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Podstawowym narzÍdziem przeciÍtnego
projektanta systemÛw mikroprocesorowych
jest kompilator assemblera oraz programator
umoøliwiaj¹cy zapisanie pamiÍci programu
docelowego mikrokontrolera. Nieco bardziej
zasobni konstruktorzy mog¹ pokusiÊ siÍ
o†zakup kompilatorÛw jÍzykÛw wyøszego

poziomu (g³Ûwnie
C) oraz symulato-
rÛw programo-
wych. Szczytem
marzeÒ wiÍkszoú-
ci projektantÛw
jest posiadanie
symulatora sprzÍ-

towego, ktÛry umoøliwia obserwacjÍ reakcji
procesora na pobudzenia zewnÍtrzne, bez-
poúrednio w†projektowanym uk³adzie. Za-
kup kompletnego wyposaøenia jest niezwyk-
le kosztowny, czÍsto przekracza moøliwoúci
profesjonalnych laboratoriÛw.
Zaprzeczeniem tego twierdzenia jest naj-

nowsza propozycja Motoroli - otÛø za ok.
200z³ oferuje ona zestaw typu Starter Kit,
ktÛry zawiera wszystkie elementy niezbÍd-
ne aby rozpocz¹Ê pracÍ z†procesorami
68HC(7)05J1A firmy Motorola.
W†sk³ad zestawu wchodz¹:

- prosty w†obs³udze i†³atwo konfigurowal-
ny shell ìRapidî, ktÛry umoøliwia bez-
problemowy transfer danych pomiÍdzy
poszczegÛlnymi programami uøywanymi
przez uøytkownika (rys.1);

- kompilator assemblera CASM (wersja dla
procesorÛw HC05J1A), wywo³ywany bez-
poúrednio z†DOS-a lub z†poziomu shella
ìRapidî;

- s ymula t o r prog r amowy proce so r a
HC05J1A, ktÛry takøe moøe byÊ wywo³y-
wany z†DOS-a lub z†poziomu shella
(rys.2);

- p³ytka programatora - emulatora sprzÍto-
wego. Na p³ytce znajduje siÍ mikrokon-
troler HC05C9A z†wpisanym programem

obs³ugi programatora i†emulatora, ktÛry
nosi nazwÍ JICSBOOT. Mikrokontroler
wspÛ³pracuje z†komputerem nadrzÍdnym
poprzez z³¹cze szeregowe RS232. W†p³yt-
kÍ wlutowane s¹ dwie podstawki DIL 20.
Jedna z†nich s³uøy do zainstalowania pro-
gramowanego procesora, druga umoøliwia
pod³¹czenie kabla emulacyjnego, ktÛrego
drugi koniec naleøy w³¹czyÊ do urucha-
mianego urz¹dzenia. Kabel ten takøe
wchodzi w†sk³ad Starter Kitu;

- dokumentacja w†postaci czterech ksi¹øek.
WúrÛd nich znajduje siÍ niezwykle inte-
resuj¹ca (zw³aszcza dla pocz¹tkuj¹cych)
pozycja pt. ìUnderstanding Small MCU'sî,
ktÛra stanowi kompendium podstawowej
wiedzy z†zakresu mikrokontrolerÛw. Po-
zosta³e ksi¹øki to: instrukcja obs³ugi ze-
stawu, dokumentacja programu Rapid oraz
pe ³na nota ka ta logowa proceso ra
68HC705J1A;

- noty aplikacyjne, ktÛre u³atwiaj¹ pozna-
nie zalecanych przez projektantÛw Moto-
roli sposobÛw do³¹czania typowych urz¹-
dzeÒ zewnÍtrznych (klawiatury, pamiÍci
EEPROM, obs³uga portu szeregowego);

- kabel RS232 (9/9 pin) wraz przelotk¹
umoøliwiaj¹c¹ pod³¹czenie kabla do
gniazda 25-stykowego;

- zasilacz sieciowy;
- p³yta CD-ROM z†szeregiem not aplikacyj-
nych i†katalogÛw (w postaci plikÛw *.pdf,
*.htm oraz szeregu programÛw demons-
tracyjnych). Na p³ycie znajduje siÍ takøe
program demonstracyjny przybliøaj¹cy
moøliwoúci i†obszary zastosowaÒ proce-
sorÛw HC05/08 i†11;

- prÛbka uk³adu HC05 w†wersji EPROM
z†okienkiem.
OprÛcz wymienionych elementÛw w†ze-

stawie znajduje siÍ takøe dyskietka z†de-
monstracyjn¹ wersj¹ kompilatora C†firmy
Byte Craft, ktÛra wspÛ³pracuje z†shellem
ìRapidî.

Najnowsza propozycja Motoroli −
tak dużo, za tak niewiele

Procesory firmy Motorola s¹
stosunkowo ma³o popularne na
naszym rynku, co doskonale
widaÊ takøe po projektach

publikowanych w†EP. DziÍki
najnowszej propozycji Motoroli

sytuacja ta moøe ulec radykalnej
zmianie.

Dlaczego? Motorola poczyni³a
niezwykle duøy krok w†stronÍ

konstruktorÛw pragn¹cych
stosowaÊ mikrokontrolery,

przygotowuj¹c bardzo atrakcyjny
zestaw uruchomieniowy dla

najprostszych procesorÛw rodziny
HC05.

Jeszcze nigdy tak dobre
narzÍdzie nie by³o osi¹galne za

tak przystÍpn¹ cenÍ...

Podstawowe możliwości i właściwości
zestawu HC05JICSE
✓ możliwość kompilacji programów assemblerowych;
✓ możliwość emulacji procesorów 68HC705J1A;
✓ możliwość programowania procesorów

68HC705J1A;
✓ współpraca modułu sprzętowego z debuggerem−sy−

mulatorem programowym poprzez złącze szerego−
we.



S  P  R  Z  Ę  T

Elektronika Praktyczna 3/9722

Projektanci oprogramowania przyjÍli za-
sadÍ zapewnienia maksymalnej uniwersal-
noúci dostarczonego oprogramowania, dziÍ-
ki czemu moøliwe jest wywo³ywanie z†po-
ziomu ìRapidaî wybranych przez uøytkow-
nika kompilatorÛw z†dowolnie zadanymi pa-
rametrami. WybÛr odpowiednich nastaw
i†parametrÛw ìRapidaî u³atwia prosty pro-
gram konfiguracyjny. NiezbÍdne do popra-
wnej pracy úrodowisko (tzn. shell, kompi-
lator i†debugger) zajmuje po instalacji ok.
600kB miejsca, dziÍki czemu moøliwa jest
jego praca bez twardego dysku. DziÍki wy-
korzystaniu przez programistÛw znakowego
trybu pracy karty graficznej moøliwe jest
uruchomienie ìRapidaî nawet na karcie Her-
cules, chociaø znacznie lepsze efekty moøna
osi¹gn¹Ê wykorzystuj¹c dowoln¹ kolorow¹
kartÍ graficzn¹ i†odpowiedni do niej moni-
tor, poniewaø niektÛre atrybuty tekstu za-
znaczane s¹ kolorami.
ZarÛwno instalacja oprogramowania, jak

i†jego konfiguracja i†pod³¹czenie emulatora
sprzÍtowego nie sprawia øadnej trudnoúci.
W†razie k³opotÛw moøna skorzystaÊ z†dos-
konale opracowanego przewodnika po b³Í-
dach, ktÛry u³atwi rozpoznanie przyczyny
niepoprawnego dzia³ania uk³adu.
Ogromn¹ zalet¹ debuggera jest moøliwoúÊ

pracy samodzielnej (bez p³ytki emulatora),
jako programowego symulatora lub w†trybie
podgl¹du procesora emuluj¹cego. Oprogra-
mowanie samoczynnie wykrywa fakt do³¹-
czenia do portu szeregowego p³ytki emula-

tora i†automatycznie prze³¹cza siÍ w†îúle-
dz¹cyî tryb pracy.
Jak wspomniano na pocz¹tku artyku³u

zestaw JICSE opracowany zosta³ z†myúl¹
o†procesorach 68HC705J1A. Jest to jeden
z†najprostszych procesorÛw rodziny HC05.
W†jego wnÍtrzu zintegrowano:
- 1240 bajtÛw pamiÍci programu (EPROM
lub EPROM OTP;

Wymagania sprzętowe zestawu HC05JICSE
✓ dowolny komputer PC;
✓ dowolna karta graficzna (program sterujący pracuje

w trybie znakowym), zalecany monitor kolorowy;
✓ wolna pamięć 520kB;
✓ jeden port szeregowy RS232 (COM1);
✓ ok. 2MB wolnego miejsca na dysku twardym;
✓ napęd dyskietek 1.44MB.

Rys.2.Rys.1.

- 64B pamiÍci RAM (w tym obszarze zna-
jduj¹ siÍ takøe rejestry specjalne, wyko-
rzystywane do wspÛ³pracy z†otoczeniem
i†do konfiguracji procesora);

- 15-bitowy timer z†moøliwoúci¹ konfigura-
cji trybu pracy;

- watchdog z†detekcj¹ skoku pod niedozwo-
lony adres;

- konfigurowalny oscylator wzorcowy;
- uk³ad obs³ugi przerwaÒ;
- 14 linii portÛw I/O (4 o†podwyøszonej
obci¹øalnoúci pr¹dowej);

- uk³ad oszczÍdzania energii (zatrzymanie
procesora STOP lub HALT).
WewnÍtrzna struktura procesora jest bar-

dzo przejrzysta - obok akumulatora, rejestru
znacznikÛw (5 flag), licznika stosu jest on
wyposaøony w†jeden rejestr indeksowy, ktÛ-
ry u³atwia m.in. operowanie wiÍkszymi blo-
kami danych.

Jest to wiÍc bardzo prosty i†przez to
³atwy w†stosowaniu procesor, a†dodatko-
w¹ jego zalet¹ jest bardzo bogata lista
instrukcji (wystÍpuje w†niej nawet mno-
øenie dwÛch bajtÛw). Pomimo 'anty-
RISC-owej' architektury procesor jest
doúÊ szybki - przy maksymalnej czÍs-
totliwoúci zegarowej (Motorola gwaran-
tuje poprawn¹ pracÍ procesora przy ze-
garze zewnÍtrznym 4.2MHz, lecz

w†praktyce pracuje on poprawnie
takøe przy czÍstotliwoúci 6MHz)

cykl maszynowy trwa zaled-
wie 476ns. WiÍkszoúÊ
instrukcji wykonywa-
na jest w†3..5 tak-
tach, dziÍki czemu
nawet doúÊ z³oøone
programy wykony-
wane s¹ bardzo szy-

bko.
Procesor HC05J1A za-

mkniÍty jest w†obudowie
DIP20 (lub SOIC20). Moøe byÊ

on zasilany napiÍciem z†zakresu
3.3..5V, co umoøliwia stosowanie

go takøe w†aplikacjach wymagaj¹cych
zasilania bateryjnego lub akumulatoro-

wego.
Piotr Zbysiński, AVT

Opisany zestaw otrzymaliúmy od Motoroli-
Polska.
ìSupermanî, ktÛrego zdjÍcie zamieúciliú-

my w†artykule jest symbolem kampanii re-
klamowej prezentowanego zestawu.
Zestaw opisany w†artykule jest dostÍpny

u†krajowych dystrybutorÛw Motoroli:
- Elbatex, tel. (0-22) 625-48-77
- Macropol, tel. (0-22) 22-43-37


