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epFlashLink – programator JTAG dla mikrokontrolerów STR9P R O J E K T Y

• płytka o wymiarach: 100x73 mm
• zasilanie: 3…5 V/max. 15 mA
• zgodność z programatorem FlashLink firmy 

STMicroelectronics
• zasilanie pobierane z urządzenia, w którym 

zamontowano programowany mikrokontroler
• współpraca z PC poprzez Centronics
• współpraca z bezpłatnymi programami 

CAPS i FLink
• możliwość programowania via JTAG mikro-

kontrolerów z rodzin mPSD3000 (8051), 
STR9 (ARM9) oraz pamięci PSD Flash/
EEPROM/OTP firmy STMicroelectronics

PODSTAWOWE PARAMETRY

epFlashLink – programator 
JTAG dla mikrokontrolerów 
STR9 (rdzeń ARM9)
AVT–947

ARM–owanie nabiera nowego 
blasku: mamy już do 

dyspozycji mikrokontrolery 
z rdzeniem ARM966E–S. 

Co więcej, nie musimy się 
martwić o programowanie ich 

pamięci i przez interfejs JTAG. 
Urządzenie, które opisujemy 

w artykule bardzo nam w tym 
pomoże.

Rekomendacje:
niezwykle prosty interfejs JTAG, 

za pomocą którego można 
wkroczyć w „magiczny” świat 

ARM9. 

FlashLink to nazwa programatora 
produkowanego przez firmę STMicro-
electronics od lat. Historycznie rzecz 
ujmując, twórcą i pierwszym produ-
centem tego programatora jest firma 
Waferscale, przejęta przez STMicro-
electronics kilka lat temu. Programa-
tor ten jest stosunkowo prostym inter-
fejsem pośredniczącym pomiędzy złą-
czem drukarkowym PC, a interfejsem 
JTAG programowanego układu. Progra-
matory te służyły pierwotnie do pro-

gramowania w systemie bardzo intere-
sujących pamięci Flash/EEPROM/OTP 
zintegrowanych logiką programowalną 
(kilka rodzin oznaczonych prefiksem 
PSD firma STMicroelectronics produ-
kuje do dziś), później wykorzystano 
je do programowania mikrokontrole-
rów z rodziny mPSD3000 (z rdzeniem 
8051). Kilka tygodni temu okazało 
się, że FlashLink doskonale nadaje się 
także do programowania mikrokon-
trolerów z rodziny STR9 (z rdzeniem 

Rys. 1. Typowy łańcuch JTAG składający się z wielu układów
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ARM966E–S), co znacznie ułatwia ko-
rzystanie z tych układów.

Urządzenie opisane w artykule jest 
funkcjonalną kopią oryginalnego Fla-
shLinka.

JTAG w skrócie
Interfejs JTAG opracowano z my-

ślą o testowaniu poprawności połą-
czeń pomiędzy układami cyfrowymi 
po ich zamontowaniu w urządzeniu. 
Z biegiem czasu okazało się, że JTAG 
jest doskonałym interfejsem także do 
programowania układów po ich zain-
stalowaniu w systemie oraz debugo-
wania ich pracy. 

Warto wiedzieć, że koncepcja 
JTAG–a (opisana normą IEEE1149.1) 
pozwala tworzyć łańcuchy (JTAG 
Chain, rys. 1) szeregowo połączonych 

układów, przy czym ich typ i rodzaj 
nie jest istotny pod warunkiem, że 
są one wyposażone w interfejs zgod-
ny ze standardem. Dzięki takim po-
łączeniom można, korzystając z jedne-
go interfejsu sprzętowego, zapewnić 
sobie jednoczesny (aczkolwiek selek-
tywny) dostęp do wielu układów.

Jedną z zalet JTAG–a jest niewielka 
liczba połączeń niezbędnych do prze-
syłania danych: wystarczają bowiem 
cztery jednokierunkowe linie:

– TDI, TDO – wejście i wyjście da-
nych, w przypadku tworzenia łań-
cucha JTAG są one łączone szere-
gowo,

– TMS, TCK – linie sterujące, które 
w przypadku tworzenia łańcucha 
JTAG łączy się równolegle.
Prezentowany w artykule Flash-

Link umożliwia obsługę wielu ukła-
dów połączonych w łańcuch JTAG, 
ale sugerowane do wykorzystania 
oprogramowanie (CAPS, opisany 
w artykule na str. 89) nie obsługuje 
takich połączeń.

Opis układu
Schemat elektryczny programa-

tora pokazano na rys. 2. Jest to, 
jak widać, konstrukcja dość prosta, 
składająca się z łatwo dostępnych 
układów z rodziny TTL. Układy 
z serii LVC można zastąpić układa-

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R7...R15: 10 kV
R2...R4, R6: 4,7 kV
R5: 470 kV
Kondensatory
C1...C3, C5: 100 nF
C4: 10 mF/16 V
Półprzewodniki
D1, D2: 1N4148
D3: 1N5817
U1: 74LVC240
U2, U3: 74LVC05
Q1: 2N3904
Inne
JP1: DB25F do druku
JP2: IDC14

Rys. 2. Schemat elektryczny interfejsu epFlashLink

CD–EP9/2006B
Na płycie dołączonej do EPo/oL zamiesz-

czamy program CAPS oraz noty katalogowe 
obsługiwanych przez programator FlashLink 

mikrokontrolerów i pamięci.
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mi LCX, w ostateczności także HC. 
Wybór układó LVC/LCX został po-
dyktowany tym, że mogą one za-

równo od strony wejściowej jak 
i wyjściowej współpracować z logiką 
zasilaną napięciem 5 V, przy zasi-

laniu własnym napięciem o warto-
ści 3,3 V. Jest to cecha stosunkowo 
rzadko spotykana wśród układów 
cyfrowych, które mają zabezpie-
czone wejścia i wyjścia za pomocą 
diod ograniczających zakres zmian 
napięcia wejściowego/wyjściowego 
do przedziału (0–0,3...0,5–Vcc+0,3…
0,5) V.

Montaż i uruchomienie
Schemat montażowy programa-

tora pokazano na rys. 3. Płytka 
drukowana jest dwustronna z meta-
lizacją. Ze względu na zastosowa-
nie elementów przewlekanych jej 
wymiary nie są bardzo małe, ale 
główny nacisk położono na wygodę 
wykonania interfejsu.

Uruchomienie programatora naj-
łatwiej jest przeprowadzić na „ży-
wym organizmie”, czyli mikrokon-
trolerze. Uprzednio należy dołączyć 
programator do komputera (można 
zastosować przedłużacz drukarko-

Rys. 3. Schemat montażowy płytki interfejsu
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wy, ale jego długość ma wpływ 
na stabilność działania interfejsu!), 
na którym musi być zainstalowa-
ny program CAPS (do pobrania ze 
strony www.st.com/str9, publikujemy 
go także na CD–EP9/2006B).

Ponieważ programator jest zasi-
lany z urządzenia, w którym znajdu-
je się programowany układ, należy 
zapewnić odpowiednie napięcia za-
silające zarówno mikrokontrolerowi 
(3,3 V i 1,8 V) jak i samemu pro-
gramatorowi. Na rys. 4 pokazano 
rozmieszczenie wyprowadzeń na 
złączu wyjściowym programatora, 
które należy dołączyć do interfejsu 
JTAG mikrokontrolera. Proponowane 
warianty tego połączenia pokazano 
na rys. 5 – gniazdo Con1 ma roz-
mieszczenie wyprowadzeń zgodne 
ze standardem przyjętym „w świe-
cie” ARM, natomiast dołączone do 
niego złącze Con2 zapewnia wygod-
ne dołączenie programatora Flash-

Rys. 6. Widok okna programu CAPS służącego do konfiguracji programatora

Rys. 5. Zalecana konfiguracja połączeń pomiędzy 
złączami i mikrokontrolerem z rodziny STR9

Rys. 4. Przypisanie sygnałów do 
wyprowadzeń złącza wyjściowego 
programatora

Dla „ARM–owców”
Czytelników zainteresowanych mikrokontro-
lerami i mikroprocesorami z rdzeniami ARM 
zachęcamy do zakupu pierwszego zeszytu 

Elektroniki Praktycznej Plus, który w całości 
poświęciliśmy tym układom. EP+ zawiera 
3 płyty CD–ROM, na których znajdują się 
noty katalogowe, aplikacyjne, erraty oraz 

bezpłatne oprogramowanie narzędziowe dla 
konstruktorów korzystających z układów 

z rdzeniami ARM.
 

W numerze między innymi:

Rdzenie ARM
przewodnik

Mikrokontrolery 
z  rdzeniami ARM

przegląd

ARM966HS
Beztaktowy rdzeń ARM

podzespoły

Instalacja GNU/Linux na 
modułach SOM-A200

systemy operacyjne

Programowanie ISP 
pamięci Flash wybranych 

mikrokontrolerów 
z rdzeniami ARM

praktyka

Platformy sprzętowe SoC 
z rdzeniami ARM

podzespoły

System czasu 
rzeczywistego GNU eCos 
na platformie sprzętowej 

ARM
systemy operacyjne

Aplikacje   •   Noty Katalogowe 17 Producentów   •   Projekty
Programy Narzędziowe   •   Systemy Operacyjne   •   Książki

ARM
Mikrokontrolery z rdzeniami

Cena 26,00 zł (w tym 0% VAT)
Nakład: 14000 egz.

PRICE: 10 EUR
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Link. Rezystory dołączone do linii 
sygnałowych interfejsu wymuszają 
na nich stabilne stany spoczynko-
we, dzięki czemu odłączenie pro-
gramatora od mikrokontrolera nie 
powoduje zaburzeń w jego pracy.

Uruchomienie sprowadza się do 
weryfikacji poprawności współpracy
programu CAPS z interfejsem – wy-
starczy sprawdzić, czy jest możliwe 
odczytanie zawartości pamięci Flash 
mikrokontrolera, co wymaga wybra-
nia w oknie menadżera CAPS–a opcji 
Program Device i następnie w Step 
2: Specify JTAG–ISP operations and 
conditions>Select (rys. 6) opcji Blank 
Test. Następnie naciskamy przycisk 
Execute i jeśli wszystko jest w porząd-
ku, otrzymujemy komunikat o stanie 
pamięci mikrokontrolera. Jeżeli test 
nie zakończy się sukcesem, trzeba 
zweryfikować poprawność montażu,
jakość kabli połączeniowych i prawi-

dłowość dołączenia in-
terfejsu JTAG mikrokon-
trolera do programatora 
– inne przyczyny nie-
prawidłowego działania 
układu są mało praw-
dopodobne.

Obsługa CAPS–a
Do sterowania pra-

cą programatora zale-
camy przyjazny w ob-
słudze program CAPS, 
który – poza obsługą 
programatora Flash-
Link – spełnia także 

rolę narzędzia konfigurującego peryfe-
ria obsługiwanych mikrokontrolerów. 
Podstawy jego możliwości i obsługi 
przedstawiamy w artykule na str. 89.

Podsumowanie
Programator opisany w artyku-

le otwiera fanom „ARM–ów” drogę 
do kolejnego stopnia wtajemnicze-
nia: ARM9. Mikrokontrolery z rodzi-
ny STR9 mają ogromne możliwo-
ści sprzętowe i – między innymi 
– dzięki wewnętrznej częstotliwo-
ści taktowania wynoszącej 96 MHz 
dużą wydajność obliczeniową. 

To jednak nie koniec: być może 
z ciekawości niektórzy z naszych Czy-
telników sięgną po mało znane, ale 
bardzo interesujące, mikrokontrolery 
z rodzin mPSD3000. Takich ’51 jest 
niewiele na rynku, sprawdźcie sami!
Piotr Zbysiński, EP
piotr.zbysinski@ep.com.pl


