MSP&Energia

15.11.2014

1/8

Procesory MSP
MSP430 – rodzina mikrokontrolerów o bardzo małym poborze mocy zaprojektowana i produkowana
przez firmę Texas Instruments.
Energooszczędność:
 5 (do 7) trybów pracy (LPM0-LPM4)
 w trybie aktywnym (Active Mode) pobór prądu około 250 µA/MIPS /120 µA/MHz @ 2.2V
 w trybie uśpienia (Standby Mode-LPM3) pobór prądu około 0.7µA @ 2.2V
 w trybie podtrzymania RAMu (LPM4) pobór prądu poniżej 100nA @ 2.2V
 możliwość powrotu do trybu aktywnego (start zegara) w czasie mniejszym niż 6 (2) us (DCO),
minimum poniżej 1us
 zasilanie od 1,8 V do 3,6 V sprawia to że układ może działać na jednej baterii do 10 lat

Architektura:
 typu RISC 16-bitowa zgodna z architekturą Von Neumana.
 Szyna adresowa (MAB - memory address bus)
 Szyna danych (MDB - memory data bus)
 prędkość od 8 do 16 MIPS (w zależności od układu)
 16 rejestrów z czego 12 jest ogólnego przeznaczenia
 instrukcje operujące na rejestrach są wykonywane w ciągu jednego taktu zegara
 architektura jest dostosowana do programowania w C, C++ oraz asemblerze
 w asemblerze zdefiniowano zaledwie 27 instrukcji i 7 trybów adresowania
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Peryferia (występują zależnie od wersji):
 wbudowany watchdog,
 Timer_A, Timer_B (16 bit, z różną liczbą rejestrów )
 DMA
 2 x USART
 sterownik intefejsów SPI i I²C
 sterownik LCD
 czujnik temperatury
 komparator analogowy
 Przetwornik analogowo-cyfrowy ADC10/12/16 bitów, 24-bit Sigma Delta
 Przetwornik cyfrowo-analogowy DAC12 bitów
 sterownik zasilania Supply Voltage Supervisor (SVR)




Brown-Out Reset
Capacitive Touch I/O ports
Real-Time Clock

Mikrokontrolery mogą być również wyposażone zamiast pamięci Flash i RAM w nieulotną pamięć
FRAM o szybkim dostępie i małym poborze prądu (np. seria MSP430FRxxxx). Pamięć FRAM może
być dowolnie podzielona, w zależności od potrzeby, na pamięć RAM i pamięć programu.
Pozostałe cechy:
Ponad 400 układów mikroprocesorowych.
Układy są dostępne w różnych obudowach i z różną liczbą wyprowadzeń.
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Rys. xx Rozmieszczenie wyprowadzeń procesora [xx]
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Rys.2 Transmisja pomiarów temperatury
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Rys. 4 Pierwsze okno środowiska Energia

Rys. 5 Wybór portu komunikacyjnego

Rys. 6 Wybór zestawu LanuchPad

Rys. 7 Wybór projektu przykładowego

15.11.2014

7/8

MSP&Energia

15.11.2014

8/8

Rys. 8 Okno projektu Blink.
Ikony na pasku narzędzi służą do wykonywania podstawowych operacji:
Verify/Compile – Wykonaj kompilację projektu i sprawdź błędy. Tą samą operację można
wywołać z menu Sketch → Verify/Compile.
Upload – Wykonaj kompilację projektu i załadowanie (upload) kodu do dołączonego modułu
sprzętowego. Moduł sprzętowy jest resetowany i kod jest ładowany. Następnie sygnalizowane jest
powodzenie operacji lub podawany jest rodzaj błędu.
New – Utwórz nowy projekt (sketch)
Open – Otwierana jest lista aktywnych projektów. Po wybraniu projektu jest on ładowany do
bieżącego okna.
Save – Zapisz bieżący projekt.
Serial Monitor – Otwórz okno komunikacji szeregowej dotyczącej wybranego wcześniej portu
VCOM. Tą samą operację można wywołać z menu Tools → Serial Monitor.
Poniżej paska narzędzi znajduje się duże okno edycji. Dalej znajduje się czerwony pasek stanu. Na
nim wyświetlane są aktualne informacje np. o pomyślnym zakończeniu kompilacji („Done
compiling”).
Kolejne okno debugowania zwiera informacje dotyczące wykonywanych operacji. Po zakończeniu
kompilacji pokazywany jest rozmiar wygenerowanego kodu i rozmiar dostępnej pamięci. Informacje o
błędach wyświetlane są w kolorze czerwonym.
Na samym dole znajduje się pasek stanu dołączonego sprzętu na którym wyświetlana jest nazwa
modułu sprzętowego i nazwa udostępnionego portu komunikacyjnego.

