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Rys. 1.

Po wielu zapowiedziach, na ryn-
ku pojawi³y siÍ wreszcie ìflasho-
weî wersje mikrokontrolerÛw '51,
opracowane w†laboratoriach fir-
my Philips. Nowe uk³ady nosz¹
przyjazne dla uøytkownikÛw
oznaczenia 89C51Rx+, gdzie ìxî
oznacza rozmiar pamiÍci progra-
mu (patrz tab. 1), a†î+î symbo-
lizuje drobne udoskonalenia
wprowadzone w†obwodach pe-
ryferyjnych. Philips konsek-
wentnie utrzyma³ pe³n¹ kom-
patybilnoúÊ nowych proceso-
rÛw ze starszymi ich wers-
jami, oferuj¹c jednoczeúnie
wiele doúÊ interesuj¹cych
nowoúci.
Pods t awowym a tu t em proce so rÛw

89C51Rx+ jest moøliwoúÊ programowania ich
w†systemie. Programowanie moøe odbywaÊ
siÍ w†dowolnej chwili na ø¹danie programu,
za pomoc¹ procedury zaszytej na sta³e w†naj-
wyøszym 1kB pamiÍci programu (tzw. bo-
otrom, zawsze od FC00h do FFFFh, nieza-
leønie od ca³kowitej pojemnoúci pamiÍci pro-
gramu) lub za pomoc¹ procedury przygoto-
wanej przez uøytkownika. åci¹ganie progra-
mu do pamiÍci moøliwe jest poprzez wbu-

dowany port szeregowy UART
- przyk³ad podstawowej aplika-
cji przedstawiono na rys. 1.
Prze³¹czenie procesora w†tryb
programowania jest moøliwe na
drodze sprzÍtowej lub progra-
mowej - szczegÛ³y znajduj¹ siÍ
w†nocie aplikacyjnej, ktÛr¹ moø-
na znaleüÊ na stronie WWW Phi-
l i p s a lub pod ad r e s em
www.ep.com.pl/ftp/an461.pdf.
PamiÍÊ programu Flash zosta³a

podzielona na sektory o†pojemnoúci 8kB
(dwa sektory o†niøszych adresach) oraz 16kB
(dwa ìgÛrneî bloki pamiÍci). Operacje ka-
sowania i†programowania kaødorazowo do-
tycz¹ ca³ego wybranego sektora.
Istotn¹ wad¹ obecnie produkowanych pro-

cesorÛw jest koniecznoúÊ zastosowania wy-
sokiego (12V) napiÍcia zewnÍtrznego do za-
silenia programowanej pamiÍci nieulotnej.
Na jesieÒ tego roku zapowiadane s¹ wersje

w†pe³ni 5-woltowe.
Chc¹c u³atwiÊ øycie uøytkownikom

nowych mikrokontrolerÛw Philips

p r z y g o t o w a ³
prost¹ p³ytkÍ-programator, do ktÛ-
rej powsta³o bardzo ³atwe w†obs³udze oprog-
ramowanie WINISP.
Na rys. 2 przedstawiono okno dzia³aj¹cego

programu. Jego twÛrcy starali siÍ stworzyÊ
program nie tylko przyjazny uøytkownikowi,
ale takøe dostarczaj¹cy nieco rozrywki (mi-
gaj¹ca ikona w†lewym gÛrnym rogu rys. 2).
Oprogramowanie oraz dokumentacja, udo-
stÍpniane przez Philipsa, gwarantuj¹ uøyt-
kownikom pe³n¹ samodzielnoúÊ i†pozwalaj¹
unikn¹Ê zakupu programatora. Nie oznacza
to jednak, øe procesorÛw 89C51Rx+ nie da
siÍ programowaÊ w†sposÛb standardowy -
aby zapewniÊ zgodnoúÊ ìw dÛ³î zachowano
tryb programowania rÛwnoleg³ego.
Uzupe³nieniem ìflashowejî oferty Philip-

s a s ¹ mik r o kon t r o l e r y z † p am i Í c i ¹
reprogramowaln¹ MTP - Multi Time Pro-
grammable), ktÛre s¹ pozbawione moøliwoú-
ci programowania w†systemie. S¹ to wiÍc
odpowiedniki konkurencyjnych AT89C51/52
i†im podobnych mikrokontrolerÛw (szczegÛ-
³y w†tab. 1).
Piotr Zbysiński, AVT

Nota aplikacyjne AN461 oraz oprogramo-
wanie steruj¹ce prac¹ programatora dostÍp-
ne s¹ pod adresami: www.ep.com.pl/ftp/
an461 .pd f o raz www.ep . com.p l / f t p /
89C51.exe.

Artyku³ przygotowano w†oparciu o†ma-
teria³y firmy Eurodis (tel. (0-71) 367-57-41).

Philipsowe Flashe w wersji ‘51
Philips, prÛbuj¹c dogoniÊ

mikrokontrolerow¹ konkurencjÍ,
oferuje wreszcie uk³ady rodziny
'51 z†reprogramowaln¹ pamiÍci¹

programu typu Flash.
Pretekstem do przybliøenia tych
uk³adÛw jest prosty programator
udostÍpniony nam przez jednego
z†dystrybutorÛw firmy Philips.

Rys. 2.

Tab. 1.

Oznaczenie Pamięć RAM Licznik− Watch− Inne
programu [B] timer dog

[kB] PCA

89C51 MTP 4 128 − − 1.

89C52 MTP 8 256 − −

89C54 MTP 16 256 − −

89C58 MTP 32 256 − −

89C51RA+ SPI 8 512 + + 2.

89C51RB+ SPI 16 512 + +

89C51RC+ SPI 32 512 + +

89C51RD+ SPI 64 1k + +

Uwaga! Procesory 89C51RA/B+ nie są jeszcze dostępne.

1. Statyczny rdzeń do 33MHz, dupleksowy UART, 4−
poziomowe przerwania, 6 źródeł przerwań, drugi rejestr
DPTR

2. Statyczny rdzeń do 33MHz, dupleksowy UART, 4−
poziomowe przerwania, 7 źródeł przerwań, drugi rejestr
DPTR.


