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analogowe), moøliwe by³o zastosowanie jed-
nego z†najmniejszych procesorÛw rodziny
ST62 - ST62T01. Jest on montowany w†obu-
dowie DIL16, ktÛra pozwala wykorzystaÊ
9†dwukierunkowych, uniwersalnych pinÛw
I/O, z†czego 4†maj¹ moøliwoúÊ pracy jako
wejúcia analogowe.
W†wyniku analizy za³oøeÒ z†Etapu 1†po-

wsta³ prosty schemat elektryczny, ktÛry
przedstawiamy na rys. 2.
Elementy C1, C2 i†X1 spe³niaj¹ rolÍ

generatora wzorcowego, ktÛry taktuje
rdzeÒ mikrokontrolera. Elementy R1, C3
zapewniaj¹ zerowanie procesora po w³¹-
czeniu zasilania. Uk³ad US2 wraz z†towa-
rzysz¹cymi elementami spe³nia rolÍ stabi-
lizowanego zasilacza, o†napiÍciu wyjúcio-
wym 5V. Diody D1..3 sygnalizuj¹ wynik
pomiaru.
Rezystory R5, R6 odpowiadaj¹ za podzia³

napiÍcia wejúciowego, zapobiegaj¹c uszko-
dzeniu obwodÛw wejúciowych uk³adu US1.
Zastosowanie tego dzielnika by³o niezbÍdne,
poniewaø maksymalne dopuszczalne napiÍ-
cie na wejúciu procesora jest praktycznie
rÛwne napiÍciu zasilania. Zastosowanie dziel-

RealizacjÍ projektu podzielono na
piÍÊ zasadniczych etapÛw:
✓ opracowanie koncepcji urz¹dzenia,
✓ zaprojektowanie konstrukcji elekt-
rycznej,

✓ ìnarysowanieî programu,
✓ symulacja,
✓ zaprogramowanie mikrokontrolera
Poniewaø analiza poszczegÛlnych

etapÛw tworzenia projektu jest stosun-
kowo ³atwa do przeprowadzenia, omÛ-
wimy je kolejno.

Etap 1†- koncepcja
Urz¹dzenie ma za zadanie monitorowaÊ

w†sposÛb ci¹g³y napiÍcie w†instalacji samo-
chodowej i†sygnalizowaÊ jego trzy stany
(zgodnie z†rys. 1):
- NapiÍcie wysokie, powyøej 13V (przyjÍto,
øe oznacza to bardzo dobr¹ kondycjÍ
akumulatora). Stan ten jest sygnalizowany
úwieceniem zielonej diody LED.

- NapiÍcie úrednie, w†przedziale pomiÍdzy
11 i†13V (przyjÍto, øe oznacza to popra-
wn¹ pracÍ akumulatora).

- NapiÍcie niskie, poniøej 11V (przyjÍto, øe
kondycja akumulatora jest z³a).
Zasilanie monitora zasilania powinno po-

chodziÊ takøe z†instalacji elektrycznej samo-
chodu.
PrzyjÍte wartoúci napiÍÊ nie musz¹ byÊ

optymalne dla akumulatorÛw samochodo-
wych, s³uø¹ tutaj tylko jako ilustracja oma-
wianego przyk³adu.

Etap 2†- konstrukcja
elektryczna
Poniewaø do wykonania projektu potrzeb-

ne bÍd¹ tylko 4†wyprowadzenia I/O mik-
rokontrolera (dla 3†diod LED i†jedno wejúcie

ST6−Realizer w praktyce
Czyli: zostań “malarzem” programów − kontroler napięcia
akumulatora samochodowego, część 1

O†programie ST6-Realizer
pisaliúmy juø na ³amach EP

kilkakrotnie. Jak wynika z†listÛw
nadsy³anych do redakcji wielu

CzytelnikÛw nie potrafi poradziÊ
sobie z†îoswojeniemî programu,
co powoduje, øe szybko siÍ do

niego zniechÍcaj¹.
A†szkoda! ST6-Realizer jest
doskona³ym narzÍdziem do
szybkiej realizacji prostszych

projektÛw na mikrokontrolerach
ST62, pozwala takøe wkroczyÊ

w†ich ìtajemniczyî úwiat osobom
nie znaj¹cym øadnego jÍzyka

programowania!
Aby u³atwiÊ zrozumienie

sposobu projektowanie przy
pomocy ST6-Realizera

przedstawiamy bardzo prost¹
aplikacjÍ, wykonan¹ przy jego

pomocy - jest to kontroler
napiÍcia akumulatora

samochodowego.
W†pierwszej czÍúci artyku³u

przedstawimy pierwsze trzy etapy
projektowania. Za miesi¹c
pokaøemy w†jaki sposÛb

przeanalizowaÊ pracÍ procesora
i†zaprogramowaÊ go.

Rys. 1.

Rys. 2.
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nika rezystorowego o†wspÛ³czynniku po-
dzia³u 1:3 gwarantuje, øe jeøeli napiÍcie
w†instalacji samochodu nie przekroczy 15V
procesor nie ulegnie uszkodzeniu.
PrzyjÍte przez autora przyporz¹dkowania

wyprowadzeÒ do funkcji jest zupe³nie przy-
padkowe. ZarÛwno same procesory, jak
i†ST6-Realizer umoøliwiaj¹ dowolne przypi-
sanie funkcji do wybranych wyprowadzeÒ,
z†jednym tylko zastrzeøeniem - jeøeli wy-
brane wejúcie ma byÊ skonfigurowane jako
analogowe konstrukcja docelowego proce-
sora musi to umoøliwiaÊ.
W†prezentowanym przyk³adzie oznacza

to, øe rolÍ wejúcia pomiarowego moøe spe³-
niaÊ dowolne wyprowadzenie spoúrÛd PB3,
PB5..7.

Etap 3†- rysujemy program
Poniewaø funkcja spe³niana przez projek-

towane urz¹dzenie jest bardzo prosta, do
narysowania programu wystarczy kilka pros-
tych elementÛw bibliotecznych, tzn. prze-
twornik A/C, komparator cyfrowy, dwie
sta³e typu UBYTE, jedna bramka logiczna
NOR i†wyjúcia cyfrowe (odpowiedniki pi-
nÛw). Wszystkie te elementy wchodz¹
w†sk³ad standardowej biblioteki ST6-Reali-
zera. Pokazano je na rys. 3.
Na rys. 4 przedstawiono schemat stano-

wi¹cy podstawÍ programu. Tworzenie pro-
jektu rozpoczynamy od stworzenia pliku
ìprzewodnikaî (w menu: File/New Project).
NastÍpnie tworzymy plik ze schematem (w

menu: File/New) i†moøemy przyst¹piÊ do
rysowania schematu.
Po rozmieszczeniu na planszy elementÛw

pobieranych z†bibliotek (w menu: Object/
Library Symbol) i†wykonaniu pomiÍdzy ni-
mi po³¹czeÒ naleøy zdecydowaÊ dla ktÛrego
uk³adu z†rodziny ST62 projekt tworzymy.
W†menu Options/Select Hardware wskazu-
jemy plik o†rozszerzeniu DLL zawieraj¹cy
opis wybranego uk³adu. NastÍpnie przypi-
sujemy wyprowadzenia wykorzystywane
w†projekcie do fizycznych wyprowadzeÒ
wybranego mikrokontrolera. Naj³atwiej jest
to zrobiÊ poprzez dwukrotne klikniÍcie na
wybranym wyprowadzeniu, co spowoduje
wyúwietlenie siÍ okna jak na rys. 5. Z†jego
lewej strony wyúwietlana jest lista wolnych
wyprowadzeÒ, z†prawej strony - lista pinÛw
juø ìpod³¹czonychî.
Ostatnim krokiem jest sprawdzenie, czy

projekt ìzmieúciî siÍ w†wybranym proceso-
rze, co robimy poprzez wybranie Go opcji
Analyse. Jeøeli wszystko przebieg³o pomyú-
lnie na ekranie monitora zobaczymy bardzo
sympatyczny komunikat (rys. 6).
Na wejúcie ADC_IN przetwornika A/C

podawane jest napiÍcie wejúciowe (z dziel-
nika R5, R6 - rys. 2). Po przetworzeniu na
binarne s³owo 8-bitowe (UBYTE) wynik po-
dawany jest na wejúcie B komparatora cyf-
rowego. Komparator ten ma dwa dodatkowe
wejúcia A i†C, ktÛre spe³niaj¹ w†prezento-
wanym urz¹dzeniu rolÍ punktÛw odniesie-
nia. Sta³a na wejúciu A okreúla gÛrny prÛg

Rys. 3.

Rys. 4.

Rys. 5.

Rys. 6.

referencyjny uk³adu pomiarowego, wyzna-
czaj¹c poziom 13V. Podanie na wejúcie A
sta³ej o†wartoúci 221 wynika z†nastÍpuj¹cego
wyliczenia:
- wartoúÊ napiÍcia wejúciowego Uwe wynosi
dla tego progu 13V;

- jeøeli napiÍcie mierzone ma wartoúÊ 13V,
to na wejúciu PB5 procesora pojawia siÍ
napiÍcie 13V:3 (wynika ze stopnia podzia-
³u dzielnika wejúciowego R5, R6)=4,33V,

- poniewaø rozdzielczoúÊ przetwornika wy-
nosi 8†bitÛw, to napiÍciu wejúciowemu
4,33V odpowiada na wyjúciu przetworni-
ka liczba binarna: (4,33*255)/5=221.
Wychodz¹c z†za³oøenia, øe wejúcie C kom-

paratora wyznacza dolny prÛg odniesienia
(dla 11V) moøemy wykonaÊ podobne wy-
liczenie: (3,66*255)/5=187. St¹d wynika
wartoúÊ s³owa przypisanego na sta³e do
wejúcia C.
Poniewaø wyjúcia zastosowanego kompa-

ratora wskazuj¹ tylko dwa interesuj¹ce nas
stany (napiÍcie poniøej dolnego lub powyøej
gÛrnego progu) konieczne by³o zastosowanie
dodatkowo bramki NOR, ktÛra steruje úwie-
ceniem øÛ³tej diody LED. Dioda ta zapala
siÍ tylko wtedy, gdy napiÍcie wejúciowe nie
przekroczy³o øadnego z†zadanych progÛw.
Piotr Zbysiński, AVT

Program ST6-Realizer oraz komplet na-
rzÍdzi i†danych katalogowych dla mikro-
kontrolerÛw ST62, znajduj¹ siÍ na p³ycie
CD-EP4.

Uwaga! Prosimy o†nadsy³anie pomys-
³Ûw, ktÛre chcielibyúcie zrealizowaÊ przy
pomocy ST6-Realizera. Najciekawsze
z†nich wykonamy dla Was, prezentuj¹c na
³amach EP w†jaki sposÛb zosta³o to wy-
konane.

Komplet plikÛw tworz¹cych projekt TES-
TER znajduje siÍ w†Internecie pod adresem:
www.avt.com.pl/avt/ep/ftp.


