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Zgodnie ze swoj¹ dotych-
czasow¹ strategi¹, Microchip
wykorzystuje wszelkie poja-
w i a j ¹ c e s i Í szanse , aby
wzmocniÊ swoj¹ pozycjÍ na
rynku. Jednym ze sposobÛw
zastosowanym przez Micro-
chipa jest pod¹øanie za inter-
netow¹ mod¹, co przejawia
siÍ bogat¹ ofert¹ rÛønego ro-
dzaju zestawÛw uruchomie-
niowych. Za ich pomoc¹
moøna do³¹czyÊ do sieci mik-
rokontrolery pochodz¹ce ze
wszystkich dostÍpnych rodzin
mikrokontrolerÛw PICmicro.
Do testÛw otrzymaliúmy

najnowszy zestaw ewaluacyj-
ny opracowany przez Micro-

chipa - PICDEM.net. O†ile za-
stosowane w†nim rozwi¹zania
sprzÍtowe moøna úmia³o za-
kwalifikowaÊ do standardo-
wych, to niezwykle korzyst-
nie na tle konkurencji pre-
zentuje siÍ dostarczana wraz
z†zestawem dokumentacja.
Niew¹tpliwym hitem jest
ksi¹øka legendarnego Jere-
my'ego Benthama ìTCP/IP Le-
an: Web Servers for Embed-
ded Systemsî, ktÛrej treúÊ
uzupe³nia p³yta zawieraj¹ca
zestaw narzÍdzi (w tym kom-
pilatory C++) i†kody ürÛd³owe
przyk³adowych projektÛw,
dziÍki ktÛrym moøna przepro-
wadzaÊ samodzielne prÛby
m.in. z†oprogramowaniem
mikrokontrolerÛw (przedsta-
wiono przyk³ad WebServera
na PIC-u).

Rys. 1.

Moda na internetowe aplikacje

mikrokontrolerÛw 8-bitowych narasta

w†takim tempie, jak niedawne

e-biznesowe szaleÒstwo gie³dowe.

Nie jestem przekonany, øe internetowe

aplikacje mikrokontrolerÛw podbij¹

w†najbliøszym czasie úwiat,

ale kto 10 lat temu w†ogÛle

spodziewa³ siÍ Internetu...
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Doskonale przygotowano tak-
øe sam zestaw uruchomienio-
wy. P³ytkÍ testow¹ wyposaøo-
no w†wyúwietlacz alfanume-
ryczny 2x16 znakÛw (na ktÛ-
rym wyúwietlane s¹ bieø¹ce
komunikaty systemu) oraz two-
rz¹ce prosty interfejs aplikacji
uøytkownika: jeden przycisk,
dwie diody LED i†dwa poten-

cjometry. Funkcje tych ele-
mentÛw uøytkownik zestawu
moøe dowolnie zdefiniowaÊ.
Zosta³y one wykorzystane tak-
øe w†przyk³adowej aplikacji
prostego serwera strony WWW.
Do³¹czenie p³ytki ewalua-

cyjnej do sieci jest moøliwe
dziÍki wbudowanemu inter-
f e j s ow i E the rn e t (uk ³ ad
RTL8019AS). Interfejs ten wy-
posaøono takøe w†optyczne
sygnalizatory stanu pracy, co
znacznie u³atwia pos³ugiwa-
nie siÍ systemem.
Sta tyczna czÍúÊ st rony

WWW (bazowy kod HTML)
jest przechowywana w†nie-
ulotnej pamiÍci szeregowej
o†pojemnoúci 256kb. Jej za-
wartoúÊ moøna modyfikowaÊ,
dziÍki czemu uøytkownik mo-
øe zaprojektowaÊ i†udostÍp-
niaÊ z†ìPIC serweraî indywi-
dualnie wygl¹daj¹ce strony.
Informacje przeznaczone do
wpisania do pamiÍci EEP-
ROM s¹ przesy³ane z†kompu-
tera za pomoc¹ wbudowane-
go w†p³ytkÍ interfejsu RS232.
Projektanci zestawu PIC-

DEM.net, przewiduj¹c moøli-
woúÊ wprowadzania przez
uøytkownika modyfikacji do
programu steruj¹cego prac¹
mikrokontrolera, wyposaøyli
p³ytkÍ w†z³¹cze ICD. Umoøli-
wia ono do³¹czenie mikro-
kon t ro le ra do debugge ra
MPLAB ICD, co zdecydowa-
nie przyspiesza tworzenie
w³asnej aplikacji. Interfejs
ICD moøna wykorzystaÊ do
reprogramowania pamiÍci
programu mikrokontrolera ste-
ruj¹cego prac¹ zestawu.

Standardowo w†zestawie
jest dostarczany mikrokontro-
ler PIC16F877 z†pamiÍci¹
programu typu Flash. Moøna
zamiast niego zastosowaÊ tak-
øe mikrokontroler z†rodziny
PIC18 - PIC18C452.
Uøytkownicy lubi¹cy sprzÍ-

towe eksperymenty na nieco
wiÍksz¹ skalÍ takøe bÍd¹ usa-
tysfakcjonowani. Konstrukto-
rzy p³ytki ewaluacyjnej prze-
widzieli na niej uniwersalne
pole montaøowe z†doprowa-
dzonym w†pobliøe zasilaniem.
DziÍki zastosowaniu stabiliza-
tora napiÍcia o†duøej wydaj-
noúci pr¹dowej, wiÍkszoúÊ
dobudowanych modu³Ûw bÍ-
dz ie mog³a byÊ zas i lana
z†niego, co znacznie u³atwia
prowadzenie eksperymentÛw.
Dokumentacja zestawu jest

dostarczana w†postaci elektro-
nicznej na p³ycie CD-ROM.
W†sk³ad zestawu wchodzi tak-
øe drukowana dokumentacja
zestawu, ktÛrej elektroniczna
kopia znajduje siÍ na p³ycie.
War to úÊ dos t a r czanych

z†zestawem materia³Ûw znacz-
nie zwiÍkszaj¹ programy na-
rzÍdziowe oraz programy wy-
korzystywane w†przyk³ado-
wych ap l ikac j ach ( t akøe
w†postaci ürÛd³owej), opraco-
wanych przez firmy Iosoft,
LiveDevices oraz Yipee. Na
rys. 1 pokazano widok okna
przegl¹darki WWW, w†ktÛrym
wyúwietlono stronÍ demons-
tracyjn¹ przygotowan¹ przez
Jeremy'ego Benthama, ktÛra
takøe znajduje siÍ na p³ycie.
Testy zestawu prezentowa-

nego w†artykule dowiod³y, øe

konstruktorzy firmy Micro-
chip stanÍli na wysokoúci za-
dania i†po raz kolejny przy-
gotowali zestaw idealnie do-
stosowany do potrzeb prakty-
kÛw. S³owa uznania!
Andrzej Gawryluk, AVT

Zestaw prezentowany w†ar-
tykule udostÍpni³a redakcji
firma Gamma, tel. (22) 663-
83-76, www.gamma.pl.

Materia³y z†p³yty CD-ROM
wchodz¹cej w†sk³ad zestawu
PICDEM.net publikujemy na
p³ycie CD-EP10/2001B.
Informacje uzupe³niaj¹ce s¹

dostÍpne w†Internecie:
- opis zestawu PICDEM.net:
http://www.microchip.com/
10/tools/picmicro/demo/
pdemnet/index.htm,

- prezentacje rozwi¹zaÒ sie-
ciowych firmy Microchip:
http://www.microchip.com/
internet/,

- informacje o†MPLAB ICD:
http://www.microchip.com/
10/ too l s /p icmic ro / i cds /
mplabicd/index.htm.

Na płytce testowej zestawu
PICDEM.net zintegrowano:
✓ mikrokontroler z pamięcią Flash,

z zapisanym w pamięci
programem obsługi TCP/IP,

✓ pamięć EEPROM z interfejsem
szeregowym o pojemności
256kb,

✓ interfejs Ethernet,
✓ interfejs RS232,
✓ alfanumeryczny wyświetlacz

LCD 2x16,
✓ interfejs ICD,
✓ elementy interfejsu użytkownika:

przycisk, dwa potencjometry
i dwie diody świecące −
elementy do wykorzystania
w aplikacji użytkownika,

✓ zasilacz stabilizowany
z mostkiem prostowniczym na
wejściu.

Sugerowana cena detaliczna:
299USD+VAT

W skład zestawu PICDEM.net
wchodzą:
✗ płytka ewaluacyjna

z zaprogramowanym
mikrokontrolerem PIC16F877,

✗ książka “TCP/IP Lean: Web
Servers for Embedded Systems”
(warta 50USD!),

✗ zasilacz sieciowy z kablem,
✗ ethernetowy kabel CAT5,
✗ kabel RS232 9/9,
✗ płyta z oprogramowaniem,

przykładową stroną WWW,
źródłami programów itp.


