
PIC32MZ, új 32 bites mikrovezérlő család a Microciptől 
 

A Microchip legújabb MIPS microAptivTM magra épülő 32 bites PIC32MZ mikrovezérlő családja 3x-os 

teljesítmény- és 4x-es memóriakapacítás növekedést kínál az előd, PIC32MX családhoz képest. Az új mag 

159 DSP utasítással gyorsítja a DSP algoritmusok végrehajtását. A PIC32MZ család tagjai az első olyan 

PIC mikrovezérlők melyek az USB szabvány Hi-Speed átviteli sebességét is támogatják. 
Már a kis, 8 bites PIC mikrovezérlők is egyre összetettebb és bonyolultabb perifériákkal rendelkeznek, így 

konfigurálásuk és használatuk is egyre nagyobb feladatot jelent a fejlesztőmérnököknek. Ebben a 

munkában segít a Microchip ingyenes Code Configurátor kiegészítője, mely nemcsak a perifériák 

beállításában, hanem azok használatában is segít, jelentős mennyiségű forráskódot „megírva” helyettünk.  

Periféria- beállítás és kezelés egyszerűbben - Code Configurator 

A Microhip új szoftverfejlesztést segítő eszköze az ingyenes MPLAB Code 

Configurator már elérhető. Az MPLAB Code Configurator egy beépülő 
(plug-in) modulként telepíthető, felhasználóbarát kiegészítő az MPLAB X 

integrált fejlesztői környezethez. A telepítés az MPLAB X „Tools” 

menüjének „Plugins” menüpontja alatt végezhető el. A kiegészítéssel 
grafikus felhasználói felületen keresztül paraméterezhetőek a 8 bites PIC® 

mikrovezérlők belső perifériái, mely alapján az inicializálásukhoz és 

használatukhoz szükséges C nyelvű forráskódok automatikusan 
generálhatók. Az inicializáló kódok mellett meghajtó funkciókat is biztosít 

számunkra az eszköz, így az adott perifériához kapcsolódó gyakori 

funkciókat (mint például: A/D csatorna beolvasása, adat küldés soros porton, 

stb.) is „megírja” az eszköz. Ezek a kódok szabadón kiegészíthetőek és egy 

későbbi automatikus kódgenerálás közben sem vesznek el, mert a folyamat 

során a rendszer a változásokat kiemelve, megadja a lehetőséget a korábbi 
módosítások egy kattintással történő átemelésére. Az interfészek mellett a 

konfigurációs bitek és az I/O lábak beállítása is egyszerűen elvégezhető. A 

„Pin Manager” ablakban kiválasztható, hogy mely perifériához, mely lábakat 
szeretnénk hozzárendelni, ami megakadályozza az esetleges 

funkcióütközéseket. Az aktuális beállításainknak megfelelő lábkiosztást a 

kiválasztott tokozási opciónak megfelelő ábrán is ellenőrizhetjük. 
 A Code Configurator lerövidíti a fejlesztési- és piacra kerülési időt, 

csökkentve a fejlesztési költségeket, valamint formalizált kódoknak 

köszönhetően a hasonló perifériakészletű eszközök közötti migrációt is 
leegyszerűsíti. A szoftver jelenleg az „F1” család legnépszerűbb típusait 

támogatja.  

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

 

A Microchip új PIC32MZ MCU családja, kiemelkedő teljesítménnyel 

A Microchip bejelentette a jelenleg 24 tagból álló, új 32 bites PIC32MZ 

Embedded Connectivity (EC) mikrovezérlő családját. Az új eszközök 
kategóriájukban kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a 330 DMIPS és 3.28 

CoreMarksTM/MHz értékekkel. Az akár 2 MiB méretű dual-panel, live-

update Flash programmemória, az 512 KiB RAM adatmemória, valamint az 
olyan kommunikációs perifériák, mint a 10/100 Ethernet MAC, Hi-Speed 

USB MAC/PHY (elsőként a PIC® eszközök között) és a két CAN port a mai 

alkalmazások igényeit is kielégíti. A PIC32MZ család kódsűrűség 
tekintetében is vezető pozíciót tölt be kategóriájában, mivel 30%-kal jobb a 

versenytársaknál, ahogy a 28 Msps sebességű A/D konvertere is az egyik 

legjobb teljesítményt nyújtja a 32 bites processzorok között. A nagyfokú 
integráltságot tovább növelve egy teljes értékű hardveres kriptográfiai modul 

és véletlenszám generátor is helyet kapott az eszközökben, mellyel nagy 

mennyiségű adat kódolási/dekódolási, valamint AES, 3DES, SHA, MD5 and 
HMAC algoritmusokon alapuló hitelesítési feladatok is elláthatók. A 

Microchip első SQI interfészét is ebben a családban találjuk meg, ahogy a 

soros csatornák számát tekintve is vezető a PIC32 eszközök között. 
A PIC32MZ család a nagyfokú, fejlett periféria integráció mellett 3x-os 

teljesítmény- és 4x-es memóriakapacitás növekedést kínál az előző 

generációs PIC32MX családhoz képest. Számos beágyazott alkalmazás 
egyre nagyobb felbontású grafikus kijelzőt alkalmaz és a PIC32MZ sorozat 

akár WQVGA kijelzőket is képes meghajtani külső grafikus áramkör nélkül 

is. A streaming és digitális audio alkalmazások kihasználhatják az eszköz 

159 DSP utasítását, nagy memóriáját, és az olyan perifériáit, mint például az 
I2S. 

A terepi firmware frissítések megvalósítása egyre nagyobb kihívást jelent a 

tervezőmérnököknek és menedzsereknek. A PIC32MZ 2MiB méretű belső 
Flash memóriájának a két független paneles elrendezése (dual panel) 

hibatűrő szoftverfrissítést tesz lehetővé az eszköz teljes sebességű működése 

közben is (live update). 
A PIC32MZ a Microchip első mikrovezérlője, mely az Imagination  

Technology MIPS microAptivTM magját implementálja, ami így a 159 új 

DSP utasítással 75%-kal kevesebb órajel-ciklus alatt képes a DSP 
algoritmusok futtatására, mint az előd PIC32MX család. Az új mag 

jellemzője a microMIPS® utasításkészlet architektúra is, mely növeli a 

kódsűrűséget, miközben közel teljes sebességre képes, javítja az utasítás és 
datacache működését és a 200 MHz/330 DMIPS  értékével 3x-os 

teljesítményt nyújt a PIC32MX típusokkal összehasonlítva. 
A Microchip három új PIC32MZ fejlesztőrendszerrel segíti a 

tervezőmérnökök munkáját. A komplett, kulcsra kész PIC32MZ EC Starter 
Kit két verzióban elérhető: az integrált kriptográfiai modullal rendelkező 

eszközökhöz a DM320006-C típusjelű használható, míg az azt mellőző 

példányokat a DM320006 változat támogatja. A Multimedia Expansion 
Board II (DM320005-2) az első hat hónapban bevezető áron kapható és a 

Starter Kit-tel együtt használható a grafikus felhasználói felületek, 

kommunikációs és audio alkalmazások fejlesztéséhez. A PIC32MZ EZ 
adapter kártya (AC320006) lehetővé teszi a korábbi PIC32 Starter Kitekhez 

készült kiegészítő kártyák illesztését is. A PIC32MZ2048EC Plug-in modul 

(MA320012) az Explorer 16 fejlesztőkártya tulajdonosainak segíti a 
tervezésben. A család első 12 tagjának sorozatgyártása 2013 decemberében 

indul, míg a maradék 12 tag, ill. a teljes tokozási paletta 2014 májusáig kerül 

piacra. A kriptográfiai modult 8 db PIC32MZ családtagba építik be, míg a 
család egyik fele 1 MiB, a másik fele 2 MiB Flash memóriát kap. 

A „mindent tudó” családtagok tokozási opciói a következők: 

PIC32MZ2048ECH064: 64 lábú QFN (9x9 mm) és TQFP (9x9 mm); 
PIC32MZ2048ECH100: 100 lábú TQFP (12x12 és 14x14 mm); 

PIC32MZ2048ECH124: 124 lábú VTLA (9x9 mm); 

PIC32MZ2048ECH144: 144 lábú TQFP (16x16 mm) és LQFP (20x20 mm). 
Az integrált kriptográfiai modult is tartalmazó superset változatok a 

következők: PIC32MZ2048ECM064, PIC32MZ2048ECM100, 

PIC32MZ2048ECM124 és PIC32MZ2048ECM144. 
 

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