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P R O G R A M Y

Programowanie pamięci 
Flash mikrokontrolerów 
ST7

W odpowiedzi na liczne pytania 
Czytelników nadsyłane do 

redakcji, głównie w związku 
z kursem projektowym LiteComp 

(kolejną część można znaleźć 
na str. 85), poświęcimy nieco 

miejsca na przedstawienie 
krok po kroku sposobu 

zaprogramowania pamięci 
mikrokontrolera plikami 

wynikowymi przykładowych 
aplikacji dla komputerka 

LITEcomp.

LITEcomp

LITEcomp jest prostym komputerkiem wy-
konanym na mikrokontrolerze ST7FLITE19. 

LITEcomp jest w ramach promocji dodawany 
bezpłatnie do książki „Mikrokontrolery ST7LITE 
w praktyce” (autor Jacek Bogusz). Książka jest 

dostępna w sklep.avt.pl (numer katalogowy 
KS–260905).

Do zaprogramowania mikrokon-
trolera konieczne jest posiadanie 
programatora, np. ZL17PRG (www.
kamami.pl, fot. 1), bądź też innego 
programatora zgodnego z programa-
torem ST7–STICK. Można oczywi-
ście korzystać z innych programato-
rów, jednak programator ST7–STICK 
należy do najtańszych i najłatwiej 
dostępnych programatorów na pol-
skim rynku. Schematy oraz pliki 
Gerber z płytką drukowaną pro-
gramatora ST7–STICK są dostępne 
na stronie firmy STMicroelectro-
nics, tak więc można wykonać go 
samodzielnie. Jednak ze względu 
na znaczny stopień skomplikowa-
nia układu, wymagający zastosowa-
nia dwustronnej płytki drukowanej 

lepszym rozwiązaniem wydaje się 
być zakup gotowego programatora. 
Programator STICK jest podłączany 
do portu równoległego komputera. 
Programator należy dołączyć bez-
pośrednio do portu – korzystanie 
z jakichkolwiek przedłużaczy może 
spowodować, że programator nie 
będzie działał poprawnie. Natomiast 
taśma łącząca programator z modu-
łem może mieć długość nawet do 
dwóch metrów.

W przypadku tworzenia aplikacji 
w środowisku ST7 Visual Develop 
do dyspozycji mamy dwa narzędzia 
umożliwiające przesłanie kodu pro-
gramu do pamięci Flash mikrokon-
trolera: stosunkowo rozbudowany 
ST7 Visual Programmer (dostępny 
również jako niezależna aplikacja) 
oraz nieco skromniejszy Light Pro-
grammer.

Programowanie za pomocą 
Light Programmera

Light Programmer jest wywoły-
wany z menu Tools środowiska ST7 
Visual Develop (rys. 2). Po jego 
uruchomieniu ukazuje się okno 

gurowany do 
pracy z  pro -
g r a m a t o r e m 
RLink, dlatego też należy go skon-
figurować do obsługi programatora 
ST7–STICK (rys. 4). Po skonfiguro-

Fot. 1.

Rys. 2.

z otwartą zakładką wyboru sprzęto-
wego programatora (rys. 3). Domyśl-
nie Light Programmer jest skonfi-

Rys. 3.

Rys. 4.

waniu programatora należy przejść 
do zakładki Memory areas, w której 
należy określić plik z zawartością 
poszczególnych obszarów pamięci. 
Najczęściej będziemy musieli wska-
zać plik z kodem wynikowym pro-
gramu, który należy przypisać do 
obszaru pamięci programu. W tym 
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celu, po otwarciu zakładki obszaru 
pamięci programu (rys. 5) należy 
kliknąć przycisk Add i wskazać plik 
*.s19 zawierający kod wynikowy 
programu. Plik z kodem może znaj-
dować się w dwóch podfolderach 
katalogu z projektem: Debug lub Re-
lease, w zależności od konfiguracji
projektu. W przypadku zmiany kon-
figuracji należy pamiętać o zmianie
ścieżki dostępu do pliku z kodem 
programu. W przeciwnym razie mi-
krokontroler będzie programowa-
ny starą wersją programu, sprzed 
zmiany konfiguracji projektu. Po
określeniu zawartości pamięci pro-
gramu należy przejść do zakładki 
Option byte (rys. 6). Służy ona do 
określenia konfiguracji mikrokon-
trolera: źródła sygnału taktującego, 
zakresu jego częstotliwości, bitów 
zabezpieczających oraz konfiguracji
watchdoga. Przykładową konfigurację
wykorzystywaną w większości przy-
kładowych aplikacji dla LITEcompa 
pokazano na rys. 7. Najważniejsze 
opcje podkreślono na czerwono.

Po określeniu za-
wartości obszarów pa-
mięci programu oraz 
bajtu konfiguracyjnego
można przystąpić do 
zaprogramowania mi-
krokontrolera. W tym 
celu należy przejść 
na zakładkę Program, 
a  następnie kliknąć 
przycisk Start. Jeśli 
w polu Summary & 

Rys. 5.

Rys. 6.

Rys. 7.

Rys. 8.

Rys. 9.

Rys. 10.

Rys. 11.

Outputs ukaże się komunikat jak 
na rys. 8, to świadczy to o bra-
ku komunikacji z mikrokontrolerem. 
Najprostszą przyczyną może być 
nie włożona wtyczka do gniazda 
ICSP, ewentualnie brak połączenia 
pomiędzy stykami albo brak sy-
gnału taktowania mikrokontrolera. 
Jeśli natomiast proces programowa-
nia przebiegnie pomyślnie, w polu 
Summary & Outputs powinny uka-
zać się komunikaty jak na rys. 9. 
Należy pamiętać, aby po zaprogra-
mowaniu mikrokontrolera odłączyć 
przewód programatora od złącza 
ICSP modułu – w przeciwnym razie 
program nie zostanie uruchomiony.

Programowanie za pomocą 
programu ST7 Visual 
Programmer

Główne okno programu przesta-
wiono na rys. 10. Okno programu 
podzielone jest na trzy części: okno 
komunikatów (na dole); okno statusu 
(po lewej) i okno obszarów pamięci 
mikrokontrolera, na którym znajdują 
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się zakładki odpowiadające poszcze-
gólnym możliwym do zaprogramowa-
nia obszarom pamięci mikrokontrolera. 
W odróżnieniu od Light Programmera, 
pakiet ST7VP umożliwia użytkowni-
kowi ręczną edycję każdej komórki 
pamięci w wybranym obszarze oraz 
oczywiście jej podgląd. Okno konfi-
guracji programu ST7VP przestawiono 
na rys. 11. Podobnie jak w przypadku 
Light Programmera należy określić typ 
programatora, numer portu, do które-
go programator jest podłączony oraz 

Rys. 12.

Rys. 13.

Rys. 14.
Rys. 15.

Rys. 16.

typ programowanego 
układu. 

ST7VP umożliwia 
stworzenie projek-
tu, w którym zostaną 
określone wszystkie 
parametry procesu 
programowania łącznie 
z plikami zawartości 
poszczególnych ob-
szarów pamięci. Dzię-
ki temu po otwarciu 
uprzednio przygotowa-
nego projektu program 
od razu jest gotowy 
do programowania mi-
krokontrolera uprzed-

nio zdefiniowanymi danymi, łącznie
z wartością bajtów konfiguracyjnych.
Istnieje też ciekawa funkcja zdefinio-
wania numeru seryjnego, który będzie 
umieszczony pod ściśle określonym 
adresem w pamięci mikrokontrolera 
oraz po każdym cyklu programowania 
będzie zwiększany o ustaloną z góry 
wartość.

W celu stworzenia nowego pro-
jektu należy z me-
nu Project wybrać 
polecenie New. Po 
wskazaniu lokali-
zacji oraz nazwy 
projektu zostanie 
wyświetlone okno 
z  z a k ł a d k a m i 
umożliwiającymi 
skonfigurowanie
projektu (rys. 12). 
Zakładka Confi-
guration służy do 
wyboru typu programatora, portu do 
którego jest podłączony programator 
oraz typu programowanego układu. 
Zakładka Properties (rys. 13) umożli-
wia określenie czynności, które mają 
zostać wykonane na programowanym 
układzie (sprawdzenie czy układ 
jest wykasowany, wykasowanie pa-
mięci przed programowaniem itp.). 
Zakładka Serial numbering (rys. 14) 
odpowiada za nadawanie układom 
numeru seryjnego. Kolejne trzy za-
kładki: Program memory, Data me-
mory oraz Option byte służą do 

określenia zawartości poszczególnych 
obszarów pamięci. W przypadku za-
kładki Option byte wymagane jest 
wskazanie ścieżki do pliku *.hex za-
wierającego wartość bajtów konfigu-
racyjnych. Nie jest możliwe określe-
nie poszczególnych opcji za pomocą 
wybierania ich z list rozwijanych, 
jak to ma miejsce na zakładce 
okna głównego. Dlatego też należy 
uprzednio przygotować odpowiednią 
konfigurację w oknie głównym, a na-
stępnie zapisać ją do pliku *.hex. 
Wszelkie operacje na pamięci, takie 
jak odczyt, zapis i weryfikacja, mogą
odbyć się na trzy sposoby: operacja 
na aktywnej zakładce, operacja na 
zakresie adresów oraz operacja na 
wszystkich zakładkach. Do wyboru 
operacji służy menu programu oraz 
pasek narzędziowy (rys. 15). Za-
kres adresów na których ma zostać 
wykonana operacja wprowadza się 
w oknie dialogowym pokazanym na 
rys. 16.
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