÛw

H8/3048F mianem ìmikrokontroleraî jest
w³aúciwe. W¹tpliwoúÊ ta wynika z†faktu, øe
rdzeÒ tych procesorÛw doskonale radzi so-
bie z†danymi 8-, 16- i†32-bitowymi, a†liczba
modu³Ûw peryferyjnych jest naprawdÍ
ogromna. Wbudowana pamiÍÊ danych RAM
ma pojemnoúÊ 4kB, a†pamiÍÊ programu ty-
pu ROM, EPROM lub Flash aø 128kB. Wer-
sja z†reprogramowaln¹ pamiÍci¹ Flash jest
najm³odszym cz³onkiem rodziny H8/300,
jednym z†pierwszych uk³adÛw tej serii pro-
gramowanym w†systemie.
Kolejn¹ powaøn¹ w¹tpliwoúci¹ jest zakwa-

lifikowanie procesora H8/3048 do jednej z†ka-
tegorii: 8-, 16- lub 32-bitowcÛw. Producent
sprytnie unika tego typu deklaracji, wobec
czego najbardziej prawdopodobnym zaszere-
gowaniem bÍdzie moim zdaniem: procesor
16-bitowy z†moøliwoúci¹ wykonywania ope-
racji arytmetycznych, logicznych i†przes³aÒ
na danych 8- i†32-bitowych...
Standardowymi peryferiami wbudowany-

mi w†procesory H8/3048 s¹:
- podwÛjny, dupleksowy port szeregowy
SCI (ang. Serial Communication Interface)
z†programowanym generatorem szybkoúci
transmisji,

- interfejs obs³uguj¹cy karty chipowe (styk
zgodny z†ISO7816), ktÛry moøna wyko-
rzystywaÊ alternatywnie z†portem SCI0,

- timer-watchdog,
- 5-kana³owy, 16-bitowy, programowany ti-
mer-licznik ITU (ang. Integrated Timer
Unit) z†moøliwoúci¹ generowania prze-
biegÛw PWM, porÛwnywania fazy prze-
biegÛw, itp,

- czterokana³owy, programowany sterow-
nik bezpoúredniego dostÍpu do pamiÍci
DMA (ang. Direct Memory Access),

- generator programowanych przebiegÛw
cyfrowych (prÛbka do 16 bitÛw) TPC
(ang. Timming Pattern Controller),

- 8-kana³owy przetwornik A/C o†rozdziel-
czoúci 10 bitÛw, z†wbudowanym uk³a-
dem prÛbkuj¹co-pamiÍtaj¹cym i†moøli-
woúci¹ zewnÍtrznego wyzwalania pocz¹t-
ku pomiaru,

- 2-kana³owy przetwornik C/A o†rozdziel-
czoúci 8†bitÛw,

- kontroler przerwaÒ, obs³uguj¹cy siedem
zewnÍtrznych (w tym jedno niemasko-
walne) oraz 30 wewnÍtrznych ürÛde³
z†moøliwoúci¹ programowania prioryte-
tÛw (3 poziomy),

Szybkość w cenie
Zestaw ewaluacyjny dla 32−bitowych
procesorów serii H8/300

Mikrokontrolery Hitachi pomimo
duøej wydajnoúci, rozbudowanych
peryferii, stosunkowo niskiej ceny

i†szerokiej gamy dostÍpnych
narzÍdzi projektowych nie ciesz¹

siÍ w†Polsce duø¹
popularnoúci¹.

Stawiam tezÍ, øe
podstawow¹ winÍ za

taki stan rzeczy
ponosi producent

oraz dystrybutorzy,
ktÛrzy zazwyczaj nie
promuj¹ awangardowych (na

naszym rynku) technologii.
Wygl¹da jednak na to, øe
ìcoú drgnÍ³oî! W†artykule

prezentujemy zestaw
uruchomieniowy dla procesorÛw

rodziny H8/300 z†pamiÍci¹ Flash
- EBV3048F.

W skład zestawu EVB3048F wchodzą:
✓ płytka z procesorem H8/3048F i niezbędnymi

peryferiami,
✓ kabel RS232,
✓ katalog procesorów Hitachi na płycie CD−ROM,
✓ oprogramowanie narzędziowe dla zestawu H8/

3048F na płycie CD−ROM (w tym kompilator C),
✓ podręcznik zawierający instrukcję i dokumentację

zestawu,
✓ dyskietka z nową wersją narzędzi do

programowania pamięci Flash.
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- w†przypadku pracy z†wewnÍtrzn¹ pamiÍ-
ci¹ programu procesor dostÍpne jest 70
programowanych wyprowadzeÒ I/O oraz
8 wejúÊ cyfrowych,

- kontroler pamiÍci DRAM, ktÛry umoøli-
wia bezpoúrednie do³¹czenie do proce-
sora 16-bitowej pamiÍci DRAM.
Procesor moøe pracowaÊ w†jednym z†7

standardowych trybÛw pracy, w†zaleønoúci
od szerokoúci zewnÍtrznej szyny danych
(8/16 bitÛw) i†rozmiaru adresowanej pa-
miÍci zewnÍtrznej (do 16MB). NajwiÍksz¹
elastycznoúÊ mikrokontrolera uzyskuje siÍ
w†trybie 7, w†ktÛrym wykorzystywana jest
wewnÍtrzna pamiÍÊ Flash (ROM/EPROM).
O†duøej wydajnoúci rdzenia procesora de-

cyduje wysoka czÍstotliwoúÊ taktowania
(16MHz w†wersji Flash i†18MHz w†pozo-
sta³ych wersjach), niewielki stopieÒ po-
dzia³u zegara oraz sprzÍtowe wspomaganie
mnoøenia i†dzielenia liczb 8, 16 i†32-bito-
wych. Wykonanie operacji mnoøenia lub
dzielenia zabiera procesorowi zaledwie
875ns, a†znacznie prostsza operacja doda-

wania/odejmowania 125ns. Podano czasy
dla wersji Flash. DziÍki zastosowaniu aø
16 16-bitowych rejestrÛw uniwersalnych
moøliwe jest stosunkowo ³atwe zoptyma-
lizowanie wydajnoúciowe programÛw pisa-
nych w†jÍzykach wysokiego poziomu.

NajkrÛtsz¹ drog¹: EVB3048F
Chc¹c u³atwiÊ projektantom poznanie

procesorÛw H8/3048 Hitachi opracowa³ bar-
dzo przemyúlany zestaw, ktÛry przy odro-
binie dobrej woli moøna potraktowaÊ jako
emulator czasu rzeczywistego. Wymaga to
jednak zdemontowania gÛrnej pokrywy obu-
dowy urz¹dzenia (widoczna na zdjÍciu)
i†samodzielnego wykonania kabli. Jest to
w†pewnym stopniu niewygodne, ale bior¹c
pod uwagÍ moøliwoúci zestawu i†- przede
wszystkim - oprogramowania s¹ to trudnoú-
ci warte pokonania. Wszystkie istotne
(okreúlenie producenta) sygna³y wyprowa-
dzone s¹ na 6†szpilkowych z³¹cz IDC. DziÍ-
ki doskonale opracowanej dokumentacji
konfiguracja zestawu (we wnÍtrzu obudo-

Rys. 1.

wy znajduje siÍ stosunkowo wiele zworek)
oraz identyfikacja poszczegÛlnych z³¹cz nie
stanowi øadnego problemu.
Domyúlnym trybem dzia³ania procesora

zainstalowanego w†zestawie jest wykonywa-
nie programu z†zewnÍtrznej pamiÍci EP-
ROM, ktÛra zawiera monitor HDI-M. Debug-
ger z†nim wspÛ³pracuj¹cy znajduje siÍ na
p³ycie CD-ROM wchodz¹cej w†sk³ad zesta-
wu (rys. 1). Alternatyw¹ dla monitora HDI-
M, ktÛry zoptymalizowano pod k¹tem wspÛ³-
pracy z†windowsowym debuggerem jest nie-
co prostsza, DOS-owa wersja debuggera GDB.
Stosowanie go wymaga zmiany programu
w†pamiÍci EPROM. NiezbÍdne pliki dostar-
czane s¹ na p³ycie CD-ROM. Zmiana trybu
pracy procesora jest moøliwa poprzez zmia-
nÍ nastaw 4-pozycyjnego DIP-switcha, ktÛry
znajduje siÍ na p³ytce drukowanej.
Zestaw EVB3048F jest wyposaøony w†dwa

porty szeregowe, z†ktÛrych jeden wspÛ³pra-
cuje z†debuggerem, drugi moøe spe³niaÊ rolÍ
portu uøytkownika, moøna go takøe wyko-
rzystaÊ do przesy³ania wynikowego kodu
programu przeznaczonego do zapisania
w†pamiÍci programu procesora H8/3048F.
OprÛcz gniazd DB9 na p³ycie czo³owej

znajduj¹ siÍ trzy przyciski (zerowania, prze-
rwania niemaskowalnego NMI oraz masko-
walnego IRQ0) oraz dwie diody LED, syg-
nalizuj¹ce: w³¹czenie zasilania oraz progra-
mowania pamiÍci Flash procesora.
Jedyny zarzut, jaki muszÍ postawiÊ twÛr-

com zestawu, jest brak zasilacza w†zesta-
wie. Co wiÍcej oszczÍdzono na wewnÍtr-
znym stabilizatorze napiÍcia 5V, w†zwi¹z-
ku z†czym rozpoczÍcie pracy z†zestawem
wymaga sporego wysi³ku (wiadomo prze-
cieø, øe w†laboratorium elektronicznym naj-
trudniej znaleüÊ kable z†wtyczkami pasu-
j¹cymi do gniazda).
Andrzej Gawryluk

Zestaw EVB3048F udostÍpni³a redakcji
firma Atest, tel. (0-32) 38-03-60.

Programy demonstracyjne, kartÍ katalo-
gow¹ procesorÛw H8/3048 oraz dokumen-
tacjÍ zestawu i†oprogramowania znajdzie-
c i e w† In t e r n e c i e pod ad r e s em :
www.ep.com.pl/ftp/other.htm.


