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Mechatronika jest stosunkowo
now¹, lecz doúÊ dobrze spopu-
laryzowan¹ dziedzin¹ wiedzy
(np. niedawno powsta³ Wydzia³
Mechatroniki na Politechnice
Warszawskiej) i†techniki. NajkrÛ-
cej rzecz ujmuj¹c, mechatronika
zajmuje siÍ zastÍpowaniem roz-
wi¹zaÒ mechanicznych i†elektro-
mechanicznych uk³adami elekt-
ronicznymi oraz implementacj¹
cyfrowej ìinteligencjiî w†dobrze
osadzone na rynku urz¹dzenia,
wykonywane dotychczas w†spo-
sÛb tradycyjny.
Przekonanie ludzi nie maj¹-

cych zbyt duøego doúwiadczenia
w†projektowaniu elektronicz-

nych urz¹dzeÒ do stosowania szczytowych
osi¹gniÍÊ techniki cyfrowej nie jest zadaniem
prostym - przeszkod¹ s¹ przede wszystkim
stereotypy myúlenia nieobce nikomu z†nas:
ìnie nauczÍ siÍ tegoî lub ìtyle lat stosowa-
³em tradycyjne urz¹dzenia i†by³o dobrze!î.

A†przyzwyczajenie jest drug¹ natur¹ cz³o-
wieka, znakomicie utrudniaj¹c wprowadza-
nie nawet najbardziej sensownych nowoúci.
Pomimo szeregu trudnoúci, firma Micro-

chip podjÍ³a wyzwanie opracowuj¹c dwa
bardzo atrakcyjne zestawy:
- Mechatronics PowerPak. Jest to zestaw
informacyjny, dostÍpny bezp³atnie via In-
ternet. O†tym, jak go zdobyÊ napiszemy
w†dalszej czÍúci artyku³u.

- Projektowy, integruj¹cy zestaw podstawo-
wych narzÍdzi, ktÛre umoøliwi¹ samo-
dzielny start w†îmikroprocesorowy úwiatî,
takøe pocz¹tkuj¹cym i†mniej zaawanso-
wanym konstruktorom. Ten zestaw trochÍ
kosztuje, ale bior¹c pod uwagÍ jego za-
wartoúÊ, Microchip dok³ada minimum kil-
kadziesi¹t dolarÛw do kaødej sztuki!
Zaczniemy od tego, jak zdobyÊ bezp³atny

pakiet informacyjny o†projekcie Mechatronics.

Jak zdobyÊ?
Zestaw informacyjny moøna otrzymaÊ

bezp³atnie za poúrednictwem Internetu. Prze-
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czyli mikroprocesory dla... mechaników!

Tak, tak drodzy Czytelnicy.
Nasta³y czasy, kiedy do

stosowania mikroprocesorÛw nie
zachÍca siÍ juø elektronikÛw!

Wiedz¹ oni bowiem zazwyczaj, co
to jest mikroprocesor i†jak go

naleøy stosowaÊ. Stratedzy
Microchipa - i†s³usznie -

wymyúlili nowe pole aplikacji
swoich 8-pinowcÛw, zachÍcaj¹c

mechanikÛw do zg³Íbiania
tajnikÛw swoich procesorÛw.

Jak to robi¹? Odpowiedü
znajdziecie w†artykule.

Rys. 1.

Rys. 2. Rys. 3.
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gl¹darce WWW naleøy wskazaÊ adres http:/
/www .m i c r o ch i p . c om /me cha t r o n i c s /
index.htm, pod ktÛrym znajduje siÍ g³Ûwna
strona informacyjna projektu Mechatronics
(rys. 1). Wype³nienie prostego formularza
(rys. 2) gwarantuje otrzymanie pakietu Me-
chatronics PowerPak w†przeci¹gu 2..3 ty-
godni. W†jego sk³ad wchodz¹: katalog tech-
niczny procesorÛw serii PIC12C50X, pod-
rÍcznik z†przyk³adowymi aplikacjami, ulot-
ki informacyjne oraz prezentacja za³oøeÒ
twÛrcÛw programu Mechatronics. Strona
z†zamÛwieniem znajduje siÍ pod adresem:
http://www.microchip.com/mechatronics/
survey.htm.
Aplikacje 8-pinowych mikrokontrolerÛw,

wybrane do prezentacji w†ramach Mechat-
ronics PowerPak, stanowi¹ przyk³ad ich
niezwyk³ych (bior¹c pod uwagÍ wymiary
i†liczbÍ wyprowadzeÒ) moøliwoúci, dosko-
na³ego podejúcia i†duøej wiedzy programis-
tÛw, a†takøe umiejÍtnego rozwi¹zywania
problemÛw niezbyt typowych z†punktu wi-
dzenia standardowych systemÛw mikropro-
cesorowych. S¹ to materia³y na tyle inte-
resuj¹ce, øe zachÍcamy do siÍgniÍcia po nie
nie tylko fanÛw PIC-Ûw, lecz takøe projek-
tantÛw korzystaj¹cych z†mikrokontrolerÛw
innych rodzin.

Rys. 4. Rys. 5.

Poniewaø katalog mikrokontrolerÛw, znaj-
duj¹cy siÍ w†zestawie PowerPak, nie zawiera
informacji o†wszystkich 8-pinowych proce-
sorach PIC12C, na jednej z†podstron pro-
jektu Mechatronics moøna znaleüÊ informa-
cje o†pozosta³ych uk³adach. Widok jednej
ze stron ìkatalogowychî przedstawiono na
rys. 3.
To jeszcze nie koniec atrakcji przygoto-

wanych przez Microchipa. Pod adresem
http://tech.microchip.com/~Mechatronics
znajduje siÍ rewelacyjnie opracowana lista
dyskusyjna, poúwiÍcona projektowi Mechat-
ronics. Zapisanie siÍ na listÍ jest bardzo
proste - wystarczy wype³nienie formularza
znajduj¹cego siÍ pod przyciskiem New Users.
Od tej chwili wejúcie na listÍ jest otwarte
- pod warunkiem podania swojego identy-
fikatora i†has³a (rys. 4). Przegl¹danie listÛw,
ìchatoweî dyskusje oraz mnÛstwo innych
atrakcji jest - dziÍki doskona³ej organizacji
listy - proste w†wykonaniu.

Mechatronicowe narzÍdzia,
czyli...
...zestaw PICSTART Plus Mechatronics

Kit. Jest to minimalnie zmodyfikowana wer-
sja zestawu PICSTART Plus, wyposaøona
w†standardowe dla niego elementy, tzn.

programator mikrokontrolerÛw PIC, pakiet
projektowy MPLAB, zasilacz, kabel RS232,
dokumentacja do wszystkich programÛw
oraz prÛbki mikrokontrolerÛw PIC12C509
i†PIC16C84. Oprogramowanie dostarczane
jest na dyskietkach 3,5" oraz na p³ycie CD-
ROM - znajduje siÍ tam ponadto komplet
informacji o†innych produktach Microchi-
pa. To jeszcze nie wszystko - zestaw wy-
posaøono w†mikroprocesorow¹ grÍ pod na-
zw¹ ì8 Pin Pongî. Mieúci siÍ ona na nie-
wielkiej p³ytce drukowanej i†sk³ada siÍ z†8-
pinowej podstawki dla mikrokontrolera,
szeúciu rezystorÛw SMD, 8†diod LED, dwÛch
przyciskÛw i†miniaturowej baterii. Taki roz-
rywkowy przyk³ad mechatronicznego po-
dejúcia do doskonale znanej gry w†ping-
ponga...
Tomasz Jakubiak

Zestaw PICSTART Plus Mechatronics Kit
udostÍpni³a redakcji firma Gamma.

Autoryzowanymi dystrybutorami Micro-
chipa w†Polsce s¹ firmy:
- Elbatex, tel. (0-22) 868-22-78,
- Future, tel. (0-22) 618-92-02,
- Gamma, tel. (0-22) 663-83-76.


