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Zestaw ewaluacyjny
dla mikrokontrolerów
serii ST72

Zestaw ST7MDT2 powsta³ jako
drugi z†serii podstawowych narzÍ-
dzi uruchomieniowych dla mikro-
kontrolerÛw rodziny ST72. W†sk³ad
zestawu wchodz¹:
- ksi¹økowa dokumentacja zawie-
raj¹ca jego opis, skrÛcone noty
katalogowe mikrokontrolerÛw
ST72 oraz notÍ katalogow¹ mik-

rokontrolerÛw ST72x311,
- p³yta CD-ROM z†pakietem
oprogramowania i†szczegÛ-
³ow¹ dokumentacj¹ tech-
niczn¹,
- p ³ y t k a p r o g r ama t o r a
z†dwiema podstawkami ZIF:
SDIP42 i†SDIP56 oraz moøliwoúci¹
zainstalowania podstawek ZIF dla
obudÛw TQFP44/64,
- procesory ST72E311 w†dwÛch
typach obudÛw: SDIP42 i†SDIP56,
- zasilacz sieciowy i†kabel po³¹cze-
niowy ze z³¹czami DB25.
Tak wiÍc, podobnie do wszys-

tkich dotychczas prezentowanych
w†EP zestawÛw opracowanych
przez STM, uøytkownik otrzymuje
wszystko, co jest niezbÍdne do na-
tychmiastowego rozpoczÍcia pra-
cy.
Oprogramowanie wchodz¹ce

w†sk³ad tego zestawu jest takie same
w zestawach poprzednich wersji,
wiÍc tutaj jego opis skrÛcimy do
minimum.
Podstawowy pakiet oprogramowa-

nia stanowi zestaw: asembler, lin-
ker, librarian i†debuger. Pierwsze
trzy programy s¹ pozbawione cha-
rakterystycznego dla wspÛ³czesnych
programÛw interfejsu Windows, co
zreszt¹ moøna uznaÊ za istotn¹ za-
letÍ. Ze wzglÍdu na rozbudowane
funkcje debugera jego  interfejs

graficzny wystÍpuje w†wersji dla Windows
(rys. 1), dziÍki czemu jednoczesne úledzenie
i†analiza wielu zmiennych jest stosunkowo
prosta.
Obs³ugÍ programatora mikrokontrolerÛw

zapewnia kolejny program, znany z†wczeú-
niejszych opracowaÒ STM - EPROMer. Jest
on takøe wyposaøony w†windowsowy inter-
fejs (rys. 2) oraz bardzo przejrzyste
menu. Ogromn¹ zalet¹ ca³ego zesta-
wu oprogramowania jest moøliwoúÊ
wspÛ³pracy z†dowoln¹ wersj¹ zesta-
wÛw ewaluacyjnych lub emulato-

rÛw sprzÍtowych. Ca³a konfigu-
racja sprowadza siÍ do wskaza-
nia nazwy zestawu w†oknie EP-
ROMera (rys. 3).
Jak pamiÍtaj¹ nasi stali Czy-

telnicy, procesory ST72 s¹ progra-
mowo kompatybilne z†mikrokontro-

Prezentujemy kolejny zestaw
ewaluacyjny dla mikrokontrolerÛw

rodziny ST72. Tym razem
prezentujemy narzÍdzie

obejmuj¹ce uk³ady ST72311,
wyposaøone w†pamiÍÊ EEPROM
i†interfejs komunikacyjny SCI.

lerami Motoroli z†rodziny HC05. Producent
zestawu umieúci³ na p³ycie CD dodatkowy
program konwertuj¹cy programy ürÛd³owe
zapisane w†asemblerze Motoroli HC05 na
asembler STM ST72. Chc¹c zwiÍkszyÊ kom-
fort pracy projektantÛw przyzwyczajonych
do HC05, programiúci STM jako domyúlny
format plikÛw wynikowych zastosowali S19
(rys. 5), przy czym moøliwe jest oczywiúcie
korzystanie takøe z†plikÛw HEX.
Reasumuj¹c: prezentowany zestaw to ko-

lejne dopracowane narzÍdzie z†bogatej ìstaj-
niî STM. PrÛby przeprowadzone w†naszym
laboratorium z†mikorkontrolerami ST72 do-
wodz¹ ich duøej elastycznoúci i†znacznej
wydajnoúci, co w†najbliøszym czasie zaowo-
cuje praktycznymi konstrukcjami, ktÛre opi-
szemy w†EP.
Piotr Zbysiński, AVT

Prezentowany w†artykule zestaw udo-
stÍpni³a redakcji firma Avnet-Setron, tel. (0-
22) 634-47-36.
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