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A komplex PIC32 mikrokontroller alkalmazások fejlesztésekor az új MPLAB XC32++ 

ingyenes C++ fordító hatékonyabb programozást tesz lehetővé. A  C++98, ill. C++2003 

ANSI szabványokkal való kompatibilitásának, ill. a Dinkumware® könyvtártámogatásnak 

köszönhetően a meglévő kódok újrahasznosítását is megkönnyíti. 

A népszerű, kisfogyasztású műveleti erősítő kínálatát is tovább bővíti a Microchip új, 12 

Voltos, a korábbi típusokkal lábkompatibilis változatokkal. 

 

Ingyenes MPLAB® 

XC32++ fordító az összes PIC32 mikrovezérlőhöz 

A Microchip bejelentette ingyenes C++ fordítóját, korlátlan 

kódgenerálási lehetőséggel. Az ingyenes MPLAB® XC32++ fordító 

támogatja a Microchip összes 32 bites PIC32 mikrokontrollerét. A 

fordító az új C++ projektek létrehozása mellett lehetővé teszi a 

fejlesztőknek, hogy korábbi C++ kódjaikat is újrahasznosítsák, 

mivel az összes Microchip C nyelvi kiterjesztés egy olyan 

környezetben érhető el, ami a C++98 és C++2003 ANSI szabványok 

legtöbbjével kompatibilis. Az ingyenes MPLAB XC32++ fordító e 

mellett magába foglalja a Dinkumware® szabványos C, C++ és 

sablon könyvtárait is.  

Az új MPLAB XC32++ fordító ingyenesen letölthető és nem 

tartalmaz időbeli vagy memóriaméretbeli korlátozást. 

Kereskedelemi forgalomba kerülő termékekben is használható, ipari 

vagy egyetemi környezetben is. Azon felhasználók részére, akiknek 

fontos a kategóriájában legjobb optimalizációs szint elérése vagy 

éppen a hálózatos használat, a Microchip MPLAB XC32++ PRO 

Workstation és MPLAB XC32++ PRO Network Server licenceket 

biztosít, versenyképes áron. Az MPLAB XC32 PRO fordítóval 

rendelkező felhasználók számára kedvezményes upgrade 

lehetőséget kínálnak. 

  

További információk: www.microchip.com/get/10E7 

 

 

Új, kisfogyasztású, 12 Voltos műveleti erősítő családok 

A Microchip bemutatta a kis fogyasztású, általános felhasználású, 

műveleti erősítőinek három új családját, melyek 12 Voltos 

tápfeszültség tartományban működnek. Mivel az új 

MCP6H7X/8X/9X típusok követik a korábbi 6, ill. 16 Voltos 

változatok lábkiosztását, a fejlesztők könnyen válthatnak a 

számukra legmegfelelőbb feszültségű változatra, miközben az új 

változatok nagyobb sebességet is biztosítanak a 2.7-10 MHz GBWP 

tarományban. Az új családok kilenc tagja egyaránt elérhető szimpla, 

dupla és quad konfigurációban is. 

A mérnököknek gyakran kell kompenzálniuk a tápegység 

tranziensekből vagy közös modusú feszültségből eredő zajokat. A 

nagy közös modusú elnyomási tényező (CMRR), ill. az ugyancsak 

nagy tápegység elnyomási tényező (PSRR), a stabil egységnyi 

erősítés, valamint a rail-to-rail kimenetek által, az 

MCP6H7X/8X/9X műveleti erősítők olyan zajos környezetben 

működő alkalmazásokhoz is ideális megoldást kínálnak, mint: 

áramérők és tápegységek az ipar, ill. járműipar számára. A széles 

működési feszültség és a közös modusú feszültségtartományok egy 

apró, 2 x 3 mm méretű tokba integrálva, ideálisak hordozható és 

telepes alkalmazások számára is, mint például fogyasztói és 

orvoselektronikai eszközök. 

Az MCP6H71, MCP6H72, MCP6H81, MCP6H82, MCP6H91 és 

MCP6H92 típusok 8 lábú SOIC és 2 x 3 mm TDFN tokozásokban 

elérhetőek, míg az MCP6H74, MCP6H84 és MCP6H94 változatok 

14 lábú SOIC és TSSOP tokkal készülnek. 

 

További információk: www.microchip.com/get/G4TD 
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