P O D Z E S P O Ł Y

RISC-owe kontrolery firmy XEMICS to
wymarzone podzespo³y dla konstruktorÛw
zajmuj¹cych siÍ projektowaniem systemÛw
akwizycji danych. Maj¹c do dyspozycji
uk³ady XE88LC01...06 reprezentuj¹ce rodzinÍ
XE8000 moøna stawaÊ wobec
najtrudniejszych - energetycznie
i†wydajnoúciowo - wyzwaÒ. Okazuje siÍ, øe
na problemy, z†ktÛrymi nie moøna sobie
poradziÊ od d³uøszego czasu jest bardzo
prosta metoda. Niemal gotowe rozwi¹zania
leø¹ w†zasiÍgu rÍki! Wystarczy siÍgn¹Ê!
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W†muzyce od pewnego
czasu zapanowa³a moda na
koncerty unplugged, czyli
w†wolnym t³umaczeniu bez
pr¹du. S³yszymy prawdziwe brzmienia instrumentÛw akustycznych. Prawdziwa rozkosz dla ucha.
Ciekawe, czy kiedyú nadejd¹ czasy, øe elektronika
bÍdzie potrafi³a rÛwnieø
obyÊ siÍ bez pr¹du? To
doúÊ przewrotne pytanie,
bo przecieø opiera siÍ ona
w³aúnie na zjawisku przep³ywu pr¹du. Faktem jest
jednak, øe od czasÛw pierwszych konstrukcji elektronicznych istnieje ci¹g³a
tendencja do systematycznego obniøania napiÍÊ zasilaj¹cych, a†co za tym
idzie i†ograniczaniu poboru
pr¹du. Bezsporn¹ zalet¹
tych d¹øeÒ jest obniøanie
mocy pobieranej z†zasilania, a†w†konsekwencji obniøanie kosztÛw eksploatacji urz¹dzeÒ oraz minimalizacjÍ emisji zak³ÛceÒ.
Firma XEMICS wziÍ³a
sobie za punkt honoru, by
jej wyroby osi¹ga³y pod
tym wzglÍdem parametry
bliskie granic moøliwoúci.
Faktycznie, gdy siÍ im
przyjrzeÊ mog¹ zapieraÊ
dech w†piersi nawet osobom maj¹cym na co dzieÒ
do czynienia z†najnowoczeúniejszymi produktami.
Popatrzmy zatem na tab. 1
- zestawiono w†niej waøniejsze dane mikrokontrolerÛw rodziny XE8000. S¹
to
uk³ady
wykonane
w†technologii CMOS, posiadaj¹ 8-bitowe rejestry
wewnÍtrzne i†magistralÍ
danych oraz 22-bitowe s³owo rozkazu. Stanowi¹
w³asne opracowanie Xemics a. Uk³ady te nie s¹
kompatybilne z†øadn¹ z†po-

pularnych rodzin mikrokontrolerÛw jak np. MCS51, AVR, PIC, czy HC05/
08. Charakteryzuj¹ siÍ one
moøliwoúci¹ pracy przy ultraniskim napiÍciu zasilaj¹cym. Nadaj¹ siÍ wiÍc idealnie do urz¹dzeÒ zasilanych bateryjnie. Wszystkie
rozkazy spoúrÛd 35 dostÍpnych, w³¹cznie z†mnoøeniem 8*8 bitÛw i†skokami
warunkowymi s¹ wykonywane w†jednym cyklu zegara. Mamy wiÍc do czynienia z†klasycznym procesorem RISC. Jego moc obliczeniowa osi¹ga wartoúÊ
4†MIPS przy czÍstotliwoúci
zegara 4†MHz. Wykonywanie programu odbywa siÍ
w†trybie 3-poziomowego
przetwarzania potokowego.
Schemat blokowy rdzenia
jest przedstawiony na
rys.†1. Na uwagÍ zas³uguje umieszczenie akumulatora a bezpoúrednio na wyjúciu jednostki arytmetyczno-logicznej (Arithmetic
Logic Unit). Jest to rozwi¹zanie nietypowe dla klasycznych procesorÛw 8-bitowych oraz innych procesorÛw RISC. DziÍki temu
ostatni wynik obliczony
przez ALU moøe byÊ bezpoúrednio uøyty w†nastÍpnej operacji. Akumulator a
jest przy tym dla programisty widoczny w†banku
rejestrÛw. Wskaünik przepe³nienia V oraz wydzielone instrukcje arytmetyczne
znacznie wspomagaj¹ obliczenia na liczbach w†reprezentacji U2 (uzupe³nienie
do dwÛch). Na liúcie rozkazÛw mikrokontrolerÛw
XE8000 figuruj¹ dwa doúÊ
nietypowe
polecenia:
CMVD i†CMVS. S¹ to rozkazy warunkowego przesuniÍcia. Ich przydatnoúÊ
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Tab. 1. Zestawienie parametrów mikrokontrolerów rodziny XE8000
Napięcie
Pamięć
zasilające Programu Programu Danych
(kB)
(ksłów)
(B)

LP RAM
(B)

Programo−
wany oscy−
lator RC

XE88LC01
2,4...5,5
22
8
512
8
XE88LC02* 1,2/2,4...5,5
22
8
1024
8
XE88LC03
2,4...5,5
22
8
512
8
XE88LC05
2,4...5,5
22
8
512
8
XE88LC06* 1,2 /2,4...5,5
22
8
512
8
Objaśnienia:
LP − Low power
UA − Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART)
UAS − Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART) + interfejs SPI
CC − licznik z funkcjami Capture/Compare
+ − funkcja dostępna
* − planowane wdrożenie
− funkcja dostępna tylko w wersji z ROM

uwidacznia siÍ podczas
operacji wyszukiwania ekstremÛw w†tablicach danych.
Cech¹ wyrÛøniaj¹c¹ omawiane mikrokontrolery jest
znikomy pobÛr pr¹du zasilaj¹cego, wynosz¹cy 300†µA
przy czÍstotliwoúci zegara
1†MHz (w wersji z†pamiÍci¹
MTP - Multiple Time Programmable) i†10†µA przy
32†kHz (minimalna czÍstotliwoúÊ oscylatora). W†trybie uúpienia mikrokontroler czerpie ze ürÛd³a zasilania pr¹d o†natÍøeniu zaledwie 100\íf1A. Jak widaÊ czÍstotliwoúÊ taktowania procesora ma silny

Rys. 1
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wp³yw na pobÛr pr¹du, co
jest zjawiskiem normalnym. Do synchronizacji
pracy
mikrokontrolera
przewidziano wewnÍtrzny
oscylator RC, nie wymagaj¹cy øadnych elementÛw
zewnÍtrznych. Jest to jednak okupione stosunkowo
ma³¹ jego dok³adnoúci¹
(ok. 2%). Moøna wprawdzie do³¹czyÊ zewnÍtrzny
rezonator kwarcowy o†czÍstotliwoúci 32 kHz, ale takie rozwi¹zanie nie zadowoli z†pewnoúci¹ wielu
uøytkownikÛw. W†aplikacjach wymagaj¹cych dok³adniejszych pomiarÛw
czasu jest konieczne stoso-

+
+
+
+
+

Rezo−
nator
32 kHz

+
+
+
+
+

Urządzenia peryferyjne
Moc obli−
Porty
Detekcja
czeniowa we/wy
poziomu
(MIPS)
napięcia

2
7/3
2
2
7/3

24
32... 60
12...24
24
12...24

wanie zewnÍtrznych rezonatorÛw kwarcowych.

Bogate wnÍtrze
Bogactwo
interfejsÛw
(i†ich parametry), w†jakie
wyposaøono mikrokontrolery XE8000 umoøliwiaj¹ realizacjÍ nawet najbardziej
z³oøonych aplikacji. SzczegÛlnie zainteresowani tymi
wyrobami powinni wiÍc
byÊ projektanci rÛønorodnych systemÛw pomiarowych, systemÛw akwizycji
danych, rejestratorÛw itp.
Przed przyst¹pieniem do
prac konstrukcyjnych warto dok³adnie zapoznaÊ siÍ
z†danymi technicznymi poszczegÛlnych modeli mikrokontrolerÛw, gdyø rÛøni¹
siÍ one pomiÍdzy sob¹ wybranymi cechami (tab. 1).
W†niniejszym artykule zostan¹ opisane bez podzia³u
na typy.
Dla mikrokontrolera pocz¹tek pracy to pewne zerowanie. Uk³ad zerowania
wbudowany w†prezentowane mikrokontrolery zaprojektowano doúÊ nietypowo.
Przewidziano mianowicie
moøliwoúÊ kombinacji sygna³u zeruj¹cego z†sygna³ami wystÍpuj¹cymi na portach I/O. W†pierwszej
chwili nawet trudno znaleüÊ praktyczne zastosowanie takiego rozwi¹zania,
ale widocznie istnieje skoro zosta³o uwzglÍdnione
w†konstrukcji. Gdy juø
mikrokontroler szczÍúliwie
rozpocznie pracÍ, z†pewnoúci¹ bÍdzie wykorzystywany do przetwarzania
analogowo-cyfrowego b¹dü
cyfrowo-analogowego. 8i†16-bitowe przetworniki C/
A mog¹ byÊ skonfigurowane dziÍki wbudowanemu
specjalnemu buforowi do
pracy z†wyjúciem pr¹do-
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wym lub napiÍciowym.
Dzia³aj¹ w†pe³nym zakresie
napiÍcia zasilaj¹cego (railto-rail). Przetwornik A/C
(16 + 10 bitÛw) wyposaøono we wzmacniacz o†programowanym wzmocnieniu
w†zakresie od 0,5 do
1000†V/V i†programowanym offsecie. Nadaje siÍ
wiÍc idealnie do wspÛ³pracy z†rÛønorodnymi czujnikami wymagaj¹cymi zarÛwno wejúcia symetrycznego
(np. popularne bipolarne
czujniki ciúnienia, przyspieszenia itp.), jak i†niesymetrycznego (np. czujniki
tensometryczne pracuj¹ce
w†uk³adzie mostkowym).
DobÛr zakresu przetwarzania jest u³atwiony dziÍki
moøliwoúci wyboru jednego z†dwÛch napiÍÊ referencyjnych. Przetworniki mog¹ byÊ obs³ugiwane poprzez przerwania i†zdarzenia, poprzez systematyczne
odczytywanie bitu gotowoúci (pooling). Konwersja
moøe byÊ rÛwnieø inicjowana na øyczenie. Proces
zbierania danych moøe byÊ
prowadzony sprawnie dziÍki wyposaøeniu mikrokontrolera w†cztery 8-bitowe
liczniki/timery. Mog¹ byÊ
one ³¹czone kaskadowo,
pracowaÊ w†trybie capture/
compare, obs³ugiwaÊ 16-bitowy PWM. Zapanowanie
nad wszystkimi blokami
funkcjonalnymi mikrokontrolera, szczegÛlnie w†przypadku rozbudowanych aplikacji
niejednokrotnie
stwarza spore k³opoty programistom. PamiÍtajmy, øe
wiÍkszoúÊ zjawisk nastÍpuje asynchronicznie, czÍsto
z†rÛønymi czÍstotliwoúciami, nie zawsze w†regularnych odstÍpach czasu.
Trudno wiÍc by³oby je oprogramowaÊ bez przemyúla-
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Tab. 1. cd.
Urządzenia peryferyjne
Liczniki− PWM Podwójnie Kom− Zoo− Rozdziel− Sterow−
timery
buforowa− parator ming
czość
nik
ny DAC
LP
ADC
ADC
LCD

XE88LC01
XE88LC02*
XE88LC03
XE88LC05
XE88LC06*

4 CC
4 CC
4 CC
4 CC
4 CC

2
2
2
2
2

4
+

nego systemu przerwaÒ.
W†mikrokontrolerach
XE8000 przewidziano 19poziomowe przerwania od
wiÍkszoúci wewnÍtrznych
peryferiÛw oraz od 8†wejúÊ
zewnÍtrznych.
Ale przerwania to nie
wszystko, chociaø wydaje
siÍ, øe wszystko juø w†tej
dziedzinie wymyúlono.
Mamy wiÍc do dyspozycji
jeszcze tzw. zdarzenia
(events), bÍd¹ce mechanizmem w†pewnym stopniu
nawet lepszym od przerwaÒ. Nie wymagaj¹ odk³adania rejestrÛw na stos,
nie wymagaj¹ specjalnych
procedur obs³ugi (tak jak
w†przypadku przerwaÒ), s¹
bardzo energooszczÍdne.
Zdarzenia s³uø¹ najczÍúciej
do wyprowadzania procesora ze stanu Halt, ale
mog¹ rÛwnieø byÊ przydatne do wykonywania
rozkazu skoku warunkowego - skocz, jeúli wyst¹pi³o
zdarzenie. Pomiar dla samego pomiaru by³by oczywiúcie pozbawiony sensu.
Z†wynikami trzeba coú dalej zrobiÊ. Moøna je na
przyk³ad przedstawiÊ na
wyúwietlaczu. SiÍgaj¹c po
uk³ad XE88LC02 (na razie
pozostaj¹cy
w†planach
produkcyjnych) nie powinno byÊ z†tym problemÛw.
Mikrokontroler ten bÍdzie
wyposaøony w†interfejs
120-segmentowego, multipleksowanego wyúwietlacza LCD, jednakøe gdy
z†niego zrezygnujemy mamy do dyspozycji 32 dodatkowe linie I/O ogÛlnego przeznaczenia. Inn¹
metod¹ zrobienia uøytku
z†uzyskanych danych pomiarowych jest na przyk³ad przes³anie ich do
komputera, gdzie zostan¹
pÛüniej obrobione przez
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+
+

16+10
16+10 120 seg

+

16+10

4

specjalizowane oprogramowanie. Do transmisji przewidziano port szeregowy UART, pozwalaj¹cy na
transfer danych z†szybkoúci¹ od 300 do 115000 bd.

Na zewn¹trz teø nie
jest biednie
Mikrokontroler bez programu, to jak samochÛd
bez benzyny. Moøna zaryzykowaÊ twierdzenie, øe
pisanie i†uruchomienie
programu zajmuje wiÍksz¹
czÍúÊ czasu przeznaczonego na opracowanie aplikacji. Bez sprawnych narzÍdzi proces ten moøe byÊ
wyj¹tkowo nieprzyjemny
i†vice versa - dobre úrodowisko uruchomieniowe, to
po³owa sukcesu programisty. Maj¹c to na uwadze,
producent mikrokontrolerÛw rodziny XE8000 zapewni³ uøytkownikom podstawowe narzÍdzia takie
jak asembler, kompilator
jÍzyka C, linker, librarian,
debugger symboliczny obs³uguj¹cy wersjÍ ürÛd³ow¹
programu. DostÍpna jest
teø dokumentacja techniczna oraz programator i†starter kit. Bardziej wymagaj¹cy uøytkownicy mog¹ rÛwnieø zakupiÊ emulator InCircuit firmy Phyton. Powyøsze narzÍdzia bÍd¹
omÛwione w†odrÍbnym artykule dotycz¹cym zestawu
ewaluacyjnego dla mikrokontrolerÛw XE8000.
Jaros³aw Doliñski
jaroslaw.dolinski@ep.com.pl
Dodatkowe informacje
Artyku³ powsta³ w oparciu o dokumentacjê techniczn¹ firmy Xemics
dostarczan¹ przez krajowego dystrybutora (JM elektronik, tel. (32) 33969-01, www.jm.pl) wraz ze starter
kitem, a tak¿e udostêpniane na stronach http://www.xemics.com.
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