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A Mikroelektronika a hardveres fejlesztô-
eszközök mellett igényes fordítókat és fej-
lesztôkörnyezetet (IDE) kínál több mikro-
kontroller-családhoz is. Kényelmes fejlesz-
tôkörnyezet és a legjobb választás a kódfej-
lesztéshez több nyelven is.

Fôbb jellemzôjük az intuitív IDE, fejlett
optimalizálási funkció, számos hardver-, ill.
szoftverkönyvtár és további eszközök, me-
lyek segítik a felhasználó munkáját. A for-
dító Help fájlja használatra kész minta-
programokat tartalmaz, mely tovább csök-
kenti a fejlesztési idôt. A licenc megvásárlása
a késôbbiekben ingyenes szoftverfrissítése-
ket és élettartalmú technikai támogatást tar-
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Az EC20 a Quectel legújabb negyedik ge-
nerációs LTE modulja. Gyorsabb, mint a har-
madik generációs UC20, ami UMTS tech-
nológiát használ. Maximálisan 172,8 Mibit/s
letöltési és 57,5 Mibit/s feltöltési sebesség-
gel használható az EC20, és mindezt alacsony
fogyasztás mellett éri el.

A Quectel odafigyelt a kompatibilitás-
ra, ezért a korábbi M10 GPRS és UC20
UMTS modullal lábkompatibilis az EC20,
megkönnyítve a továbblépést az LTE tech-
nológiára.

A Quectel olcsó fejlesztôeszközzel tá-
mogatja az EC20 fejlesztést. Az UC20 mo-
dullal közös a fejlesztôpanel. A rádugható
modulspecifikus tesztpanel dönti el, hogy
EC20 vagy UC20 a fejlesztendô eszköz.

Az EC20 modul rendelkezik beépített
GPS/Glonass vevôvel, így alkalmas hely-
meghatározási feladatokra is. MIMO tech-
nológiájú antennakimenetei támogatják a
többszörös be-/kimeneti kapcsolatot. Win-
dows, Linux, valamint Android driverekkel
rendelkezik az USB portjához, így univerzá-
lisan használható. Távoli „over the air” prog-
ramfrissítése rugalmas programfrissítést tesz
lehetôvé. Az EC20 fejlesztôk és modulok már
raktárról elérhetôek a ChipCAD Kft-nél.
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talmaz. Támogatott processzorcsaládok:
PIC, dsPIC33/PIC24, PIC32, AVR, ARM,

8051. USB kulcsos és szoftverlicences vál-
tozat is rendelhetô.

MPM3680  MINIATÛR
18 V/10 A DC/DC MODUL
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A Monolithic Power újabb technológiai csú-
csot ért el legújabb step-down kapcsolóüzemû
tápegységmoduljával. Széles 2,5 V-18 V
bemeneti feszültség mellett 10 A áramot tud
szolgáltatni 12×12×4 mm QFN tokozás-
ban. A modulba integrálták az induktivitást
és a passzív elemeket is! A tervezés garantálja
az EMC-megfelelôséget is. A logikai szintek
csökkenésével egyre nagyobb áramokat kell
kiszolgálni FPGA áramköröknél és más ipa-
ri és telekommunikációs alkalmazásoknál. Ezt
teljesíti az MPM368X-család kiemelkedô ha-
tásfokkal.


