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Twój przyjaciel DAvE

Przyjaciel, ktÛrego moøesz
sobie przywo³aÊ

(ìúci¹gn¹Êî) przez Internet,
pomoøe Ci poznaÊ

moøliwoúci
mikrokontrolerÛw

produkowanych przez
firmÍ Siemens, u³atwi
takøe ich konfiguracjÍ.
DAvE jest kolejnym,

prezentowanym na ³amach
EP programem

narzÍdziowym nowej
generacji. Przy jego
pomocy najczÍúciej

powtarzane i†ømudne
czynnoúci wykonywane s¹

w†sposÛb bardzo
zautomatyzowany, co sta³o
siÍ moøliwe g³Ûwnie dziÍki
zastosowaniu graficznego
interfejsu uøytkownika.

Warunkiem pozyskania
nowego przyjaciela - DA-
vEa jest dostÍp do Inter-
netu. PrzygodÍ z†DAvEm
naleøy rozpocz¹Ê od zaj-
rzenia na ìpÛ³przewodni-
kow¹î stronÍ Siemensa,
pod adres: www.sci.sie-
mens.com/DAvE.html (rys.
1).
OprÛcz odwo³ania (linku)
do formularza, ktÛrego wy-
pe³nienie jest warunkiem
koniecznym dla otrzymania
CD-ROMa z†kopi¹ DAvEa,
znajduj¹ siÍ tam odsy³acze
do stron informacyjnych,
na ktÛrych opisano moøli-
woúci i†wymagania progra-
mu i przyk³adowe aplika-
cje procesorÛw Siemensa.
DostÍpne s¹ takøe upgra-
de'y rozszerzaj¹ce bibliote-
ki DAvEa o†procesory
wprowadzone do produkcji
w†ostatnich miesi¹cach.
Po wype³nieniu i†wys³a-
niu formularza, nastÍpnie
odczekaniu ok. tygodnia na
nadejúcie przesy³ki, moøe-
my rozpocz¹Ê pracÍ z†pro-
gramem. Po zainstalowaniu
i†uruchomieniu DAvE wita
nas bardzo efektownym ek-
ranem powitalnym (rys. 2).
Po wybraniu (zgodnie
z†podpowiedziami progra-
mu) procesora dla ktÛrego
przygotowujemy projekt,

wyúwietlane jest okno
pomagaj¹ce ustaliÊ
wstÍpn¹ konfiguracjÍ
procesora. NastÍpnie
na ekranie pojawia siÍ
schemat blokowy wy-
branego uk³adu (rys.
3), ktÛry umoøliwia
edycjÍ poszczegÛlnych
modu³Ûw. Na rys. 4
pokazane zosta³o okno
konfiguracyjne portu
szeregowego USART.
Wszystkie przerwania
sprzÍtowe udostÍpnio-
ne przez rdzeÒ proce-
sora moøna w†bardzo
prosty sposÛb pod³¹-
czyÊ do wybranych
modu³Ûw wewnÍtrz-
nych. Takøe edycja
ich priorytetÛw nie
sprawi k³opotu, nawet
mniej wprawnym pro-
gramistom. W†podobny
sposÛb moøna skonfi-

gurowaÊ wszystkie rejestry,
porty I/O, timery oraz po-
zosta³e modu³y wewnÍtrzne
(rys. 5).
Po skonfigurowaniu
procesora moøliwe jest
skompilowanie projektu
do postaci Keil C oraz
asemblera. Pliki te two-
rz¹ szablon dla ca³ego
projektu, ktÛry moøna
wykorzystaÊ w†dalszej
pracy projektowej.
Poniewaø gama ofero-
wanych przez Siemen-
sa mikrokontrolerÛw
jest doúÊ szeroka DA-
vE zosta³ wyposaøony
w†bardzo uøyteczny
program wspomagaj¹cy
dobÛr typu procesora
do wymagaÒ aplikacji.
Uøytkownik musi za-
deklarowaÊ ktÛra rodzi-
na uk³adÛw go intere-
suje (8/16/32 bity) oraz
na jakich modu³ach
wewnÍtrznych mu za-
leøy (rys. 6). Moøliwe
jest okreúlenie liczby
poø¹danych modu³Ûw,
a†takøe okreúlenie ich
znaczenia dla wyboru
procesora. Wyniki po-
szukiwaÒ wyúwietlane
s¹ w†prawej czÍúci ok-
na (rys. 6) - jak wi-
daÊ program potrafi
wskazaÊ takøe typy
procesorÛw zbliøonych
do wymagaÒ projektan-
ta.
Kolejn¹, lecz nie
ostatni¹ atrakcj¹ DAvE-
a jest katalog proceso-
rÛw produkowanych
przez Siemensa (rys.
7). Znajduj¹ siÍ w†nim
zarÛwno procesory po-
chodne '51, jak i†coraz
bardziej popularne
uk³ady zintegrowane
z†interfejsem CAN (ang.
Control Area Network).
Piotr Zbysiński, AVT

Oprogramowanie DA-
vE jest dostÍpne na
p³ytach CD-ROM. Moø-
na je zdobyÊ (bezp³at-
nie) poprzez Internet,
pod adresem:
www.sci.siemens.com/

DAvE.html.
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