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wiono na rys. 12. Nie jest on wykorzys-
tywany w†symulacji prezentowanego pro-
jektu.

✓ Generator przebiegu sinusoidalnego o†re-
gulowanej amplitudzie, offsecie i†czÍstot-
liwoúci. Zakres zmian amplitudy odpo-
wiada 8-bitowej szynie danych. Graficzny
symbol tego elementu przedstawiono na
rys. 13. Obok widoczne jest okno kon-

figuracyjne, przy pomocy ktÛrego moøna
w†dowolny sposÛb ustaliÊ parametry prze-
biegu. Element ten wykorzystamy w†pro-
cesie symulacji, gdzie zast¹pi napiÍcie
akumulatora.

✓  Generator przebie-
gu prostok¹tnego
o †p rog ramowane j

czÍstotliwoúci, wype³nieniu, amplitudzie
i†offsecie. Symbol graficzny tego elementu
przedstawiono na rys. 14. Obok znajduje
siÍ okno konfiguracji, przy pomocy ktÛ-
rego moøna dobraÊ parametry przebiegu
wyjúciowego. Maksymalna wartoúÊ gene-
rowana na wyjúciu tego elementu wynosi
255, co odpowiada 8-bitowej szynie da-
nych.

✓ Tabele opisuj¹ce zmiany wartoúci danych
na 8-bitowej szynie. Symbol graficzny
tego elementu przedstawiono na rys. 15.
Jest to bardzo silne narzÍdzie symulacyj-
ne, poniewaø umoøliwia dok³adn¹ analizÍ
czasow¹ uk³adu. W†prawej czÍúci okna
konfiguracyjnego (rys. 15) program two-
rzy uproszczony wykres czasowy przebie-
gu zadanego przez uøytkownika.

W†pierwszej czÍúci artyku³u przedstawiliú-
my trzy pierwsze etapy realizacji projektu,
ktÛre koÒcz¹ siÍ kompilacj¹ przygotowane-
go programu. Zgodnie z†prawami Murp-
hy'ego efekty uzyskane po skompilowaniu
programu s¹ rzadko zgodne z†zamiarami
programisty i dobrym zwyczajem jest ana-
liza jego dzia³ania. ST6-Realizer jest stan-
dardowo wyposaøony w†doskona³y analiza-
tor, ktÛrego sposÛb wykorzystania przed-
stawiamy w†artykule. Rozpoczynamy wiÍc!

Etap 4†- weryfikujemy sposÛb
dzia³ania programu
Program symulatora moøna uruchomiÊ

bezpoúrednio z†paska narzÍdziowego ST6-
Realizera (rys. 7). Po otworzeniu siÍ okna
ST6-Simulator naleøy wybraÊ w†menu File/
New i†wskazaÊ plik zawieraj¹cy przygoto-
wany uprzednio schemat symulowanego pro-
jektu (rys. 8). Jest on automatycznie prze-
kszta³cany do pliku z†rozszerzeniem *.sef -
rys. 9, w†ktÛrym s¹ przechowywane infor-
macje o†wszelkich nastawach symulacji. Pro-
gram umoøliwia nadanie dowolnej nazwy
plikowi *.sef, ale najrozs¹dniejszym wyj-
úciem jest nazwanie go w†taki sam sposÛb,
jak pliku zawieraj¹cego schemat.
Ogromn¹ zalet¹ programu symulacyjnego

ST6-Realizera jest jego intuicyjna obs³uga.
Wyobraümy sobie standardow¹, laboratoryj-
n¹ procedurÍ testowania projektowanego
przez nas urz¹dzenia - niezbÍdny jest jakiú
zasilacz generuj¹cy regulowane napiÍcie oraz
przyrz¹d umoøliwiaj¹cy obserwacjÍ stanÛw
logicznych na wyjúciach mikrokontrolera.
Wszystkie te elementy znajdzie-
my w†ST6-Simulatorze!
W†doúÊ ìtajemniczyî sposÛb

rozwi¹zali twÛrcy ST6-Realizera
sposÛb dodawania do schematu
generatorÛw sygna³Ûw oraz urz¹-
dzeÒ monitoruj¹cych. Ich insta-
lacjÍ naleøy rozpocz¹Ê od wska-
zania myszk¹ po³¹czenia, do ktÛ-
rego chcemy wybrany modu³
do³¹czyÊ (rys. 10). Wskazane

po³¹cze-
nie zostaje automa-
tycznie otoczone
ramk¹, a†na pasku
narzÍdziowym uak-
tywniane s¹ ikony
(rys. 11), pozwalaj¹-
ce umieúciÊ na plan-
szy schematu wybra-
ny modu³.
DostÍpne s¹:

✓  8-bitowy progra-
mator numeryczny,
przy pomocy ktÛre-
go moøna rÍcznie
zadaÊ dowoln¹ war-
toúÊ z†przedzia³u
0.255. Jego symbol
graficzny przedsta-

ST6−Realizer w praktyce
czyli zostań “malarzem” programów − kontroler napięcia
akumulatora samochodowego, część 2

W†drugiej czÍúci artyku³u
pokaøemy dwa ostatnie etapy
realizacji przygotowywanego
projektu: jego symulacjÍ oraz

programowanie procesora.
W†ten sposÛb koÒczymy opis -
prawda, øe szybko? - pe³nego
cyklu ìpisaniaî programu dla

prostego urz¹dzenia. Opracowanie
tego programu dowoln¹ ze

standardowych metod wymaga³oby
znacznie wiÍcej trudu.

Rys. 7.

Rys. 8.

Rys. 9.

Rys. 10.

Rys. 11.

Rys. 12.

Rys. 13.
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Wszystkie do-
tychczas wymie-
nione elementy
s³uø¹ do generacji
wymuszeÒ (pobu-
dzeÒ) dla testowa-
n e g o sy s t emu .
TwÛrcy symulato-
ra przewidzieli tak-

øe dwa modu³y umoøliwiaj¹ce obserwacjÍ
stanÛw wyjúÊ oraz stanu wejúÊ.
RolÍ standardowe-

go wskaünika stanu
szyny danych moøe
spe³niaÊ sonda lo-
giczna, ktÛrej sym-
bol graficzny oraz
okno konfiguracyjne
przedstawiono na
rys. 16. Moøliwe jest
wyúwietlanie wska-
zaÒ w†jednym z†czte-
rech systemÛw liczbowych, a†son-
da automatycznie dopasowuje
liczbÍ linii wejúciowych (1..8)
w†zaleønoúci od szerokoúci moni-
torowanej szyny danych.
Drugim modu³em wykorzystywa-

nym do monitorowania stanu linii
danych jest oscyloskop, ktÛrego
symbol graficzny oraz okno kon-
figuracyjne przedstawiono na rys.

Rys. 14.

Rys. 15.

Rys. 16.

Rys. 17.

Rys. 18.

Rys. 19.

Rys. 20.

17. Oscyloskop moøe
pracowaÊ w†sposÛb za-
dany przez uøytkowni-
ka - jednoprzebiegowo,
w†sposÛb ci¹g³y oraz
wyzwalany przez wska-
zane zbocze wybranego
sygna³u pojawiaj¹cego
siÍ na szynie danych.
Moøliwe jest takøe usta-
lenie czu³oúci oscylo-
skopu, co pozwala na
precyzyjne úledzenie
niewielkich oscylacji
wokÛ³ sta³ej wartoúci na
szynie danych. Obydwa
opisane elementy moni-
toruj¹ce zastosowano
do analizy projek-
towanego uk³adu (sche-
mat przedstawiono na
rys. 18). Na rys. 19 pokazane zosta³y efekty

pracy monitora napiÍcia aku-
mulatora samochodowego
widoczne na ekranach ìoscylo-
skopÛwî do³¹czonych do we-
júcia i†wyjúÊ mikrokontrolera.

Etap 5†- abstrakcja
cia³em siÍ staje
Jeøeli analiza pracy uk³adu

wypad³a pomyúlnie, to moøe-
my przejúÊ do przedostatniego

etapu realizacji projektu
- tzn. zaprogramowania
mikrokontrolera. NajtaÒ-

szym sposobem jest wykorzystanie kitu AVT-
363 (ew. z†adapterem AVT-363A) oraz op-
rogramowania znajduj¹cego siÍ na p³ycie CD-
EP2 (pomy³kowo podaliúmy w†EP10/98, øe
jes t to p³yta CD-EP4) . W†kata logu
\sgs_thom.st6\sk622xa1 znajduje siÍ insta-
lacyjna wersja oprogramowania do obs³ugi
programatora. Wystarczy uruchomiÊ program
setup.exe, ktÛry podpowie kolejne kroki.
Po zainstalowaniu programu naleøy pod-

³¹czyÊ programator do wybranego z³¹cza
LPT (1 lub 2) i†skopiowaÊ do katalogu
z † za ins t a lowanym prog ramem pl ik
kit622x.de_, zmieniaj¹c jego nazwÍ na
kit622x.dev. Oryginalny plik konfiguracyj-
ny zostanie w†ten sposÛb usuniÍty, ale nie
bÍdzie on juø potrzebny.
Nas tÍpnie uruchamiamy program

st622x.bat, ktÛry automatycznie inicjuje ste-
rowniki niezbÍdne do dzia³ania w³aúciwego
programu. Oprogramowanie pracuje zarÛwno
w†DOS, jak i†z†Windows 3.1x/95/98. W†nie-
ktÛrych przypadkach (dotyczy Windows 95/
98) naleøy w†pliku config.sys dopisaÊ liniÍ
switches = /c, co likwiduje moøliwoúÊ b³Íd-
nej pracy programu.
Po uruchomieniu programu st622x.bat

wybieramy w†menu typ procesora, dla ktÛ-
rego przygotowano projekt (rys. 20). Przy
pomocy opcji Iop w†gÛrnym menu ustalamy,
do ktÛrego z†portÛw LPT do³¹czono progra-
mator. NastÍpnie naleøy za³adowaÊ do bu-
fora program w†postaci pliku HEX (powstaje
on w†wyniku pracy ST6-Realizera) i†zaini-
cjowaÊ programowanie procesora (opcja
Prog). Programowanie koÒczy komunikat
o†poprawnym lub b³Ídnym wyniku progra-
mowania. W†pierwszym przypadku -
moøemy przejúÊ do ostatniego etapu projek-
tu, tj. montaøu i†uruchomienia monitora.
Piotr Zbysiński, AVT

Program ST6-Realizer oraz komplet narzÍ-
dzi i†danych katalogowych do mikrokont-
rolerÛw ST62 znajduj¹ siÍ na p³ycie CD-EP2.

Uwaga! Prosimy o†nadsy³anie pomys-
³Ûw, ktÛre chcielibyúcie zrealizowaÊ przy
pomocy ST6-Realizera. Wybrane najciekaw-
sze propozycje przedstawimy na ³amach EP.

Komplet plikÛw wchodz¹cych w†sk³ad
projektu TESTER znajduje siÍ w†Internecie
pod adresem: www.avt.com.pl/avt/ep/ftp.


