
Új eszközök és fejlesztőrendszerek a Microchiptől 
 

A Microchip folyamatosan fejleszti a termékeinek és fejlesztőrendszereinek kínálatát. Alább a 

közelmúlt újdonságaiból adunk némi ízelítőt. 

 

 

 

 

 

 

 

Új PIC24 Lite mikrovezérlők árérzékeny alkalmazásokhoz 

A PIC24F ”KM” család az integrált analóg funkcionalitás új szintjét nyújtja 
a küszöbérzékeléssel ellátott 12 bites A/D  konverternek, az analóg 

szabályzásokhoz vagy precíz komparátor referenciaként használható 8 bites 

D/A átalakítónak, ill. a szenzor jelek erősítéséhez alkalmazható műveleti 
erősítőknek köszönhetően. A PIC24 „KM” mikrovezérlők az első, több 

kimenetes Capture Compare PWM (MCCP) és egy kimenetes Capture 

Compare PWM (SCCP) perifériával is felszerelt, integrált időzítővel és 
fejlett PWM vezérléssel ellátott típusok. Motorvezérlő, tápegység és 

világítástechnikai alkalmazásokhoz ideálisak. Szintén ez az első PIC24 

család, mely konfigurálható logikai cellákat is tartalmaz, kibővítve a 
perifériák chipen belüli összekötésének lehetőségeit is. 

További részletek: www.microchip.com/pic24  

 

Kis fogyasztás, I2C és hardveres CVD egyetlen kis tokban 

A 
költséghatékony, 

kis lábszámú 

PIC12LF1552 

típus (2x3 mm 

UDFN 

tokozással) a 
Microchip 

legkisebb méretű 

és 
legalacsonyabb 

áru PIC 

mikrovezérlője 
hardveres I2CTM 

támogatással. Az 

eszközt négy csatornás, 10 bites A/D konverter hardveres kapacitív 
feszültségosztóval (CVD) is felszerelték a kapacitív érintésérzékelés 

támogatásához. Az új mikrokontrollerek további jellemzői a 3.5 KiB Flash 

programmemória, a 256 bájt RAM adatmemória, a 32 MHz-es belső 
oszcillátor, a kisfeszültségű működés (1.8..3.6V), valamint az alacsony aktív 

(50µA/MHz) ill. sleep fogyasztás (20nA). A PIC12LF1552 ideális választás 

hőmérsékletmonitorozó eszközökhöz, kisebb távvezérlőkhöz, okostelefonok 
kapacitív gombjainak kezeléséhez, szobák fényerőszabályzásához vagy 

kávégépekhez. 

További információk: www.microchip.com/pic12lf1552 

 

 

PIC32 GUI fejlesztőpanel multitouch kijelzővel 

A PIC32 GUI fejlesztőpanel 

kivetített kapacitív 

érintésérzékeléssel megkönnyíti a 
fejlesztőknek a multitouch 

interfész és a magas minőségű, 

16 bites, színes grafika 
kombinációját egy WQVGA 

méretű kijelzőn, bármilyen 

alkalmazásban. A Microchip 
ingyenes grafikus és multitouch 

szoftverkönyvtárával együtt 

használva lehetővé teszi gazdag, modern felhasználói interfész létrehozását 
költségérzékeny alkalmazások számára, a piacok széles skáláján, mint: 

fogyasztói, ipari és orvoselektronikai. 

További információk: www.microchip.com/graphics 
 

36 Voltos digitális potenciométer 

A két, új MCP41HV31 és 
MCP41HV51 típusú, felejtő, 

SPI buszos, digitális 

potenciométer, 10, 12, 18, 24 és 
36 Volton is működik, így az 

olyan rendszereket is 

kiszolgálja, ahol nagy 
jeltartományra van szükség 

vagy magas a tápfeszültség. 

Ezek a potenciométerek mind a 
7, mind a 8 bites ellenállás 

konfigurációt támogatják, magas végponti vagy csúszka árammal, beleértve 

az akár 25 mA forrás/nyelő áramot is az összes végponton, nagyobb 
terhelések meghajtásához. További előnyős tulajdonsága a széles működési 

hőmérséklettartomány, mely -40°C-tól +125°C-ig terjed. Az MCP41HVXX 

típusok jól alkalmazhatóak a magasabb feszültségű, nagyobb hőmérsékletű 
alkalmazásokban beleértve az ipari, járműipari és audio szegmenst is. 

További információk: www.microchip.com/digipot  

 

Ultrakisfogyasztású, komplett TCP/IP Wi-Fi® modul 

Az RN171 egy különálló, komplett TCP/IP 

vezetéknélküli hálózati modul. A kis 
méretnek és az extrém alacsony 

fogyasztásnak köszönhetően ideális olyan 

mobil, vezetéknélküli alkalmazások 
számára, mint: eszközmonitorozás, 

szenzorok, hordozható, telepes táplálású 

eszközök. Az RN171 teljes beépített TCP/IP 
stack-kel rendelkezik, bármilyen 

mikrovezérlővel kompatibilis és szimpla 

ASCII parancsokkal vezérelhető, 
hihetetlenül egyszerűvé téve a beágyazott rendszerekbe történő integrálását. 

A modul rendelkezik a szükséges tanúsítványokkal, ami kiterjeszthető a 
végtermékre is, fejlesztési időt és tesztelési költséget takarítva meg. 

További információk: www.microchip.com/wifi 
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