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Programator
mikrokontrolerów ST62
kit AVT−363

Przedstawiony w†artykule pro-
gramator umoøliwia zaprogramo-
wanie wiÍkszoúci mikrokontrole-
rÛw wchodz¹cych w†sk³ad rodzi-
ny ST62. W†wersji podstawowej,
bez koniecznoúci stosowania ja-
kichkolwiek dodatkowych adapte-
rÛw, moøliwe jest pro-
gramowanie czterech
najbardziej popularnych
uk³adÛw wchodz¹cych
w†sk³ad rodziny ST62,
tzn. ST62T10/15/20/25
i†pochodne. W†najbliø-
szym czasie  moøliwoú-
ci programatora zostan¹ wzboga-
cone o†programowanie proceso-
rÛw ST62T60B oraz ST62T65B
(przewidywany termin wprowa-
dzenia dodatkowych adapterÛw
do oferty handlowej to styczeÒ
'98).
Prac¹ programatora steruje op-

rogramowanie przygotowane przez
firmÍ SGS-Thomson. Jest ono
identyczne jak programy dostar-
czane w†zestawach firmowych
(starter kitach). OprÛcz oprogra-
mowania programatora, w†ramach
kitu s¹ dostarczane:
- kompilator assemblera;
- linker, dziÍki ktÛremu moøliwe
jest ³¹czenie kilku, niezaleønie
tworzonych modu³Ûw programu;

- symulator programowy (wersje
dla DOS i†Windows);

- kompilator C - jest to β-wersja
oprogramowania komercyjnego,
zawieraj¹ca drobne b³Ídy -
w†czasie testÛw prowadzonych
w†laboratorium AVT nie uda³o

siÍ nam wychwyciÊ øadnych
powaønych ìpotkniÍÊî tego kom-
pilatora;

- kompilator schematÛw logicz-
nych ST6-Realizer (opisany
szczegÛ³owo w†EP7/97).
Kompilator schematÛw logicz-

nych umoøliwia budowanie pro-
gramÛw dla mikrokontrolera, bez
znajomoúci jÍzyka oprogramowa-
nia! Uøytkownik musi stworzyÊ
tylko graficzny zapis algorytmu
dzia³ania procesora, a†kompilator
sam zadba o†stworzenie odpo-
wiedniego úrodowiska pracy pro-
gramu. Do pakietu ST6-Realizer
wchodzi m.in. symulator progra-
mowy, przy pomocy ktÛrego moø-
na sprawdziÊ sposÛb wykonywa-

Jeøeli chcia³byú rozpocz¹Ê
now¹ elektroniczn¹ przygodÍ
z†najbardziej uniwersalnymi

na úwiecie uk³adami
cyfrowymi (mikroprocesorami),

to mamy dla Ciebie
niezwyk³¹ propozycjÍ -

komplet narzÍdzi
projektowych (sprzÍt

i†oprogramowanie), ktÛry
umoøliwi Ci wykonanie

pierwszego
mikroprocesorowego projektu

juø w†kilka chwil po
odebraniu paczki

z†zamÛwionym kitem.
Oprogramowanie, ktÛre
moøesz zamÛwiÊ wraz
z†kitem, zwalnia CiÍ

z†koniecznoúci uczenia siÍ
jakiegokolwiek jÍzyka

programowania! SposÛb
dzia³ania programu po prostu

narysujesz.
Jeøeli zaú jesteú

doúwiadczonym projektantem,
a†nie mia³eú dot¹d

moøliwoúci poznania jednej
najciekawszej z†rodzin

mikrokontrolerÛw dostÍpnych
na naszym rynku - sprÛbuj

zrobiÊ to teraz!

Podstawowe parametry procesorów ST62

➲ zakres napięcia zasilającego: 3..6V

➲ pobór prądu podczas pracy: 1..3,5mA

➲ pobór prądu w trybie STOP: 5..10µA

➲ zakres dopuszczalnych temperatur
podczas pracy: −40..+85oC (zależy od wersji)

➲ maksymalna częstotliwość zegarowa: 8MHz

➲ czas trwania cyklu maszynowego: 1,625µs

➲ zakres napięć przetwarzanych przez
przetwornik A/C: 0..+5V

➲ rozdzielczość przetwornika A/C: 8 bitów

➲ dokładność przetwarzania: ±2LSB

➲  czas konwersji: 70µs

Oprogramowanie obsługujące programator oraz
dane katalogowe procesorów rodziny ST62 zawarto

na płycie CD−ROM (CD-EP2).
Płytę należy zamówić niezależnie od kitu!

W skład kitu wchodzi dyskietka z programem
testowym PTEST.EXE.
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nia zadanego algorytmu.
Zanim przejdziemy do opisu

konstrukcji programatora, nieco
miejsca poúwiÍcimy omÛwieniu
budowy mikrokontrolerÛw ST62,
co pozwoli zorientowaÊ siÍ Czy-
telnikom, jakie zalety posiadaj¹ te
uk³ady.

Rodzina ST62
Do niedawna trudno by³o mÛ-

wiÊ o†faktycznym istnieniu rodzi-
ny ST62, co wynika³o z†faktu, øe
w†handlu dostÍpne by³y tylko
cztery uk³ady, niewiele rÛøni¹ce
siÍ miÍdzy sob¹. Sytuacja uleg³a
radykalnej zmianie na pocz¹tku
tego roku, kiedy to SGS-Thomson
uruchomi³ produkcjÍ kilkunastu
nowych procesorÛw.
Obecnie rodzinÍ ST62 tworzy

ponad 20 uk³adÛw, wyposaøonych
w†szerok¹ gamÍ wewnÍtrznych uk³a-
dÛw peryferyjnych (tab.1). W†ta-
beli nie zamieszczono informacji
o†dodatkowych moøliwoúciach
niektÛrych procesorÛw, np. wbu-
dowanych w†niektÛre procesory
modu³ach bezpiecznego startu os-
cylatora, filtru zak³ÛceÒ na we-
júciu zeruj¹cym, czy teø zintegrowa-
niu w†strukturze sterownika wy-
úwietlacza LCD. Informacje te zna-
jduj¹ siÍ w†katalogu mikrokontrole-
rÛw na p³ycie CD-EP2, ktÛr¹ moøna
zakupiÊ w†Dziale Handlowym AVT.
Na rys.1 przedstawiono budo-

wÍ wewnÍtrzn¹ procesorÛw
ST6210/15/20/25. Jak widaÊ,
w†jednej strukturze pÛ³przewodni-
kowej zawarto bardzo duøo uk³a-
dÛw peryferyjnych - oprÛcz pa-
miÍci programu (EPROM/OTP)

i † d a n y c h
( R O M /
RAM), mik-
rokontrolery
s¹ wyposa-
øone w†8-bi-
towy prze-

twornik A/C, wieloka-
na³owy multiplekser
analogowy, 8-bitowy ti-
mer uniwersalny z†pre-
skalerem, timer - watch-
dog, uk³ad obs³ugi prze-
rwaÒ i†porty I/O. DziÍki
duøemu stosowi (6 po-
ziomÛw) nie wystÍpuj¹
praktycznie k³opoty z†pi-
s a n i em p r o g r amÛw

z†wielokrotnie zagnieødøonymi
procedurami, co ma ogromne zna-
czenie zw³aszcza podczas budo-
wania pierwszych programÛw
przez ma³o doúwiadczonych pro-
jektantÛw.
Na rys.2 znajduje siÍ uproszczo-

na mapa pamiÍci procesorÛw. Jest
ona zorganizowana bajtowo, a†za jej
adresowanie odpowiada 12-bitowy
licznik programu. Szesnaúcie ostat-
nich bajtÛw przeznaczono na ulo-
kowanie oúmiu dwubajtowych roz-
kazÛw, ktÛre s¹ wykonywane jako
pierwsze podczas obs³ugi prze-
rwaÒ. Dwa ostatnie bajty przezna-
czono na umieszczenie rozkazu
skoku do procedury inicjuj¹cej pra-
cÍ mikrokontrolera po jego wyze-
rowaniu. W†tym obszarze pamiÍci
umieszczane s¹ najczÍúciej polece-
nia jp int_serv, gdzie int_serv okreú-
la adres obs³ugi danego przerwania.
PamiÍÊ RAM wykorzystywana

jest do dwÛch zadaÒ: po pierw-
sze, moøna w†niej magazynowaÊ
dane obrabiane przez pro-
gram; po drugie, w†ob-
szarze pamiÍci RAM
u l o k ow a n e s ¹
wszystkie rejestry
konfiguruj¹ce timer,
porty I/O, przetwor-
nik A/C itd. Takøe
akumulator oraz re-
jestry specjalne (X,
Y, V, W, DRWR,
itp.) znajduj¹ siÍ
w†tym obszarze,
czego wynikiem
jest ograniczenie
rozmiaru pamiÍci
RAM dostÍpnej dla
uøytkownika. Wada
ta jest jednoczeúnie
zalet¹ - sposÛb do-

stÍpu do wszystkich rejestrÛw jest
identyczny, co bardzo u³atwia
pisanie programÛw i†zwiÍksza ich
czytelnoúÊ.
Zaznaczony na rys.2 rejestr

prze³¹czaj¹cy banki pamiÍci RAM/
EEPROM w†obszarze pierwszych
64 bajtÛw nie jest wykorzystywa-
ny w†procesorach ST62T10/15/20/
25, poniewaø pamiÍÊ ta nie jest
zaimplementowana w†strukturze
uk³adÛw.
Mikrokontroler jest wyposaøony

w†zestaw trzech par znacznikÛw -
flag Carry oraz Zero (rys.3). Kaøda
z†tych par jest uøywana w†innej
sytuacji - pierwsza w†czasie nor-
malnej pracy, kolejna podczas ob-
s³ugi jednego z†maskowalnych
przerwaÒ sprzÍtowych (np. wywo-
³anego przez timer, przetwornik A/
C lub jeden z†portÛw I/O), ostatnia
podczas obs³ugi przerwania nie-
maskowalnego NMI (ang. Non Mas-
kable Interrupt), wywo³anego zmia-
n¹ stanu logicznego na wejúciu
NMI. Zastosowanie trzech par
znacznikÛw zapobiega koniecznoú-
ci przechowywania ich na stosie
podczas obs³ugi przerwania, co
upraszcza pisanie programÛw.
ElastycznoúÊ procesorÛw ST62

zwiÍksza takøe zastosowanie czte-
rech rejestrÛw specjalnych - nosz¹
one oznaczenia X, Y, V, W (rys.3).
Wszystkie wymienione rejestry
moøna wykorzystaÊ jako standar-
dowe komÛrki pamiÍci, mog¹ teø
spe³niaÊ rolÍ rejestrÛw adreso-
wych w†trybie adresowania bez-
poúredniego. Rejestry X oraz Y
moøna dodatkowo wykorzystaÊ do
szybkiego przekazywania danych

Rys. 1. Struktura wewnętrzna
procesorów ST6210/15/20/25.

Rys. 2. Mapa pamięci procesorów ST62.
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do lub z†akumulatora.
Procesory ST62 mog¹ byÊ tak-

towane zegarem o†czÍstotliwoúci
8MHz. Przy takiej czÍstotliwoúci
cykl maszynowy trwa 1,625µs.
Zastosowana przez producenta
technologia produkcji procesorÛw
pozwala na ich pracÍ z†niskimi
napiÍciami zasilaj¹cymi (nawet
3V). Obniøenie napiÍcia zasilaj¹ce-
go ogranicza niestety maksymaln¹

szybkoúÊ taktowania procesora -
wykres z†rys.4 przedstawia zaleø-
noúÊ pomiÍdzy napiÍciem zasila-
nia i†czÍstotliwoúci¹ taktowania.
Podczas tworzenia koncepcji

rodziny ST62 projektanci po³oøyli
duøy nacisk na ograniczenie po-
boru energii przez strukturÍ. Za-
stosowanie nowoczesnej technolo-
gii H-CMOS i†statycznych komÛ-
rek we wszystkich elementach
pamiÍciowych gwarantuje, øe po-
bÛr pr¹du nie przekroczy podczas
normalnej pracy wartoúci 3,5mA.
DziÍki zastosowaniu wewnÍtrz-

nych mechanizmÛw, umoøliwiaj¹-
cych programowe (przez uøytkow-
nika) ograniczanie poboru energii,
moøliwe jest znaczne ograniczenie
úredniego poboru pr¹du. Tak wiÍc,
zasilanie mikrokontrolera z†nie-
wielkiej baterii jest ca³kiem real-
ne, pod warunkiem, øe obwody
peryferyjne nie bÍd¹ pobiera³y
zbyt duøo energii.

Opis uk³adu
Czas zaj¹Ê siÍ bohaterem arty-

ku³u - programatorem mikrokon-
trolerÛw. Jego schemat elektrycz-
ny znajduje siÍ na rys.5. Jak
widaÊ, jest to urz¹dzenie nie-
zwykle proste w†wykonaniu, dziÍ-
ki czemu nie sprawi problemÛw
podczas uruchamiania.

Jak wspominano wczeúniej,
programator wspÛ³pracuje z†kom-
puterem PC poprzez z³¹cze dru-
karkowe Centronics. Na p³ytce
programatora znajduje siÍ øeÒskie
z³¹cze DB25 (Zl2), ktÛre s³uøy do
po³¹czenia programatora z†kompu-
terem. NiezbÍdny do tego celu
bÍdzie kabel przelotowy DB25/
DB25, zakoÒczony z†obydwu stron
z³¹czami mÍskimi.
Bramki US1B..F spe³niaj¹ rolÍ

buforÛw odwracaj¹cych sygna³
wyjúciowy (US1C) z†programatora
oraz wejúciowe sygna³y steruj¹ce
(przychodz¹ce z†komputera). Re-
zystory R4..7 ograniczaj¹ pr¹d
wejúciowy buforÛw, minimalizu-
j¹c ryzyko ich uszkodzenia.
Tranzystory T3, T4 wraz z†to-

warzysz¹cymi im rezystorami pra-
cuj¹ w†uk³adzie podwÛjnego in-

Rys. 3. Struktura rejestrów
i znaczników w procesorach ST62.

Rys. 5. Schemat elektryczny programatora.

Rys. 4. Maksymalna częstotliwość
taktowania procesorów,
w zależności od napięcia zasilania.
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wertera, steruj¹cego klucz (T1),
w³¹czaj¹cy zasilanie programowa-
nego uk³adu. Zastosowanie po-
dwÛjnego inwertera moøe wyda-
waÊ siÍ posuniÍciem nieco dziw-
nym (podwÛjne zanegowanie syg-
na³u daje wynik na wyjúciu iden-
tyczny z†wejúciem!), ale wynika
ono z†koniecznoúci odseparowania
obwodÛw wyjúciowych komputera
od moøliwoúci pojawienia siÍ na
nich napiÍcia wyøszego od 5V.
Tranzystor T1 spe³nia rolÍ klu-

cza za³¹czaj¹cego napiÍcie zasila-
nia i†programuj¹ce na podstawkÍ
z†programowanym uk³adem. Jest
on sterowany przez program ob-
s³uguj¹cy pracÍ programatora tak,
aby unikn¹Ê moøliwoúci uszko-
dzenia programowanego uk³adu
podczas wk³adania lub wyjmowa-
nia go z†podstawki. Rezystor R15
polaryzuje bazÍ tranzystora T1
napiÍciem dodatnim, powoduj¹c
jego zatkanie w†chwili, gdy bit
steruj¹cy baz¹ T3 ma wartoúÊ
logicznego ì1î.
Uk³ad US2 spe³nia rolÍ stabi-

lizatora napiÍcia zasilania progra-
mowanego uk³adu. NapiÍcie na
wejúcie stabilizatora jest podawa-
ne z†kolektora T1. Pojawienie siÍ
tego napiÍcia jest sygnalizowane
zaúwieceniem diody D2 (zalecana
øÛ³ta).
Nieco bardziej skomplikowany

jest uk³ad generuj¹cy napiÍcie
programuj¹ce o†wartoúci 12,5V.

Stabilizator US3 ma w³¹-
czon¹ szeregowo z†wej-
úciem GND diodÍ Zenera
D4. Podczas odczytu za-
wartoúci pamiÍci proce-
sora zainstalowanego
w†podstawce dioda ta
jest zwierana przez tran-
zystor T5, co powoduje,
øe napiÍcie na wyjúciu
stabilizatora ma wartoúÊ
ok. 5V. Jeøeli w†progra-
mie obs³uguj¹cym pro-
gramator wybierzemy op-
cjÍ programowania mik-
rokontrolera, to tranzys-
tor T5 jest zatykany
(zmiana na ì0î bitu D2
p o r t u  C e n t r o n i c s ) .
W†konsekwencji napiÍcie
wyjúciowe uk³adu US3
m a w a r t o ú Ê
5V+7,5V=12,5V. Tranzys-
tor T2 steruje úwiece-
niem diody LED D3 (w
modelu mia³a ona kolor

czerwony), ktÛra sygnalizuje po-
jawienie siÍ na odpowiednim pi-
nie podstawki napiÍcia programu-
j¹cego.
Programator jest zasilany

w†doúÊ nietypowy sposÛb - na
wejúciu uk³adu zastosowano bo-
wiem mostek prostowniczy, ktÛry
zabezpiecza elementy programato-
ra przed z³¹ biegunowoúci¹ napiÍ-
cia wejúciowego. Zabezpieczenie
takie jest konieczne, poniewaø na
rynku istnieje kilka standardÛw
opisuj¹cych typy mechaniczne
z³¹cz zasilaczy i†ich polaryzacjÍ.
Z³¹cze Zl1 s³uøy do przy³¹czenia

zewnÍtrznego zasilacza. Nie musi
on byÊ stabilizowany, waøne jest
tylko, aby napiÍcie wyjúciowe
by³o dobrze wyfiltrowane (we-
wnÍtrzne kondensatory filtruj¹ce
w†zasilaczu powinny mieÊ pojem-
n o ú Ê  m . i n .
1000µF). Kon-
densator C1,
ze wzglÍdu
na niewielk¹
pojemnoúÊ,
spe³nia rolÍ
filtra pomoc-
niczego. Dio-
da úwiec¹ca
D1 sygnali-
zuje do³¹cze-
nie napiÍcia
zasilaj¹cego
do p ³y t k i
programatora.

Montaø i†uruchomienie
Ze wzglÍdu na prostotÍ uk³adu

moøliwe by³o wykonanie taniej
p³ytki jednostronnej, ktÛrej widok
przedstawiono na wk³adce we-
wn¹trz numeru. Na rys.6 przedsta-
wiono rozmieszczenie elementÛw.
Montaø uk³adu jest bardzo ³at-

wy, nie bÍdziemy wiÍc go szcze-
gÛ³owo opisywaÊ. Przed wlutowa-
niem elementÛw warto jest wyko-
naÊ trzy zwory, ktÛrych niestety
nie uda³o siÍ unikn¹Ê. Miejsca
montaøu zwÛr zaznaczono na p³yt-
ce drukowanej jako pogrubione
linie ³¹cz¹ce odpowiednie punkty.
Kabel s³uø¹cy do po³¹czenia

komputera z†programatorem nale-
øy wykonaÊ w†taki sposÛb, aby
wyprowadzenia z³¹cza Centronics
w†komputerze by³y po³¹czone
z†wyprowadzeniami w†programa-
torze o†takim samym numerze.
Jest to standardowy 25-øy³owy
kabel ì1-1î.
W†uruchomieniu urz¹dzenia

pomocny bÍdzie prosty program
(PTEST.EXE), umoøliwiaj¹cy wy-
konywanie operacji na portach I/
O komputera PC. Dyskietka za-
wieraj¹ca ten program wchodzi
w†sk³ad standardowego wyposaøe-
nia zestawu.
Rozpoczynamy od pod³¹czenia

programatora do z³¹cza Centronics
komputera, a†nastÍpnie zasilacza
do z³¹cza Zl1, znajduj¹cego siÍ na
p³ytce urz¹dzenia. Po uruchomie-
niu programu naleøy ustawiÊ ad-
res portu drukarkowego, do ktÛ-
rego do³¹czony zosta³ programa-
tor. Po wciúniÍciu klawisza F5
wpisujemy adres dziesiÍtnie lub
szesnastkowo, przy czym taki za-

Rys. 6. Rozmieszczenie elementów na płytce
drukowanej programatora.

Rys. 7. Układ wyprowadzeń procesorów ST6210/15/20/25.
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pis wymaga zakoÒczenia wpisane-
go ci¹gu znakÛw liter¹ h.
NastÍpnie, przy pomocy klawi-

szy kursorÛw wybieramy bit D0
i†sprawdzamy, czy po ustawieniu
go w†stan logicznego ì0î zaúwieci
siÍ dioda D2 (sygnalizuje w³¹cze-
nie napiÍcia programuj¹cego). Po
zmianie stanu logicznego na ì1î
dioda D2 powinna zgasn¹Ê.
Kolejnym krokiem bÍdzie

sprawdzenie dzia³ania uk³adu za-
³¹czaj¹cego napiÍcie programuj¹-
ce. Najpierw w³¹czamy napiÍcie
zasilaj¹ce, co wymaga wpisania
na bit D0 portu drukarkowego

stanu ì0î (zaúwieci siÍ dioda
D2). NastÍpnie zmieniamy stan
bitu D1 na ì0î, co powinno
spowodowaÊ úwiecenie diody D3
i†pojawienie siÍ na wyjúciu sta-
bilizatora US3 napiÍcia ok. 12,5V.
Zmiana stanu wyjúcia D1 na ì1î
powinna spowodowaÊ zgaszenie
diody D3 i†zmniejszenie napiÍcia
na wyjúciu US3 do wartoúci ok.
5V.
Jeøeli opisane czynnoúci mia³y

pomyúlny przebieg, uruchomienie
wstÍpne moøemy zakoÒczyÊ. Dal-
sze sprawdzanie moøna wykonaÊ
dwoma drogami: przy pomocy
programu steruj¹cego prac¹ pro-
gramatora lub w†dalszym ci¹gu
przy pomocy PTEST.EXE. Pierw-
sza, nieco szybsza droga pozwala
stwierdziÊ czy komunikacja miÍ-
dzy komputerem i†programatorem
jest prawid³owa. Przebieg proce-
dury testowej jest nastÍpuj¹cy:
w†podstawkÍ ZIF naleøy w³oøyÊ
dowolny proceso r z †g rupy
ST6210/15/20/25 i†przy pomocy
programu obs³uguj¹cego pracÍ pro-
gramatora sprÛbowaÊ odczytaÊ za-
wartoúÊ jego pamiÍci. Jeøeli pro-
gram zg³osi komunikat inny niø
ìTarget chip not present or
defective!î†moøemy úmia³o przy-
j¹Ê, øe urz¹dzenie jest w†pe³ni
sprawne.

Jeøeli ktÛryú z†CzytelnikÛw
chce zadaÊ sobie trud dodatko-
wego sprawdzenia pracy buforÛw
US1 (druga z†wymienionych wy-
øej moøliwoúci), to powinien po-
stÍpowaÊ zgodnie z†opisem spo-
sobu kontroli kluczy zasilania.
WeryfikacjÍ stanÛw wyjúÊ bufo-
rÛw US1 moøna przeprowadziÊ
przy pomocy prÛbnika stanÛw
logicznych, multimetru lub diod
LED.
Pomoc¹ w†pos³ugiwaniu siÍ

programem PTEST.EXE jest prosta
úci¹gawka znajduj¹ca siÍ w†gÛrnej
czÍúci okna ekranu po uruchomie-
niu tego programu.

Obs³uga programatora
i†oprogramowanie
steruj¹ce
Korzystanie z†programatora wy-

maga zainstalowania programu ste-
ruj¹cego, ktÛry znajduje siÍ na
p³ycie CD-EP2. P³ytÍ naleøy za-
mÛwiÊ niezaleønie od kitu!

Podstawowe parametry i właściwoś−Podstawowe parametry i właściwoś−Podstawowe parametry i właściwoś−Podstawowe parametry i właściwoś−Podstawowe parametry i właściwoś−
ci programatoraci programatoraci programatoraci programatoraci programatora
◆ współpracuje z komputerem PC poprzez do−

wolne złącze drukarkowe zgodne ze standar−
dem Centronics (LPT1/2)

◆ umożliwia programowanie następujących pro−
cesorów: ST62T10/E10, ST62T15/E15,
ST62T20/E20, ST62T25/E25 oraz ich wersji
“B”. Po zastosowaniu dodatkowych adapterów
możliwe jest programowanie procesorów
ST62T60/E60 oraz ST62T65/E65

◆ zasilanie: 15VDC/80mA
◆ stan programatora sygnalizowany jest przy po−

mocy trzech diod LED

Wymagania sprzętowe programatora
✗ dowolny komputer rodziny PC
✗ jedno wolne złącze drukarkowe LPT1/2
✗ system operacyjny − zalecany Windows 3.1,

3.11 lub 95
✗ czytnik CD−ROM (zgodny z ISO9660)

TTTTTyp układu Pamięć Pamięć Pamięć Liczba Liczba Timery Timer Port Obudowa
programu  danych danych pinów wejść  8−bitowe AR (PWM) szeregowy

(EPROM/OTP) RAM EEPROM I/O analogowych

ST6200 1 kB 64 B − 9 4 1 − − DIP16/SO16
ST6201 2 kB 64 B − 9 4 1 − − DIP16/SO16
ST6203 1 kB 64 B − 9 − 1 − − DIP16/SO16
ST6208 1 kB 64 B − 12 − 1 − − DIP20/SO20
ST6209 1 kB 64 B − 12 4 1 − − DIP20/SO20
ST6210 2 kB 64 B − 12 8 1 − − DIP20/SO20
ST6215 2 kB 64 B − 20 16 1 − − DIP28/SO28
ST6220 4 kB 64 B − 12 8 1 − − DIP20/SO20
ST6225 4 kB 64 B − 20 16 1 − − DIP28/SO28
ST6230 8 kB 192 B 128 B 20 16 1 1x16B SPI+UART DIP28/SO28
ST6232 8 kB 192 B 128 B 30 21 1 1x16B SPI+UART SDIP42/QFP52
ST6240 8 kB 216 B 128 B 16 12 2 − SPI QFP80
ST6242 8 kB 152 B − 10 6 1 − SPI QFP64
ST6246 4 kB 128 B 128 B 20 8 2 − SPI SDIP56
ST6245 4 kB 140 B 64 B 11 7 2 − SPI QFP52
ST6252 2 kB 128 B − 9 4 1 1x8B DIP16/SO16
ST6253 2 kB 64 B − 13 7 1 1x8B − DIP20/SO20
ST6255 4 kB 128 B − 21 13 1 1x8B SPI DIP20/SO20
ST6260 4 kB 128 B 128 B 13 7 1 1x8B SPI DIP20/SO20
ST6262 2 kB 128 B − 9 4 1 1x8B − DIP16/SO16
ST6263 2 kB 64 B 64 B 13 7 1 1x8B − DIP20/SO20
ST6265 4 kB 128 B 128 B 21 13 1 1x8B SPI DIP28/SO28
ST6280 8 kB 320 B 128 B 22 22 2 1x8B SPI+UART QFP100/QFP80
ST6285 8 kB 288 B − 12 12 1 − SPI+UART QFP100/QFP80

Tabela 1. Zestawienie najważniejszych możliwości układów tworzących rodzinę ST62.

Na płycie CD-EP2
 znajduje się katalog

 mikrokontrolerów rodziny ST62,
atrakcyjne oprogramowanie

narzędziowe, noty aplikacyjne oraz
przeglądarka

Adobe Acrobat 3.0.
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Oprogramowanie steruj¹ce
z n a j d u j e  s i Í  w † k a t a l o g u
\sgs_thom.st6\sk622xa1. Instalacja
programu wymaga uruchomienia
programu setup.exe, ktÛry wyko-
nuje wszystkie czynnoúci niezbÍd-
ne do prawid³owego zdekompre-
sowania i†przeniesienia plikÛw na
dysk twardy uøytkownika. W†przy-
padku starszych wersji Windows
95 moøe siÍ okazaÊ konieczne
dodanie do pliku config.sys po-
lecenia switches=/c, ktÛre umoø-

liwi dzia³anie programu. W†wersji
OSR2 Windows 95 i†nowszych
k³opoty takie nie wystÍpuj¹.
Po instalacji programu koniecz-

ne bÍdzie wykonanie niewielkich
przerÛbek w†pliku zawieraj¹cym
dane ustalaj¹ce polaryzacjÍ sygna-
³Ûw steruj¹cych komunikacj¹ po-
miÍdzy programatorem i†kompute-
rem - kit622x.dev. Modyfikacje
polegaj¹ na zmianie polaryzacji
sygna³Ûw TM2, TROMIN, SDOP
i†OSC1, ktÛre standardowo s¹ za-
pisane binarnie jako 1001. Zmiany
naleøy wprowadziÊ tylko dla pro-
cesorÛw ST62X10, ST62X15,
ST62X20 i†ST62X25 oraz pochod-
nych. Znak ìXî w†oznaczeniu
uk³adu okreúla wersjÍ OTPEPROM
(X=T) lub EPROM z†okienkiem
(X=E).
Na list.1 przedstawiono frag-

ment pliku kit622x.dev z†wprowa-
dzonymi modyfikacjami.
Oprogramowanie pracuje w†úro-

dowisku DOS i†Windows (sesja
DOS). Uruchomienie programu wy-
m a g a wywo ³ a n i a  p l i k u
st622xpg.bat, dziÍki czemu s¹ ko-
lejno uruchamiane niezbÍdne mo-
du³y programu. Po uruchomieniu
programu uøytkownik jest pytany
o†typ programowanego uk³adu -
naleøy go wybraÊ z†listy wyúwiet-
lanej przez program. NastÍpnie
naleøy wybieraÊ z†paska narzÍ-
dziowego w†gÛrnej czÍúci ekranu
opcjÍ Iop (selekcja portu LPT1/2)
i†wybraÊ jeden z†portÛw, do ktÛ-
rego do³¹czony zosta³ programator.
Przed rozpoczÍciem programo-

wania moøna sprawdziÊ, czy pa-
miÍÊ procesora jest pusta - do
tego celu s³uøy opcja Blank. Na-
stÍpnie ³adujemy uprzednio przy-
gotowany plik w†formacie HEX
(moøna go stworzyÊ przy pomocy
assemblera ast6.exe, programu
ST6-Realizer lub kompilatora C).
Jest to moøliwe przy pomocy
opcji Load. Niestety, program nie
jest wyposaøony w†moøliwoúÊ
przegl¹dania katalogÛw na dysku,
w†zwi¹zku z†czym naleøy podaÊ
ca³¹ úcieøkÍ dostÍpu lub nazwÍ
pliku (pod warunkiem, øe znajdu-
je siÍ on w†katalogu bieø¹cym).
Programowanie rozpoczyna siÍ po
wybraniu z†menu opcji Prog. Po
zaprogramowaniu uk³adu dokona-
ny zapis moøna poddaÊ weryfika-
cji przy pomocy opcji Verif.
Program wpisany do pamiÍci

procesora moøna zabezpieczyÊ

WYKAZ ELEMENTÓW

Rezystory
R1: 1,8kΩ
R2, R3: 820Ω
R4, R5, R6, R7, R8: 20kΩ
R9, R10: 10kΩ
R11: 3,3kΩ
R12, R13, R14: 4,7kΩ
R15: 47kΩ
Kondensatory
C1: 100µF/25V
C2, C2, C3, C4, C5, C6, C7:
100nF
Półprzewodniki
D1: LED (zielona)
D2: LED (żółta)
D3: LED (czerwona)
D4: dioda Zenera 7,5V
M1: dowolny mostek 1A/50V
T1, T2: BC557 lub podobne
T3, T4, T5: BC547 lub podobne
US1: 74HC14, 74AHC14
US2, US3: 78L05
Różne
Zl1: złącze zasilania
Zl2: DB25−F (kątowe do druku)
ZIF: podstawka ZIF (Textool) 0,3/
0,6 DIP28
oraz dwa złącza zaciskane DB25−
M, ok. 30 cm kabla Flat−25,
zasilacz 15V/100mA lub podobny
(opcja − należy zamawiać osobno)
dyskietka z programem PTEST.EXE
CD−EP2: płyta kompaktowa
z oprogramowaniem (opcja − opis
w artykule)

LPT2
ST62E10
<Polarities of TM2, TROMIN, SDOP, OSC1>
0 1 1 0
<E2PROM bytes count>
0
<Eprom addresses>
0880  0FFF
0880  0F9F
0FF0  0FF7
0FFC  0FFF
*
ST62T10
<Polarities of TM2, TROMIN, SDOP, OSC1>
0 1 1 0
<E2PROM bytes count>
0
<OTP addresses>
0880  0FFF
0880  0F9F
0FF0  0FF7
0FFC  0FFF
*
ST62E15
<Polarities of TM2, TROMIN, SDOP, OSC1>
0 1 1 0
<E2PROM bytes count>
0
<Eprom addresses>
0880  0FFF
0880  0F9F
0FF0  0FF7
0FFC  0FFF
*
ST62T15
<Polarities of TM2, TROMIN, SDOP, OSC1>
0 1 1 0
<E2PROM bytes count>
0
<OTP addresses>
0880  0FFF
0880  0F9F
0FF0  0FF7
0FFC  0FFF
*
ST62E20
<Polarities of TM2, TROMIN, SDOP, OSC1>
0 1 1 0
<E2PROM bytes count>
0
<Eprom addresses>
0080  0FFF
0080  0F9F
0FF0  0FF7
0FFC  0FFF
*
ST62T20
<Polarities of TM2, TROMIN, SDOP, OSC1>
0 1 1 0
<E2PROM bytes count>
0
<OTP addresses>
0080  0FFF
0080  0F9F
0FF0  0FF7
0FFC  0FFF
*
ST62E25
<Polarities of TM2, TROMIN, SDOP, OSC1>
0 1 1 0
<E2PROM bytes count>
0
<Eprom addresses>
0080  0FFF
0080  0F9F
0FF0  0FF7
0FFC  0FFF
*
ST62T25
<Polarities of TM2, TROMIN, SDOP, OSC1>
0 1 1 0
<E2PROM bytes count>
0
<OTP addresses>
0080  0FFF
0080  0F9F
0FF0  0FF7
0FFC  0FFF
*

List. 1. Zawartość pliku st622x.dev.

przed niepowo³anym odczytem po
wybraniu opcji Opt i†nastÍpnie
Lock. Odczytanie zawartoúci pa-
miÍci ROM lub EEPROM (dla
procesorÛw ST62T/E60/65) umoø-
liwia opcja Read. Z†kolei Space
pozwala wybraÊ, ktÛry obszar pa-
miÍci bÍdzie odczytywany.
Na powierzchni p³ytki druko-

wanej, w†pobliøu podstawki ZIF,
oznaczono po³oøenie pierwszych
wyprowadzeÒ programowanych
uk³adÛw, w†zaleønoúci od liczby
wyprowadzeÒ.

Uwaga!
Na zdjÍciu ok³adkowym pro-

cesor zosta³ przez pomy³kÍ w³o-
øony w†podstawkÍ odwrotnie niø
wynika to z oznaczeÒ na p³ytce
drukowanej. Nie naleøy siÍ suge-
rowaÊ tym zdjÍciem podczas ob-
s³ugi programatora.
Na rys.7 przedstawiono uk³ad

wyprowadzeÒ procesorÛw progra-
mowanych przez opisywany pro-
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gramator.
Oprogramowanie
projektowe
Na p³ycie CD-EP2 oprÛcz pro-

gramu steruj¹cego prac¹ progra-
matora znajduje siÍ takøe komplet
informacji i†narzÍdzi niezbÍdnych
do pos³ugiwania siÍ mikrokontro-
lerami ST62 (znajduje siÍ tam
ponadto takøe inne oprogramowa-
nie, ktÛre omÛwimy przy innej
okazji).
NajwiÍksz¹ atrakcj¹ jest kom-

pletna, komercyjna wersja progra-
mu ST6-Realizer (opisana w†EP7/
97). Jest to program pozwalaj¹cy
tworzyÊ projekty na dowolny mik-
rokontroler rodziny ST62 w†spo-
sÛb graficzny, dziÍki czemu uøyt-
kownik nie musi uczyÊ siÍ øad-
nego jÍzyka programowania. Efekty
dzia³ania tego programu s¹ na-
prawdÍ dobre, a†dziÍki ogromnej
prostocie uøytkowania jest to ide-
alne narzÍdzie zarÛwno dla po-
cz¹tkuj¹cych, jak i†zaawansowa-
nych uøytkownikÛw. Instalacyjna
wersja programu ST6-Realizer znaj-
duje siÍ na p³ycie CD-EP2 w†ka-
talogu \sgs_thom.st6\re6xxxa1.

Kolejnym, bardzo atrakcyjnym
narzÍdziem jest symulator progra-
mowy, pracuj¹cy w†úrodowisku
Windows. Przy jego pomocy we-
ryfikacja projektÛw jest ³atwa
w†wykonaniu i†znacznie przyspie-
sza odnalezienie ewentualnych
b³ÍdÛw. Symulator wyposaøony
jest w†szereg opcji u³atwiaj¹cych
wyszukiwanie b³ÍdÛw (pu³apki ad-
resowe, danych, praca krokowa,
omijanie pÍtli, itp.). Symulator
z n a j d u j e  s i Í  w † k a t a l o g u
\sgs_thom.st6\db6xxxxw.
Najbardziej popularnym narzÍ-

dziem wúrÛd wiÍkszoúci projek-
tantÛw bÍdzie z†pewnoúci¹ kom-
pilator assemblera, linker oraz
symulator w†wersji dla DOS.
Wszystkie te programy, wraz z†kil-
kunastoma przyk³adami i†szere-
giem gotowych do wykorzystania
procedur, s¹ instalowane na twar-
dym dysku wraz z†programem
obs³ugi programatora.
Ostatni¹, duø¹ atrakcj¹ narzÍ-

dziow¹ jest kompilator jÍzyka
C†dla mikrokontrolerÛw ST62. Jest
to, co prawda, wersja β pakietu
komercyjnego, co oznacza, øe mo-

g¹ wyst¹piÊ w†niej b³Ídy. Prze-
prowadzone przez nas proste tes-
ty wykaza³y jednak spor¹ przydat-
noúÊ tego kompilatora.
Bardzo waøne dla projektantÛw

s¹ takøe noty aplikacyjne, w ktÛ-
rych przedstawiono szereg intere-
suj¹cych zastosowaÒ mikrokontro-
lerÛw oraz dane katalogowe zawie-
raj¹ce szczegÛ³owe informacje nt.
poszczegÛlnych uk³adÛw. Porusza-
nie siÍ po zbiorze zamieszczonych
na p³ycie informacji umoøliwia
plik cd_ep2.pdf, znajduj¹cy siÍ
w†g³Ûwnym katalogu p³yty. Do jego
przegl¹dania niezbÍdny jest pro-
gram Acrobat Reader firmy Adobe.
Na p³ycie znajduj¹ siÍ wersje za-
rÛwno dla Windows 95, jak i†3.1.
Piotr Zbysiński, AVT

Autor dziÍkuje polskiemu
przedstawicielstwu firmy SGS-
Thomson za udostÍpnienie do
publikacji oprogramowania i†in-
formacji katalogowych, ktÛre znaj-
duj¹ siÍ na p³ycie CD-EP2.
W†artykule wykorzystano ma-

teria³y nades³ane przez francusk¹
filiÍ firmy SGS-Thomson.


