
Új, 8 bites PIC család fejlett analóg perifériakészlettel 
 

Az alacsony ára és nagy teljesítménye miatt egyre népszerűbb 8 bites, kiterjesztett architektúrájú „F1” 

PIC család új tagokkal bővült. A PIC16F(LF)178X sorozat esetében a Microchip az analóg perifériákra 

helyezte a hangsúlyt. Ezt jól mutatja a beépített 12 bites A/D konverter, a 8 bites D/A konverter és az 50 

nS válaszidővel rendelkező gyors analóg komparátor is. Természetesen digitális perifériákban sem 

szenved hiányt az új család, található benne CCP és PSMC modul 16 bites PWM egységgel, valamint 

EUSART, I2CTM és SPI kommunikációs interfész is. 

Elterjedtsége révén a Wi-Fi egyre nagyobb szerephez jut a vezeték nélküli kommunikációt alkalmazó 

beágyazott rendszerek területén is. A Microchip természetesen ezen a területen is teljes megoldást nyújt 

hardver és szoftvertámogatással. Ennek megismerését segíti az új Wi-Fi demonstrációs kártya. 

 
Új, 8 bites PIC család fejlett analóg perifériakészlettel 

A Microchip új 

PIC16F(LF)178X 
kiterjesztett architektúrájú 

8 bites mikrovezérlő 

családja olyan fejlett 
analóg perifériákkal és 

integrált kommunikációs 

interfészekkel rendelkezik, 
mint: 12 bites A/D 

konverter, 8 bites D/A 

konverter, műveleti 
erősítő, nagy sebességű 

komparátor, EUSART (LIN támogatással), valamint I2CTM és SPI 
interfészek. További különlegesség a legfejlettebb PWM vezérlést és 

pontosságot nyújtó új, beépített, programozható kapcsolóüzemű vezérlő 

(PSMC). A tulajdonságok eme kombinációja nagyobb hatásfok és 
teljesítmény elérését teszi lehetővé, miközben a költséget és a helyigényt 

csökkenti az olyan felhasználások esetén is, mint tápegység vagy 

fényerőszabályzás. Az „LF” változatok az eXtreme Low Power technológia 
előnyeit nyújtják, mely az aktív és alvó állapotban mindössze 32 µA/MHz 

ill. 50nA szintre csökkentik a fogyasztást, segítve a telep élettartamának 

meghosszabbítását, csökkentve az áramfelvételt. A kis fogyasztásnak és a 

fejlett analóg és digitális integrációnak köszönhetően az általános 

felhasználású PIC16F(LF)178X mikrovezérlők ideálisak LED világítás, telep 

felügyelet, digitális tápegységek, motorvezérlő és egyéb alkalmazások 
esetében. 

Az elmúlt időben a 

környezetünkért való 
aggodalmak és a „zöld” 

kezdeményezések 

hatására új, 
energiafelhasználást 

érintő jogalkotási 

folyamatok indultak meg 
szerte a világon. A 

PIC16F(LF)178X 

eszközökkel a fejlesztők 
jobb, kisebb fogyasztású 

termékeket hozhatnak 

létre. A Microchip kiterjesztett architektúrájú 8 bites magja a 32 MHz-es 
működési sebességgel nagyobb teljesítményt, az automatikus 

tartalommentéssel gyorsabb megszakításkezelést, míg a nagyobb 

hatékonyságú utasításkészlettel jobb kódsűrűséget biztosít, valamit több és 
gyorsabb direkt portvezérlési lehetőséget kínál. Az eszközök 28 és 40 lábú 

tokozásban érhetők el. A fejlett analóg perifériák közül a beépített 12 bites 

A/D konverter a nagyon kis feszültségek mérésére vagy mTouchTM kapacitív 
érintésérzékeléshez használható, míg a 8 bites D/A konverter nagyfelbontású 

feszültségreferenciaként is működhet. Szintén megtalálható az integrált 

perifériák között az 50 nS válaszidővel rendelkező gyors analóg komparátor, 
a Capture Compare perifériák és az I2CTM, SPI és EUSART kommunikációs 

interfészek. További jellemzők a 32 MHz-es belső oszcillátor, a 2-8 KiSzó  

(3-14 KiBájt) Flash programmemória, a 128-512 bájt RAM és 256 bájt 
EEPROM adatmemória. A PMSC perifériák 64 MHz-es, 16 bites PWM 

egységekkel és fejlett vezérlési funkciókkal bírnak. 

A PIC16F(LF)178X család figyelemreméltó analóg perifériakészletet 
vonultat fel egy sokoldalú, 8 bites PIC maggal. Ennek a nagyfokú analóg 

integrációnak köszönhetően a tervezők az intelligencia és a rugalmasság új 

szintjét érhetik el az alkalmazások folyamatosan bővülő kínálatában, mint: 
tápegységek, tápfelügyelet, motorvezérlés világításvezérlés, stb. 

 

A Microchip teljes fejlesztőrendszer-arzenállal támogatja a 
PIC16F(LF)178X mikrovezérlőket, beleértve az MPLAB-X® integrált 

fejlesztői környezetet, a PICkitTM 3 (PG164130), az MPLAB REAL ICETM 

(DV244005) ill. az MPLAB ICD 3 (DV164035) programozó/hibavadász 

készülékeket, valamint az MPLAB XC8 C fordítót. 
 

További információk: www.microchip.com/enhanced 

 
 

Demonstrációs kártya Wi-Fi modullal és PIC32 mikrovezérlővel  

A Microchip bemutatta Wi-Fi® Comm Demo Board névre keresztelt 
demonstrációs kártyáját, mely egyesíti a 32 bites PIC32 mikrovezérlő 

családját valamint a 

tanúsítványokkal ellátott, 
kisfogyasztású, 

MRF24WB0MA típusú IEEE 
802.11, beágyazott Wi-Fi 

rádiós modulját. A Microchip 

ingyenes, szabadon letölthető, 
teljes funkcionalitású TCP/IP 

könyvtárat is biztosít a 

panelhoz. Ez a kompakt és 
költséghatékony 

demonstrációs kártya könnyen 

integrálható meglévő beágyazott rendszerekkel is, minimális befektetéssel 

lehetővé téve a Wi-Fi kommunikációval és a 32 bites teljesítmény nyújtotta 

lehetőségekkel való ismerkedést. 

A Microchip ingyenes, kereskedelmi minőségű TCP/IP szoftverkönyvtára 
minden kulcsfontosságú réteget biztosít egy komplett Wi-Fi alapú 

kommunikációhoz, mint például: HTML, DHCP, DNS, IPv4/v6, SSL, stb. A 

kisfogyasztású Wi-Fi modullal és a PIC32 mikrovezérlővel kombinálva a 
szoftverkönyvtár nagymértékben optimalizált beágyazott Wi-Fi megoldást 

kínál. 

Az egyre elterjedtebb Wi-Fi infrastruktúra folyamatosan biztosítja az 
internetre kapcsolódó beágyazott rendszerek gyors növekedési ütemét, mely 

a bővülő alkalmazási körökön is látszik, például: termosztát, háztartási 

készülékek, fogyasztásmérők, szivattyúk, biztonsági berendezések és 
érzékelők. Ez a növekedés azokat is érinti, akik a kor követelményeihez 

igazodva, termékeiket megújítva, bekábelezés nélkül szeretnének 

kommunikációs lehetőséget biztosítani meglévő alkalmazásaikhoz. A 
Microchip Wi-Fi modulja és TCP/IP stack megoldása az Interneten 

keresztüli kapcsolatot szolgáltatja a vezérléshez és kommunikációhoz, míg a 

32 bites PIC32 mikrovezérlő család a teljesítményt és a funkcionalitást 
biztosítja a  Wi-Fi kommunikációs feladatok és számos, nagyszámú egyéb 

funkció egyidejű ellátásához. Ilyen funkciók például audio meghajtás, 

grafikus megjelenítés, érintés érzékelés és általános parancs és vezérlő 
műveletek végrehajtása. 

Ez a költséghatékony demonstrációs kártya integrálja a Microchip Wi-Fi 

megoldását a 32 bites mikrovezérlőjével, megkönnyíti azok megismerését. 
Az ingyenes, teljes funkcionalitású TCP/IP szoftverkönyvtár és a Wi-Fi 

modul számos nemzetközi hírközlési ügynökség által kiadott tanusítvánnyal 

rendelkezik, tovább rövidítve a fejlesztési időt. 
A Microchip Wi-Fi Comm Demo Board (DV102411) már elérhető. 

 

További információk: www.microchip.com/wifi. 
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