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Tisztelt Partnerünk! 
 
LoRaWAN Workshopot hirdetünk: december 15. 
A LoRaWAN hálózati technológia elsajátítására egynapos tanfolyamot 
indítunk. A tréningen résztvevők saját laptopjukon az általunk adott 
hálózati eszközök segítségével gyakorolják be a LoRaWAN alkalmazások 
fejlesztési lépéseit. 
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Kerlink SPN hálózatiszerver 
licenc az iFemtoCell 
átjáróhoz 
A Kerlink kisméretű LoRaWAN 
hálózatok számára az 
iFemtoCell átjáróba 
telepíthető SPN Small Private 
Network, 
hálózatiszerver förmvert 
(1.1.1) ajánlja. Az SPN Licenc 
segítségével a GW hálózati 
kiszolgálót is tartalmazó 
átjáróvá alakítható, ami 
ezután előfizetési díj nélkül 
használható. 
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PIC18 K83, új CAN buszos 
8 bites mikrovezérlők 
magfüggetlen perifériákkal 
A Microchip a PIC18 
termékcsaládját új 8 bites 
mikrovezérlő sorozattal 
bővíti, amelyek kombinálják 
a CAN busz kommunikációt 
a magfüggetlen perifériával 
(CIP). A K83 mikrovezérlők 
CAN-alapú rendszerekben 
történő használatának 
legfontosabb előnye, hogy a 
CIP-ek determinisztikus 
választ adnak a valós idejű 
eseményekre, lerövidítik a 
tervezési időt és könnyen 
konfigurálhatók az MPLAB 
Code Configurator (MCC) 
eszközön keresztül. 

 

 

részletek  

 

 

 

 

 

Elkészítettük az SM1131 
légnyomásszenzor 
illesztését a Micromite 
GPS LoRa Mote 
készülékhez 
A Micromite GPS LoRa 
Mote készülékünk 
legfrissebb, 3.77 
verziószámú változatában 
már megtalálható és 
kipróbálható a Silicon 
Microstructures gyártó 
SM1131-es 
légnyomásmérő 
szenzorának az 
illesztőprogramja. 
Segítségével LoRa 
hálózaton keresztül 
olvasható ki, a készülékre 
I2C interfészen 
csatlakoztatott szenzorral 
mért légnyomás és 
hőmérséklet érték.  

 

 

részletek  

 

 

http://mailchi.mp/41a67e6464ab/chipcad-hrlevl-2017-november-1254389?e=45791706f5
https://chipcad.us13.list-manage.com/track/click?u=3cd07c16b3f66bcc8f14f50e2&id=9ff7cffac8&e=45791706f5
https://chipcad.us13.list-manage.com/track/click?u=3cd07c16b3f66bcc8f14f50e2&id=ca2f4aeb39&e=45791706f5
https://chipcad.us13.list-manage.com/track/click?u=3cd07c16b3f66bcc8f14f50e2&id=2a73bccb73&e=45791706f5
https://chipcad.us13.list-manage.com/track/click?u=3cd07c16b3f66bcc8f14f50e2&id=d0bc2adf28&e=45791706f5
https://chipcad.us13.list-manage.com/track/click?u=3cd07c16b3f66bcc8f14f50e2&id=552fa89612&e=45791706f5
https://chipcad.us13.list-manage.com/track/click?u=3cd07c16b3f66bcc8f14f50e2&id=c0d4fd75af&e=45791706f5
https://chipcad.us13.list-manage.com/track/click?u=3cd07c16b3f66bcc8f14f50e2&id=c67c25eb08&e=45791706f5
https://chipcad.us13.list-manage.com/track/click?u=3cd07c16b3f66bcc8f14f50e2&id=cbf866f359&e=45791706f5


 

 

 

 

 

E-papír kijelző, kép 
megjelenítés, ahol alacsony 
fogyasztás szükséges 
Az e-papír legfontosabb 
előnye a hagyományos 
folyadék kristályos kijelzőkkel 
szemben, hogy csak a 
tartalom megváltoztatásához 
igényel elektromos energiát, 
plusz kontrasztos 
olvashatóságot és széles 
betekintést biztosít.  
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USB Wizard - USB Hub 
mikroBUS foglalattal 
Az USB Wizard egy 
kiértékelő és demonstrációs 
platform, mely a Microchip 
USB4604 típusú, USB2.0-
ás, 4 portos hub kontroller 
képességeit mutatja be. A 
fejlesztőpanel négy USB2.0-
ás downstream porttal 
rendelkezik, egyedi 
teljesítményszabályozással 
és túláram-érzékeléssel. Az 
USB Wizard használható 
önálló USB hubként vagy 
mikroBUS foglalat 
interfésznek. 
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Parallax Feedback 360°-os 
High Speed Servo 
raktáron 
A Parallax Feedback 360°-
os High Speed Servo egy 
tokban ötvözi az enkódert, a 
hagyományos szervót, a 
folyamatos forgatású szervót 
és a nagy sebességű 
szervomotort. A beépített 
Hall effektus szenzor 
rendszerével lehetővé teszi 
a pontos digitális pozíció 
visszajelzést. Felhasználva 
a visszatérő jelet, bármilyen 
szögpozícióba tudja forgatni 
és tartani a motort, vagy 
akár 120 fordulat/perces 
folyamatosan meghajtásra is 
képes.  
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