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Stamp nie zdoby³y dotychczas w†na-
szym kraju duøej popularnoúci, co
trzeba wi¹zaÊ przede wszystkim z†ich
stosunkowo wysok¹ cen¹ i†niezbyt sil-
nym zaangaøowaniem dystrybutorÛw
w†ich promocjÍ.

Wykorzystuj¹c fakt w³¹czenia
Basic StampÛw do oferty han-
dlowej przez firmÍ dystrybu-
cyjn¹ Elfa, postanowiliúmy
temat nieco odúwieøyÊ.

W†artykule prezentuje-
my modu ³ Ba s i c
Stamp 2SX (z bardzo
szybkim mikrokontro-
le rem SX28 f i rmy
Scenix) oraz p³ytkÍ
ewaluacyjn¹ Board of
Education, ktÛra po-

Modu³y mikrokontrolerowe Basic Stamp

ciesz¹ siÍ spor¹ popularnoúci¹ na úwiecie

od niemal 9†lat, co zawdziÍczaj¹ przede

wszystkim niezwykle prostemu jÍzykowi

programowania (Basic), niewielkim

wymaganiom stawianym sprzÍtowemu

otoczeniu, a†takøe doskona³emu

supportowi, jaki zapewnia zarÛwno

producent, jak i†szereg firm

przygotowuj¹cych rÛønego rodzaju

aplikacje.

Nieco gorzej jest pod tym wzglÍdem
w†naszym kraju i†to pomimo tego, øe
dzia³a dwÛch dystrybutorÛw Parallaxa,
trzeci - czeski - takøe ma PolskÍ
w†swojej opiece, a†kilka in-
nych firm sprowadza
modu³y Basic Stamp
we w³asnym za-
kresie. Pomi-
mo to, mo-
du³y Basic

Rys. 1.

Minimoduły o maksymalnych możliwościach
wsta³a z†myúl¹ o†stosowaniu w†szkol-
nych i†uczelnianych laboratoriach.

Basic Stamp - co to jest?
Programiúci firmy Parallax wymyúlili

niezwykle prosty sposÛb, aby przyci¹g-
n¹Ê do techniki mikroprocesorowej
szerokie rzesze uøytkownikÛw: wypo-
saøyli bowiem standardowe 8-bitowe
mikrokontrolery firmy Microchip w†in-
terpreter Basica o†rozbudowanej liúcie
poleceÒ. Znajduj¹ siÍ na niej polece-
nia umoøliwiaj¹ce ³atwe realizowanie
funkcji czÍsto spotykanych w†syste-
mach mikroprocesorowych, np.: obs³u-
ga urz¹dzeÒ I2C, obs³uga komunikacji
szeregowej przez interfejs RS232, ob-
s³uga graficznych i†alfanumerycznych
wyúwietlaczy LCD, obs³uga komunika-

Zestaw edukacyjny
firmy Parallax
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cji przez magistralÍ 1-Wire, obs³uga
przetwornikÛw akustycznych, pomiar
rezystancji rezystora do³¹czonego do
wejúcia modu³u (wejúcie nastawnika
analogowego) itp.
Niebagatelne znaczenie dla praktycz-

nych aplikacji maj¹ takøe polecenia ge-
neracji na wybranym wyjúciu przebie-
gu PWM, generacji liczb losowych
i†przebiegu akustycznego w†standardzie
DTMF, a†takøe instrukcje umoøliwiaj¹-
ce sterowanie poborem energii przez
mikrokontroler zastosowany w†module.
Nie bÍdziemy tu wymieniaÊ bardzo bo-
gatej listy standardowych dla Basica
instrukcji, ktÛrych zestaw jest zbliøo-
ny do popularnego QBasica. Jest to
bardzo bogaty zestaw instrukcji, za po-
moc¹ ktÛrych moøna tworzyÊ zaawan-
sowane funkcjonalnie, do tego szybko
wykonywane programy.
Poniewaø rodzina Basic StampÛw

ci¹gle ewoluuje, producent chc¹c za-
pewniÊ pe³n¹ programow¹ kompatybil-
noúÊ ze starszymi wersjami, nie uzu-
pe³nia³ listy poleceÒ o†nowe rozkazy.
Przygotowuj¹c program dla okreúlonej
wersji Basic Stampa warto jednak sko-
rzystaÊ z†dokumentacji dostarczanej
przez producenta - opisano w†niej
wszelkie niuansy zwi¹zane z†interpre-

terami Basica. Jednym z†najnowszych
etapÛw rozwoju modu³Ûw Basic Stamp
jest zast¹pienie mikrokontrolerÛw fir-
my Microchip ich znacznie szybszymi
odpowiednikami z†serii SX, produko-

wanymi przez firmÍ Ubicom.
Na rys. 1 pokazano wygl¹d
ìobudÛwî (wymiarami s¹ one
odpowiedn ikami obudÛw
DIP28/40 i†SIP14) obecnie do-
stÍpnych Basic StampÛw,
a†ich najwaøniejsze parametry
zestawiono w†tab. 1.

Basic jest jÍzykiem programowania
bardzo ³atwym do opanowania. Jego
zastosowanie do programowania modu-
³Ûw Basic Stamp znacznie zwiÍksza
ich atrakcyjnoúÊ. Drug¹ zalet¹, bardzo
waøn¹ dla pocz¹tkuj¹cych uøytkowni-
kÛw, jest moøliwoúÊ programowania
modu³Ûw ìw systemieî, bez koniecz-
noúci stosowania jakichkolwiek specjal-
nych narzÍdzi. Modu³y BS1 przystoso-
wano do programowania bezpoúrednio
z†wyprowadzeÒ portu Centronics
wspÛ³pracuj¹cego komputera PC, nato-
miast modu³y nowszej generacji, two-
rz¹ce rodzinÍ BS2, moøna programo-
waÊ bezpoúrednio z†portu szeregowego
RS232. Konwersja poziomÛw napiÍÊ
z†RS232 na TTL i†odwrotnie nie jest
konieczna, poniewaø na p³ytkach mo-

Rys. 2.

Rys. 3.
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Tab. 1. Zestawienie podstawowych możliwości modułów BS.
Parametr BS1 BS2 BS2e BS2ex BS2p
Typ zastosowanego mikrokontrolera PIC16C56 PIC16C57 SX28AC SX28AC SX48AC
Częstotliwość taktowania mikrokontrolera 4MHz 20MHz 20MHz 50MHz 20MHz
Szybkość wykonywania programów 2000 instrukcji/s 4000 instrukcji/s 4000 instrukcji/s 10000 instrukcji/s 12000 instrukcji/s
Pojemność pamięci RAM dostępnej 14B 26B 26B 26B 26B
dla danych użytkownika
Pojemność nieulotnej pamięci programu 256B/ 2kB/ 8x2kB/ 8x2kB/ 8x2kB/

/80 instrukcji /500 instrukcji /4000 instrukcji /4000 instrukcji /4000 instrukcji
Liczba wyprowadzeń I/O 8 16 + 2 (UART) 16 + 2 (UART) 16 + 2 (UART) 16/32 + 2 (UART)
Napięcie zasilania 5...15VDC 5...15VDC 5...12VDC 5...12VDC 5...12VDC
Pobór prądu (praca/oczekiwanie) 2mA/20µA 8mA/100µA 20mA/100µA 60mA/200µA 40mA/400µA
Liczba interpretowanych poleceń 32 36 39 39 55
Sposób programowania Centronics RS232 RS232 RS232 RS232
Obudowa SIP14 DIP28 DIP28 DIP28 DIP28/DIP40
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du³Ûw znajduj¹ siÍ proste, tranzystoro-
we interfejsy napiÍciowe. Na rys. 2
pokazano sposÛb do³¹czenia kabla
RS232 bezpoúrednio do wyprowadzeÒ
BS2 oraz sposÛb programowania modu-
³u BS2 zainstalowanego na p³ytce uru-
chomieniowej Board of Education.

NarzÍdzia programowe dla
Basic Stampa
Poniewaø historia Basic StampÛw

siÍga roku 1993 oczywistym jest, øe
pierwsze edytory-prekompilatory Paral-
lax-Basica pracowa³y ìpod opiek¹î
systemu operacyjnego DOS. Si³¹ rozpÍ-
du, takøe dla kolejnych wersji Basic
Stampa, Parallax przygotowa³ DOS-owe
wersje edytorÛw, lecz id¹c ìz duchemî
nowoczesnoúci, producent opracowa³
takøe wersjÍ edytora dla Windows. Je-
go g³Ûwne okno pokazano na rys. 3,
a†na rys. 4 jest widoczna mapa pamiÍ-
ci mikrokontrolera zajmowanej przez
program przygotowany przez uøytkow-
nika, ktÛr¹ generuje program edycyjny.
Spe³nia on takøe rolÍ programu umoø-
liwiaj¹cego transfer danych do pamiÍ-
ci modu³u BS do³¹czonego do portu

Rys. 6.

szeregowego lub rÛwnoleg³ego (tylko
BS1). Pewn¹ niedogodnoúci¹ edytora,
dokuczliw¹ zw³aszcza dla uøytkowni-
kÛw ìrozpieszczonychî moøliwoúciami
programÛw windowsowych, jest brak
kontekstowego kolorowania edytowa-
nych tekstÛw. Bior¹c pod uwagÍ nie-
zbyt skomplikowan¹ strukturÍ jÍzyka
nie jest to istotna wada, ale zawsze
warto na coú ponarzekaÊ. Edytor, po-
dobnie do programÛw narzÍdziowych
opisanych w†dalszej czÍúci artyku³u,
jest rozpowszechniany bezp³atnie.
Kolejnym narzÍdziem wspomagaj¹cym

realizacjÍ projektÛw wykonanych na mo-
du³ach BS (ale nie tylko!) jest program
StampPLOT (okno pokazano na rys. 5),
za pomoc¹ ktÛrego moøna tworzyÊ wy-
kresy z†danych otrzymywanych z†modu-
³Ûw BS do³¹czonych do PC.
Kolejn¹, bardzo uøyteczn¹, aplikacj¹

maj¹c¹ za zadanie u³atwienie øycia
programistom jest program LCD Cha-
racter Creator. S³uøy on do tworzenia
w³asnych wzorÛw znakÛw wyúwietla-
nych na wyúwietlaczach alfanumerycz-
nych o†wymiarach matrycy znaku 5x7
lub 5x10 punktÛw. G³Ûwne okno tego
programu pokazano na rys. 6.
Tworzenie nowego znaku jest u³at-

wione dziÍki prostym narzÍdziom, wy-
konuj¹cym inwersjÍ i†lustrzane odbicia
w†osi X†i†Y†tworzonego znaku, a†takøe
emulatorowi wyúwietlacza LCD, ktÛry
wyúwietla tworzony znak w†otoczeniu
dwÛch znakÛw wybranych przez uøyt-
kownika. Dane odpowiadaj¹ce wzorowi
znaku moøna zapisaÊ do pliku lub
przenieúÊ przez schowek systemowy
do dowolnego edytora, w†tym oczywiú-
cie edytora programÛw dla BS.

Przyk³adowy zestaw
W†ofercie firmy Parallax znajduje siÍ

kilka wersji p³ytek bazowych, ktÛre s¹
podstaw¹ dla zestawÛw ewaluacyjnych.
W†oparciu o†nie moøna oczywiúcie re-
alizowaÊ takøe ìpowaøneî projekty, co
jest u³atwione dziÍki dostÍpnoúci mo-
du³Ûw BS i†p³ytek bazowych w wersji
przemys³owej. Do testÛw otrzymaliúmy
jeden z†najlepszych zestawÛw edukacyj-
nych, w†sk³ad ktÛrego wchodz¹ elemen-
ty przedstawione w†tab. 2. W†odrÛønie-
niu od pozosta³ych p³ytek bazowych,
zastosowan¹ w†prezentowanym zestawie
Board of Education wyposaøono w†uni-
wersalne pole po³¹czeniowe oparte na
modu³ach eTrix o†rastrze 2,54mm, ktÛ-
re umoøliwiaj¹ wielokrotne przebudo-
wywan ie kon f i gu r ac j i po ³ ¹czeÒ .
Z†dwÛch stron pola uniwersalnego wy-
prowadzono linie portÛw P0..P15, z³¹-
cza zasilania, a†takøe cztery gniazda do
pod³¹czenia serwomechanizmÛw.
Korzystanie z†zestawu u³atwiaj¹ spe-

cjalnie zakoÒczone odcinki przewodÛw
w†rÛønych kolorach, za pomoc¹ ktÛ-
rych moøna po³¹czyÊ elementy uloko-
wane w†module eTrix.

Rys. 5.

Zestaw przedstawiony w artykule udostêpni³a redakcji
firma Elfa, tel. (22) 520-22-00, www.elfa.se/pl/,
obsluga.klienta@elfa.se.

Dodatkowe materia³y, informacje i oprogra-
mowanie mo¿na zdobyæ na stronach internetowych:
- http://www.stampsinclass.com,
- http://www.hth.com/losa/,
- http://www.oeonline.com/~tparnell/index.html,
- http://www.geocities.com/SiliconValley/Orchard/

6633/index.html,
a tak¿e na p³ycie CD-EP11/2001B.

Dodatkowe informacje

Rys. 4.

Tab. 2. Wyposażenie zestawu
prezentowanego w artykule.
✗ moduł BS2SX,
✗ płytka bazowa Board of Education,
✗ kabel RS232,
✗ płyta CD−ROM z oprogramowaniem

i dokumentacją,
✗ 10 sztuk kolorowych przewodów do

wykonywania połączeń na płytce
uniwersalnej,

✗ podręcznik z opisem języka i skróconą
instrukcją do zestawów oferowanych przez
firmę Parallax.

Jako ürÛd³o zasilania zestawu moøna
zastosowaÊ bateriÍ 9V lub zasilacz sie-
ciowy o†napiÍciu wyjúciowym 6...9V.
Wbudowane w†p³ytkÍ z³¹cze RS232 za-
pewnia komunikacjÍ mikrokontrolera
z†otoczeniem. Moøna je wykorzystaÊ
takøe do programowania mikrokontro-
lera znajduj¹cego siÍ w†module BS.

Aplikacje
Pierwotnym za³oøeniem firmy Paral-

lax by³o stworzenie prostego w†obs³u-
dze, a†przy tym charakteryzuj¹cego siÍ
duøymi walorami praktycznymi zesta-
wu edukacyjnego, za pomoc¹ ktÛrego
nawet najbardziej ìoporniî bÍd¹ mogli
poznaÊ zalety mikrokontrolerÛw. Idea
ta zdoby³a spore uznanie na úwiecie,
w†zwi¹zku z†czym liczba opisÛw
(opublikowanych g³Ûwnie w†Internecie)
rÛønego rodzaju aplikacji modu³Ûw BS
wynosi obecnie ponad 60000. CzÍúÊ
z†nich, wraz ze ürÛd³owymi wersjami
programÛw jest dostÍpna na interneto-
wej stronie firmy Parallax. Moøna na
niej znaleüÊ takøe linki do innych wit-
ryn prezentuj¹cych moøliwe zastosowa-
nia BS oraz narzÍdzia u³atwiaj¹ce ich
stosowanie.
Mamy cich¹ nadziejÍ, øe takøe w†na-

szym kraju projektanci i†nauczyciele
przedmiotÛw technicznych doceni¹
moøliwoúci modu³Ûw Basic Stamp
i†wkrÛtce pojawi¹ siÍ polskojÍzyczne
witryny zawieraj¹ce przyk³ady ich za-
stosowaÒ.
Andrzej Gawryluk, AVT


