
Új, 60 MIPS teljesítményű, 16 bites dsPIC33E és PIC24E családok 

 

A Microchip tovább nővelte 16 bites mikrovezérlő és digitális jelvezérlő családjának teljesítményét. Az új 

PIC24E és dsPIC33E sorozatok 60 MIPS teljesítményükkel másfélszer gyorsabbak elődjeiknél. A maximális 

lábszám 144-re növekedett, a DMA csatornák száma 15-re, míg a program- és az adatmemória maximális mérete 

is a korábbiak többszörösére. Az új kiegészítő Flash memóriának köszönhetően az önprogramozás sem akasztja 

meg többé a processzor futását. Az új „E” típusokkal immár nagyteljesítményű eszközökben is elérhető az USB 

2.0 OTG periféria. 16 bites mikrovezérlő kínálatát az alsó szegmensben is bővítette a Microchip a 

PIC24F32KA304 családdal. Az új eszközök extrém kis fogyasztás mellett 5 Voltos működést, EEPROM 

memóriát és megtöbbszörözött perifériakészletet biztosítanak a fejlesztőknek. 

 

Új, 60 MIPS teljesítményű, 16 bites dsPIC33E és PIC24E családok 

A Microchip bejelentette legújabb, 

60 MIPS teljesítményű 16 bites 
dsPIC® digitális jelvezérlőit és 

PIC24 mikrovezérlőit. A következő 

generációs 16 bites magra épülő 60 
MIPS teljesítményű dsPIC33 és 

PIC24 „E” eszközök nagyobb Flash 

memóriát (536 KiB), ill. RAM 

területet (52 KiB) biztosítanak, míg 

az akár 144 lábú tokozásnak 

köszönhetően még több I/O port áll a fejlesztők rendelkezésre. Az USB 2.0 
OTG interfész, a kibővített motorvezérlő, grafikus, audio és valós idejű 

beágyazott vezérlési képességek túlmutatnak az előző generációk 
lehetőségein. Az első kilenc „E” típusú dsPIC33 és PIC24 eszköz 

támogatásához kétféle USB starter kit és öt plug-in modul (PIM) áll 

rendelkezésre, melyek a Multimedia Expansion Board (DM320005) 
fejlesztőeszközzel, motorvezérlő fejlesztőkártyákkal, ill. az Explorer 16 

(DM240001) fejlesztői környezettel használhatók. A szoftveres fejlesztést 

könnyítendő harminc szoftverkönyvtár és mintaalkalmazás is elérhető 
többféle témakörben: beszéd és audio, kódolás/dekódolás, kommunikáció és 

motorvezérlés. Az új eszközök az átfogó támogatással együtt segítenek a 

fejlesztőknek, hogy még rövidebb idő alatt tervezhessenek 
nagyteljesítményű alkalmazásokat. 

A Microchip dsPIC33E és PIC24E eszközei teljesen kompatibilisek a 

korábbi, széles típusválasztékkal rendelkező dsPIC33F és PIC24H/PIC24F 
családokkal, szoftver könyvtárakkal és fejlesztőrendszerekkel, tartós 

növekedési utat biztosítva a jelenlegi felhasználóknak. Az új USB 2.0 On-

The-Go (OTG) periféria lehetővé teszi az eszköz számítógéphez történő 
csatlakoztatását, akár Flash meghajtóként vagy más perifériaként. A 60 

MIPS teljesítménynek köszönhetően az új eszközök olyan nagy 

teljesítményigényű ipari és konzumer alkalmazásokban is alkalmazhatók, 
mint szervomotor vezérlés, napelem inverter vagy akár több 3 fázisú motor 

egyidejű vezérlése. Az új független PWM üzemmód több léptetőmotort és 

holtidő-vezérlést is támogat, melyek csökkentik a processzor terhelését. A 
három beépített analóg komparátor tovább minimalizálja a 

rendszerköltségeket és a szükséges alkatrészek számát. 

A első dsPIC33 és PIC24 „E” eszközök négy-négy SPI és UART valamint 
két I2CTM interfészt tartalmaznak. Az új, kiegészítő Flash memóriaterület 

lehetővé teszi, hogy a Flash memóriát a processzor lassítása nélkül lehessen 

törölni ill. programozni, ami elengedhetetlen olyan motorvezérlő, 
teljesítménykonverziós ill. egyéb kritikus alkalmazás esetében, ahol szükség 

van menet közbeni átprogramozásra is. A továbbfejlesztett közvetlen 

memória-hozzáférés (DMA) funkcionalitás automatikusan indítja a kapcsolt 
DMA műveleteket, a szintén továbbfejlesztett hibakereső funkció pedig 

lehetővé teszi komplex töréspontok definiálását is, ami meggyorsítja a 

hibakeresést. A nagyobb számlálókapacitásnak köszönhetően a dsPIC33 és 
PIC24 „E” eszközök Input-Capture és Output-Compare moduljai még 

nagyobb teljesítményűek és még rugalmasabban használhatók. 

A dsPIC33E USB Starter Kit (DM330012) és a PIC24E USB Starter kit 
(DM240012) fejlesztőeszközök önállóan is használhatók, de a Microchip 

egyéb kompatibilis fejlesztőrendszereivel is összekapcsolhatók, mint például 

a Multimedia Expansion Board (DM320005), mely további felhasználói 
interfészekkel bővíti a csatlakoztatott modult. A Starter Kit I/O Expansion 

Board (DM320002) a PICtail+ modulok csatlakoztatását és a port lábak 

közvetlen elérését biztosítja. 

 

További információk: www.microchip.com/16bit 

 
 

16 bites XLP PIC mikrovezérlők 5 Voltos tápfeszültséggel 

A Microchip tovább bővítette kislábszámú, 16 bites, extrém kisfogyasztású 
(XLP)  PIC® családját, így már beépített 12 bites A/D konverterrel, 

EEPROM memóriával, intelligens mTouchTM kapacitív érzékelő perifériával 

és 5 Voltos tápfeszültség támogatással is rendelkezik. Az új típusok 

jellemzője az extrém alacsony alvóáram, ami nem haladja meg a 20 nA-t, s 

amit az összes XLP PIC mikrovezérlő garantál. A PIC24F32KA304 típusok 

a ma elérhető legsokoldalúbb kisfogyasztású eszközök, mely előnyt a 
tervezők szinte minden 

területen hasznosíthatják: 

ipari elektronika, 
járműelektronika, orvosi 

elektronika, fogyasztásmérő 

alkalmazások vagy 

háztartási gépek. 

A PIC24F32KA304 család 

kiterjeszti a népszerű 
PIC24F16KA sorozat 

képességeit a kétszer 
akkora Flash 

programmemóriával és a 30%-kal nagyobb RAM területtel, aminek 

köszönhetően még jobb támogatást biztosít a memóriaigényes vezetéknélküli 
kommunikációs szoftverek számára. A memóriabővítésen kívül a számláló 

és PWM modulokat megháromszorozták, az UART, I2CTM és SPI 

csatornákat megduplázták, az A/D felbontást megnégyszerezték 12 bitre a 
PIC24F16KA családhoz képest, valamint a lábszámot 44 kivezetésre 

növelték. Az új PIC24F32KA304 mikrovezérlő intelligens mTouch érzékelő 

modulja a CTMU perifériával, mely alvó üzemmódban is képes az érzékelők 
automatikus vizsgálatára, extra kis fogyasztású kapacitív érintésérzékelés 

megvalósítását teszi lehetővé. Mivel számos érintésérzékelő alkalmazás 

telepes táplálású és az új CTMU drasztikusan csökkenti az áramot, ezáltal 
ezen alkalmazások számára hosszabb telepélettartamot biztosít. Számos 

járműipari és háztartási alkalmazás 5 Voltos feszültséget igényel, ami 

ezeknek az új mikrovezérlőknek nem okoz gondot, így leegyszerűsítik a 
tápáramköröket, szükségtelenné téve plusz feszültségstabilizátor 

alkalmazását és megoldva az analóg perifériák 5 Voltos tartományú 

működését is. 
A Microchip díjnyertes XLP technológiája a kisfogyasztású alkalmazást 

tervező mérnököknek azt nyújtja amire vágynak: a világ legkisebb alvó és 

üzemi áramfelvételét, többféle ébresztési forrást, és számos perifériát, 
melyek alvó üzemmódban is képesek működni a processzor beavatkozása 

nélkül. A XLP technológiával felvértezett több mint 100 mikrovezérlöből 

álló csoporthoz csatlakozva a PIC24F32KA304 család okos és felduzzasztott 
perifériakészlete lehetővé teszi, hogy a tervezők újabb funkciókkal bővítsék 

alkalmazásaikat az ilyenkor megszokott fogyasztásnövekedés nélkül. 

A 44 lábú típusok fejlesztéséhez a Microchip PIC24F32KA304 Plug-In 
modult (MA240022) kínál az Explorer 16 fejlesztőpanel (DM240001) 

tulajdonosoknak, míg a 20 és 28 lábú DIP tokozású eszközökhöz az XLP 16-

bit Development Board 
(DM240311) panelt ajánlja. 

Az MPLAB® IDE, MPLAB C 

fordító a PIC24 és dsPIC 
eszközökhöz, valamint az 

MPLAB ICD 3  (DV164035) 

ill. PICkitTM 3 (PG164130) 
hibavadász és programozó a 

szoftverfejlesztés eszközeit 

boiztosítják. 
 

További információk: 

www.microchip.com/16bit 
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