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Za pomoc¹ ST6-Realizera moøemy
tworzyÊ proste, jak i†bardziej zaawanso-
wane oprogramowanie sterownikÛw ze
wspomnianymi mikrokontrolerami. Pro-
gram ten by³ juø prezentowany na ³a-
mach Elektroniki Praktycznej. W†zwi¹z-
ku z†nies³abn¹cym zainteresowaniem
CzytelnikÛw, postanowiliúmy powrÛciÊ
do tematu i†zaprezentowaÊ podstawy
projektowania w†formie krÛtkiego kursu.

Kaødy elektronik posiadaj¹cy pod-
stawowe wiadomoúci z†zakresu techni-
ki cyfrowej nie powinien mieÊ wiÍk-
szych trudnoúci z†ìujarzmieniemî pro-
gramu. Przygotowywanie programu dla
mikrokontrolera to kilka przyjemnych
chwil spÍdzonych przy komputerze.
Praktycznie najprostszy program moøe-
my stworzyÊ w†kilka minut.

Zaczynamy oczywiúcie od zainsta-
lowania programu, ktÛrego jedna z†wer-

sji znajduje siÍ na p³ycie CD-EP2 (p³y-
ta w†ofercie AVT). Publikujemy j¹ tak-
øe na CD-EP2/2001B w†katalogu \Kurs.
Minimalne wymagania sprzÍtowe pro-
gramu nie s¹ wygÛrowane:
✓ system operacyjny WIN3.11/9x/
2000/Me,

✓ procesor 486 lub lepszy,
✓ pamiÍÊ operacyjna min. 8MB,
✓ ok. 14MB wolnego miejsca na dys-
ku twardym.
InstalacjÍ programu rozpoczynamy

od uruchomienia programu instalacyj-
nego, ktÛry znajduje siÍ w†katalogu
\Kurs (p³yta CD-EP2/2001B). Podczas
instalacji zostanie utworzony folder
C:\Realizer, w†ktÛrym umieszczane s¹
wszystkie rozpakowywane pliki pro-
gramu wraz z†przyk³adami. Aby zain-

stalowany program poprawnie praco-
wa³, naleøy od razu po instalacji zre-
startowaÊ komputer.

Pakiet programÛw wchodz¹cych
w†sk³ad Realizera sk³ada siÍ z†czte-
rech czÍúci, niezbÍdnych do tworze-
nia projektÛw. S¹ to:
✗ Realizer,
✗ Simulator,
✗ Analyzer,
✗ Sch2Lib Converter.

Realizer jest g³Ûwnym programem
pakietu, za pomoc¹ ktÛrego moøemy
przeprowadziÊ edycjÍ tworzonego
oprogramowania i†otworzyÊ wszystkie
programy pomocnicze. Do przeprowa-
dzenia analizy dzia³ania tworzonego
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programÛw pod nazw¹

Realizer zdoby³ spore uznanie

uøytkownikÛw na ca³ym

úwiecie. Od chwili

opublikowania przez nas

ST6-Realizera na p³ycie

CD-EP2 pojawi³o siÍ juø kilka

nowych wersji tego programu,

takøe dla innych

mikrokontrolerÛw niø ST62.

Poniewaø program nie jest

dostÍpny w†polskiej wersji,

przygotowaliúmy dla Was

krÛtki kurs obs³ugi pakietu,

ktÛrego ìrdzeniemî bÍdzie

przyk³adowy projekt.

Zaczynamy od krÛtkiego

wstÍpu, ktÛrego zadaniem jest

przybliøenie zasad

pos³ugiwania siÍ programem.

Narysuj swój program!

część 1
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oprogramowania jest przeznaczony
program Analyser, ktÛry generuje plik
programu wynikowego w†postaci szes-
nastkowej oraz plik raportu z†wyka-
zem ewentualnych b³ÍdÛw. Simulator
umoøliwia symulacjÍ oprogramowania
sterownika po jego analizie. Sch2Lib-
Converter jest przeznaczony do kon-
wersji schematÛw do postaci modu-
³Ûw bibliotecznych, co umoøliwia roz-
szerzenie zawartoúci biblioteki.

Standardowo Realizer oferuje nam
bogaty zestaw elementÛw bibliotecz-
nych. S¹ w†niej zawarte wszystkie pod-
stawowe elementy logiczne, takie jak
AND, OR, INV, EXOR, NOR i†NAND
o†rÛønej liczbie wejúÊ. OprÛcz elemen-
tÛw logicznych biblioteka zawiera sze-
reg modu³Ûw funkcjonalnych m.in.:
• komparator,
• generator opÛünienia,
• wyjúcie cyfrowe,
• wejúcie cyfrowe i†analogowe,
• liczniki dwukierunkowe,
• multipleksery,
• detektory zmian stanÛw logicznych,
• detektory pojawienia siÍ zbocza,
• przetwornik analogowo-cyfrowy,
• sta³e,

• uk³ady arytmetyczne:
sumator, subtraktor, mo-
du³ dziel¹cy i†mnoø¹cy,

• przerzutnik D.

Jak tworzy siÍ
projekt?

Ca³y proces moøemy
podzieliÊ na nastÍpuj¹cych
piÍÊ etapÛw (rys. 1):
- pomys³, czyli sformu³o-
wanie zadania,

- narysowanie schematu
oprogramowania,

- kompilacja,
- testowanie oprogramo-
wania,

- zaprogramowanie mikrokontrolera.
Zanim jednak przyst¹pimy do

tworzenia oprogramowania sterownika,
zapoznajmy siÍ z programem. Po jego
uruchomieniu otwiera siÍ g³Ûwne ok-
no programu (rys. 2). W†menu File
wybieramy New Project i†otwiera siÍ
okno dialogowe pozwalaj¹ce ustaliÊ
úcieøkÍ dostÍpu do plikÛw projektu
(rys. 3). W†Project path wpisujemy
np. c:\EPKURS i†nastÍpnie klikamy
OK. Na dysku C:\ zostanie utworzo-
ny katalog o†nazwie EPKURS, w†ktÛ-
rym bÍd¹ zapisywane wszystkie pliki
zwi¹zane z†naszym projektem.

Kolejnym krokiem jest utworzenie
pliku schematu. W†menu File klika-
my NEW, otwiera siÍ okno New
Scheme (rys. 4), w†ktÛrym wpisuje-
my nazwÍ pliku (np. KURS) i†nacis-
kamy OK. Po tej operacji zostanie
utworzony w†folderze EPKURS plik
KURS i†otworzy siÍ czysta strona do
edycji schematu programu (rys. 5).

Rys. 4.

Od tego momentu moøna rozpo-
cz¹Ê realizacjÍ projektu, ktÛrej prze-
bieg szczegÛ³owo omÛwimy za mie-
si¹c.

Pasek narzÍdziowy
W†pasku gÛrnego menu najbardziej

interesuj¹ce s¹: Object, Analyse, Op-
tions.

W†menu Object mamy trzy pole-
cenia (rys. 6):
- Library symbol - dokonujemy wy-
boru biblioteki, z†ktÛrej bÍdziemy
korzystaÊ przy tworzeniu programu.

Rys. 5.

Rys. 6.

Rys. 7.

Rys. 8.

Rys. 9.

Rys. 10.
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Na pocz¹tku proponujÍ wybraÊ bib-
liotekÍ main.lib zawieraj¹c¹ wszys-
tkie elementy uøyte w†projekcie
oprogramowania (rys. 7).

- Local symbol - automatycznie two-
rzy w³asn¹ bibliotekÍ z†elementÛw
co najmniej raz uøytych w†danym
projekcie. Jest to funkcja u³atwiaj¹-
ca pracÍ z†programem. Po naciúniÍ-
ciu OK wybrany element zostaje
umieszczony na planszy schematu
programu (rys. 8).

- Attribute jest to polecenie progra-
mu do nadawania charakterystycz-

Rys. 11.

Rys. 12.

nych w³aúciwoúci symbolom i†po³¹-
czeniom miÍdzy symbolami. Funk-
cja ta jest wykorzystywana przy
tworzeniu bardziej zaawansowanych
programÛw.
W†menu Analyse mamy nastÍpuj¹-

ce polecenia (rys. 9):
- Options - ustawiamy parametry do
przeprowadzenia analizy tworzonego
oprogramowania (rys. 10).
Za pomoc¹ Hardware settings (rys.

11) moøemy dok³adnie ustawiÊ paramet-
ry do analizy dla wybranego przez pro-
jektanta typu mikrokontrolera. Zaleca siÍ
jednak, aby nie zmieniaÊ ustawieÒ do-
myúlnych na pocz¹tku pracy z†Realize-

Rys. 13.

Rys. 14.

Rys. 15.

rem. Polecenie Go uruchamia program
z†Pakietu Realizera - ST-Analyser - two-
rz¹cy plik wynikowy w kodzie szesnas-
tkowym (rys. 12). Po naciúniÍciu pole-
cenia Report zostanie w†notatniku wy-
úwietlony plik raportu, w†ktÛrym znajdu-
j¹ siÍ wszystkie informacje dotycz¹ce
przebiegu kompilacji. Uruchomienie po-
lecenia Results wyúwietli ewentualne
b³Ídy, jakie powsta³y podczas analizy
oprogramowania (rys. 13).

W†menu Options (rys. 14) umiesz-
czono nastÍpuj¹ce polecenia:
- w Auto save ustawiamy czas auto-
matycznego zapisu wszelkich zmian
w†schemacie (rys. 15). Program do-

Rys. 16.

Rys. 17.
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myúlnie ma ustawiony zapis co 10
minut.

- Auto wire option umoøliwia usta-
wienie parametrÛw automatycznego
prowadzenia po³¹czeÒ pomiÍdzy
elementami bibliotecznymi podczas
rysowania schematu (rys. 16).

- w†Configure toolbar moøemy dokonaÊ
samodzielnej konfiguracji paska na-
rzÍdziowego, zaznaczaj¹c nazwÍ in-
teresuj¹cego nas narzÍdzia i†uøywa-
j¹c przycisku ì->î dodaÊ jego ikonÍ
do prawego okna lub teø uøywaj¹c
przyc i sku ì<-î usun¹Ê ikonÍ
narzÍdzia z†paska (rys. 17).
Bardzo uøytecznym poleceniem jest

Page layout options, za pomoc¹ ktÛ-
Rys.18.

Rys. 19.

Rys. 20.

rego dokonujemy doboru parametrÛw
planszy, na ktÛrej bÍdziemy rysowaÊ
nasz schemat (rys. 18). Polecenie Pre-
ferences umoøliwia miÍdzy innymi do-
konanie wyboru koloru linii ³¹cz¹cych
ze sob¹ elementy biblioteczne (rys. 19).

Po wybraniu opcji Select hardwa-
re otwiera siÍ okno jak na rys. 20,
w†ktÛrym dokonujemy wyboru mikro-
kontrolera, dla ktÛrego bÍdzie ìryso-
wanyî program. W†naszym projekcie

uøyjemy mikrokontrolera ST62T01,
wiÍc naleøy wybraÊ z†listy st6201.dll
i†klikn¹Ê OK.
Krzysztof Górski, AVT
krzysztof.gorski@ep.com.pl

Na p³ycie CD-EP2/2001B publiku-
jemy ST6-Realizera w†pe³nej wersji
funkcjonalnej. Jest on takøe dostÍpny
(wraz z†katalogiem procesorÛw ST62)
na p³ycie CD-EP2.


