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Zestaw MPLAB-ICD to bardzo uniwersalne
narzÍdzie. Przede wszystkim pozwala na emu-
lacjÍ pracy procesora w†czasie rzeczywistym
czyli mÛwi¹c bardziej po ludzku umoøliwia
wykonywanie programu pod pe³nym nad-
zorem. Ma to niebagatelne znaczenie na
etapie uruchamiania nowo pisanego op-
rogramowania, usuwania ukrytych
b³ÍdÛw i†optymalizacji. DziÍki
moøliwoúci zatrzymania dzia³a-
nia programu w†dowolnej chwi-
li, podejrzenia zawartoúci we-
wnÍtrznych rejestrÛw procesora
i†spokojnego przeanalizowania
efektÛw jego dzia³ania, moøna
znacznie ³atwiej wychwyciÊ
b³Ídy niø w†przypadku normal-
nie zaprogramowanego uk³adu, do ktÛ-
rego wnÍtrza w†czasie pracy nie ma dostÍpu.
Zestaw umoøliwia takøe programowanie pro-
cesorÛw a†w†powi¹zaniu z†do³¹czonymi narzÍ-
dziami programistycznymi pozwala na wszech-
stronne uruchamianie i†testowanie nowo pisa-
nego oprogramowania dla uk³adÛw PIC16F87x.
W†sk³ad zestawu MPLAB-ICD wchodzi prze-

de wszystkim modu³ sprzÍtowy, ktÛry komu-
nikuje siÍ ze steruj¹cym jego prac¹ kompute-
rem PC przy pomocy portu RS232. Modu³ wy-
posaøony jest takøe w†gniazdo pozwalaj¹ce do-
³¹czyÊ przy pomocy krÛtkiego przewodu p³ytkÍ
z³¹cza umieszczan¹ w†czasie pracy w†podstaw-
ce procesora docelowego urz¹dzenia w†ktÛrym
bÍdzie pracowa³ emulowany PIC16F87x. Do-
datkowo w†zestawie uøytkownik otrzymuje
p³ytkÍ prototypow¹ do montaøu i†uruchamia-
nia niewielkich uk³adÛw b¹dü testowania moø-
liwoúci samego procesora.
W†czasie normalnej pracy modu³ emulatora

pobiera energiÍ z†docelowego uk³adu poprzez
podstawkÍ procesora w†ktÛrej osadzone jest
gniazdo jego sondy. Uk³ad pracuje zarÛwno
z†zasilaniem 5V jak i†3V. Zaleønie od trybu
pracy jak i†wartoúci napiÍcia zasilaj¹cego po-
bierany z†uk³adu pr¹d waha siÍ w†granicach
od 20mA do maksymalnie 70mA. Do pracy
p³ytki prototypowej potrzebne jest zasilanie
9V/750mA. Na p³ytce zamontowane jest gniaz-
do zasilania i†stabilizator 5V. OprÛcz tego prze-
widziano tam miejsce na wymienny zewnÍt-
rzny kwarc taktuj¹cy prac¹ procesora i†gniazdo
z†wyprowadzonymi portami procesora. Na p³yt-
ce zamontowano takøe 8†sygnalizacyjnych LED-
Ûw, prze³¹cznik do ich od³¹czania od portÛw,
dwa przyciski astabilne oraz potencjometr ktÛ-
ry moøna wykorzystaÊ do badania pracy we-
wnÍtrznego przetwornika A/D procesora.
W†sk³ad kompletu oprÛcz p³ytki emulatora,

p³ytki z³¹cza wraz z†kablem, p³ytki prototypo-
wej wchodzi takøe kabel RS-a oraz zestaw
oprogramowania wraz z†podrÍcznikami i†in-
strukcj¹ uøytkowania. Niew¹tpliwie bogactwo
oprogramowania jest mocn¹ stron¹ pakietu
MPLAB-ICD. Zestaw sk³ada siÍ z†Edytora i†pro-
gramu zarz¹dzaj¹cego nowo tworzonymi pro-
jektami, programu steruj¹cego prac¹ emulatora,
asemblera wraz z†programem linkuj¹cym. Jest
takøe programowy symulator procesora pozwa-
laj¹cy wstÍpnie przeúledziÊ dzia³anie nowo
tworzonego programu na ekranie monitora za-
nim wraz z†procesorem znajdzie siÍ w†doce-
lowym uk³adzie. ZarÛwno dzia³anie sprzÍtu jak
i†programÛw narzÍdziowych jest szeroko opi-
sane w†dwÛch do³¹czonych do zestawu pod-

r Í c z n i -
kach, doku-
mentac ja jes t
powielona takøe
w†formie elektronicz-
nej na do³¹czonej do zestawu p³ycie CD. Oczy-
wiúcie (i niestety) ca³a dokumentacja napisana
jest w†jÍzyku angielskim (wersja japoÒska wy-
raünie wskazuje obszar geograficzny ktÛrym
interesuje siÍ firma Microchip). Na p³ycie zna-
jduj¹ siÍ takøe wymienione wczeúniej progra-
my narzÍdziowe. Ich instalacja na twardym
dysku komputera przebiega automatycznie po
w³oøeniu p³yty do czytnika CD, uøytkownik
w†czasie instalacji proszony jest o†kilka stan-
dardowych w†takim przypadku decyzji.
W†sk³ad rodziny procesorÛw z†pamiÍci¹

Flash ktÛrej dedykowany jest zestaw MPLAB-
ICD wchodz¹ obecnie cztery uk³ady oznaczone
symbolami PIC16F873/4/6/7. WspÛln¹ cech¹
uk³adÛw jest oczywiúcie przede wszystkim elek-
trycznie programowalna i†kasowana pamiÍÊ
programu pozwalaj¹ca wielokrotnie powtarzaÊ
operacje zapisu i†kasowania. OprÛcz tego uk³a-
dy mog¹ byÊ taktowane zegarem o†czÍstotli-
woúci z†przedzia³u 0..20MHz maj¹ sprzÍtowe
zerowanie, procesor moøna programowaÊ przy
pomocy sygna³Ûw do³¹czonych do jego dwÛch
wyprowadzeÒ nawet jeøeli jest juø zamonto-
wany w†docelowym uk³adzie. Do programowa-
nia potrzebne jest jedynie napiÍcie +5V.
Procesory mog¹ pracowaÊ z†napiÍciem zasi-

laj¹cym o†szerokim zakresie tolerancji od 2V
do 5V. Maksymalny pobÛr pr¹du wynosi 20mA
lecz przy zegarze 4MHz i†zasilaniu 5V nie
przekracza on 2mA. Najwaøniejsze rÛønice miÍ-
dzy uk³adami sprowadzaj¹ siÍ do rozmiaru
dostÍpnej pamiÍci, liczby portÛw i†wewnÍtr-
znych licznikÛw. Zestawienie najwaøniejszych
cech procesorÛw wygl¹da nastÍpuj¹co:
OprÛcz wymienionych na uwagÍ zas³uguj¹

takøe procesory posiadaj¹ce 12 bitowy prze-
twornik a†oznaczone symbolami PIC16C773
i†PIC16C774. Atrakcj¹ uk³adÛw jest przetwor-
nik analogowo-cyfrowy o†duøej rozdzielczoúci,
pozosta³e parametry elektryczne procesorÛw s¹
podobne do uk³adÛw z†pamiÍci¹ Flash. Poza
przetwornikiem procesory posiadaj¹ wbudowa-
ne 3†liczniki z†opcj¹ zatrzaskiwania wartoúci
chwilowej, zegar watchdogassss, dwa wyjúcia
PWM pozwalaj¹ce generowaÊ impulsy prosto-
k¹tne o†programowo ustawianym wype³nieniu.
Uk³ady dostÍpne s¹ w†rÛønego typu obudo-
wach o†iloúci wyprowadzeÒ b¹dü 28 b¹dü 40.
Po pe³niejsze dane dotycz¹ce produktÛw firmy
Microchip i†procesorÛw PIC radzÍ siÍgn¹Ê na
internetow¹ stronÍ firmy www.microchip.com.
Ryszard Szymaniak, AVT
ryszard.szymaniak@ep.com.pl

Artyku³ przygotowano w†oparciu o†mate-
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Nowe narzędzie Microchipa
Firma Microchip dba o†swoich

klientÛw wci¹ø poszerzaj¹c
i†wzbogacaj¹c rodzinÍ

popularnych procesorÛw
jednouk³adowych PIC. Pojawiaj¹

siÍ procesory rÛønorodnie
i†bogato wyposaøone

z†wewnÍtrznymi przetwornikami,
coraz wiÍksz¹ liczb¹ licznikÛw
i†portÛw. ZwiÍksza siÍ takøe
wielkoúÊ dostÍpnej pamiÍci

programu i†danych. Nowoúci¹ s¹
uk³ady z†pamiÍci¹ Flash
umoøliwiaj¹c¹ wielokrotne

programowanie i†elektryczne
kasowanie pamiÍci programu

a†takøe procesory z†12-bitowymi
przetwornikami A/C.

Jak przysta³o na firmÍ dbaj¹c¹
o†klienta a†przy okazji o†swoje

interesy razem z†nowymi
uk³adami pojawiaj¹ siÍ tanie

narzÍdzia pozwalaj¹ce
wyprÛbowaÊ moøliwoúci nowych
kostek. Tak jest w†przypadku

procesorÛw z†serii PIC16F87x dla
ktÛrych firma stworzy³a
prawdziwy ìkombajnî

programowo-sprzÍtowy pozwalaj¹cy
na eksperymenty a†takøe ca³kiem

powaøn¹ pracÍ.

Procesor RAM Porty ADC 8 bitów PWM DAC Komparatory Timery

PIC16F873 192 3 5 2 − − 3+WDT

PIC16F874 192 5 8 2 − − 3+WDT

PIC16F876 368 3 5 2 − − 3+WDT

PIC16F877 368 5 8 2 − − 3+WDT


