S P R Z Ę T

Czarne chmury nad HC05?
Starter kit dla procesorów ST72
Konkurencja na rynku
mikrokontrolerÛw
jednouk³adowych jest
niezwykle silna.
Producenci tych
uk³adÛw siÍgaj¹ po
coraz bardziej
szataÒskie pomys³y,
ktÛrych podstawowym
celem jest
przechytrzenie
konkurencji.
O†tym, w†jak sprytny
sposÛb zamierza
zawojowaÊ rynek
STMicroelectronics piszemy
w†artykule.
Do niedawna niekwestionowanym liderem rynku mikrokontrolerÛw by³a Motorola. B³Ídna polityka marketingowa
spowodowa³a czÍúciowy odp³yw klientÛw, ktÛrych znaczn¹ czÍúÊ przej¹³ Microchip. O†ile Microchip podj¹³ z†Motorol¹ walkÍ tworz¹c od podstaw zupe³nie
nowe rodziny uk³adÛw, o†tyle STMicroelectronics postanowi³ wykorzystaÊ dotychczasowe przyzwyczajenia projektantÛw, oferuj¹c dodatkowo w†swoich najnowszych uk³adach znacznie bogatsze peryferia. W†ten sposÛb pojawi³y siÍ na
úwiecie mikrokontrolery rodziny ST72,
ktÛre - bez cienia przesady - s¹ bardzo
groünym konkurentem dla rodziny HC05
Motoroli.

Dlaczego groüne?
Jak wspomnia³em wczeúniej, projektanci rodziny ST72 postanowili wykorzystaÊ
w†walce o†rynek ludzkie przyzwyczajenia, ktÛre s¹ bez w¹tpienia jednym z†najsilniejszych elementÛw motywuj¹cym postÍpowanie ludzi. W†ten sposÛb ST72 zosta³ wyposaøony w†listÍ rozkazÛw niemal
identyczn¹ funkcjonalnie z†list¹ rozkaList. 1.

List. 2.

6805/

label:

label1
etiq

st7/
#include “2500adcb.h”
segment byte at 0 ‘test’
ASCII
“hello”
BLKB
20
BYTE
10
nop
nop
wait
adc
128
add
12
and
2
tax
txa
wait
end

Elektronika Praktyczna 8/99

label:

label1
etiq

#include “2500adcb.h”
segment byte at 0 ‘test’
ASCII
“hello”
BLKB
20
BYTE
10
NOP
NOP
WFI
ADC
A,128
ADD
A,12
AND
A,2
LD
X,A
LD
A,X
WFI
end

zÛw rodziny HC05! Co wiÍcej, øeby u³atwiÊ porzucenie procesorÛw Motoroli
praktycznie bez nak³adu dodatkowej pracy programiúci firmy STMicroelectronics
opracowali konwerter kodu asemblera
HC05 na kod ST72. Widok okna dzia³aj¹cego programu znajduje siÍ na rys. 1.
KrÛtkie listingi (list. 1 i†list. 2) pokazuj¹
skalÍ trudnoúci podczas ìprzesiadaniaî
siÍ z†HC05 na ST72. Na list. 1†znajduje
siÍ przyk³adowy program napisany mnemonikami Motoroli, a†na list. 2†jego odpowiednik w†asemblerze ST72.
Kolejnym atutem rodziny ST72 jest
doskona³e wyposaøenie w†peryferia. OprÛcz typowych dla tego typu procesorÛw
elementÛw: timerÛw, modu³Ûw PWM,
watchdoga, szeregowych interfejsÛw
UART w†ST72 dostÍpne s¹ takøe interfejsy SPI, I2C, CAN-bus, wbudowana pamiÍÊ EEPROM, przetworniki A/C i†C/A,
nie lada argumentem ìzaî jest takøe duøa pojemnoúÊ pamiÍci programu - do
32kB.

Rys. 1.
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i†procesorÛw (rys. 2),
- dwa mikroprocesory z†pamiÍci¹ EPROM
ST72E251G2 (w budowach z†okienkiem),
- ksi¹økowa dokumentacja zestawu oraz
skrÛcone karty katalogowe procesorÛw,
- zasilacz sieciowy.
Podstawowymi narzÍdziami programowymi dostarczanymi w†zestawie jest
asembler i†linker (obydwa DOS-owe)
oraz windowsowy symulator WGDB7
(rys. 3), ktÛry jest odpowiednikiem znanego uøytkownikom procesorÛw ST62
symulatora WGDB6. Ostatnim elementem narzÍdziowego ì³aÒcuchaî jest EPROMER (rys. 4), czyli program umoøliwiaj¹cy programowanie wszystkich
dostÍpnych obszarÛw pamiÍci procesorÛw oraz szereg innych operacji na
nich.
Pos³ugiwanie siÍ narzÍdziami udostÍpnionymi przez STMicroelectronics jest
stosunkowo proste, szczegÛlnie dla osÛb
wczeúniej korzystaj¹cych z†innego ìmikroprocesorowegoî oprogramowania tej firmy.
Podobnie jak w†przypadku innych zestawÛw tego typu przygotowywanych
przez STMicroelectronics razi nieco wolne tempo ewolucji programÛw z†wersji
DOSowych do wersji dla Windows.
W†pewnym stopniu moøna je usprawiedliwiÊ atrakcyjn¹ cen¹ zestawÛw.
Piotr Zbysiński, AVT

Rys. 2.

Zestaw ST7MDT1-KIT otrzymaliúmy od
polskiego biura firmy STMicroelectronics,
tel. (0-22) 622-05-61.
Przegl¹dow¹ informacjÍ o†rodzinie
ST72 oraz skrÛcony opis zestawÛw
ST7MDTx-KIT znajdziecie w†Internecie
pod adresem: www.ep.com.pl/ftp/other.htm.
Rys. 3.
W†sumie, jeøeli na dok³adkÍ wzi¹Ê pod
uwagÍ cenÍ, ktÛra wed³ug zapewnieÒ producenta ma byÊ niska rodzina ST72 moøe
podbiÊ rynek. Ale jest to problem specjalistÛw od marketingu, my skupimy siÍ
na elektronice.

Starter Kit
STMicroelectronics przyzwyczai³ juø
swoich klientÛw do wysokiej jakoúci zestawÛw uruchomieniowych. Oferta przygotowana dla ST72 nie odbiega od dotychczasowego, wysokiego poziomu.
W†sk³ad zestawu ST7MDT1-KIT wchodz¹
wszystkie elementy niezbÍdne do natychmiastowego rozpoczÍcia pracy, s¹ to:
- p³ytka programatora z†podstawk¹
SDIP32,
- p³yta CD-ROM z†oprogramowaniem narzÍdziowym, kartami katalogowymi
procesorÛw oraz zdjÍciami zestawÛw
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Rys. 4.
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