
 

  

          

 

  

Tisztelt Partnerünk! 

Örömmel értesítem, hogy a nagy érdeklődéssel várt, 
kategóriájában kiemelkedő teljesítményt nyújtó PIC32MZ család 
legújabb PIC32MZ EF (Floating Point Unit) tagjai már 
raktárunkból elérhetőek.  

Növelje alkalmazása teljesítményét PIC32MZ mikrovezérlővel! 

Az új "EF" típusokra egyszerű az átállás a korábbi PIC32MZ EC 
családról, köszönhetően a láb kompatibilitásnak és a minimális 
szoftveres változtatásoknak (frissített SQI, új ADC és FPU miatt). 
A fejlesztőmunkát az MPLAB Harmony támogatás és két új 
PIC32MZ EF Starter kit fejlesztőrendszer is segíti. 

További információért kattintson a részletekre. 

Üdvözlettel: Urbán Zoltán 
 

  

Könyvajánló: Lucio Di Jasio - 
Graphics, Touch, Sound and 
USB, User Interface Design 
for Embedded Applications 

 

A PIC24F "GB4" XLP 
mikrokontrollerek kétszeres 

flasht és új titkosítási 
lehetőségeket kínálnak 

 

Accel 2 click, 3 irányú 
gyorsulás érzékelő I2C és SPI 

interfésszel 

 

A Microchip fejlesztőmérnöke 
legújabb könyvében, a 
mikromedia for PIC24 eszközre 
írt mintaprogramokon keresztül 
mutatja be a 16 bites 
mikrovezérlő multimédiás 
képességeit. A 290 oldalas 
könyvben közérthető 
mintapéldák találhatók a 
grafikus könyvtár, az 
érintőképernyő, a hang illetve 
az USB interfész kezelésről, 
melyek az egyszerű 
alkalmazástól kezdve, a 
bonyolultabb projektek 

A Microchip bejelentette, hogy 
kibővíti eXtreme Low Power 
(XLP) típusainak körét az új 
PIC24F „GB4” típuscsaláddal. 
Az új eszközök integrált 
hardveres titkosítást 
tartalmaznak, kétféle 
megoldást ajánlva a titkosítási 
kulcs tárolására (OTP és Key 
RAM). Emellett van olyan 
típus, amiben 256 KB Flash 
memória és direkt LCD 
meghajtó található. 

részletek... 

Az Accel 2 click 3 irányú 
gyorsulás érzékelő szenzor 
minden olyan projektben ideális 
megoldás, ahol mozgással és 
kapcsolatos megoldást kell 
fejleszteni. Az Accel 2 click 
jellemzője, hogy beágyazott 
FIFO buffert és két 
programozható állapot gépet 
tartalmaz, mely lehetővé teszi a 
felhasználó által definiált 
mozgás minták felismerését, 
mint például a rázás vagy a 
forgatás. 
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kivitelezéséig végigvezetik az 
olvasót a fejlesztés lépésein. 

részletek... 

részletek... 

 

Sharp GP2Y0A21YK0F IR 
távolságmérő szenzor  

  

 

Kettő az egyben: kábelvágó 
és csupaszító fogó 

 

RaspyPlay4 audio kártya 
Raspberry PI 

számítógépekhez 

 

A Sharp GP2Y0A21YK0F 
típusú távolságmérő szenzora 
infravörös fény visszaverődése 
alapján képes megmérni az 
előtte elhelyezett tárgy 
távolságát. Jellemzők: 10-80 
cm érzékelési távolság, analóg 
kimeneti feszültség, 5 V-os 
tápfeszültség, 30mA 
fogyasztás. Méretek: 
29.5×13.0×13.5mm.  

részletek... 

Kemény, rozsdamentes acélból 
készült fogó, kiváló minőségű, 
ergonomikus kialakítású 
műanyag markolattal. 
Vágás és csupaszítás egy 
pillanat alatt. Kapacitás: az 5" 
típussal 26-16 AWG, a 6" 
típussal 14-10 AWG.  

részletek... 

A Raspberry PI felhasználóknak 
ajánljuk ezt a kiegészítőt, ami 
nem más, mint egy jól felszerelt 
hangkártya. Az eszköz az 
Eurogenyx és a 
MikroElektronika munkájának 
gyümölcse, mely jelentősen 
kibővíti a Raspberry Pi audio 
képességeit. A RaspyPlay4 
névre keresztelt kiegészítő 32 
bites felbontású, 384 kHz-es 
mintavételezési frekvenciájú, 
nagy felbontású audio 
tartalmakkal is megbirkózik, 
támogatva a FLAC, ALAC, MP3 
és WMA hangformátumokat.  

  

részletek... 
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