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Napjainkban a funkcionalitás mellett egyre inkább előtérbe kerül az elektronikai készülékek fogyasztása. Míg a telepes készülékek esetében a 

fogyasztás csökkentésével a működési időtartam jelentősen meghosszabbítható, addig a hálózatról működő berendezések esetében jelentős energia-

megtakarítás érhető el globális szinten. Ez utóbbi ösztönzésére az Europai Unió készenléti áramfogyasztási irányelvet is kiadott, mely 2010-től 

kötelező érvényűvé válik. A Microchip az új nanoWatt XLPTM technológiájával segíti a tervezőmérnökök munkáját a fogyasztás csökkentésében. Az 

akár 20 nA-ig csökkenthető Sleep áramfelvétel rendkívül hatékony energiafelhasználást tesz lehetővé. Ezzel együtt a Microchip a 8 bites, Mid-Range 

PIC mikrovezérlőinek a magját is továbbfejlesztette, új lendületet adva a népszerű családnak. 

 
nanoWatt XLP, extrém kisfogyasztású mikrovezérlők 

Egyre több elektronikai alkalmazás igényel kisfogyasztású vagy telepes működést, 

ahogy az energiatakarékosság egyre fontosabbá válik mindennapjainkban. A mai 

alkalmazásoknak kevés energiával kell beérniük, ez extrém esetekben akár 15-20 évig 

tartó működést is jelenthet egyetlen elemről. Az ilyen, és hasonló alkalmazások 

létrehozását is lehetővé téve, a Microchip bemutatta nanoWatt XLPTM technológiáját. 

A nanoWatt XLP technológiával felvértezett termékek az iparág legkisebb 

áramfelvételét nyújtják alvó (sleep) üzemmódban, ahol a különlegesen kis fogyasztású 

alkalmazások az idejük 90-99%-át töltik. 

A nanoWatt XLP technológia előnyei: 

 Sleep áramfelvétel 20 nA-től 

 Brown-out Reset 45 nA-től 

 Watch-dog Timer 400 nA-től 

 Valósidejű óra és naptár 500 nA-től 

Néhány felhasználási terület: elemes(fogyasztásmérés, elektronikus zárak, hordozható 

orvosi műszerek, füst és CO2 érzékelők, öntözőrendszerek, biztonsági rendszerek és 

érzékelők, távirányítók), zöld kezdeményezések(a jövő szabályozásainak megfelelő 

háztartási gépek és szórakoztató elektronikák), zöld energia(vezeték nélküli kapcsolók, 

elemnélküli érzékelők) 

 

Számos kisfogyasztású termék igényel fejlett perifériákat. A Microchip alacsony 

fogyasztású eszközei olyan perifériákkal rendelkeznek mint: USB, LCD, RTCC és 

mTouchTM kapacitív érzékelő. Ennek köszönhetően nincs szükség további eszközökre 

az alkalmazásban, együttesen csökkentve a költségeket, az áramfelvételt és a rendszer 

komplexitását. 

A perifériák mellett a nanoWatt XLP olyan felügyeleti áramköröket is tartalmazz 

melyek kifejezetten telepes alkalmazásokhoz terveztek. 

 A Deep Sleep Brown-out Reset megvédi az alkalmazást, ha az elem már gyenge 

vagy cserélendő, s mindössze 45 nA-t fogyaszt. 

 A valósidejű óra és naptár modul kevesebb, mint 500 nA áramfelvétel mellett is 

megtartja a pontos időt 

 Egy dedikált, beépített oszcillátort használva a Watch-dog Timer megelőzi a 

rendszerhibákat miközben kevesebb mint 400 nA fogyasztású 

A nanoWatt XLP megismerését és betervezését on-line elérhető anyagok is segítik. A 

microchip.com/XLP oldalon videók, tervezési tippek és egyéb dokumentumok érhetőek 

el. További segítség az olyan ingyenes, kész szoftveres megoldások mint az USB, 

mTouch, ZigBee®, IrDA®, KeeLoq®, Graphics. 

Az XLP család tagjainak főbb tulajdonságait az alábbi táblázat foglalja össze. 

 

További információ: www.microchip.com/xlp 

 

Továbbfejlesztett 8 bites Mid-Range PIC mikrovezérlő mag 

Felismerve a megnövekedett teljesítmény és perifériák iránti igényt a 8 bites piacon, a 

Microchip továbbra is jelentős erőket fordít a 8 bites PIC mikrovezérlőinek 

fejlesztésére. Ezzel olyan széles termék portfoliót kínálva, mely kielégíti a jelenlegi és a 

jövőbeli felhasználók igényeit is. 

A Microchip népszerű Mid-Range magjára építve a továbbfejlesztett Mid-Range mag a 

jövőbeli 8 bites PIC12 és PIC16 termékek alapjává válik. Számos technikai fejlesztést 

hordoznak magukban az új magok: nagyobb memória, mélyebb hardveres verem, újabb 

reset metódusok, 14 új utasítás, C nyelvű optimalizáció, 32 MHz-ig megnövelt órajel-

frekvencia, csökkentett megszakítás késlekedés, valamint megnövelt periféria 

támogatás. 

Megtartva a létező Mid-Range 8 bites PIC mag legjobb elemeit, a továbbfejlesztett Mid-

Range mag további teljesítményt és megnövelt címtartományt kínál, mely 

programmemória esetében 56 KB, míg az adatmemória esetében 4 KB maximális 

méretet jelent. Ennek köszönhetően sokoldalú programok írhatók megnövelt 

funkcionalitással a még összetettebb alkalmazások kiszolgálására, mely C nyelvű 

programfejlesztésnél különösen előnyös. Az összesen 49 darab utasításnak 

köszönhetően az új maggal optimizálható a program kód és az adatkezelés. Ez 

jelentősen, akár 40%-kal is csökkenti a kódméretet és növeli a hatékonyságot a 

kevesebb órajel felhasználásnak köszönhetően, akár 50%-os teljesítménynövekedést 

eredményezve különböző funkciók és algoritmusok esetében. 

Az új perifériák támogatásához hosszútávú fejlesztési utat biztosítva, az új Mid-Range 

mag és a meglévő Mid-Range PIC mikrovezérlők közötti migrációra is lehetőség van 

minimális befektetés árán. Így akár fel vagy le is válthatunk a PIC12, PIC16 és PIC18 

mikrovezérlők között. Ezeknek köszönhetően az alkalmazások hosszú élettartamúak, 

skálázhatók, könnyen tervezhetők és sokoldalúk lehetnek. 

A 8 bites PIC mikrovezérlők mindig is általános felhasználású megközelítést 

képviselték, nagyobb fokú intelligenciát és megbízhatóságot kínálva a költségérzékeny 

alkalmazások számára. A PIC mikrovezérlők új, továbbfejlesztett Mid-Range magja 

lehetővé teszi a mérnököknek, hogy gazdagabb felhasználói élményt nyújtó 

alkalmazásokat készítsenek. 

 

A továbbfejlesztett Mid-Range mag főbb jellemzői: 

 Maximálisan 50%-kal megnövelt teljesítmény 

 Akár 40% kódméret csökkenés 

 Maximum 56 KB FLASH programmemória 

 Maximum 4 KB adatmemória 

 Maximum 32 MHz belső oszcillátor 

 C programozási nyelvre optimalizált 

 Kibővített 16 szintű hardveres verem opcionális reszet lehetőséggel  

 Automatikus regisztermentés megszakítások esetén 

 Továbbfejlesztett indirekt lineáris címzés 

 Egyszerűsített regiszter térkép 

 Kisfogyasztású működés (1.8V- 5.5V) 

- teljes analóg működés az egész tartományban  

 Megnövelt periféria támogatás 

- több A/D konverter 

- több komparátor 

- több SPI/I2CTM, USART 

- több Capture/Compare/PWM modul 

- mTouchTM érzékelő megoldás 

- műveleti erősítők 

- LCD meghajtó 

- nem felejtő memória 

- jövőbeli periféria kiegészítések támogatása 

 A továbbfejlesztett Mid-Range maggal rendelkező PIC mikrovezérlők PIC12F1xxx 

és PIC16F1xxx típusjelölést kapták 

 

További információk www.microchip.com/enhanced 
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Család Memória (KB) lábszám Sleep nA 
fogyasztás nővelők ΔIpd 

1 MHz futás µA 
WDT nA RTC nA 

PIC16F72X 3.5-14 28/44 20 480 480 110 

PIC16F193X 7-28 28/44 60 440 540 150 

PIC18F14K50 8-16 20 24 426 766 170 

PIC18F14K22 8-16 20 34 426 616 150 

PIC18F46K20 8-64 28/44 100 500 500 300 

PIC18F46J11* 16-64 28/44 24 800 800 272 

PIC18F46J50* 16-64 28/44 24 800 800 272 

PIC24F16KA102* 4-16 14/20/28 20 400 500 195 

*RTC a Hardveres RTCC modullal 

  Az összes megadott szám a katalógusban megadott tipikus érték a minimális tápfeszültség mellett. 
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