
23WWW.ELEKTRO-NET.HU

KONSTRUKTÔR

Az Quectel M66 jelenleg a legkisebb négy-
sávos GSM/GPRS LLC tokozású modul a pi-
acon. A legmodernebb 2G áramkörön ala-
puló modul optimális választás SMS-átvitelre,
adatátvitelre, illetve hangátvitelre még szi-
gorú környezeti feltételek mellett is. Ultra
kompakt 15,8×17,7×2,3 mm-es mérete tö-
kéletes megoldást nyújt a méretkritikus al-
kalmazásokhoz.

Az M66 felületszerelt technológiájú mo-
dul. Ez a technológia teszi ideálissá meg-
bízható, robusztus alkalmazásokba és a
nagy sorozatú gyártmányokba alacsony
költséggel és kis mérettel.

A kis méret, alacsony fogyasztás és a szé-
les hômérséklet-tartomány okán a legjobb vá-
lasztás viselhetô eszközökhöz, autósalkalma-
zásokhoz, ipari PDA-khoz, személykövetéshez,
vezeték nélküli POS terminálokhoz, telema-
tikához és más egyéb M2M-alkalmazásokhoz.

Kiemelkedô tulajdonságok
n A világ legkisebb 4-sávos LCC GSM/GPRS

modulja
n Könnyû forraszthatóság az LLC tokozás

miatt

n Alacsony fogyasztás: 1,3 mA
n Beépített, hatékony internetkiszolgáló

protokollok, többféle socket és IP-
címzés

A Labcenter Magyarországon is népszerû
áramkörtervezô programját, a PROTEUS
8.2 új verzióját további tervezést könnyí-
tô szolgáltatásokkal látták el. A sok apró
javítást és újdonságot a cég honlapján
http://www.labcenter.com/support/whatsnew.cfm
megtalálhatjuk. Ezek közül két új szol-
gáltatást emelnék ki, hiszen mindenki, aki
áramkörtervezôt akar venni vagy használni,
többek között ezt kérdezi: „Milyen az al-

katrészkönyvtár?” A két új importszol-
gáltatással a PROTEUS 8.2 nagyon meg-
könnyíti az alkatrészek generálását. A
gyárak által szolgáltatott BSDL (boundry
scan) fájlok importálásával nagyon egyszerû
a nagy lábszámú, bonyolult alkatrészek elvi
szimbólumának bevitele. A nyomtatási to-
pológiát pedig az ingyenes PCB Library 
Expert segítségével lehet generálni és im-
portálni PADS ASCII formátumban. A

PROTEUS 8.2
PCB Library Expert ingyenes Lite verzió-
ja letölthetô a www.pcblibraries.com ol-
dalról. Felhasználva a PCB Library Expert
programot, szinte bármilyen nyomtatott to-
pológiát gyorsan tudunk generálni az al-
katrészek adatlapjainak segítségével. Az áb-
rán is látható, milyen egyszerû és átte-
kinthetô a Library Expert kezelôfelülete, a
paraméterek megadása. A lementett PADS
ASCII formátumú fájlt a PROTEUS 8.2

közve t l enü l
tudja importál-
ni. A Labcenter
fent említett
internetes ol-
dalán kis vide-
ókkal mutatja
meg az eszkö-
zök használa-
tát. Úgy gon-
dolom, ezekkel
a kiegészíté-
sekkel továbbá
már nem kér-
dés az alkat-
részkönyvtárak
mérete. A Pro-
teus 8.2 verzió-
ja tavalyi áron
elérhetô az év
végéig a Chip-
CAD Kft.-nél.

M66 — LEGKISEBB A MAGA NEMÉBEN


