
RN4020 Bluetooth® 4.1 Low Energy modul 
 
A Microchip új RN4020 moduljával a fejlesztők gyorsan és könnyen felruházhatják fogyasztáskritikus 

alkalmazásaikat az új Bluetooth Low Energy szabvány támogatásával. Az új protokoll az okostelefonos, 

táblagépes és számítógépes integrációnak köszönhetően rohamosan terjed és felhasználói oldalról egyre 

nagyobb igény mutatkozik a használatára. 

A Microchip a mikrovezérlők területén is kínál újdonságokat. A népszerű, kis lábszámú, 32 bites 

PIC32MX1/2 családban nagyobb memóriával rendelkező típusokkal jelent meg, a 16 bites PIC24 

sorozatban pedig hardveres titkosító egységgel bővítette kínálatát. 

 

RN4020 Bluetooth® 4.1 Low Energy modul 
A Microchip bejelentette első Bluetooth® 

4.1 Low Energy (BTLE) modulját. Az 

RN4020 a Microchip korábbi Bluetooth 
Classic tapasztalatait felhasználva készült. 

Rendelkezik a világszerte elfogadott 

megfelelőségi bizonyítványokkal, valamint 
a Bluetooth Special Interest Group (SIG) 

tanúsítványával is. A beépítet Bluetooth 

Low Energy stack és az általános SIG low-
energy profilok támogatása lerövidíti a piacra kerülési időt, biztosítja a 

Bluetooth kompatibilitást, és szükségtelenné teszi a drága tanúsítványok 

beszerzését, ezzel csökkentve a fejlesztési kockázatot. A modul a Microchip 
Low-energy Data Profile-t (MLDP) is támogatja, mellyel a fejlesztők 

könnyen továbbíthatnak különféle adatfolyamokat BTLE kapcsolaton 

keresztül. 
Mivel a stack szoftver 

magán az RN4020 modulon 

fut, bármilyen UART 
interfésszel rendelkező 

mikrokontrollerhez 

egyszerűen csatlakoztatható, 
beleértve a PIC® 

mikrokontrollerek százait, de 

akár központi egység 

nélküli, önálló működésre is 

képes, olyan egyszerű 

adatgyűjtési és kommunikációs feladatokat ellátva, mint jeladó vagy szenzor. 
Az autonóm működést a Microchip egyedi, fordítás nélküli script nyelve 

segíti, mely egy egyszerű ASCII interfészen keresztül teszi lehetővé a modul 

konfigurációját további eszközök és fordítás folyamat nélkül. 
A költségérzékeny beágyazott alkalmazások tervezői kulcsrakész megoldást 

keresnek, mely kis fogyasztást és a Bluetooth LE csatlakozás egyszerűségét 

biztosítja, több éves működést lehetővé téve egyetlen elemről, és elérhetővé 
téve a kompatibilis okostelefonok, táblagépek és számítógépek hatalmas 

bázisát. 

A Microchip RN4020 Bluetooth LE modulok magukban foglalják az összes 
szükséges hardvert, szoftvert és tanúsítványt, mellyel a tervezők bármely 

alkalmazásukat könnyen felruházhatják kisfogyasztású adatkapcsolattal, 

miközben megkönnyítik az End Product List (EPL) nyilvántartásba történő 
felvételt a meglévő QDID Bluetooth kompatibilitási teszten keresztül. Az 

összes programozható profil a modulban van tárolva és onnét választható, 
beleértve a Microchip rugalmas MLDP és az általános Bluetooth SIG low-

energy profilokat. Általános publikus profilok és privát szolgáltatások is 

létrehozhatóak az ASCII parancsinterfészen keresztül. Az RN4020 beépített 
NYÁK antennával, 7dBm adóteljesítménnyel és -92.5dBm 

vevőérzékenységgel rendelkezik, mely a környezettől függően akár 100 

méteres hatótávolság elérését is lehetővé teszi, mindezt rendkívül kis 
méretben (11.5 x 19.5 x 2.5 mm). 

A Microchip a rugalmas RN4020 Bluetooth Low Energy PICtailTM/PICtail 

Plus (RN-4020-PICTAIL) fejlesztőpanelje, a beépített USB perifériának 
köszönhetően, gyors kódfejlesztést tesz lehetővé. A PICtail interfésznek 

hála, számos korábbi Microchip fejlesztőeszközzel is együttműködik, mint: 

Explorer 16, PIC18 Explorer és PIC32 I/O Expansion Board. A kártyán 
található extrém kis fogyasztású (XLP) PIC18 mikrovezérlővel a 

fejlesztőpanel akár önállóan is használható. 

 
További információk: www.microchip.com/get/K6QA 

 

Új PIC32MX1/2 sorozat nagyobb program- és adatmemóriával 

A Microchip bejelentette az új PIC32MX1/2 mikrovezérlőit 256 KiB Flash 

és 64 KiB RAM memóriával. Az eszközök mellé a gyártó átfogó szoftver és 

hardverkörnyezetet is biztosít Bluetooth® audio, USB audio, grafikus, 
érintésérzékelős, valamint általános felhasználású beágyazott vezérlésekhez. 

Az új típusok a népszerű, alacsony költségű, kis lábszámú 32 bites 

PIC32MX1/2 sorozat kiterjesztéseként készültek el. A PIC32MX1/2 család 

olyan tulajdonsággal büszkélkedhet, mint: I2S a digitális audio-hoz, nagy 
memória konfiguráció és 83 DMIPS 

teljesítmény Bluetooth audio és 

összetett vezérlési feladatokhoz, 
CTMU a kapacitív 

érintésérzékeléshez, 8 bites PMP a 

grafika vagy külső memória 
kezeléséhez, 10 bites, 1 Msps 

sebességű, 13 csatornás A/D konverter 

és soros kommunikációs perifériák 
valamint USB-device/host/OTG kommunikáció a PIC32MX2 sorozat 

esetében. 

A fejlesztést az Explorer 16 fejlesztőpanelhez készült PIC32MX270F256D 
Plug-in-Module (MA320014) és a Bluetooth Audio Development Kit-hez 

ajánlott PIC32MX270F256D Plug-in-Module (MA320013) támogatja. A 

PIC32MX1/2 mikrovezérlők 28 lábú QFN, SOIC, SPDIP és SSOP, valamint 
44 lábú QFN, TQFP és VTLA tokozásban elérhetőek. 

 

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

PIC24 integrált hardveres titkosító egységgel 

A Microchip az új PIC24F „GB2” családdal 
tovább bővítette az eXtreme Low Power 

(XLP) PIC® mikrovezérlő kínálatát. Az új 

család jellemzője az integrált hardveres 

titkosító egység, véletlenszám generátor 

(RNG), az egyszer programozható (OTP) 

kulcstároló az adatvédelemért, valamint az 
USB periféria. Amennyiben nincs szükség 

USB kommunikációra a „GA2” variánsokkal 

további költségek takaríthatók meg. A PIC24 „GB2” sorozat 128 KiB Flash 
és 8 KiB RAM területet kínál, kicsi, 28, ill. 44 lábú tokozásban. Olyan 

telepes működésű vagy hordozható alkalmazásokhoz is ideális, mint például 

az internetre kötött (IoT) szenzorok, beléptető rendszerek vagy kapunyitók. 
Az adatok védelme érdekében számos biztonsági elemet integráltak a PIC24 

„GB2” családba. A teljes értékű hardveres titkosító motor támogatja az AES, 

DES és 3DES szabványokat, csökkentve a szoftver terhelését és a 
fogyasztást, miközben nagyobb kimeneti teljesítményt nyújt. Ezek az 

eszközök újabb példái a Microchip processzormag független perifériáira is, 

melyek a processzor felügyelete nélkül képesek működni. A véletlenszám 
generátor az adatok kódolásához, dekódolásához valamint az azonosításhoz 

kreál véletlen kulcsokat, még magasabb biztonsági szintet biztosítva. A 
biztonságot tovább növelendő az egyszer programozható (OTP) kulcstároló 

megakadályozza a titkosító kulcs kiolvasását vagy felülírását. Ezek a 

biztonsági jellemzők növelik a beágyazott adatok integritását az alacsony 
fogyasztás feláldozása nélkül. Az XLP technológiának köszönhetően a 

„GB2” család 180 µA/MHz működés közbeni áramfelvétellel és 18 nA 

nyugalmi árammal rendelkezik, hosszú telepélettartamot biztosítva a 
hordozható alkalmazások számára. 

A csatlakoztathatóság érdekében a „GB2” család USB device vagy host 

kapcsolattal, valamint a smartcard alkalmazásoknál előnyös ISO7816 
támogatást biztosító UART perifériával is rendelkezik. 

Az új eszközök USB perifériával (PIC24FJxxxGB2xx) és a nélkül is 

(PIC24FJxxxGA2xx) elérhetőek. A fejlesztést többek között a 
PIC24FJ128GB204 (MA240037) valamint a PIC24FJ128GA204 

(MA240036) plug-in modulok támogatják. 

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