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Zestaw uruchomieniowy PICDEM−2

Microchip wyposaøy³ jeden
z†oferowanych przez siebie
zestawÛw uruchomieniowych
w†pakiet narzÍdziowy firmy
emWare , w†sk³ad ktÛrego
wchodz¹ programy narzÍdzio-
we oraz dokumentacja, za po-
moc¹ ktÛrych moøna przygo-
towaÊ niemal dowoln¹ aplika-
cjÍ internetow¹ dla mikrokon-
trolera. PrezentacjÍ zestawu
zaczniemy od opisu...

...zestawu PICDEM-2
Jest to klasyczny - jak na

Microchipa - zestaw urucho-
mieniowy, w†sk³ad ktÛrego
wchodzi doskona³a dokumen-
tacja na CD-ROM-ie, krÛtka
broszurka z† informacjami
o†zestawie i†przygotowanych
dla niego programach demon-
stracyjnych, p³ytka laborato-
ryjna z†podstawkami do mik-
rokontrolerÛw rodzin PIC16
(C6x, C7x, F87x) i†PIC18C
(Cxx2) z†28 lub 40 wyprowa-
dzeniami oraz dysk ie tka
z†szeregiem programÛw asem-
blerowych, ktÛrych dzia³anie
moøna przetestowaÊ. Uøyt-
kownik wraz z†zestawem
otrzymuje takøe uk³ady mik-
rokontrolerÛw, przy czym

w†zaleønoúci od ìpodwersjiî
zestawu s¹ to uk³ady rÛø-
nych typÛw. W†testowanej
przez nas ìinternetowejî
wersji zestawu znajdowa³y
siÍ takøe zaprogramowane
przez producenta mikrokont-
rolery z†zapisanymi w†pamiÍ-
ci demonstracyjnymi wersja-
mi programÛw wspÛ³pracuj¹-
cych z†Internetem oraz gene-
rator kwarcowy.
P³ytkÍ demonstracyjn¹ wy-

posaøono w szereg z³¹cz i†in-
terfejsÛw, do ktÛrych progra-
my demonstracyjne zawarto
w†zestawie. S¹ to m.in. z³¹-
cze do wyúwietlacza LCD,
z³¹cze klawiatury, interfejs
RS232, pole odczytowe z†oú-
mioma diodami LED, miejsce
na instalacjÍ interfejsu AC-
CESS.bus, podstawka dla sze-
regowej pamiÍci EEPROM,
potencjometr spe³niaj¹cy rolÍ
ürÛd³a sygna³u analogowego
oraz dwa przyciski do wyko-
rzystania w†aplikacjach testo-
wych (plus dodatkowy - ze-
ruj¹cy). Przewidziano ponad-
to miejsca dla dwÛch rezona-
torÛw kwarcowych oraz gene-
ratora kwarcowego. Ze wszys-
tkich tych interfejsÛw uøyt-

Do niedawna do³¹czanie mikrokontrolerÛw do

sieci, w†tym Internetu, wydawa³o siÍ zadaniem

niezbyt sensownym, a†takøe - nie ma co

ukrywaÊ - trudnym w†realizacji. Pierwszego

wy³omu w†tej dziedzinie dokona³a izraelska

firma ConnetOne, ktÛra opracowa³a

opisany w†czerwcowym numerze EP

uniwersalny uk³ad internetowego

interfejsu iChip. Teraz takøe

Microchip prÛbuje zapewniÊ

dostÍp do sieci swoim

mikrokontrolerom, co sta³o siÍ

moøliwe dziÍki wspÛ³pracy z†firm¹

emWare.
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Rys. 5.

Rys. 2.

kownik moøe skorzystaÊ dziÍki pouczaj¹-
cym programom przyk³adowym. W†sk³ad
zestawu nie wchodzi niestety zasilacz
sieciowy, co nieco utrudnia rozpoczÍcie
prac laboratoryjnych.
Jak juø wspomnieliúmy, zestaw PIC-

DEM-2 ma za zadanie pokazaÊ, w†jaki
sposÛb moøna ìsprz¹cî mikrokontroler
z†Internetem. Do tego celu s³uøy...

...pakiet emWare
Zaczniemy od krÛtkiego omÛwienia ar-

chitektury sieci EMIT (ang. Embedded
Micro Internetworking Technology), za-
proponowanej przez firmÍ emWare. Pod-
stawowymi elementami tworz¹cymi inter-
netowe ³¹cze s¹ (rys. 1):

Rys. 1.

Rys. 3.

- Mikrokontroler z†programowym
rdzeniem sieciowym emMicro.
DziÍki zastosowaniu specjalnej
techniki przesy³ania danych
(za pomoc¹ mikroznacznikÛw),
objÍtoúÊ danych przesy³anych
do wspÛ³pracuj¹cej z†mikro-
kontrolerem aplikacji jest bar-
dzo ma³a. Obs³ugÍ przesy³ania
danych i†obrÛbkÍ mikroznacz-
nikÛw zapewnia programowy
serwer (dostarczany przez em-
Ware w†postaci kodÛw ürÛd³o-
wych w†C i†asemblerze dla
wiÍkszoúci znanych mikrokon-
trolerÛw), zaimplementowany
w†pamiÍci mikrokontrolera. emWare
podaje, øe w†przypadku procesora
'51 program serwera zajmuje ok. 1kB
pamiÍci programu i†30B pamiÍci da-
nych RAM.
- Internetowa bramka emGateway. Od-
powiada ona za wymiany danych po-
miÍdzy mikrokontrolerem z†systemem
emMicro i†medium transmisyjnym sie-
ci (moøe byÊ nim m.in. modem).
- Klient HTTP, czyli klasyczna prze-
gl¹darka WWW z†w³¹czon¹ obs³ug¹
skryptÛw Javy.
Wymiana danych w†tak skonstruo-

wanym systemie sieciowym moøe
odbywaÊ siÍ w†dwÛch kierunkach,
przy czym na uøytkownika spada ko-
niecznoúÊ opracowania layoutu stro-
ny spe³niaj¹cej rolÍ panelu operator-
skiego. Firma emWare u³atwi³a nieco
zadanie projektantom WWW, dostar-
czaj¹c szereg praktycznych apletÛw
Javy, za pomoc¹ ktÛrych moøna
stworzyÊ efektowny panel (przyk³ad
na rys. 2).
Programy wchodz¹ce w†sk³ad zesta-

wu PICDEM-2 pozwalaj¹ emulowaÊ
po³¹czenie internetowe pomiÍdzy prze-
gl¹dark¹ WWW a†p³ytk¹ z†mikrokont-
rolerem. RolÍ wirtualnego po³¹czenia
sieciowego spe³nia program emMana-
ger, bÍd¹cy takøe programowym admi-
nistratorem wirtualnej sieci. W†przy-

padku, gdy uøytkownik nie
chce lub nie lubi kontaktÛw
z†îczyst¹î elektronik¹, p³ytkÍ
laboratoryjn¹ moøna takøe
zasymulowaÊ programowo
(rys. 4).
Ostatnim istotnym ele-

mentem zestawu jest pro-
gram konfiguracyjny emPac-
kage, bÍd¹cy rodzajem kon-
figuratora przygotowuj¹cego
pliki z†kodem asemblero-
wym oraz w† jÍzyku C,
w†ktÛrych znajduj¹ siÍ pro-
gramy tworz¹ce internetowy
rdzeÒ programu lokalnej ap-
likacji. Konfigurator emPac-
kage umoøliwia przygotowa-
nie kodÛw w†nastÍpuj¹cych
jÍzykach: C, C2.5, ASM8051,
ASM8051 2.5, PIC16, PIC16
2.5, XA i†AVR.

Poniewaø w†ramach tego artyku³u nie
uda siÍ nam przedstawiÊ wiÍcej szczegÛ-
³Ûw pakietu emWare, wrÛcimy wiÍc do
tego tematu w†przysz³ym miesi¹cu.
Piotr Zbysiñski, AVT
piotr.zbysinski@ep.com.pl

Prezentowany w†artykule zestaw udo-
stÍpni³a redakcji firma Gamma, tel.
(0-22) 663-83-76, www.gamma.pl.

Materia³y informacyjne oraz oprogra-
mowanie emWare (wersja 60-dniowa)
znajduj¹ siÍ na p³ycie CD-EP09/2000
w†katalogu \emWare.

Rys. 4.


