
 

  

          

 

  

Tisztelt Partnerünk! 

Raktárunkból elérhető a PICoPLS és a PICoPLC DevBoard. A 
PICoPLC egy mikrokontrolleren futó beágyazott plc szoftver, amely 
egyszerűen, grafikus módon (létradiagram) programozható. Ez 
lehetővé teszi beágyazott rendszerek megvalósítását azok számára 
is, akik kevésbé jártasak a programozásban. 

A szükséges szoftvert a PICoPLC létradigram fejlesztő programjában 
bárki könnyedén megírhatja, rátöltheti az IC-re, amelyen futtathatja 
azt. A létradiagram alapvető áramköri kapcsoláshoz hasonlít, így aki 
kicsit jártas az elektronikában könnyedén elsajátíthatja. A PICoPLC 
tökéletesen egyesíti a beágyazott és a PLC-s rendszerek előnyeit. 

                                                                                             Részletek... 

Üdvözlettel: Urbán Zoltán 
 

  

PIC32 mikrokontroller BASIC 
Interpreter: Micromite V5.0 

  

 

A Microchip kétcsatornás 
UCS2112 USB táp kontrollere 

maximalizálja a rendszer 
megbízhatóságát 

 

Ismerje meg a Microchip 
analóg megoldásait! XVI. rész 

Vezeték nélküli 
kommunikációs megoldások 

 

Geoff Graham egy hete 
jelentette be a Micromite 5.0 
MMBasic Interpreter förmvert 
PIC32MX170 
mikrokontrollerekre. Az új 
MMBasic förmver számos 
újdonságot tartalmaz: a 
rugalmas külső megszakítási 
struktúra mellett 
érintőképernyős grafikus LCD 
kijelzőt képes kezelni. A nagy 
erőforrással és gazdag BASIC 
utasításkészlettel rendelkező 
Micromite modulok használatát 
magyar nyelvű kézikönyvvel 
segítjük. A PIC32 
mikrokontroller programozás 
így sok ezer oldalas angol 
nyelvű dokumentáció 
használata helyett mára egy 

Az új USB táp kontroller 
korszerűsített USB alapú 
töltésre képes. Az UCS2112 
család jellemzője a duál port 
támogatás, a precíziós 
áramkorlátozás, a 
programozható áramerősség 
(0.53 - 3.0 amper 
tartományban) és a dinamikus 
hőelvezetés. Számos 
alkalmazáshoz nyújt kiváló 
megoldást, úgy mint laptopok, 
tabletek, monitorok, dokkoló 
állomások és nyomtatók.  

részletek... 

A Microchip a 
mikrokontrollerekhez jól 
illeszkedő analóg és interfész 
áramkörök gazdag választékát 
nyújtja a folyamatosan bővülő 
kínálatában.  A tizenhatodik 
hírben a Microchip vezeték 
nélküli kommunikációs eszköz 
családját mutatjuk be. 

részletek... 

https://shop.chipcad.hu/oldweb/tartalom.aspx?hir=1497
https://shop.chipcad.hu/oldweb/tartalom.aspx?hir=1501
https://shop.chipcad.hu/oldweb/tartalom.aspx?hir=1502
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http://www2.chipcad.hu/www2/beszallitok.aspx
http://forum.chipcad.hu/
http://www.chipcad.hu/letoltes/tanfolyam.htm
https://shop.chipcad.hu/Welcome/Default.aspx?scenarioID=1014
https://shop.chipcad.hu/Welcome/Default.aspx?scenarioID=700
https://shop.chipcad.hu/Welcome/Default.aspx?scenarioID=360&pid=493
https://shop.chipcad.hu/Welcome/Default.aspx?scenarioID=360&pid=1147


100 oldalas magyar nyelvű 
dokumentum segítségével is 
elérhetővé vált.  

részletek... 
 

IR Distance click, infravörös 
távolságérzékelő szenzor  

 

ADC 3 click, 16 bites analóg-
digitál konverter modul 

 

Stepper 2 click, mikrolépéses 
léptetőmotor vezérlő  

 

A robotikában használt egyik 
speciális szenzor a Sharp 
infravörös távolságérzékelő. Az 
IR Distance click a 
GP2Y0A60SZ0F típussal 
szerelt, mérési tartománya 10-
150 cm. További jellemzők: 
analóg kimeneti feszültség, 
3.3V vagy 5 V-os 
tápfeszültség, mikroBUS 
foglalat.  

részletek... 

Az ADC 3 click, a Microchip 
MCP3428 típusú AD 
konverterével szerelt és 
nagyfelbontású precíziós 16 
bites analóg-digitális 
jelkonverziót biztosít max. 240 
mintavétel/másodperces 
sebességgel (12 bites módban) 
I2C interfészen keresztül.  

részletek... 

A mikroElektronika legújabb 
click modulja léptetőmotor 
vezérléshez már raktárunkból 
elérhető. Jellemzők: Maximális 
fázis áram: ±2 A, maximális 
feszültség: 35V, mikrolépések: 
1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 
tápfeszültség 3.3V vagy 5V, 
sorkapocs. 

  

részletek... 
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