
Extrém kisfogyasztású alkalmazások tervezése 
 

Egyre nagyobb szerepet kap napjainkban az elektronikai készülékek fogyasztásának csökkentése. 

A hálózatról működő készülékek mellett ez fokozottan igaz a telepes alkalmazásokra. A Microchip 

nanoWatt XLP technológiával készülő mikrovezérlőivel, telepélettartam kalkulátorral és a 

tervezést megkönnyítő dokumentációval is segíti a tervezőmérnököket, hogy tovább 

csökkenthessék alkalmazásaik fogyasztását. A népszerű MPLAB ICD 2 fejlesztőeszköz utóda, a 

következő generációs MPLAB ICD 3, számos újítást tartalmaz elődjéhez képest, gyorsabbá és 

kényelmesebbé téve a PIC mikrovezérlőkkel való fejlesztést.  
 
MPLAB® ICD 3  

Az MPLAB ICD 3 in-circuit debuggerből, a 

következő generációs ICD 

fejlesztőeszközökből 2008 októberi, bostoni 

Embedded System konferencián történt 

bejelentése óta a Microchip közel 10 000 

példányt értékesített. Az MPLAB ICD3 

sikere és gyors elterjedése az előző generációs 

MPLAB ICD 2 típusnál fejlettebb 

hibakeresési képességeknek, a megnövelt 

programozási sebességnek és a magasabb 

minőségnek köszönhető. Főbb jellemzők: 

 

Nagyobb teljesítmény: Az MPLAB ICD 3 rendszer az USB 2.0 szabvány 

követelményeinek is megfelel, míg az MPLAB ICD 2 típus csak az USB 1.1 változatát 

támogatta. A hibakereső a korábbi PIC16F877 mikrovezérlővel szemben egy nagyobb 

teljesítményű dsPIC33F DSC egységre épül. Egy pár gyors SRAM és egy FPGA 

kiegészítésnek köszönhetően az MPLAB ICD 3 maximálisan 15x gyorsabb 

programozási sebességet is elérhet az MPLAB ICD 2-vel szemben. 

 

Továbbfejlesztett hibakeresés: Az MPLAB ICD 3 akár 1000 szoftveres töréspontot is 

képes kezelni és a későbbi hibakeresési technológiák fogadására is felkészült. Nagy 

sebességének és a fejlett hibakeresési jellemzőinek köszönhetően az MPLAB ICD 3 

ideális a 16 és 32 bites alkalmazások fejlesztéséhez. 

 

Fejlett tápfelügyelet: A változtatható, akár 2 Voltig csökkenthető VDD és VPP 

feszültségeknek köszönhetően nincs szükség feszültség határolóra, mely bizonyos 

mikrovezérlő típusoknál az MPLAB ICD 2 esetében elengedhetetlen. 

 

Egyszeri tápigény: Az MPLAB ICD 3 az USB portról nyeri a működéséhez szükséges 

energiát, így nincs szüksége külső tápforrásra. 

 

Magasabb minőség: Az MPLAB ICD 2 meghibásodásaira kiterjedt vizsgálatok 

eredményeit figyelembe véve az MPLAB ICD 3 tervezésekor számos továbbfejlesztést 

hajtottak végre. Ennek köszönhetően az MPLAB ICD 3 meghibásodása egyötöde az 

MPLAB ICD 2 eseteinek. 

 

Egyszerű használat: Az MPLAB ICD 3 jellemzője a plug-and-play csatlakozás a 

céláramkörhöz, hasonlóan az MPLAB REAL ICETM in-circuit emulator működéséhez. 

 

Alkalmazása gyártásban: A beállítható programozó feszültség (VPP) és az erős I/O 

védelem az MPLAB ICD 3-at gyártói programozóvá minősíti. Az MPLAB ICD 3 a 

különálló „ICD 3 CMD” parancssori programmal is használható. 

 

Jellemzők MPLAB® ICD 2 MPLAB® ICD 3 

Új tervezéshez ajánlott -  

USB 2.0 -  

USB meghajtó egyedi egyedi 

Tápellátás USB portról   

Programozható VPP Korlátozott, 10V  

Céláramkör táplálása kizárólag 5V  

Programozható VDD -  

Vdd elvonás a céláramkörből 100 mA <1 mA 

Túlfeszültség és túláramvédelem   

Emuláció támogatása Teljes sebesség Teljes sebesség 

Töréspontok Egyszerű Komplex 

Szofveres töréspontok -  

Gyártói programozó -  

 

További információk: www.microchip.com/icd3 

 

 

Telepélettartam kalkulátor 

Töltse le a Microchip XLP Battery Life Estimator alkalmazását! Az XLP Battery Life 

Estimator egy ingyenes szoftver, mely segít az extrém kis fogyasztású alkalmazások 

tervezésében a Microchip XLP technológiájú PIC mikrovezérlőire építve. A szoftver 

kiszámolja az átlagos áramfogyasztást és a várható telepélettartamot. Lehetőség van a 

céleszköz, az elem típusának és az alkalmazás működési paramétereinek (feszültség , 

hőmérséklet) megadására, valamint az aktív ill. alvó állapotok arányának beállítására. A 

program tartalmazza a Microchip nanoWatt XLP technológiájú PIC mikrovezérlők 

paramétereit, és a beágyazott rendszerekben leggyakrabban alkalmazott elemtípusokat 

is. A felhasználó további profilokat is létrehozhat egyedi elem-típusokhoz, ha 

szükséges. 

 

Az XLP Battery Life Estimator szoftver 

jellemzői: 

 Profil alkalmazásának futási és 

készenléti állapotához (duty cycle) 

 Választható működési feszültség és 

működési hőmérséklet 

 Előre paraméterezetten tartalmazza az 

összes XLP technologiájú PIC 

mikrovezérlőt 

 Előre paraméterezetten tartalmazza a 

leggyakrabban használ elemtípusokat 

 Testreszabható, lehetővé téve egyedi 

telep és periféria profilok és specifikációk hozzáadását 

 

További információk: www.microchip.com/xlp 

 

 

A Microchip kisfogyasztású eszközeinek bemutatása 

Kivonat Brant Ivey által írt AN1267-es mintaalkalmazásból 

 

Bevezető 

Az energiafogyasztás mindig is fontos tényező volt az elektronikai rendszerek 

tervezésénél. Ebbe beletartoznak a beágyazott rendszerek is, melyek a szívét képzik a 

megszámlálhatatlan modern eszköznek és mikrokontrollerek, amik a legtöbb ilyen 

rendszert működtetik. A beágyazott rendszerek bővülésükkel olyan piacokra léptek be, 

mint a hordozható elektronikák, mérőszközök vagy az orvosi elektronika. Ezáltal az 

energiafogyasztás kérdése a beágyazott rendszert tervezők részére az egyik legfőbb 

probléma lett. Fontos, hogy a mikrovezérlő ne csupán olyan kevés energiát fogyasszon 

amennyit csak lehetséges, hanem olyan jellemzőkkel is bírjon mely lehetővé teszi a 

minimális energiafelhasználást az alkalmazás többi részének is. A lehetséges legjobb 

rendszer megtervezéséhez a mérnöknek meg kell ismernie a mikrovezérlők összes 

energiatakarékos funkcióját. Nem elég a legkisebb fogyasztású eszközt kiválasztani, ki 

is kell használni a lehetőségeit a 

legtakarékosabb rendszer 

létrehozásához. 

Ez a dokumentum áttekinti az 

energiatakarékos technológiákat az 

aktuális PIC® mikrovezérlő kínálatban, 

különös tekintettel a nanoWatt és 

nanoWatt XLP technológiákra. Az 

adott alkalmazáshoz leginkább 

megfelelő kisfogyasztású eszköz 

kiválasztásáról, valamint 

tulajdonságainak legelőnyösebb 

kihasználásáról szintén szó esik. 

 

Az energiafelhasználás megértése 

A kisfogyasztású működés részleteinek megvitatása előtt hasznos lehet megvizsgálni az 

energiafogyasztást képező tényezőket. Amikor a mikrovezérlő fogyasztását figyelembe 

vesszük, két összetevőjét vizsgáljuk: a dinamikus és a statikus fogyasztást. A dinamikus 

fogyasztás a digitális logikák kapcsolásából eredő áramfogyasztás. Ez főként az órajel 

függvénye, de befolyásolja a feszültség és a hőmérséklet is. Ebből kifolyólag a 

dinamikus fogyasztás szabályozásához lényegében az órajelet kell szabályozni. A 

statikus fogyasztás az az áramfelvétel, amit a főórajel lekapcsolásakor mérünk. Ez 

főként a tranzisztorok szivárgási áramából, valamint a feszültség-stabilizátorok 

áramfogyasztásából ered. 

 

A teljes dokumentum letölthető a microchip honlapjáról: www.microchip.com/xlp 
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