
   43Elektronika Praktyczna 1/2007

S P R Z Ę TS P R Z Ę T

Prezentowane urządzenie ma kon-
strukcję zbliżoną do interfejsu eZ430 
(dla mikrokontrolerów MSP430), któ-
ry opisaliśmy w EP11/2006 w artykule 

ST7Ultralite Primer µRLink
µnarzędzia dla µkontrolerów

Nadchodzi czas tanich (coraz częściej bezpłatnych) 
narzędzi dla projektantów systemów mikroprocesorowych. 

Do bezpłatnych kompilatorów o coraz większych 
możliwościach zdążyliśmy się już przyzwyczaić, od 

niedawna coraz łatwiej dostać (można też tanio kupić) 
coraz bardziej wyrafinowane narzędzia sprzętowe. Jedno z nich 

– dla mikrokontrolerów ST7ULTRALITE firmy STMicroelectronics – 
przedstawiamy w artykule. Takie urządzenia będziemy rozlosowywać 

wśród uczestników konkursu, o którym piszemy na str. 8.

opublikowanym na str. 43. Podobny 
jest także cel wprowadzenia mRLinka 
do sprzedaży: dostarczenie szerokiemu 
gronu odbiorców taniego, przyjaznego 

mRLink jest funkcjonalnym odpowiednikiem RLinka – interfejsu służącego do programowania 
i debugowania pracy mikrokontrolerów z rodzin ST7, uPSD, STR7 oraz STR9 – którego możliwości 

ograniczono do podrodziny ST7ULTRALITE.
Poza debugerem i programatorem zintegrowano w nim także prostą aplikację zbudowaną wokół 

mikrokontrolera ST7LITEUS5.

w obsłudze narzędzia, pozwalającego 
na szybkie i przy tym wygodne wkro-
czenie w „świat” prostych mikrokon-
trolerów – w tym przypadku z rodziny 
ST7Lite.

Zabawa to podstawa…
…zwłaszcza na początku przygody 

z nowymi mikrokontrolerami, z czego 
najwyraźniej zdali sobie sprawę twór-
cy prezentowanego narzędzia. Z te-
go powodu w mRLinku zintegrowali 
– poza programatorem i sprzętowym 
debuggerem – „muzyczny” mikrokon-
troler ST7LITEUS5 (jeden z dwóch 
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dostępnych modeli podrodziny ST7UL-
TRALITE – rys. 1) z kilkoma efektow-
nymi dodatkami: półprzewodnikowym 
czujnikiem oświetlenia, diodą LED do 
wykorzystania przez użytkownika oraz 
miniaturowym głośnikiem, który jest 
podstawowym elementem wykorzy-
stywanym przez program demonstra-

Rys. 1. Najkrótsza charakterystyka mikrokontrolerów z ro-
dziny ST7LITE

cyjny, wpisany 
przez producen-
ta do pamięci 
mikrokontrolera. 
Wszystkie linie 
mikrokontrole-
ra pracujące-
go w aplikacji 
u ż y t ko w n i ka 
wyprowadzono 
na 8–stykowe 
złącze uloko-
wane wewnątrz 
obudowy in-
terfejsu, przy 
czym wykorzy-
stanie dwóch 
l i n i i  –  PA 2 
i PA4 – może 
być nieco kło-

potliwe, ze względu na dołączone do 
nich na stałe elementy: fototranzystor 
i diodę LED.

Na rys. 2 pokazano schemat blo-
kowy mikrokontrolerów ST7ULTRALI-
TE, na którym widać ich najważniej-
sze elementy wewnętrzne. Jak widać, 
ich budowa jest bardzo prosta, a licz-

bę peryferiów wbudowanych wokół 
rdzenia ograniczono do minimum, 
ale tak dobranego, że na bazie tego 
prostego „komputera” można wykonać 
wiele efektownych aplikacji.

Napisałem, że w zestawie zasto-
sowano mikrokontroler „muzyczny”, 
bowiem testowa aplikacja to odtwa-
rzarka kilku popularnych melodii 
(m.in. z „Gwiezdnych Wojen”, a tak-
że gamy w „dół” i w „górę”). Program 
wpisany do pamięci mikrokontrolera 
można oczywiście zmienić, do czego 
służy druga część urządzenia (uloko-
wana w tej samej obudowie – rys. 3) 
– emulator–programator współpracują-
cy ze środowiskiem RIDE firmy Ra-
isonance. Zarówno interfejs jak i mi-
krokontroler „aplikacyjny” LITEUS są 
zasilane z USB, który to interfejs za-
pewnia także komunikację pomiędzy 
oprogramowaniem sterującym i modu-
łem mRLink.

Bezpłatne narzędzia
W skład prezentowanego zestawu 

wchodzą także dwie płyty CD–ROM, 
na których udostępniono katalog mi-
krokontrolerów firmy STMicroelectro-
nics oraz kompilator C firmy Raiso-
nance (w ograniczonej wersji bezpłat-
nej). Środowisko RIDE, które wcho-

W skład zestawu wchodzą:
– moduł mRLink z wbu-

dowanym mikrokon-
trolerem ST7LITEUS5 
(współpracuje on z mi-
niaturowym głośnikiem, 
fototranzystorem i diodą 
LED),

– bezpłatne oprogramo-
wanie narzędziowe: 
środowisko RIDE, kom-
pilator Raisonance C 
ST7FLITEUS, programy 
przykładowe (w tym 
UltraLiteMusic),

– sterownik USB,
– dokumentacje na 

dwóch małych płytach 
CD–ROM, w tym prze-
wodnik Quick Start.

Konkurs!
Czytelników zainteresowanych bliższym po-

znaniem mikrokontrolerów ST7 zachęcamy do 
wzięcia udziału w konkursie, którego szczegóły 

przedstawiamy na str. 8. Nagrodami w nim 
będą między innymi zestawy z mRLinkiem!

Mikrokontrolery ST7ULTRALITE:
– pamięć Flash o pojemności 1 kB,
– pamięć SRAM o pojemności 128 B,
– wbudowany generator RC o częstotliwości 

do 8 MHz,
– możliwość taktowania sygnałem zewnętrz-

nym
– wbudowany 10–bitowy przetwornik A/C 

(ST7LITEUS5) z 5–wejściowym multiplekse-
rem analogowym,

– wbudowane: watchod, timery i generator 
PWM,

– 5 linii przerwań zewnętrznych,
– 5 linii I/O + jedna linia wejściowa,
– kontroler napięcia LVD,
– rdzeń dekoduje 63 instrukcje,
– obudowy z ośmioma wyprowadzeniami: 

DFN, SO, DIP.

Rys. 2. Schemat blokowy mikrokontrolerów ST7ULTRALITE
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Pole do popisu
Na rysunku pokazano schemat części ewaluacyjnej modułu mRLink: 

ST7LITEUS5 wraz z otoczeniem, które wykorzystano w programie przykła-
dowym.

Dodatkowe materiały...
...i informacje o zestawie prezentowanym w artykule są dostępne w Interne-

cie pod adresem http://www.raisonance.com/products/ST7/ST7primer.php.

dzi w skład dostarczonego 
oprogramowania, umożliwia 
obsługę sprzętowego interfej-
su debuggera, dzięki czemu 
użytkownik ma możliwość 
nie tylko podglądu sta-
nu pamięci i rejestrów, ale 
może także sterować spo-
sobem wykonywania pro-

gramu (możliwa jest m.in. 
praca krokowa).

Oprogramowanie i no-
ty katalogowe wchodzące 
w skład zestawu oraz ma-
teriały dla Czytelników za-
mierzających wziąć udział 
w konkursie zamieściliśmy 
na płycie CD–EP1/2007B.

Rys. 3. Budowa µRLinka


