
WPROWADZENIE

1.1 Czym jest ST6Realizer
Od połowy lat dziewięćdziesiątych dostępny jest opracowany przez
holenderską firmę Actum, system graficznego tworzenia programów pod nazwą
Realizer zdobył spore uznanie użytkowników na całym świecie. Od chwili
opublikowania przez Elektronikę Praktyczną ST6Realizera v.2.1 pojawiło się
już kilka nowszych wersji programu, obsługujących mikrokontrolery inne niż
ST62. Za pomocą ST6Realizera możemy tworzyć proste jak i bardziej
zaawansowane oprogramowanie sterowników ze wspomnianymi mikrokontrolerami.
W związku z ogromnym zainteresowaniem  czytelników kursem obsługi Realizera
który został opublikowany na łamach Elektroniki Praktycznej w 2001 roku.
Postanowiliśmy powrócić do tematu i zaprezentować podstawy obsługi programu
w formie książki zawierającej bardziej rozszerzony materiał niż kurs.
ST6-Realizer dla wielu osób może być programem otwierającym drogę do
poznania świata techniki mikroprocesorowej. Praktycznie każdy elektronik
posiadający podstawowe wiadomości z techniki cyfrowej nie powinien mieć
większych trudności z ujarzmieniem programu. Przygotowanie programu dla
mikrokontrolera to kilka przyjemnych chwil spędzonych przy komputerze.
Praktycznie najprostszy program możemy stworzyć w kilka minut.

1.2 Wersje Realizera.
W dotychczasowej pracy z Realizerem autor miał do czynienia z czterema jego
wersjami są to :
- ST6Realizer v.2.10
- ST6Realizer v.2.20
- ST6Realizer II v.4.0
- ST6Realizer Bronze

1.2.1 ST6Realizer v.2.10 Pierwsza z wymienionych wersji programu Realizer
jest najstarszą z jaką mieliśmy do czynienia, jest jednocześnie głównym
tematem tej książki.  Jak już wspomniałem ta wersja programu była
publikowana na płycie CDEP2 i na płytach dołączanych do Elektroniki
Praktycznej w wersji ON/OFF LINE. Jest ona również zamieszczona na CDROM-ie
dołączonym do tej książki wraz z plikami do ćwiczeń. Ta wersja jest
najuboższą spośród wszystkich wymienionych ale za to najłatwiejszą w
obsłudze. Każdy kto sprawnie posługuje się tą wersja programu nie powinien
mieć kłopotów z przesiadką na nowsze wersje.
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1.2.2 ST6Realizer v.2.20 jest wersją poprawioną i rozszerzoną o dodatkowa
możliwość programowania mikrokontrolerów rodziny ST72. Trochę inny
interfejs graficzny niektórych okienek jest prawie nie zauważalny.
Praktycznie na pierwszy rzut oka rozróżnienie obydwu wersji jest dość
trudne.

1.2.3 Realizer II wersja 4.0 w porównaniu z wersją 2.1 ma całkowicie
odmieniony interfejs graficzny co widać zaraz po uruchomieniu programu.
Nowa wersja programu posiada nowe funkcje przyśpieszające proces tworzenia
programu, które zwiększają wygodę użytkownika. Realizer II ma znacznie
poszerzoną bibliotekę gotowych elementów do tworzenia programów. Dosyć
znacznym przeobrażeniom przeszedł symulator programowy. Główną jednak
zaletą programu jest możliwość tworzenia programów dla lepiej wyposażonych
mikrokontrolerów ST72.

1.2.4 Realizer
Actum jak i 
pewnymi ograni
Realizera II. 
większej ilośc
wersja umożliw
największą wad
ograniczona do
zaawansowanych
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 Bronze V.4.00d dostępny jest na stronie internetowej firmy
również na płycie CDEP11/2000B, jest to wersja darmowa z
czeniami. Interfejs graficzny tej wersji jest taki sam jak
Realizer Bronze ma jednak  możliwość tworzenia programów dla
i procesorów. Oprócz znanych już procesorów ST62 i ST72 ta
ia stworzenie programu dla procesorów PIC12 i PIC16. Niestety
ą jest to że liczba użytych elementów w projekcie została
 piętnastu co w poważny sposób ogranicza tworzenie bardziej
 projektów.
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1.3 Podstawowe wiadomości o mikrokontrolerach
     ST62T10,20,15,25.
Najczęściej wykorzystywane mikrokontrolery ST62T10,T15,T20,T25 należą do
rodziny ST62Txx, ośmiobitowych, wykonywanych w technologii HCMOS, układów
zorientowanych na zastosowania o średniej złożoności. Są to wersje
OTP/EPROM układów ST6210,ST6220,ST6215,ST6225 z pamięcią ROM. Wszystkie
układy rodziny ST62xx maja konstrukcję blokową; wspólne jądro układu
otoczone jest kombinacją bloków peryferyjnych (makrokomórek). Makrokomórki
peryferyjne układów St62T10, 15, 20 i 25 ( dostępne w wersjach EPROM/OTP)
to: peryferyjny układ czasowy (timer), zawierający 8 bitowy licznik z 7-
bitowym programowalnym preskalerem, cyfrowy układ czuwania (Digital WachDog
DWD), 8-bitowy przetwornik analogowo cyfrowy maksymalnie z ośmioma dla
wersji ST62T10/20 lub szesnastoma wejściami analogowymi dla ST62T15/25.
Układy ST62E20/E25 są programowalne i kasowalne przez użytkownika. Układy
ST62T10,T15,T20,T25 są programowalne jednorazowo (One Time Programmable -
OTP). Zapewniają one najkorzystniejszy kompromis między kosztami a
elastycznością w zastosowaniach dla prototypów i serii wstępnych.

1.3.1 Właściwości
- zakres napięć zasilania od 3 do 6V
- maksymalna częstotliwość zegara 8Mhz
- zakres temperatur pracy -40 do +85°C
- Tryb pracy: aktywny (Run), oczekiwania (Wait) i uśpienia (Stop)
- Pięć różnych wektorów przerwań
- Tablica przeglądowa w pamięci EPROM
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- Pamięć ROM użytkownika
   1828B(ST62T10, T15)
   3786B(ST62x20,x25)
- Pamięć ROM danych - rozmiar określany przez użytkownika (w programie

ROM)
- Pamięć danych RAM 64B
- Obudowy PDIP20, PSO20 (ST62T10,T20)
- Obudowy PDIP28, PSO28 (ST62T15,T25)
- Obudowy FDIP20, CSO20 (ST62E20)
- Obudowy FDIP28, CSO28 (ST62T25)
- 12/20 wyprowadzeń wejścia / wyjścia w pełni programowalnych jako:

wejścia z rezystorami podciągającymi (pull-up)
wejścia bez rezystorów podciągających
wejścia z generacją przerwań
wyjścia z otwartym drenem
wyjścia typu "push-pull"
wejścia analogowe

- 4 linie wejścia/ wyjścia o obciążalności do 20mA dla bezpośredniego
sterowania diod LED lub triaków

- 8-bitowy licznik z 7 bitowym preskalerem (timer)
- cyfrowy układ czuwania (WachDog)
- 8-bitowy przetwornik A/C z maksymalnie ośmioma ST62T10/25 wejściami

analogowymi  lub szesnastoma ST62x15/25
- zintegrowany oscylator zegarowy
- zerowanie (reset) przy włączaniu zasilania
- jedno niemaskowalne przerwanie zewnętrzne
- dziewięć trybów adresowania
- ST62E20 i ST62E25 są układami z pamięcią EPROM
- ST62T10,15,20,25 to wersje OTP, w pełni zgodne z ST6210,15,20,25 ( z

pamięciami ROM)

1.3.2 OPIS WYPROWADZEŃ MIKROKONTROLERÓW
Vdd i Vss  - wyprowadzenia zasilania mikrokontrolera, do końcówki Vss
przyłączona jest masa układu.
OSCIN i OSCOUT. Wyprowadzenia  te są wewnętrznie połączone ze zintegrowanym
układem oscylatora. W celu zapewnienia poprawnej pracy mikrokontrolera do
wymienionych wyprowadzeń dołącza się kwarc o max częstotliwości 8Mhz lub
zewnętrzny sygnał zegarowy. Wyprowadzenie OSCIN jest wejściem, a OSCOUT
wyjściem sygnału zegarowego.
RESET Niski poziom na tym wyprowadzeniu umożliwia inicjację pracy (restart)
mikrokontrolera, sprowadzając go do początku wykonywanego programu.
TEST/Vpp W czasie normalnej pracy na wyprowadzenie TEST musi być podane
napięcie Vss. Jeśli w czasie trwania fazy inicjacji mikrokontrolera do
końcówki TEST przyłączy się napięcie +12,5V pamięć EPROM zostanie
wprowadzona w tryb programowania.
NMI Wyprowadzenie NMI umożliwia doprowadzenie do mikrokontrolera
asynchronicznego, zewnętrznego przerwania niemaskowalnego. Końcówka NMI
reaguje na zbocze opadające. Nie jest ona wewnętrznie podłączona do
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rezystora podciągającego pull-up. Rezystor musi taki występować na zewnątrz
układu.
TIMER Wyprowadzenie TIMER może funkcjonować jako wejście i wyjście. Będąc
wejściem jest przyłączone do preskalera i jest wejściem zewnętrznego zegara
lub bramką sterującą zegara wewnętrznego. Na końcówce TIMER, pracującej
jako wyjście, pojawia się bit danych, kiedy kończy się określony przedział
czasu. Wyprowadzenie nie jest wewnętrznie połączone do z rezystorem
podciągającym (pull-up). Rezystor taki musi być podłączony na zewnątrz
układu.
PA0-PA3,PA4-PA7 wymienione osiem linii tworzy jeden port (A) wejścia/
wyjścia. Każda linia możę być programowo skonfigurowana jako wejście z lub
bez wewnętrznego rezystora podciągającego (pull-up), wejście przerwania z
rezystorem podciągającym oraz jako wyjście (push-pull) lub  z otwartym
drenem. Linie PA0-PA3 mogą być obciążone prądem o wartości 20mA
umożliwiającym sterowanie bezpośrednie, podczas gdy linie PA4-PA7 mogą być
zaprogramowane jako wejścia analogowe dla przetwornika A/C. Linie PA4-PA7
nie są dostępne w układach ST62T10, ST62x20.
PB0-PB7 Kolejne osiem linii zostało zorganizowanych w drugi port(B) wejścia
wyjścia. Każda linia może być programowo skonfigurowana jako wejście z lub
bez wewnętrznego rezystora podciągającego (pull-up), wejście przerwania z
rezystorem podciągającym, wyjście push-pull lub z otwartym drenem i jako
analogowe wejście dla przetwornika A/C.
PC4-PC7. Wymienione 4 linie tworzą kolejny port(C)wejścia wyjścia. Każda
linia może być programowo skonfigurowana jako wejście z lub bez
wewnętrznego rezystora podciągającego (pull-up), wejście przerwania z
rezystorem podciągającym, wyjście push-pull lub z otwartym drenem i jako
analogowe wejście dla przetwornika A/C. Linie PC4-PC7 nie są dostępne w
układach ST62T10, ST62x20.

1.4  Opis układ
Układ ST62E20 EPRO
ST62E25 EPROM emu
zachować ostrożnoś
początku programu -
Pamięć EPROM progra
zatwierdzonego prze
reprogramowana. Ukł
gramowalnymi (OTP -
ST6210,15, 20, 25 z
programowalnymi są 
układów EPROM. Różn
zaprogramowanego uk
użytkownika układy 
całkowicie zgodne z
Rys.1_3_4 Schemat blokowy układów
ST62T10,T15,x15,x25
ów z pamięcią OTP/EPROM
M emuluje układy ST6210 i  ST6220 z pamięcią ROM. Układ
luje układy ST6215 i ST6225 z pamięcią ROM. Należy
ć przy emulacji układów z pamięcią 2K ROM (właściwy adres
 patrz mapa pamięci dla układów z 2KB ROM).
muje się przy użyciu właściwego oprogramowania
z producenta. Pamięć raz skasowana może być
ady ST62T10, T15, T20, T25 są jednorazowo pro-
 One Time Programmable) odpowiednikami układów
 pamięcią ROM. Układy z pamięciami jednorazowo
tańsze, a sposób programowania jest taki sam jak dla
ica polega jedynie na tym, że zawartość pamięci raz
ładu OTP nie może być skasowana. Z punktu widzenia
w wersji OTP i EPROM są sprzętowo i programowo niemal
 wersją ROM. Wyjątek stanowią:



• brak wewnętrznego rezystora podciągającego dla wyprowadzenia NMI,
• brak wewnętrznego rezystora podciągającego dla wyprowadzenia TIMER

Zatem, z wyjątkiem wymienionych wyżej różnic, układy ST62T10, T15, T20, T25
i ST62E20, E25, są w pełni zgodne z ich odpowiednikami ST6210, 15, 20, 25 i
stąd podano jedynie informacje dotyczące układów EPROM.
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4.1 Programowanie pamięci EPROM Konfigur
ogramowania pamięci EPROM uzyskuje się poprzez
prowadzenia TEST/Vpp napięcia o wartości 12,5V
4.2 Kasowanie pamięci EPROM
mięci EPROM ST62E20, E25 w obudowach z „ok
zez naświetlenie światłem ultrafioletowym. Z
ładów ST62E20, E25 wynika, że proces kasowania
wietlana jest falą o długości mniejszej niż
iatło słoneczne oraz promieniowanie kilku rodz
wiera fale o długościach w zakresie 3000 + 
kienka" w obudowach ST62E20, E25 były wła
ezamierzonym skasowaniem w czasie testowania i
ocedura kasowania pamięci EPROM ST62E20, E25 z
omieniowaniem o długości fali 2537A („krótki" 
wka (tj. natężenie promieniowania i czas naświ
iejsza niż 15Ws/cm2. Dawka ta osiągana jest pr
trafioletowego o mocy 12000~W/cm2 w czasie kas
min. Układy ST62E20, E25, w czasie kasowania, 
ległości ok. 2,5cm (1") od lampy.
4.3 Straty mocy  Średnia temperatura złącza
aczona z zależności:
= Ta + Pd RthJA
zie: TA -temperatura otoczenia,
hJA - rezystancja termiczna złącze-otoczenie, 
nt = Idd Vdd,
ort - moc strat portów (określona przez użytko

ST62 )

ST62T
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1.4.4 Parametry dopuszczalne
Przedstawiane układy posiadają wejścia zabezpieczone przed zniszczeniem
napięciami stałymi o dużej wartości. Jednakże dobrze jest podjąć zwykle
środki ostrożności, aby uniknąć pojawienia się na wejściach napięć wyższych
nit dopuszczalne. Dla właściwej pracy układu zaleca Się, aby napięcia VI i
Vo nie byty wyższe niż VDD i niższe od Vss. Pewność działania można
zwiększyć łącząc nieużywane wejścia z napięciami o właściwych poziomach
(VDD lub VSS).

Uwaga !!! Przekracz
(Absolute Maximum Ra
zakładać, że przy 
Długotrwałe eksplo
dopuszczalnych param
1.4.5 Parametry r

Uwaga!
• W celu uzyskania wi

stosowanie oscyla
• Dopuszczalne Jest w

cyfrowej bez wpły
dla dodatniego pr
wartości płynie z

• Jeśli całkowity prą
wartość +1 mA lub
wszystkich wejść 
+ 1 LSB. Jeśli ca
analogowego ma wa
wpływający do wsz
są przesuwane o +
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Rys1_4_3 Parametry dopuszczalne.
anie wymienionych powyżej wartości dopuszczalnych AMR
tings) może spowodować zniszczenie układu. Nie należy
podanych warunkach układ musi pracować poprawnie.
atowanie układu przy maksymalnych wartościach
etrów ma wpływ na jego niezawodność.
obocze

arygodnych wyników przetwarzania A/C zaleca się
tora o częstotliwości powyżej 1 MHz.
ymuszenie prądu ±5mA na każde wyprowadzenie części
wu na zachowanie się układu. Należy się spodziewać, że
ądu wpływającego do wyprowadzenia ok. 10 % jego
 wyprowadzeń sąsiednich.
d wpływający do pojedynczego kanału analogowego ma
 jeśli taką wartość (1 mA) ma prąd wpływający do
analogowych, wszystkie wyniki konwersji są przesuwane o
łkowity dodatni prąd wpływający do pojedynczego kanału
rtość + 5mA lub jeśli taką wartość (5mA) ma prąd
ystkich wejść analogowych, wszystkie wyniki konwersji
2LSB.
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1.5 Opis oznaczeń mikrokontrolerów rodziny ST62
Wiele osób które zetknęły się z mikrokontrolerami rodziny ST62 zastanawiało
się zapewne co oznaczają wszelkie dodatkowe napisy na obudowie. Mam
nadzieję że poniższy opis rozwieje wszelkie wątpliwości i pozwoli
czytelnikom na poprawny dobór mikrokontrolera do konstruowanego urządzenia.

- Pierwsze cztery znaki opisu określają rodzinę mikrokontrolerów
- Piąty znak określa rodzaj pamięci ROM z jaka mamy do czynienia litera E

oznacza zastosowanie pamięci EEPROM natomiast T pamięci OTP
- Kolejne dwa znaki określają już konkretny model mikrokontrolera
- Autor spotkał się z wieloma pytaniami odnośnie znaku C lub B który

występuje zaraz po typie modelu mikrokontrolera. Litera B oznacza układ
wykonany w technologii 1,2um ( obecnie zanika sprzedaż tych
mikrokontrolerów). Litera C oznacza układ w technologii 0,8 um. W
prostych zastosowaniach amatorskich specjalnie nie musimy zwracać uwagi
na te oznaczenie.

- Kolejnym znakiem jest rodzaj zastosowanej obudowy
B plastykowa typu DIP
D ceramiczna typu DIP
M plastykowa typu SO
T plastykowa typu TQFP

- Końcowy znak określa zakres temperatur w jakich może pracować dany typ
układu:
0 = 25°C
1 = 0°C do 70°C
3 = -40°C do +125°C
6 = -40°C do +85°C
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