
  

  

New Development System !! 

DST-R8C 

DST-R8C adalah salah satu development system yang dikeluarkan Delta 
Electronic. Development sistem ini dibuat dengan berbasis mikrokontroler R8C/Tiny 
Series yang diproduksi oleh Renesas Technology, Inc. Renesas sendiri adalah produsen 
semikonduktor yang merupakan gabungan dari Mitsubushi dan Hitachi.  

Mikrokontroler R8C/Tiny Series termasuk keluarga M16C, dan mempunyai 
beberapa seri antara lain R8C/10, R8C/11, R8C/12, dll. Masing-masing seri berbeda 
dalam besarnya flash ROM dan jumlah pin I/O. Lebih terperinci mengenai spesifikasi 
masing-masing seri bisa dilihat pada general MCU presentation.pdf.  

Mikrokontroler yang digunakan pada development system DST-R8C adalah 
R5F21134 yang termasuk seri R8C/13 dengan flash ROM sebesar 16 KB dan RAM 
internal sebesar 1 KB. Walaupun kecil ukurannya, Mikrokontroler ini mempunyai banyak 
fitur yang menarik, antara lain: 

♣         Flash ROM dan Internal RAM relatif cukup besar 

♣         Sudah ada ON chip debugger 

♣         Built-in ADC 10 bit sebanyak 12 channel. 

♣         2 buah UART, 1 bisa dipakai pada mode sinkron 

♣         3 Timer 8 bit dan 1 Timer 16 bit (dengan prescaler dan beberapa mode kerja) 

♣         2 buah rangkaian built-in untuk membangkitkan clock 

♣         dll 

Dengan begitu banyaknya fitur yang dimiliki dengan harga yang relatif murah, 
maka sangat rugi bagi para penggemar maupun praktisi mikrokontroler yang tidak 
mencobanya. Dan modul DST-R8C adalah pilihan yang tepat untuk berkenalan, bahkan 
sampai membangun aplikasi dengan  Mikrikontroler R8C/Tiny Series. 

Modul DST-R8C telah didisain dengan fasilitas yang cukup lengkap, antara lain: 



♣         Tersedia 2 konektor untuk LCD, Satu untuk LCD Hitachi, dan satu lagi 
untuk LCD yang lain. Bahkan untuk LCD selain Hitachi, tidak perlu menggunakan kabel 
data, karena LCD bisa langsung dipasang di board DST-R8C 

♣         Tersedia konektor keyboard PS2 

♣         Bisa mode Program dan Run (tinggal melepas atau memasang jumper) 

♣         Bisa digunakan osilator clock internal atau eksternal  (tinggal melepas atau 
memasang jumper). Ketika digunakan osislator internal, maka kaki Xin dan Xout bisa 
dipakai sebagai port I/O 

♣         Konektor I/O kompatibel dengan modul keypad 4x4. 

♣         4 buah saklar push button yang terhubung ke kaki Key Interrupt (KI0..KI3) 

Tata letak komponen DST-R8C bisa dilihat pada gambar 1. 

 
 

Gambar 1 

Tata letak komponen pada modul DST-R8C 

 

 



Software yang diperlukan ada 2: 

1.      C Compiler HEW 

Berupa software IDE untuk membuat dan mengkompilasi program dalam bahasa 
C. Untuk menginstall program ini, jalankanlah file: nc30wav530r02_2_ev.exe dan 
ikutilah semua prosedur instalansi seperti biasa jika kita menginstall aplikasi berbasis 
windows. 

2.      Debugger KD30 

Berupa software untuk memasukkan program C yang telah dikompilasi ke flash 
ROM mikrokontroler dan untuk melakukan proses debug program yang telah diisikan. 
Software ini akan berkomunikasi dengan On-chip debugger yang sudah ada dalam 
mikrokontroler.  Untuk menginstall program ini jalankanlah file: 
KD30V410R1_E_20041203.exe dan ikutilah semua prosedur instalansi seperti biasa jika 
kita menginstall aplikasi berbasis windows. 

Setelah menginstall 2 program tersebut, dan dengan satu modul DST-R8C, kita 
telah siap untuk memulai perkenalan dengan mikrokontroler R8C/Tiny series. 

 

 

Gambar 2 

New Development System: DST-R8C 

   

 

 


