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Čo je to systém PICAXE

• Programové prostredie PICAXE je voľne šíriteľný, otvorený program, 
ktorý na druhej strane poskytuje aj pomerne slušnú simuláciu a 
testovanie  vyvíjaného programu bez potreby priameho fyzického 
pripojenia mikrokontroléra ku PC. 
testovanie  vyvíjaného programu bez potreby priameho fyzického 
pripojenia mikrokontroléra ku PC. 

• PICAXE čipy sú štandardné PIC mikročipy firmy Microchip, ktoré 
obsahujú v sebe tzv. bootstrap program, ktorý umožňuje 
mikrokontroléru ho preprogramovať priamo cez sériovú linku z 
počítača, kde sa v príslušnom softvérovom prostredí napíše 
program konkrétnej aplikácie.

• PICAXE mikrokontroléry sú programované pomocou jazyka BASIC. • PICAXE mikrokontroléry sú programované pomocou jazyka BASIC. 
Je však možné vytvárať program tiež graficky pomocou vývojových 
diagramov, zložených z grafických prvkov v podobe ikoniek. Grafická 
interpretácia programu sa potom preloží do príkazov jazyka BASIC.
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Umožňuje  tvorbu programu :

• priamo príkazmi jazyka Basic

Programový editor prostredia

• priamo príkazmi jazyka Basic

• graficky pomocou značiek vývojového diagramu (Flowchart)

• graficky značkami logických číslicových obvodov (Logicator)

Dovoľuje :

• Testovanie a simuláciu vytvoreného programu ( aj bez HW )• Testovanie a simuláciu vytvoreného programu ( aj bez HW )

• Naprogramovanie mikrokontroléra cez sériový kábel (USB,   
RS-232) z prostredia programu v PC



Programovanie vývojovým diagramom



Programovanie príkazmi jazyka Basic



Programovanie pomocou logikátoru

Preklad do Basicu

Grafickými značkami



Parametre nastavenia prog. prostredia
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Parametre nastavenia prog. prostredia
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Ponuky v režime Flowchart
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Ponuky v režime Flowchart
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Nastavenie parametrov značiek



Ukážky programu (graficky a kódom)



Ukážky programu (graficky a kódom)



Prehľad príkazov jazyka Basic



Prehľad príkazov jazyka Basic



Technické parametre PICAXE-20X2

( typ  PIC18F14K22 )

• Pamäť programu : 16384 bajtov
• Pamäť dát (SRAM): 512 bajtov• Pamäť dát (SRAM): 512 bajtov
• Pamäť dát (EEPROM) : 256 bajtov
• Napájacie napätie : 2,3 ... 5,5 V
• Počet  I/O pinov : 18
• Počet  ADC pinov: 11  (8-bit, 10-bit)



• I/O prúd : max 25 mA v oboch stavoch

• priorita operátorov neexistuje, vyhodnotenie výrazov zľava 
doprava

Technické parametre PICAXE-20X2

doprava

• všetky inštrukcie sú 16-bitové, jednoslovné (word)   

• 4 typy premenných v pamäti RAM :
• všeobecné       b0 ... b55  (56 bajtov) 56 premenných

w0 ... w28  ( w0= b0:b1, w1=b2:b3, ...)  28 premenných

bit31:bit30: .... bit1:bit0   (bajty b3, b2, b1, b0)   32 premenných

• storage (56 ... 127 � 38h ... 7Fh)   72 premenných • storage (56 ... 127 � 38h ... 7Fh)   72 premenných 

• scratchpad pamäťové pole   (0 ... 127)  128 bajtov

• systémové (špeciálne) premenné



• pamäť typu flash preprogramovateľná : až 100 000x 

• pamäť programu môže obsahovať :      4 samostatné programy

Technické parametre PICAXE-20X2

• pamäť programu môže obsahovať :      4 samostatné programy

• dĺžka jednéhoprogramu: 1000 riadkov

• frekvencia vnút. oscilátora nastaviteľná : 4, 8, 16, 32, 64 MHz

• defaultná hodnota frekvencie interného rezonátora po 
zapnutí napájania : 8 MHz  

• príkazy pauzy kalibrované na frekvenciu : 8 MHz  

• defaultná prenosová rýchlosť sériového kanálu: 9600,n,8,1



Technické parametre rady PICAXE



Domovská stránka PICAXE systému

www.picaxe.com



Obrazová príloha

Obr.1   Jednoduchý vývojový diagram riadenia LED diódy



Obrazová príloha

Obr.2   Testovanie programu v Basicu pomocou simulátora



Obrazová príloha

Obr.3   Tvorba zložitejšieho vývojového diagramu



Obrazová príloha

Obr.4   Práca v programovom prostredí editora PICAXE



Obrazová príloha

Obr.5   Zapojenie montážnych skúšobných dosiek PCB



Obrazová príloha

Obr.6   Ukážka činnosti riadenia 7-segment LED displeja s PICAXE



Obrazová príloha

Obr.7   Práca pri odlaďovaní programu mikrokontroléra



Obrazová príloha

Obr.8   Riadenie rýchlosti otáčok jednosmerného motorčeka 



Obrazová príloha

Obr.9   Riadenie polohy hriadeľa krokového motorčeka 



Obrazová príloha

Obr.10   Spolupráca pri programovom riešení aplikácie



Zdroje informácií

• www.picaxe.com

• ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41365E.pdf

www.picaxe.com/docs/picaxex2.pdf• www.picaxe.com/docs/picaxex2.pdf

• www.freeinfosociety.com/media/pdf/3134.pdf

• http://www.ermicro.com/blog/

• www.picaxe.com/docs/picaxe_manual1.pdf

• www.picaxe.com/docs/picaxe_manual2.pdf

• www.picaxe.com/docs/picaxe_manual3.pdf• www.picaxe.com/docs/picaxe_manual3.pdf

• www.hobbyrobot.cz/download/bas805.exe

• www.hobbyrobot.cz/PDF/PICAXE_basic_man_cz.pdf


