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mÛw, 8†diod LED do wykorzystania
przez uøytkownika, 4†przyciski do
wykorzystania przez uøytkownika,
2†potencjometry s³uø¹ce do ustawia
napiÍÊ na wejúciach multipleksera
analogowego wspÛ³pracuj¹cego
z†przetwornikiem A/C, interfejs

Takøe w†Polsce MSC przyk³ada
szczegÛln¹ uwagÍ do promocji mik-
rokontrolerÛw produkowanych przez
Hitachi, co przejawia siÍ m.in.
wprowadzeniem do krajowej oferty
zestawu H8 Tiny SDK+. ìSercemî
tego zestawu jest 16-bitowy mikro-
kontroler z†rodziny Tiny H8/3664F,
ktÛry wyposaøono w†programowan¹
w†systemie pamiÍÊ Flash. W†otocze-
niu tego uk³adu znajduj¹ siÍ m.in.:
alfanumeryczny, podúwietlany wy-
úwietlacz LCD 2†x†16 znakÛw, inter-
fejs RS232 z†konwerterem pozio-
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Firma MSC jest europejskim promotorem mikrokontrolerÛw
firmy Hitachi. OprÛcz dzia³aÒ czysto handlowych
inøynierowie MSC opracowuj¹ takøe niebanalne zestawy
ewaluacyjne, z†ktÛrych jeden przedstawiamy
w†artykule.

Mikrokontroler H8/3664F w skrócie:
✦ rdzeń H8/300H,
✦ maksymalna częstotliwość taktowania: 16 MHz,
✦ pojemność pamięci Flash: 32 kB,
✦ pojemność pamięci RAM: 2 kB,
✦ pojemność wbudowanej pamięci EEPROM:

512 B,
✦ wbudowane porty komunikacyjne: SCI i I2C,
✦ wbudowane dwa 8−bitowe timery,
✦ wbudowany 10−bitowy przetwornik A/C z 8−

kanałowym multiplekserem analogowym,
✦ 37 uniwersalnych linii I/O,
✦ wbudowany interfejs OnChipDebug.
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Zestaw prezentowany w artykule udostêpni³a
redakcji firma MSC Polska Sp. z o.o. tel.: (32)
330 54 50 mail: Gliwice@msc-ge.com, http:
www.msc-ge.com.

Dodatkowe informacje s¹ dostêpne w Inter-
necie:
- CodeLines: http://www.hmse.com/products/

codelines/index.htm,
- Flash Development Toolkit: http://www.hmse.-

com/products/fdt/index.htm),
- mikrokontrolery H8 Tiny: http://www.hitachi-

eu.com/hel/ecg/products/micro/8_16bit/
h8300h_tiny/index.html,

- narzêdzia wspomagaj¹ce projektowanie:
www.hmse.com.

Dodatkowe informacje

umoøliwiaj¹cy do³¹czenie klawiatury
PS2, a†takøe stabilizator napiÍcia za-
silaj¹cego. Na z³¹cza wyprowadzono
wszystkie linie I/O, magistralÍ I2C
i†wyjúcia przetwornikÛw C/A.
Jak widaÊ, sprzÍtowa strona zesta-

wu zosta³a dobrze pomyúlana, ale
rÛwnie duø¹ atrakcj¹ jest oprogramo-
wanie do³¹czone do zestawu. W†je-
go sk³ad wchodz¹:
- Hitachi Embedded Workbench, czyli
pe³na wersja kompilatora C/C++ dla
mikrokontrolerÛw H8 Tiny, a†takøe
asembler, linker i†generator bibliotek,

- FDT (Flash Development Toolkit)-
shareware'owy program do progra-
mowania ISP (rys. 1) pamiÍci pro-
gramu w†mikrokontrolerach produ-
kowanych przez firmÍ Hitachi
(szczegÛ³y: http://www.hmse.com/
products/fdt/index.htm),

- CodeLines - generator aplikacji
(rys. 2) dla mikrokontrolerÛw pro-
dukowanych przez firmÍ Hitachi,
dziÍki ktÛremu obs³uga wyúwietla-

czy LED i†LCD (takøe alfanume-
rycznych), klawiatur, przetworni-
kÛw A/C i†C/A, pamiÍci EEPROM
i†Flash, a†takøe portÛw szerego-
wych jest znacznie uproszczona
(szczegÛ³y: http://www.hmse.com/
products/codelines/index.htm).
Dwa ostatnie z†wymienionych pro-

gramy s¹ dostÍpne bezp³atnie na
stronie www.hmse.com.
Producent zestawu zadba³ o†dostar-

czenie jego uøytkownikom dob-

Rys. 1
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rej jakoúci programÛw przyk³adowych,
ktÛre doskonale ilustruj¹ moøliwoúci
mikrokontrolera H8/3664F. S¹ wúrÛd
nich przyk³ady obs³ugi klawiatury PC,
wyúwietlaczy LED i†LCD, przetworni-
ka A/C, a†takøe - bardzo przydatny
w†praktyce - obs³ugi UART-a. Jest to

interesuj¹cy przyk³ad, kiedy to firma
zajmuj¹ca siÍ dystrybucj¹ (miÍdzy in-
nymi) mikrokontrolerÛw przygotowa³a
dla swoich klientÛw zestaw o†moøli-
woúciach przewyøszaj¹cych opracowa-
nia producenta. Nam zestaw siÍ bar-
dzo podoba³ i†z†czystym sumieniem
polecamy go projektantom zaintereso-
wanym poznaniem nowoczesnych
mikrokontrolerÛw H8 Tiny.
Andrzej Gawryluk, AVT

Zestaw prezentowany
w artykule jest jednym

z pierwszych znanych nam
przykładów, kiedy to firma
dystrybucyjna przygotowała
dla swoich klientów zestaw
ewaluacyjny i to o możliwoś−

ciach przewyższających
opracowania producenta.


