
 

   

          

 

  
Tisztelt Partnerünk! 

Idén is megrendezzük a szokásos szakmai konferenciánkat, a 
ChipCAD Szaknapot.  

A legmodernebb IoT technológiákat foglaljuk össze, azokat a 
vezetékes és vezeték nélküli megoldásokat, amikkel internet 
kapcsolatot és hálózati kiszolgálást tudunk biztosítani a 
beágyazott rendszerek távérzékelésére és távműködtetésére. 
(Ethernet, LoRaWAN, Bluetooth, WiFi, IQRF, 2G/3G/4G LTE 
mobilnet …) A Microchip előadás részeként most először mutatjuk 
be a korábbi Atmel IoT termékvonalát is. 

A ChipCAD Szaknap időpontja: 2016. június 7, 9:00-17:00 
Helyszín: Lurdy konferencia központ 

Részvételi díj: ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött 
Az angol nyelvű előadásokhoz szinkrontolmácsolást biztosítunk. 

Előadó partnereink: Microchip, Kerlink, Loriot, IQRF, Quectel 
Részletek... 

Üdvözlettel: Urbán Zoltán 
 

 

Beszédszintetizátor click 
modul a mikroElektronikától 

 

Micromite ipari feladatokra 

 

A Microchip első ARM 
processzora ultra biztonsági 

funkciókkal 

 

A Text To Speech click egy 
Epson S1V30120 áramkörrel 
szerelt beszédszintetizátor 
modul. Az eszközben rejlő 
szoftveres és hardveres 
megoldássokkal egyaránt 
normál szöveget alakít át 
beszéddé, sőt még énekelni is 
tud. 

részletek... 

A Mikroelektronika karácsony 
előtt jelentette be a LoRa RF 
Click paneljét, ami kapóra jött a 
LoRaWAN hálózati 
kísérleteinkhez. Ebben az 
időszaban készítettük el és 
már teszteltük a saját 
fejlesztésű Micromite Kísérleti 
Panel első változatát. A 
Micromite Kísérleti Panelt 
gazdag periféria készlettel úgy 
alakítottuk ki, hogy alkalmas 
legyen gyors prototípus 
kifejlesztésére, két 
Microelektronika Click Board 
befogadására így a 
Microelektronika bejelentésével 
egyidőben megszületett a 
gondolat, hogy a Micromite 
Kísérleti Panel segítségével 
elkészítjük az első hazai 
LoRaWAN alkalmazást, ami 

A CEC1302 a Microchip első 
mikrovezérlője, mely ARM 
processzor architektúrával 
rendelkezik. A Cortex-M4 mag 
alapú mikrokontrollerben, egy 
teljes értékű hardveres 
kriptográfiai modul és 
véletlenszám-generátor is 
helyet kapott. Az eszközzel való 
fejlesztést a mikroElektronika 
újonnan bejelentett 
fejlesztőeszközei (CEC1302 
clicker, clicker 2 for CEC1302, 
mikroProg for CEC1302) is 
támogatják. 

részletek... 

https://shop.chipcad.hu/oldweb/tartalom.aspx?hir=1594
https://shop.chipcad.hu/oldweb/tartalom.aspx?hir=1593
https://shop.chipcad.hu/oldweb/tartalom.aspx?hir=1591
https://shop.chipcad.hu/Welcome/
http://www2.chipcad.hu/www2/beszallitok.aspx
http://forum.chipcad.hu/
http://www.chipcad.hu/letoltes/tanfolyam.htm
https://shop.chipcad.hu/Welcome/Default.aspx?scenarioID=1014
https://shop.chipcad.hu/Welcome/Default.aspx?scenarioID=700
https://shop.chipcad.hu/Welcome/Default.aspx?scenarioID=360&pid=493
https://shop.chipcad.hu/Welcome/Default.aspx?scenarioID=360&pid=1147


egyesíti a Semtech GPS Mote 
és a Microchip Mote előnyös 
tulajdonságait. 

részletek... 
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