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P O D Z E S P O Ł Y

Nowości Microchipa − mikrokontrolery
PIC17C75X

Mikrokontrolery serii PIC firmy
Microchip szybko zdoby³y

popularnoúÊ i†uznanie wúrÛd
konstruktorÛw w†naszym kraju.
Jedn¹ z†przyczyn popularnoúci

by³a duøa iloúÊ dostÍpnych wersji
procesorÛw i†bardzo szybki

rozwÛj ca³ej rodziny.
W†artykule prezentujemy

najnowsze procesory rodziny
PIC17, ktÛrych moøliwoúci s¹ tak
duøe, øe zaspokoj¹ wymagania
najbardziej z³oøonych aplikacji.

Si³a nowych procesorÛw wynika przede
wszystkim z†ich bardzo bogatego wyposa-
øenia wewnÍtrznego. O†ile rdzeÒ jest ty-
powy dla innych procesorÛw rodziny
PIC17 (RISC z†architektur¹ Harvard, 16-
poziomowy stos i†kolejkowanie rozkazÛw),
to rozbudowane peryferia stanowi¹ praw-
dziw¹ gratkÍ dla programistÛw. Schemat
blokowy wnÍtrza procesorÛw PIC17C752/
6 przedstawiono na rys. 1.
Najciekawszym elementem jest sprzÍto-

we wspomaganie mnoøenia, dziÍki ktÛre-
mu moøliwe jest szybkie (w jednym takcie
zegara) mnoøenie dwÛch liczb 8-bitowych.
Operacje mnoøenia s¹ najczÍúciej stosowa-

ne podczas obrÛbki sygna³Ûw analogo-
wych. DziÍki zintegrowaniu w†strukturze
uk³adu 10-bitowego przetwornika A/C
z†12-wejúciowym multiplekserem analogo-
wym, pomiary sygna³Ûw analogowych nie
stanowi¹ dla programisty wiÍkszego prob-
lemu. Przetwarzanie C/A moøliwe jest
dziÍki wbudowaniu w†procesor trzykana-
³owego modulatora PWM o†programowa-
nej (1..10 bitÛw) rozdzielczoúci.
Kolejn¹ nowoúci¹ zastosowan¹ w†uk³a-

dach PIC17C752/6 s¹ wysokonapiÍciowe
wyjúcia typu otwarty dren, ktÛre umoø-
liwiaj¹ sterowanie obci¹øeÒ zasilanych na-
piÍciem do 12V, przy maksymalnym po-
borze pr¹du 60mA. W†obudowie PLCC68
procesory udostÍpniaj¹ uøytkownikowi aø
50 programowanych wejúÊ/wyjúÊ.
Projektanci firmy Microchip bardzo bo-

gato wyposaøyli nowe procesory w†uk³ady
czasowe - dostÍpne s¹ aø cztery progra-
mowalne timery-liczniki oraz timer wat-
chdog z†w³asnym generatorem RC (ele-
menty te znajduj¹ siÍ we wnÍtrzu proce-
sora).
Standardowym wyposaøeniem wszyst-

kich procesorÛw rodziny PIC17 jest port
szeregowy USART. Dwa najnowsze uk³ady
s¹ wyposaøone w†jeden dodatkowy inter-
fejs tego typu, maj¹ ponadto wbudowany
synchroniczny port szeregowy SSP, ktÛry
moøna skonfigurowaÊ do pracy w†trybie
SPI oraz I2C (takøe jako master systemu).
Rzadko spotykan¹ w†innych procesorach
moøliwoúci¹ jest programowanie wewnÍt-
rznej pamiÍci programu EPROM poprzez
z³¹cze szeregowe, po zainstalowaniu pro-
cesora w†systemie.
Kolejnymi nowoúciami zastosowanymi

w†prezentowanych procesorach s¹: wbu-
dowany uk³ad zerowania po w³¹czeniu
zasilania oraz kontroler napiÍcia zasilaj¹-
cego, ktÛry zapobiega b³Ídnej pracy pro-
cesora po przekroczeniu dopuszczalnych
granic zasilania (3..6V).
Tyle tytu³em prezentacji najbardziej is-

totnych rÛønic i†zalet nowych proceso-
rÛw. WiÍkszoúÊ pozosta³ych w³aúciwoúci
jest zbliøona do starszych uk³adÛw rodzi-
ny PIC17. Informacje katalogowe i†noty
aplikacyjne, znacznie dok³adniej prezen-
tuj¹ce nowe procesory moøna znaleüÊ
w†Internecie (adres poniøej).
Andrzej Jopek

WiÍcej informacji nt. nowych proceso-
rÛw firmy Microchip moøna znaleüÊ w†In-
ternecie, pod adresem: www.micro-
chip.com.
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