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Zestaw uruchomieniowy
dla procesorów ST6240

Jest to wiÍc typowy (jak na SGS-
Thomson) zestaw uruchomieniowy.
Zawiera wszystkie elementy nie-
zbÍdne do poznania moøliwoúci
procesorÛw dla ktÛrych zosta³ przy-
gotowany i, co najwaøniejsze, po-
zwala niemal z†marszu rozpocz¹Ê
prace konstrukcyjne. Oprogramowa-
nie wchodz¹ce w†sk³ad zestawu jest
niezbyt nowoczesne, lecz dzia³a sta-
bilnie i†jest doúÊ przyjazne dla uøyt-
kownika. Dobrze opracowana doku-
mentacja znacznie u³atwia pozna-
nie techniki programowania, a†³at-
wy w†przyswojeniu assembler po-
zwala na szybkie opanowanie jego
tajnikÛw.
DoúÊ bogato wyposaøona zosta³a

p³ytka demonstracyjna - specjalnie
pod procesory ST6240 zastosowano
samozaciskaj¹c¹ podstawkÍ z†pros-
tym pozycjonowaniem uk³adu (nie
jest go ³atwo u³oøyÊ w†podstawce!).
WymianÍ informacji z†uøytkowni-
kiem zapewnia szesnastkowa kla-
wiatura, a†informacje s¹ wyúwietla-
ne na 8-pozycyjnym, alfanumerycz-
nym wskaüniku LCD.
Jak wspomniano wczeúniej, w†pa-

miÍci programu procesora wchodz¹-
cego w†sk³ad zestawu znajduj¹ siÍ
programy demonstracyjne: jeden
z†nich pozwala mierzyÊ napiÍcie za-
dane potencjometrem, drugi spe³nia
rolÍ monitora klawiatury. Moøliwe
jest takøe wykorzystanie p³ytki pro-
gramatora jako koÒcÛwki symulato-
ra programowego, ktÛry wykorzys-
tywany jest do realizacji ÊwiczeÒ
przygotowanych przez inøynierÛw
SGS-Thomson. DziÍki temu jest
moøliwa obserwacja wynikÛw sy-
mulacji bezpoúrednio na wyúwiet-
laczu LCD.
Podsumowuj¹c naleøy stwierdziÊ,

øe prezentowany w†artykule zestaw
jest bardzo dobrym narzÍdziem dla
projektantÛw pragn¹cych korzystaÊ
w†swoich opracowaniach z†moøli-
woúci procesorÛw ST6240.
Jeøeli dodatkowo weümiemy pod

uwagÍ jego cenÍ i†moøliwoúci, oka-
zuje siÍ, øe na krajowym (i zreszt¹
nie tylko) rynku nie ma licz¹cego
siÍ konkurenta.
Piotr Zbysiński, AVT

Przedstawiony w†artykule zestaw
udostÍpni³a redakcji firma Eltron.

Przedstawiamy kolejny zestaw
uruchomieniowy dla 8-bitowych
mikrokontrolerÛw firmy SGS-

Thomson. Jest on dedykowany
rozbudowanym procesorom

ST6240, ktÛre wyrÛøniaj¹ siÍ na
tle rodziny ST6 wbudowanym,

specjalizowanym interfejsem dla
wyúwietlacza LCD.

Firma SGS-Thomson ca³y czas roz-
szerza gamÍ dostÍpnych procesorÛw
wchodz¹cych w†sk³ad rodziny ST6.
Zestawy uruchomieniowe, dla zna-
nych juø Czytelnikom EP procesorÛw
ST6210..25 oraz ST6260/65, opisaliú-
my w†EP11/96. Teraz prezentujemy
najnowsze ìdzieckoî SGS - Starter Kit
- dla procesorÛw ST6240 i pochod-
nych ST62E40/T40.
S¹ to procesory z†rdzeniem typo-

wym dla ca³ej rodziny ST6. PamiÍÊ
programu (ROM lub EPROM) ma po-
jemnoúÊ prawie 8kB, a pamiÍÊ da-
nych RAM ma pojemnoúÊ 192B. Pro-
cesor jest takøe wyposaøony w†128B
pamiÍci EEPROM.
DoúÊ standardowe (jak na rodzinÍ

ST6) jest dodatkowe wyposaøenie te-
go procesora: w†jego wnÍtrzu zinteg-
rowano dwa timery uniwersalne oraz
jeden timer-watchdog, port szeregowy
SPI, 8-bitowy przetwornik A/C, uk³ad
obs³ugi przerwaÒ, supervisor zasila-
nia i†dwa konfigurowalne porty I/O.
Zupe³nym novum s¹ natomiast: do-

datkowy generator przystosowany do
wspÛ³pracy z†kwarcem 32kHz i†49-pino-
wy port sterowania wskaünikiem LCD.
Dodatkowy generator jest wykorzys-

tywany do zapewnienia poprawnej
pracy driverÛw wyúwietlacza LCD po
przejúciu jednostki centralnej mikro-
kontrolera do trybu oszczÍdzania
energii. DziÍki takiemu rozwi¹zaniu

jest moøliwe stosowanie procesora
w†urz¹dzeniach przenoúnych, zasila-
nych bateryjnie. Dodatkowym atutem
tych procesorÛw jest szeroki zakres
napiÍÊ zasilania (3..6V) oraz szeroki
zakres temperatur pracy (-40..+85oC).
Procesory ST6240 dostÍpne s¹ w†obu-
dowach QFP80, przystosowanej do
montaøu SMD.
Przejdziemy teraz do omÛwienia ze-

stawu uruchomieniowego.
W†sk³ad zestawu oznaczonego

ST6240-KIT wchodz¹:
✓ dokumentacja w†postaci podrÍczni-
ka, katalogu procesorÛw ST624X/
8X i†instrukcji pos³ugiwania siÍ op-
rogramowaniem w³¹czonym w†sk³ad
zestawu;

✓ oprogramowanie, w†tym assembler,
linker oraz symulator programowy;

✓ pliki przyk³adowe z†gotowymi pro-
cedurami, ktÛre pozwalaj¹ szybko
poznaÊ sposoby wykorzystania spe-
cyficznych moøliwoúci procesorÛw
ST6240;

✓ p³ytkÍ demonstracyjn¹, ktÛra spe³-
nia jednoczeúnie rolÍ programatora
procesorÛw;

✓mikrokontroler ST62E40 (wersja EP-
ROM z†okienkiem) z†wpisanym pro-
gramem przyk³adowym, ktÛry pre-
zentuje moøliwoúci sterowania wy-
úwietlaczem LCD przy pomocy wbu-
dowanego interfejsu;

✓ zasilacz sieciowy.


