
Új PIC32 család Ethernet, CAN, USB és 128 KiB RAM egységekkel 
 

A népszerű, 32 bites PIC32 sorozat tovább erősít a kommunikáció területén. Az új 

PIC32MX5/6/7 családok olyan beépített perifériákkal rendelkeznek, akár egyetlen 

mikrovezérlőn belül is mint: 10/100 Mbit/s sebességű Ethernet, két CAN 2.0b vezérlő, USB 

Host, Device és OTG, valamint 6 UART 5 I2CTM ill. 4 SPI port. A széles 

perifériaválasztékhoz maximálisan 128 KiB RAM és 512 KiB Flash memória tartozik. Az 

egyre nagyobb teret hódító érintőképernyős, grafikus felhasználói felületek tervezését a 

Microchip ingyenes tervezőszoftverrel, ingyenes grafikus könyvtárral és könnyen 

használható fejlesztői kártyákkal segíti. 
 

Új PIC32 család Ethernet, CAN, USB és 128 KiB RAM egységekkel 

A Microchip a sikeres 80MHz-

es, 32 bites PIC32 mikrovezérlő 
kínálatára építve három új 

családot jelentett be. Az új 

PIC32MX5/6/7 családokat 
kifejezetten az adatigényes 

alkalmazásokhoz fejlesztették 

ki, melyek számos feladatot 
látnak el egyidőben. Ezek az 

eszközök megkönnyítik a 

beágyazott rendszerek 
tervezőinek, hogy a Microchip 

ingyenes szoftver stack 

megoldásaival kiegészítve, különböző kommunikációs opciókkal lássák el 
alkalmazásaikat. 

A teljesítményteszteken a PIC32 folyamatosan a legjobb eredményeket 

mutatja osztályában, melyet a legfrissebb EEMBC CoreMarkTM pontok és a 
már bevett Dhrystone teszt pontjai is bizonyítanak. Az új családok párosítják 

a PIC32 vezető teljesítményét a maximálisan 128 Kibájt RAM memóriával 

és a kiterjedt kommunikációs lehetőségekkel, beleértve számos perifériát: 
10/100 Mbit/s sebességű Ethernet, két CAN 2.0b vezérlő, USB Host, Device 

és OTG, valamint 6 UART 5 I2CTM ill. 4 SPI port. A beépített 100 Mbit/s 

Ethernet MAC az ipari szabvány RMII/MII interfészt használja a kis 
költségen beszerezhető fizikai interfész áramkörökhöz (PHY) való 

kapcsolódáshoz, míg a CAN és USB modulok beépített DMA interfésszel 

rendelkeznek az adatáteresztő képesség maximalizálásához. 
A Microchip ingyenes TCP/IP és USB szoftver stack megoldásokat kínál, 

teljes forráskóddal, tovább könnyítve a szoftverfejlesztést, gyorsabb piacra 

kerülést és kisebb összköltséget biztosítva. Az elérhető szoftverek két 
TCP/IP szoftver stacket is tartalmaznak USB Host és Device könyvtárral 

AES titkosítással, többféle fájlrendszerrel, fejlett grafikai, audió és számos 

más szoftver termékkel. 
A Microchip több mint 600 féle 8, 16 és 32 bites PIC® mikrovezérlőjéről 

könnyen megvalósítható a szoftvermigráció, mivel a fejlesztőrendszerek és 

az USB ill. TCP/IP stack megoldások a PIC mikrovezérlők teljes skáláját 
támogatják. Emellett a migrációt tovább egyszerűsíti, hogy az új 

PIC32MX5/6/7 családok lábkompatibilisek a meglévő PIC32 és 16 bites 

PIC24F USB mikrovezérlő családokkal. 

Az új PIC32 Ethernet Starter 

Kit (DM320004) az Ethernet 

alapú fejlesztéseket hívatott 
megkönnyíteni, míg a PIC32 

USB Starter Kit II 
(DM320003-2) a korábbi 
Microchip USB starter kit 

továbbfejlesztett változata az új 

PIC32 családokhoz. Az 
Explorer 16 fejlesztőpanel 

tulajdonosok pedig egy plug-in 

modullal (MA320003) kezdhetik 
meg a fejlesztést a legújabb PIC32MX5/6/7 családokkal. 

 
További információk: www.microchip.com/pic32 

 

Grafikus kijelző megoldások 

A Microchip két új fejlesztőrendszerrel is megjelent, hogy leegyszerűsítse a 

grafikus megjelenítők használatát a 16 és 32 bites PIC® mikrovezérlőkkel és 

dsPIC® digitális jelvezérlőkkel. Ahelyett, hogy képernyőábrákat magán az 
alkalmazáson kellene megalkotni, a Microchip ingyenes Graphics Display 

Desinger szoftverével a számítógépen lehet megtervezni egy grafikus 

kezelőfelület segítségével. A program a megtervezett képernyőábrából 
automatikusan legenerálja a szükséges kódot, mely a szintén ingyenes 

Microchip grafikus könyvtár segítségével megjeleníti azt az alkalmazásban. 

A Graphics PICtailTM Plus Daughter Board With 3.2” Display Kit 
segítségével a tervezőmérnökök költséghatékonyan próbálhatják ki a 

Microchip grafikus megoldásait és fejleszthetnek saját beágyazott grafikus 

alkalmazásokat. A Microchip ingyenes grafikus szoftverével és a hozzá 

kapcsolódó fejlesztői rendszerekkel a mérnökök könnyen integrálhatják a 
grafikus megjelenítési funkciókat a beágyazott alkalmazásokba egyetlen 

mikrovezérlőt használva, 

csökkentve a fejlesztési 
kockázatot, a teljes 

rendszerköltséget és a 

picarakerülési időt. 
A grafikus képernyők egyre 

nagyobb teret hódítanak a 

vezérlő és felhasználói 
interfész alkalmazásokban, 

mint az otthon automatizálás, 

háztartási gépek, hordozható 
orvosi és ipari elektronikák. 

Példaként említhetők a 

biztonsági rendszerek, a mosógépek, a sütők, a vérnyomásmérők, a 
pénztárgépek, ill. a tesztelő és mérőműszerek. 

A grafikus megjelenítők növelik a felhasználói élményt és éles képükkel 

részletesebb információkat szolgáltatnak, miközben más technológiák 
alkalmazását is lehetővé teszik, mint például az érintőképernyő, mely még 

hatékonyabb felhasználói interfészt biztosít. 

 
Az ingyenes Graphics Display Designer Tool főbb jellemzői: 

 konfigurálható képernyőméret 

 több képernyő/menü használata 

 objektum átméretezés, mozgatás és elhelyezés 

 minta-, betű- és képkezelés 

 16 bites színmélység 

 Plug-in a Microchip ingyenes MPLAB® IDE fejlesztői környezetéhez 

 kereszt platform kompatibilitás a Microchip összes 16 bites PIC24 
mikrovezérlő, 32 bites PIC32 mikrovezérlő és a dsPIC digitális jelvezérlők 

között 
 

A GraphicsPICtail Plus Daughter Board With 3.2” Display Kit főbb 

jellemzői: 

 Támogatja a 4/8 bites STN, 4/8 bites CSTN, 18 bites HR-TFT és a 

9/12/18/24 bites TFT interfészeket 

 SD/MMC kártyafoglalat 

 16 Megabites (2Mx8) soros Flash memória egyéb adatok tároláshoz 

 Támogatja az összes 16 bites PIC24 mikrovezérlőt, a 32 bites PIC32 

mikrovezérlőket és a dsPIC digitális jelvezérlőket 

 
Az ingyenes Graphics Display Designer Tool letölthető a Microchip 

grafikus megjelenítők tervezőközpontjáról: www.microchip.com/graphics 

A Graphics PictailPlus Daughter Board With 3.2” Display Kit 
(AC164127-3) már beszerezhető. 

 
További információk: www.microchip.com/graphics 

 

Grafikus kijelzők kezelése tanfolyam 

A Microchip hivatalos RTC tanfolyamainak keretében a grafikus könyvtárak 

használatával is megismerkedhetnek az érdeklődök. A tanfolyam 

tematikájáról és indulási időpontokról a ChipCAD Kft. honlapján 
tájékozódhat. 

További információk: www.chipcad.hu 
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