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Zestaw uruchomieniowy
dla mikrokontrolerów
ADuC812

Zestaw uruchomieniowy
dla mikrokontrolerów
ADuC812 ZacznÍ od krÛtkiego

przypomnienia moøli-
woúci mikrokontrolerÛw
M i c r o C o n v e r t e r
ADuC812. S¹ to mikrokon-
trolery z†rdzeniem iden-
tycznym jak w†popularnych
'51 i†wyposaøone w†standar-
dowe dla nich peryferia. Do-
datkowo s¹ wyposaøone
w†pamiÍÊ danych EEPROM
(640B), reprogramowaln¹
pamiÍÊ programu o†pojem-
noúci 8kB, interfejsy: I2C,
SPI, UART, czujnik tempe-
ratury otoczenia, kontroler DMA, 8-kana³o-
wy, 12-bitowy przetwornik A/C z†autokalib-

racj¹, podwÛjny 12-bitowy prze-
twornik C/A z†wyjúciem napiÍ-
ciowym i†timer watchdog. Prze-
strzeÒ adresowa pamiÍci da-
nych wynosi 16MB, a†pamiÍci
programu 64kB. W†obydwu
przypadkach rozszerzona pa-
miÍÊ dostÍpna jest na zewn¹trz
mikokrokontrolera. Mikorkont-
roler ADuC812 przystosowany
jest do programowania w†syste-
mie, przy czym programowanie
poprzez interfejs UART jest
wspomagane przez boot-loader
na sta³e wbudowany we frag-
ment pamiÍci programu.
Sk³ad zestawu uruchomienio-

wego opracowano z†myúl¹
o†szybkim rozpoczÍciu z†nim
pracy: oprÛcz p³ytki bazowej

uøytkownik otrzymuje kabel RS232 (9/9), za-
silacz sieciowy, krÛtk¹ ulotkÍ z†uproszczon¹
dokumentacj¹ zestawu oraz p³ytÍ CD-ROM
z†podstawowym oprogramowaniem narzÍ-
dziowym oraz kompletn¹ dokumentacj¹.
Podstawowym programowym narzÍdziem

dla uøytkownika jest debugger, ktÛry Analog
Devices przygotowa³ w†wersji dla Windows
(rys. 1). Jest to stosunkowo prosty (zarÛwno

pod wzglÍdem moøliwoúci, jak
i†sposobu obs³ugi) pakiet narzÍ-
dziowy, ktÛry moøna potrakto-
waÊ jako dobre (bior¹c pod uwa-
gÍ cenÍ) narzÍdzie do tworzenia
projektÛw. Debugger wspÛ³pra-
cuje z†DOS-owym asemblerem.
Drugim narzÍdziem dostar-

czanym w†zestawie jest progra-
mowy symulator mikrokontro-
lera ADuC812. Okno dzia³aj¹ce-
go programu widoczne jest na
rys. 2. Obs³uga symulatora jest
bardzo przejrzysta i†³atwa
w†przyswojeniu, g³Ûwnie dziÍ-
ki zastosowaniu dedykowanych
podstawowym modu³om proce-
sora okien z†nastawami. Na rys.
3 pokazano znajduje siÍ przy-

k³ad okna konfiguracji portÛw analogowych,
a†na rys. 4 okno konfiguracji i†zawartoúci
pamiÍci danych EEPROM.
Ostatnim narzÍdziem znajduj¹cym siÍ na

p³ycie CD-ROM jest kompilator C firmy Keil,

w†wers j i dla
2kB kodu. Aby

u³atwiÊ uøytkow-
nikom przygotowy-
wanie w³asnych apli-

kacji w†jÍzyku C pro-
ducent opracowa³ wiele przyk³adÛw pos³u-
giwania siÍ typowymi interfejsami mikrokon-
trolera oraz portami analogowymi.
P³ytkÍ uruchomieniow¹ wyposaøono w†sta-

bilizator napiÍcia zasilaj¹cego, konwerter na-
piÍciowy dla interfejsu RS232, 32kB zewnÍt-
rzn¹ pamiÍÊ danych, bufory napiÍciowe dla
kana³Ûw A/C i†C/A (z filtrami FDP na we-
júciach analogowych) oraz prosty generator
przebiegÛw funkcyjnych (z timerem 555
i†wzmacniaczem AD820), ktÛry moøna wyko-
rzystaÊ w†przyk³adowych aplikacjach pomia-
rowych. WiÍkszoúÊ wyprowadzeÒ mikrokon-
trolera ADuC812 wyprowadzono na z³¹cza
szpilkowe. Uøytkownik ma ponadto dostÍp
do przycisku zerowania oraz rÍcznego gene-
ratora przerwania INT0. Kilka jumperÛw po-
zwala na samodzieln¹ konfiguracjÍ zestawu.
Andrzej Gawryluk, AVT

Zestaw udostÍpni³a redakcji firma Alfine
(tel. (0-61) 820-58-11).
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Opublikowana kilka miesiÍcy
temu w†îNowych Podzespo³achî
informacja o†mikrokontrolerach

ADuC812 wzbudzi³ spore
zainteresowanie wúrÛd

CzytelnikÛw EP. Zainteresowanie
jest oczywiste, bior¹c pod

uwagÍ doskona³e peryferia -
zw³aszcza analogowe - w†jakie
wyposaøono MicroConvertery.


