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Program symulatora wywo³ujemy
z†poziomu paska narzÍdziowego ST6-
Realizera, naciskaj¹c odpowiedni¹ iko-
nÍ,

klawisz funkcyjny F12 lub wybiera-
j¹c w†pasku menu opcjÍ Simulate

i†polecenie Go. Po uruchomieniu sy-
mulatora otworzy siÍ okno, ktÛrego
wygl¹d przedstawiono na rys. 1. Na-
stÍpnie klikamy ikonÍ New,

co powoduje otworzenie okna Select
a†scheme (rys. 2 ) . Wskazujemy
w†nim plik ze schematem o†rozsze-
rzeniu.sch, w†ktÛrym znajduje siÍ
wczeúniej przygotowany i†skompilowa-
ny program, ktÛry poddamy symula-
cji.

Po wybraniu pliku do symulacji
i†potwierdzeniu wyboru przyciskiem
OK otworzy siÍ kolejne okno - New
simulation environment (rys. 3). Na-
ciskamy OK i†w†tym momencie zosta-
je utworzony plik kurs.sef, ktÛry za-
wiera informacje niezbÍdne dla symu-
latora oraz ustalone przez uøytkowni-
ka parametry úrodowiska symulacyjne-
go. Symulator automatycznie przenosi
schemat programu do pliku symula-
cyjnego. Widok okna symulatora ze
schematem symulowanego programu
jest przedstawiony na rys. 4. WidaÊ
na nim dodatkowe symbole obrazuj¹-
ce modu³y programowe wspieraj¹ce
testowanie projektu. Biblioteki progra-
mu ST6-Simulator s¹ bardzo bogate,
zawarto w†nich wszystkie elementy
niezbÍdne do przeprowadzenia symu-
lacji programu. S¹ to:
- wskaünik bieø¹cego stanu programu
inicjowany ikon¹

ktÛrego symbol pokazano na rys. 5,
- nastawnik wartoúci cyfrowej inicjo-
wany ikon¹

ktÛrego symbol pokazano na rys. 6,
- generator sygna³u sinusoidalnego
lub prostok¹tnego uruchamiany za
pomoc¹ ikon

 lub 

ktÛrych symbole pokazano na rys.
7 i†rys. 8,

- wirtualny oscyloskop uruchamiany
za pomoc¹ ikony

ktÛrego symbol graficzny pokazano
na rys. 9,

- generator sygna³Ûw o†programowa-
nym kszta³cie, uruchamiany za po-
moc¹ ikony

ktÛrego symbol pokazano na rys. 10,
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- monitor linii (magistrali) cyfrowej
inicjowany ikon¹

ktÛrego symbol graficzny pokazano
na rys. 11.
Za pomoc¹ wymienionych narzÍ-

dzi moøemy przeprowadziÊ dok³adn¹
symulacjÍ pracy programu.

Program symulacyjny skonstruowa-
no tak, øe interaktywnie podpowiada
miejsca, w†ktÛrych moøna zastosowaÊ
modu³y symulacyjne. Sugestie progra-
mu poznamy zaznaczaj¹c prawym
przyciskiem myszy interesuj¹cy nas
element lub po³¹czenie pomiÍdzy ele-
mentami, jak to pokazano na rys. 12.
Po wskazaniu po³¹czenia pozostaj¹
aktywne tylko te ikony w†pasku na-
rzÍdziowym, ktÛre s¹ przypisane do
modu³Ûw testowych moøliwych do
wykorzystania w†danym punkcie.

Umieszczanie przyrz¹dÛw na sche-
macie najlepiej jest rozpocz¹Ê od
wstawienia za pomoc¹ ikonki

testera State machine probe, nastÍp-
nie na wejúcia modu³Ûw narysowa-
nych na schemacie do³¹czyÊ za po-
moc¹ ikonki

nastawnik cyfrowy (Numeric adjuster),
a†na ich wyjúciach ikonami:

 i 

odpowiednio monitor linii (magistra-
li) cyfrowej (Numeric probe) i†oscylo-
skop.

Do kaødego wejúcia moøna do³¹-
czyÊ tylko jedno ürÛd³o sygna³u, nie-
zaleønie od jego charakteru. Kaødy
modu³ jest po³¹czony z†przypisanym
na schemacie miejscem przerywan¹
lini¹, ktÛra informuje o†tym, do ktÛ-
rego miejsca jest przypisany dany
przyrz¹d pomiarowy. Ma to duøe
znaczenie w†przypadku analizy doúÊ
obszernych programÛw opisanych du-
øymi schematami.

Po umieszczeniu przyrz¹dÛw po-
miarowych na planszy schematu mo-
øemy przyst¹piÊ do przeprowadzenia
symulacji. W†tym celu naleøy nacis-
n¹Ê ikonÍ Start

NastÍpnie, zmieniaj¹c stany na wej-
úciach za pomoc¹ nastawnika cyfro-
wego, obserwujemy zmiany jakie za-
chodz ¹ w†dz i a ³ a n i u p ro g r amu .
W†okienku testera State machine pro-
be powinny byÊ widoczne przejúcia
pomiÍdzy kolejnymi stanami progra-
mu wywo³ane zmianami na wej-
úciach. Aby zatrzymaÊ symulacje, na-
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leøy nacisn¹Ê ikonÍ ze znakiem
STOP

lub nacisn¹Ê klawisz F12.
W†trakcie symulacji mamy moøli-

woúÊ edycji parametrÛw przyrz¹dÛw
pomiarowych. Na przyk³ad, klikaj¹c
dwukrotnie na modu³ oscyloskopu
moøna otworzyÊ okno edycji jego pa-
rametrÛw (rys. 13), w†ktÛrym doko-
nujemy zmian parametrÛw. Moøna
ustaliÊ m.in. zakres wyúwietlanych
wartoúci w†osi Y, ustaliÊ czas pocz¹t-
ku rejestracji i†podstawÍ czasu. Moø-
na wybraÊ jeden z†trzech rodzajÛw
pracy oscyloskopu:
- Single scan - pojedynczy przebieg,

Rys. 15.

- Trigger - wyzwala-
nie naras ta j¹cym
lub opada j ¹ c ym
zboczem sygna³u,

- Wrap around - pra-
ca ci¹g³a.
Po wybraniu trybu

pracy naleøy ustaliÊ
zbocze wyzwalaj¹ce
(narastaj¹ce lub opadaj¹ce) oraz war-
toúÊ sygna³u wyzwalaj¹cego.

Generowanie podczas symulacji
sygna³Ûw testowych w†sposÛb ci¹g³y
umoøliwiaj¹ modu³y wirtualnych ge-
neratorÛw przebiegÛw sinusoidalnych
i†prostok¹tnych. Po dwukrotnym klik-
niÍciu w†ikonÍ generatora otwiera siÍ
okno edycji jego parametrÛw. Moøna
w†nim okreúliÊ gÛrn¹ i†doln¹ czÍstot-
liwoúÊ generowanego sygna³u oraz je-
go amplitudÍ (rys. 14). W†przypadku
edycji parametrÛw generatora sygna³u
prostok¹tnego moøna dodatkowo usta-
liÊ jego wspÛ³czynnik wype³nienia.

Sonda logiczna Numeric Probe
umoøliwia monitorowanie linii (ma-
gistral) cyfrowych, stanowi¹cych np.
po³¹czenia pomiÍdzy poszczegÛlnymi
elementami schematu. Wynik monito-
ringu moøna wyúwietliÊ jako liczbÍ
binarn¹, Ûsemkow¹, dziesiÍtn¹ lub
szesnastkow¹ (rys. 15).

Programowany generator przebie-
gÛw GenTime Table Adjuster jest ge-
neratorem sygna³u o†dowolnie regulo-
wanym kszta³cie definiowanym przez
uøytkownika programu w†funkcji cza-
su, co pokazano na rys. 16. Definio-
wanie kszta³tu przebiegu wymaga

Rys. 16.

Rys. 14.

Rys. 17.

Rys. 18.

stworzenia w†notatniku pliku teksto-
wego, do ktÛrego naleøy wpisaÊ czas
i†wartoúÊ wed³ug przyk³adu pokazane-
go na rys. 17. Utworzony plik nale-
øy zaimportowaÊ do tabeli edytora.
PorÛwnuj¹c zawartoúÊ pliku tekstowe-
go z†zawartoúci¹ tabeli widaÊ, øe
1†sekunda w tabeli odpowiada licz-
bie 10000 w pliku.

Podczas symulacji istnieje moøli-
woúÊ zarejestrowania jej przebiegu
i†pÛüniejszego odtworzenia.
Krzysztof Górski, AVT
krzysztof.gorski@ep.com.pl

Na p³ycie CD-EP2/2001B opubliko-
waliúmy ST6-Realizera w†pe³nej wer-
sji funkcjonalnej. Jest on takøe do-
stÍpny (wraz z†katalogiem proceso-
rÛw ST62) na p³ycie CD-EP2.


