
Więcej niż
starter−kit

Ze s t aw na r z Íd z i
dystrybuowany pod nazw¹

PICStar t Plus sk ³ada siÍ
z†kompletnego programatora
wraz z†zasilaczem, zestawu
doskonale opracowanej doku-
mentacji, zestawu narzÍdzi
programowych na CD-ROM (w
t ym : komp i l a t o r C †d l a
PIC16F84, úrodowisko projek-
towe MPLab IDE, kompilator
asemblera) oraz kompletnego
katalogu produktÛw firmy
Microchip na dwÛch p³ytach
CD-ROM. Tak wiÍc, uøytkow-
nik zestawu otrzymuje w†nim
wszystkie elementy niezbÍdne
do natychmiastowego rozpo-
czÍcia pracy, co wiÍkszoúÊ
znanych mi elektronikÛw na-
prawdÍ docenia.

Dostarczany w†zestawie pa-
kiet MPLab IDE jest uniwer-
salnym úrodowiskiem projekto-
wym, obs³uguj¹cym praktycz-
nie wszystkie programatory
i†emulatory oferowane przez
Microchipa (rys. 1). Z†tego po-
wodu podczas instalacji tego
programu warto zwrÛciÊ uwa-
gÍ, aby nie instalowaÊ zbÍd-
nych plikÛw dla pozosta³ych
urz¹dzeÒ, poniewaø zajmuj¹
one sporo miejsca na dysku
twardym, do wspÛ³pracy z†pro-
gramatorem PICStart nie s¹
potrzebne. InstalacjÍ progra-
mÛw i†dostÍp do materia³Ûw
zamieszczonych na p³ycie
z†MPLab IDE u³atwia interak-
tywna przegl¹darka (rys. 2),
zapewniaj¹ca takøe dostÍp do

Przedstawiamy kolejne

narzÍdzie przygotowane przez

Microchipa dla konstruktorÛw

chc¹cych niewielkim kosztem

ìwkroczyÊî w†úwiat 8-bitowych

mikrokontrolerÛw PIC.

PICStart potrafi naprawdÍ

wiele, znacznie wiÍcej

od standardowych

zestawÛw oferowanych

przez innych producentÛw.

Rys. 1.
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demonstracyjnych wersji kom-
pilatorÛw C†dla mikrokontrole-
rÛw PICmicro oraz kilku pro-
gramÛw przyk³adowych. Atrak-
cyjnym uzupe³nieniem moøli-
woúci zestawu programÛw do-
starczanych w†zestawie jest sy-
mulator MPLab SIM umoøli-
wiaj¹cy analizÍ funkcjonaln¹
dzia³ania programu. Symulator
oczywiúcie nie pracuje w†cza-
sie rzeczywistym, a†jego fak-
tyczna wydajnoúÊ silnie zaleøy
od konfiguracji komputera na
ktÛrym jest uruchamiany.
W†wielu przypadkach to ogra-
niczenie nie jest szczegÛlnie

dotkliwe, w†zwi¹zku z†czym
proponowane przez Microchipa
rozwi¹zanie moøna uznaÊ za
atrakcyjn¹ propozycjÍ dla
wiÍkszoúci uøytkownikÛw.
Programator sterowany przez

MPLab IDE umoøliwia progra-
mowanie, odczyt, weryfikacjÍ
i†modyfikacjÍ bitÛw konfigura-
cyjnych, pamiÍci programu
i†danych we wszystkich 8-bi-
towych mikrokontrolerach ofe-
rowanych przez Microchipa.
Jedynym ograniczeniem jest
maksymalna liczba wyprowa-
dzeÒ (40) i†koniecznoúÊ stoso-
wania adapterÛw-przelotek dla
mikrokontrolerÛw w†obudo-
wach innych niø DIP.
Prezentowany w†artykule ze-

staw jest - moim zdaniem -
obecnie bezkonkurencyjny
wúrÛd cenowych odpowiedni-
kÛw, przede wszystkim ze
wzglÍdu na powaøne potrakto-
wanie przez Microchipa nie-
zbyt zasobnego odbiorcy. O†ile
materia³y informacyjne dostar-
czone w†zestawie s¹ ogÛlnie
dostÍpne, to estetycznie wyko-
nany i†wyposaøony w†trwa³¹
podstawkÍ ZIF jest atrakcyjnym
ich uzupe³nieniem. Polityka

Microchipa polegaj¹ca na integ-
racji obs³ugi wszystkich narzÍ-
dzi w†úrodowisku MPLab IDE
jest takøe warta pochwalenia.
Jak wiadomo: czego siÍ Jaú
nauczy, Jan bÍdzie potrafi³...
Andrzej Gawryluk, AVT

Prezentowany w†artykule ze-
staw udostÍpni³a redakcji firma
Gamma, tel.(0-22) 663-83-76,
www.gamma.pl.

Dodatkowe informacje o†ze-
stawie PICStart Plus moøna
znaleüÊ na p³ycie CD-EP4/
2001B w†katalogu \Mchip, s¹
takøe dostÍpne w†Internecie
pod adresami:
- http://www.microchip.com/10/
tools/picmicro/program/pics-
tart/index.htm,

- http://www.microchip.com/
Download/tools/picmicro/pro-
gram/picstart/ds51028d.pdf.

Rys. 2.
W skład zestawu PICStart
Plus DK wchodzą:
✗ programator PICStart Plus,
✗ kabel RS232,
✗ zasilacz sieciowy z kablem,
✗ dokumentacja książkowa do

pakietu MPLab,
✗ drukowany przewodnik po

zestawie,
✗ płyta CD−ROM z programem

MPLab 5.20,
✗ katalog firmy Microchip na

dwóch płytach CD−ROM,
✗ próbka układu PIC16F84.
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