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KONSTRUKTÔR

ÚJ NUVOTON ARM® CORTEX® M0 ÉS M4 MIKROKONTROLLEREK
A sikeres NuMicroTM NUC130/140 CAN buszos Cortex® M0-so-
rozat folytatásaként a Nuvoton Technology bemutatta a két CAN
buszos NuMicro™ NUC230/240-sorozatot. A NUC230/240-
család 72 MHz frekvenciával futhat, maximálisan két CAN portot,
teljes sebességû USB 2.0 portot, hat gyors UART portot (1 Mibit/s),
négy SPI portot, két I²C portot, 12 bites nagy sebességû ADC-t
(800 kilominta/s), beépített 22 1184 MHz oszcillátort tartalmaz-
hat. Ipari hômérsékleti tartományban üzemel –40 °C~+105 °C-
ig. A NUC230/240-sorozat gyors, egyszerû és gazdaságos megol-
dást ad a felhasználónak különbözô perifériák csatlakoztatásához.

A Nuvoton NuMicro™ sorozatának új zászlóshajója, a NuMicro™
NUC472-család Cortex®-M4F magra épül, DSP-kiterjesztést és le-
begôpontos aritmetikai egységet is tartalmaz. 84 MHz órajellel fut,
512/256 KiB beágyazott FLASH-memóriával és 64 KiB beágya-
zott SRAM-memóriával rendelkezik.16 KiB ISP flash-memória se-
gíti a bootloader programozást. A NUC472-család a perifériák egész

arzenáljával rendelkezik, úgymint ethernet 10/100 MAC, USB
OTG/HS port, két 12 bit ADC 16 csatornával, szimmetrikus kó-
doló/dekódoló hardvergyorsító, két CAN port, négy timer, Watch-
dog Timer, RTC, PDMA, EBI, hat UART, ami támogatja a LIN és
RS485 perifériákat, hat Smart Card interfész, ami támogatja a
ISO7816-3 kártyákat, négy SPI, két I²S, öt I²C, PWM timer, kép-
érzékelô interfész, SD Host, GPIO, mûveleti erôsítô, komparátor,
hômérsékletérzékelô, Brown-out reset. Ezen túl a NUC472 család
széles feszültségtartományban (2,5 V ~ 5,5 V) és széles hômérséklet-
tartományban –40 °C ~ +105 °C mûködik. LQFP100, LQFP128,
LQFP144 és LQFP176 tokozásban kapható. Ezek a tulajdonságok
és kedvezô ára ideális eszközzé teszik az ipari automatizálás, intel-
ligens házak, motorvezérlések, riasztó rendszerek, kommunikáci-
ós rendszerek és fogyasztói elektronikák vezérlôáramköreibe.

A NUC230/240-család fejlesztését a kedvezményes árú NuTiny-
SDK-NUC240 fejlesztôkit, a NUC472 család fejlesztését a szintén
kedvezményes árú NuTiny-SDK-NUC!72 fejlesztôkit támogatja.
Programfejlesztést a Keil RVDMK, illetve az IAR EWARM fej-
lesztôkörnyezet tesz lehetôvé, amelyek integráltan tartalmazzák a
project managert, a programszerkesztôt, a fordítót és a debuggert.
A Nuvoton támogatja a nyílt forrású CooCox CoIde fejlesztôrend-
szert is, ami szabadon (ingyenesen) hozzáférhetô. Ezenkívül a Nu-
voton ISP (In System Program), ICP (In Circuit Program) és IAP
(In Application Program) programokat kínál a flash-memóriák on-
line és off-line programozásához.

ÚJ MONOLITHIC POWER SYSTEMS MP2155 TÁPÁRAMKÖR
A Monolithic Power Systems MP2155 áramköre nagy hatásfokú buck-
boost DC/DC konverter, beépített 2,2 A kapcsolóval és alacsony sa-
ját fogyasztással, Az MP2155 2 V–5,5 V bemeneti feszültségtarto-
mányban biztosítja a stabil kimeneti feszültséget 1,5 V és 5 V közöt-
ti tartományban attól függetlenül, hogy a bemeneti feszültség kisebb,
nagyobb vagy egyenlô a kimeneti feszültséggel. 2,7 V – 5,5 V bemeneti
feszültségrôl az MP2155 maximum 1 A áramot tud leadni 3,3 V ki-
meneti feszültségnél. Az MP2155 áramgenerátoros üzemmódban dol-
gozik, fix frekvenciájú PWM-vezérléssel biztosítja az optimális stabi-
litást és tranziensválaszt. Az MP2155 ideális választás ez egycellás 
Li-ion vagy a többcellás alkálifém telepes/akkumulátoros alkalmazá-
sok tápellátására, ahol a kimeneti feszültség a telep/akkufeszültség tar-
tományába esik. Az MP2155 rendelkezik egy opcionális pulzuskiha-
gyási móddal, ami csökkenti a kapcsolási frekvenciát, alacsony terhe-
lések esetén biztosítva a hosszabb telepes mûködést.

Tulajdonságok:
n Nagy hatásfok, akár 95%
n Terhelés leválasztása lekapcsoláskor
n Bemeneti feszültség : 2 V–5,5 V
n Beállítható kimeneti feszültség: 1,5 V–5 V
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n 3,3 V/1 A terhelhetôség 2,7 V–5,5 V bemenetnél
n 1 MHz kapcsolási frekvencia
n Pulse Skipping Mode kis terhelésnél
n Tipikus nyugalmi áram 80 μA
n Integrált hurokkompenzálás gyors tranziensválaszhoz
n Integrált lágyindítás
n Mini 3×3 mm QFN10 tokozás


