
PIC32 MX1 és MX2, a legkisebb 32 bites PIC mikrovezérlők 

 

A Microchip tovább szélesíti 32 bites mikrovezérlő kínálatát, kielégítve a kis hellyel rendelkező, 

költségérzékeny, ugyanakkor komolyabb számítási kapacítást igénylő alkalmazások igényeit is. Az új PIC32 

MX1 és MX2 családok 28 ill. 44 lábú tokozásban készülnek és rendelkeznek a 16 bites családoknál megismert 

periféria lábválasztó funkcióval, melynek köszönhetően a beépített gazdag perifériakészlet közül az adott 

alkalmazáshoz szükséges egységek kapcsolhatók a kívánt kivezetésekhez. Az új család rendkivül kedvező 

árának köszönhetően kisebb, egyszerűbb alkalmazások esetében sem kell, a költségek alacsony szinten 

tartása végett, 16 vagy 8 bites változatra váltania a PIC32 programozásában otthonosan mozgó fejlesztőknek.  

A PIC32 család népszerűségét mutatja, hogy a Microchip 10 milliárdodik leszállított PIC® mikrovezérlője is 

egy PIC32MX340F256 típus volt, melyet a a Samsung Electronics használt fel. 

 

 

PIC32 MX1 és MX2, a legkisebb 32 bites PIC mikrovezérlők 

A Microchip új PIC32 

mikrovezérlői 61 DMIPS 

teljesítményt kínálnak 
mindössze 5 mm x 5 mm 

méretű tokozásban, a 

helyszűkével küzdő, 

költségérzékeny 

alkalmazások számára. Az 

„MX1” és „MX2” 
sorozatok a legkisebb és 

legalacsonyabb költségű 
PIC32 mikrovezérlőket 

biztosítják, melyek a 32 bites családon belül elsőként tartalmaznak dedikált 

audio, és kapacitív érintésérzékelő perifériákat. Az új eszközök számos 
további hasznos tulajdonságainak köszönhetően konzumer, ipari, 

orvoselektronikai és járműipari alkalmazások számára egyaránt ideálisak. 

Az új PIC32 típusok főbb jellemzői a maximum 105 °C működési 
hőmérséklettartomány, a 32 KiB Flash ill. a 8 KiB SRAM memória, a két I2S 

audio interfész, az mTouchTM kapacitív érintésérzékeléshez vagy fejlett 

szenzorok kezeléséhez használható CTMU periféria, valamint grafikus 
kijelző vagy külső memória meghajtásához alkalmazható 8 bites párhuzamos 

mester port (PMP). További jellemzők a beépített 10 bites, 1 Msps 

sebességű, 13 csatornás A/D konverter és az USB 2.0 ill. a hagyományos 
soros kommunikációs perifériák. Az új eszközökkel a PIC32 család nyolc 

tokozási változattal bővül 28-tól 44 lábig, melyek közül a legkisebb 

tokmérete mindössze 5 mm x 5 mm, 0.5 mm lábtávolsággal. A periféria 
lábválasztó tulajdonság lehetővé teszi a tervezők számára, hogy a legtöbb 

digitális funkciójú lábat szabadon áthelyezzék a chipen belül, lényegesen 

megkönnyítve a hardver, ill. a nyomtatott áramkör tervezését és módosítását. 
A PIC32 MX1 és MX2 típusok kompatibilisek a Microchip PIC24F 

termékvonalával, leegyszerűsítve a családok közötti migrációt, amiben a 8, 

16 és 32 bites mikrovezérlőket egyaránt támogató MPLAB® X 
fejlesztőkörnyezet további segítséget jelent. 

„A konzumer, ipari, orvoselektronikai és egyéb piacokon az USB 

kommunikáció mellett egyre több alkalmazás igényli a jó minőségű audio, 
érintésérzékelő valamint grafikus megoldásokat” mondta Sumit Mitra a 

Microchip nagyteljesítményű mikrovezérlő divíziójának alelnöke. „A 

számos beépített perifériának és tulajdonságnak köszönhetően a PIC32 MX1 
és MX2 sorozatok lehetővé teszik a tervezőknek, hogy ezekkel a funkciókkal 

mind ellássák alkalmazásaikat, miközben azok méretét és árát minimális 

szinten tartják.” 
Az új típusokkal együtt a 

Microchip az MPLAB Starter Kit 

for PIC32MX1xx/2xx MCUs 
(DM320013) fejlesztőrendszert is 

bemutatta. Az USB portról 

táplálható kit 32 KiB Flash és 8 
KiB RAM memóriával felvértezett 

PIC32MX220F032 mikrovezérlőt, 

2 colos, 220 x 176 pixel felbontású, 
színes TFT kijelzőt, kapacitív 

érintésérzékelő csúszkát ill. 

gombokat, SD memóriakártya 

kezelést tartalmaz, és 24 bites audió 

lejátszást is biztosít. A szintén új, 

PIC32MX CTMU fejlesztőpanel (AC323027) és az Explorer 16 fejlesztői 
környezethez csatlakoztatható PIC32MX220F032D plug-in modul 

(MA32011) egyaránt elérhető. 

A PIC32MX110F016B és PIC32MX220F032 28 lábú SPDIP, SSOP, SOIC 
és QFN tokozásokban, valamint 44 lábú QFN, VTLA és TQFP 

változatokban elérhetőek. 

 
További információk: www.microchip.com/pic32 

 

Közüzemi fogyasztásmérő megoldások 

A fogyasztásmérő piac számos kihívással néz szembe napjaink gyorsan 

fejlődő világában. Kormányzati szabályozások, versenytársak, technológiai 
fejlesztések és a végfelhasználók elvárásai táplálják a piac példátlan 

változásait. Egy „okos” partner, aki segít naprakésznek maradni és lehetővé 

teszi a gyors reakciókat, jelenti a különbség siker és kudarc között. 

A mai fogyasztásmérő eszközök innovációja különböző igényeken alapszik. 

Néhányan a mechanikus mérőkről első lépcsőben csak az alapfunkciót 

kiváltó elektronikus megoldásra szeretnének váltani, míg mások fejlett 
intelligenciájú és kétirányú kommunikációval ellátott okos mérőkben és 

intelligens hálózatokban gondolkoznak. A Microchip felismerte a tervezési 
kihívásokat, amikkel a 

tervezőknek szembe kell 

nézniük, hogy növeljék a 
mérés pontosságát 

valamint 

megbízhatóságát, 
miközben a teljes 

rendszerköltségét 

alacsony szinte tartják. A 
Microchip megoldásait 

több millió 

fogyasztásmérőben 
alkalmazzák világszerte. 

A Microchip nem csak egy beszállító, hanem partner szeretne lenni 

felhasználóinak sikereiben. 
A közös célok eléréséhez komplett 8, 16 és 32 bites mikrovezérlő és 16 bites 

digitálisjelvezérlő portfoliót, fogyasztásmérő áramköröket, analóg 

komponenseket, Flash memóriákat, soros EEPROM-okat, valamint kész 
megoldásokat biztosít. 

 

További információk: www.microchip.com/metering 
 

 

A Microchip leszállította 10 milliárdodik PIC® mikrovezérlőjét 

A Microchip bejelentette, hogy leszállította 10 milliárdodik PIC® 

mikrovezérlőjét a Samsung Electronics részére. A 10 milliárdodik eszköz 

egy PIC32MX340F256 típus volt, alig 10 hónappal a 9 milliárdodik 
értékesítését követően. 

A bejelentés jól szemlélteti az ipar folyamatos elfogadását a Microchip 8, 16 

és 32 bites mikrovezérlői iránt, mint nagyteljesítményű, kis fogyasztású, 
költséghatékony megoldás a beágyazott vezérlések területén, egyúttal 

további bizonyosságul szolgál a 32 bites PIC32 mikrovezérlő vonal 

folyamatos növekedésére. 
A Microchip több mint 70 000 felhasználót szolgál ki több mint 65 

országban, miközben fejlesztőrendszer eladása is meghaladta már az 1.15 

millió darabot. A Microchip széles portfoliója több mint 800 féle 8, 16 és 32 
bites mikrovezérlőt tartalmaz és egyetlen a piacon, aki mindezt egy egységes 

fejlesztői környezettel az MPLAB X szoftverrel támogatja Linux, Mac OS® 

és Windows platformon is. 
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