
 

 

M80  GSM/GPRS modul  

Kamera és SD kártya interfésszel 

 

A világ egyik legkisebb négysávos  850/900/1800/1900 GSM/GPRS  felületszerelt modulja a  QUECTEL legújabb 

típusa, az M80 modul.  Kis mérete miatt (23 x 25 x 2.8mm) könnyen beépíthető bármilyen alkalmazásba, és az LGA 

technológia robosztus megbízható megoldást kínál.  A modul mindazokat az ipari szabványos interfészeket 

tartalmazza (SMS, adat, fax) amelyeket az M2M alkalmazások igényelnek, és mindezt alacsony fogyasztással és ipari 

hőmérséklet tűréssel (-45o ~– 85oC) párosítja. Ezek a tulajdonságok 

különösen alkalmassá teszik Smart Metering, biztonságtechnikai, 

flottakezelési, vezetéknélküli pénztárgép, illetve más egyéb M2M 

alkalmazásokra.  

Az M80 modul teljes hozzáférést biztost a QUECTEL host bázisú GPS 

moduljaihoz az UART portján keresztül, amivel költségtakarékos 

GSM/GPS megoldást  nyújt, rövid fejlesztési időigénnyel. 

32GB mikroSD kártya illeszthető a modulhoz, és a kamera által készített képeket azon tudja tárolni későbbi 

feldolgozásra, vagy továbbküldéshez. Ezek a funkciók is egyszerű AT parancsokkal érhetők el. 

Mintadarabok novemberben, kamerás fejlesztőeszközök januárban lesznek elérhetők. 

Proteus tervezőrendszer akció! 

A PROTEUS programrendszer három 

funkcionális modulból áll, úgymint 

elvirajzkészítő modul, analóg és digitális 

szimulátormodul és nyomtatottáramkör 

tervezőmodul. Az elvirajz készítő és a 

szimulátor azonos kezelői felülettel 

rendelkezik, amelynek ISIS (Intelligent 

Schematic Input System) a neve. A 

nyomtatottáramkör tervezőfelület pedig 

az ARES (Advanced Routing & Editing 

System) névre hallgat. A kezelőfelületek 

tervezésekor az áttekinthető, egyszerű 

kezelhetőség volt a cél.  A PROTEUS V 7.6 

verzióban több újdonság segíti a fejlesztők munkáját. Például a kiöntött árnyékoló/táp rétegbe belső zónákat 

hozhatunk létre net kapcsolattal. A vizualitás fokozása több szinten érvényesül a legújabb verzióban. Kezdve a 

gyorsabb megjelenítéstől, a szövegek és grafikák élethű ábrázolásáig. Az új verzió kihasználja a tervező megjelenítő 

hardverének előnyeit a grafika gyorsításánál az OpenGL  szabványon keresztül. Az Open GL-t támogató videokártyák 

sebességét maximálisan kihasználja a PROTEUS V 7.6. A 3 dimenziós megjelenítés és animáció gyors és élethű.  

A ChipCAD Kft. év végi  Proteus  tervezőakciót hirdet.  Nagyon kedvező ajánlatunkat megtalálja honlapunkon. 

www.chipcad.hu. 

ChipCAD Szaknap 2011 

Ebben az évben sem marad el a ChipCAD Szaknap. A februári nagysikerű Embedded Designers Fórum miatt idén ősszel, 

2011 november 23-án kerül megrendezésre. A hagyományoknak megfelelőn gyártóink képviselői bemutatják legújabb 

termékeiket és alkalmazásaikat. A résztvevők első kézből ismerhetik meg a legkorszerűbb alkatrészeket, legújabb 

eszközöket, és lehetőség nyílik kérdéseket feltenni közvetlenül a gyártók szakembereinek. További információ és 

jelentkezés honlapunkon: www.chipcad.hu 
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