
   

  

          

 

  

Tisztelt Partnerünk! 

Több mint 100 résztvevővel sikeresen megtartottuk az idei 
ChipCAD Szaknapot.  

Az idei Szaknapunkon a legmodernebb IoT technológiákat 
foglaltuk össze a területen dolgozó cégek képviselőivel, 
szakembereivel. A vezeték nélküli megoldások közül 
fókuszpontban volt az új irányvonalat mutató LoRaWAN hálózati 
technológia, illetve az ezzel elért eredmények és tapasztalatok 
bemutatása is helyet kapott. Reméljük, hogy az előadásokon 
bemutatott megoldások hasznos segítséget nyújtottak partnereink 
számára.  

Azok az érdeklődők, akik nem tudtak személyesen eljönni 
megtekinthetik az előadások anyagát elektronikusan. 

 
Részletek... 

                                                                   Üdvözlettel: Urbán 
Zoltán 

 

 

LoRa Technology Evaluation 
Kit - minden, ami a 
LoRaWAN hálózat 

fejlesztéshez szükséges 

 

Megérkezett a PIC32MM 
mikrokontroller család első 

két tagja  

 

Raktárunkról elérhető Lucio 
Di Jasio In 10 Lines of Code 

című könyve 

  

A Microchip komplett 
LoRaWAN technológiát 
bemutató fejlesztőrendszere 
már raktárunkból elérhető. A 
csomag tartalmazza a hálózati 
működéshez szükséges 
átjárót, hálózati kiszolgáló 
szoftvert és RN2483 
modulokkal szerelt LoRa Mote 
egységeket, mellyekkel 
gyorsan és egyszerűen 
tesztelheti az új nagy 
távolságú, kis fogyasztású 
rádiós technológiát. 
Kommunikáció ISM sávon, 
akár 15 km-es hatótáv, hosszú 
telep-élettartam, adatgyűjtés a 
felhőben, lekérdezés internet 
kapcsolattal a világon bárhol ... 

részletek... 

Az új PIC32MMxxx, a 
legalacsonyabb fogyasztású, 
legjobb ár-érték arányú PIC32 
bites mikrokontroller család. A 
Microchip a PIC24F XLP és a 
PIC32MX család közötti 
területre szánta felhasználását, 
olyan PIC32 alkalmazásokhoz, 
ahol a teljesítmény mellett 
kifejezetten fontos az alacsony 
fogyasztás (deep sleep 500nA) 
és a kis méret (4x4mm). Ez az 
első olyan PIC32 típuscsalád, 
amelyben megtalálhatók a 
magfüggetlen perifériák (CIP), 
mint például a CLC 
(Configurable Logic Cells) és 
az MCCP (Multiple-output 
Capture Compare PWMs). 

részletek... 

Lucio Di Jasio a Microchip 
fejlesztőmérnöke legújabb, In 
10 Lines of Code című 
könyvében, az MPLAB Xpress 
Evaluation Board eszközre írt 
mintaprogramokon keresztül 
mutatja be az MPLAB Xpress 
IDE képességeit. A felhőalapú 
MPLAB Xpress IDE nem 
igényel letöltést, regisztrációt és 
beállítást a szoftverfejlesztés 
megkezdéséhez, így jelenleg ez 
a leggyorsabb és 
legegyszerűbb módja a PIC 
mikrovezérlőkkel való 
ismerkedésnek.  

részletek... 
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