
Új, 8 bites mikrovezérlők konfigurálható logikai blokkal 

 

Sok feladat egyszerűbben, hatékonyabban és gyorsabban megoldható kombinációs vagy sorrendi hálózatokkal 

mint mikroprocesszoros szoftverrel. A Microchip új, beépített, konfigurálható logikai blokkal ellátott 8 bites 

mikrokontroller családja ilyen esetekben lehet hatékony megoldás, miközben a fogyasztást is alacsony szinten 

tartja. Az alapkapukból ill. RS, JK és D flip-flopokból felépíthető hálózatok ki és bemenetei rugalmasan 

összeköthetők más belső perifériákkal vagy a mikrovezérlő I/O portjaival. 

A beágyazott szoftverfejlesztést segíti a Microchip új Embedded Code Source oldala, melyen folyamatosan 

bővülő, ingyenes forráskódgyűjtemény várja a felhasználói közösséget. Az egyes forráskódok értékelhetők és 

véleményezhetők, segítve a közösséget a legmegfelelőbb megoldás megtalálásában. 

 

Új, 8 bites mikrovezérlők konfigurálható logikai blokkal 

A Microchip új, 8 bites, 6-tól 20 

lábig terjedő tokozási variációkkal 
készülő PIC® mikrovezérlő 

családjának fő jellemzője a 

konfigurálható logikai blokk és a 
nagy integráltságú perifériakészlet. 

A PIC10F(LF)32x és a 

PIC1xF(LF)150x típusoknál 
jelennek meg először az olyan új 

perifériák, mint konfigurálható 

logikai cella (CLC), komplemens hullámforma generátor (CWG) és 
numerikusan vezérelt oszcillátor (NCO), melyek teljesen új funkciókkal 

gazdagítják a kislábszámú mikrovezérlőket. Ezek az általános felhasználású 
mikrokontrollerek tovább bővítik a PIC10F, PIC12F és PIC16F családok 

gazdag típusválasztékát, és újabb alkalmazástípusok támogatását teszik 

lehetővé. Használatukkal bővíthető a funkcionalitás, csökkenthető a méret, a 
költség és a fogyasztás olyan termékek esetében is, mint konyhai készülékek, 

jármű beltéri világítások, barkácsgépek, fogyasztásmérők és egyéb 

alkalmazások. 
A PIC10F(LF)32x és PIC1xF(LF)150x mikrokontrollerek CLC perifériáival 

lehetőség van szoftveres vezérlésű kombinációs és sorrendi hálózatok 

kialakítására, mely kiterjeszti a perifériák és az I/O portok közötti 
kapcsolódási lehetőségeket, növelve a funkcionalitást, csökkentve a külső 

alkatrészek számát és a működtető szoftver méretét. A CWG több más 

perifériával együttműködve generál komplemens hullámformákat holtidő 
vezérléssel, automatikus lekapcsolással, így jobb kapcsolási hatékonyságot 

biztosít. Az NCO periféria nagy felbontású, lineáris frekvenciaszabályzást 

tesz lehetővé, melyre olyan alkalmazások esetében van szükség, mint a 
világításszabályzás, hanggenerálás valamint egyéb rezonáns 

vezérlőáramkörök. Az új típusok jellemzője a kis fogyasztás, ami kevesebb 

mint 30 µA/MHz áramfelvételt jelent aktív módban, és kevesebb mint 20 
nA-t alvó állapotban. Az olyan, már megszokott perifériák is megtalálhatók 

az új eszközökben, mint a beépített 16 MHz-es oszcillátor, A/D átalakító és 

maximum 4 PWM interfész. A beépített hőmérséklet-indikátor modul kis 

költségű hőmérsékletmérést tesz lehetővé. 

A fejlesztést a PICDEMTM Lab fejlesztőkészlet (DM163045) segíti, mely 

támogatja a PIC10F322 és PIC16F1507 típusokat is. Az F1 fejlesztői 
platform (DM164130-1) a kiterjesztett architektúrájú, 8 bites mikrovezérlők 

fejlesztését könnyíti meg, melybe a PIC1xF(LF)150x család is tartozik. A 

CLC konfigurációs szoftver a CLC modul felparaméterezését egyszerűsíti le. 
Grafikus felhasználói felületen mutatja, az egyszerű egérkattintásokkal 

módosítható konfiguráció aktuális kapcsolási rajzát és a hozzá kapcsolódó 

regiszter értékeket, mely assembly vagy C forrásként exportálható is. A 
program ingyenesen letölthető a Microchip honlapjáról 

(www.microchip.com). 

Az új családot a Microchip korábbi fejlesztő eszközei is támogatják, mint 

PICkitTM 3 programozó/hibavadász, MPLAB® IDE, MPLAB REAL ICETM 

in-circuit emulátor, MPLAB ICD 3 hibavadász és HI-TECH® C fordító. 
A PIC10F(LF)32x és PIC1xF(LF)150x mikrokontrollerek típustól függően 6 

… 20 lábú kivitelben készülnek SOT-23, PDIP, MSOP, TSSOP, DFN és 

QFN tokozással. 
 

További információk: www.microchip.com/8bit 

 
 

Elindult az Embedded Code Source oldal ingyenes PIC forráskódokkal 

A Microchip elindította Embedded Code Source oldalát, ami a beágyazott 
vezérlésekkel dolgozó közösség számára alkalmazásokat gyűjt, ingyenes 

szoftvereket és működtető programokat kínál, melyek mindegyike 
értékelhető és véleményezhető. Az interaktív oldal ingyenes kódokat 

tartalmaz magától a Microchiptől ill. külső fejlesztők kiterjedt hálózatától, 

akik szakmai tanácsadásban vagy szerződéses programozásban is az 
ügyfelek rendelkezésére állnak. 

Friss felmérések bizonyítják, hogy a beágyazott területen dolgozó mérnökök 

a szoftver eszközöket kritikus pontként kezelik a processzor kiválasztásakor 
és a fejlesztőcsapatok legnagyobb része szoftvermérnökökből áll.  Ezek a 

trendek és a nyílt- valamint ingyenes forráskód egyre nagyobb népszerűsége 

rámutat, hogy még több beágyazott szoftver erőforrásra van szükség. Az 
Embedded Code Source oldal könnyen kereshető formában párosítja a 

Microchip kiterjedt kódgyűjteményét és a világméretű partneri hálózat 

ingyenes forrásait a mérnöki közösség számára. 
„A Microchip folyamatosan keresi az utakat, hogyan segíthet a 

felhasználóknak a gyorsabb piacra kerülésben.” - mondta Ken Pye, az 

alkalmazásokért felelős nemzetközi alelnök. „A mérnöki költségvetés és 

határidők folyamatos nyomást jelentenek, a szoftver mérnököknek 

szükségük van általuk használható kódok gyors elérésére, új ötletekre és 

visszajelzésekre, hogy mások mit találnak előnyösnek. A népszerű mobil 
alkalmazásboltok mintájára az új Embedded Code Solutions kielégíti eme 

igényeket.”  

A tervezők már ma letölthetik a szükséges forrásokat az Embedded Code 
Source oldaláról a beszédes elnevezésű kategóriák között böngészve, vagy 

konkrét kulcsszóra keresve.  

 
További információk: www.embeddedcodesource.com 
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