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MC60 ولی برای تمام فصولژما 

 

ای و مودم ارتباطی کارآمد، مکان یاب ماهواره ،که پردازشگر، حافظه کامل به معنای واقعی هستید ماژولیک اگر به دنبال 

ها به شما عرضه داشته و مسیر طراحی و تولید و زمان  SDKافزارها و را در یک بسته به همراه انبوهی از نرم ارتباط بلوتوث

است. تمام این مزایا زمانی  Quectelشرکت  MC60ه محصول به بازار را برای شما کوتاه نماید، قطعا بهترین گزینه ضعر

مناسب و با خدمات فنی گسترده در دسترس باشد که  بسیار با قیمت ماژولکند که این معنی و مفهوم کاربردی پیدا می

 ت.تامین گردیده اسدر ایران  Quectelهردوی آن توسط 

 1-شکل 

 
 

 

 توان به موارد زیر اشاره نمود:شگفت انگیز می (ماژولی )رافزابسته سختاز امکانات این 

 ارتباطات سلولی:  بخش (1

 یبانی از هر چهار باند پشتGSM 

  دارای مجموعه کامل دستوراتAT آن توسط  و توسعه یافته و بخش اضافهQuectel 

  ارتباطی هایپروتکلگستره کامل TCP/UDP/HTTP/ PPP   و به ویژهFTP 
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 ل وتکواز پر پشتیبانیMQTT 2 )این قابلیت نیز منحصر به فرد بوده و در سایر محصوالت مشابه ردهG  .وجود ندارد

گیری از بهرهبر اهل فن آشکار هستند و وجود این امکان در ماژول کار طراح را برای   MQTTمزایای استفاده از 

 نماید( آن و عدم نیاز به کد نویسی بسیار ساده می

 ( امکان تشخیص نویز مصنوعیJamming Detection) 

 ارتباطات دو سویه صوتی 

 ( پشتیبانی از دو سیم کارت به صورت فعال و نیمه فعالDual SIM Single Standby) 

 

 : (OpenCpuبخش پردازشی  )  (2

 ودووع سیدارا بودن یک پردازشگر از ن ،های موجود در بازارماژولسایر  ، در مقایسه باMC60یکی از امکانات منحصر به فرد 

و  RAMدارای چهار مگابایت حافظه  ماژولاین  باشد.مگاهرتز می 260با سرعت کاری  ARM7EJ-STM RISC بیتی 

نیاز های کاربردی بیتواند طراح را از وجود پردازشگر خارجی برای اجرای برنامهمیچهار مگابایت نیز حافظه فلش است که 

سازی فرآیند تولید و از همه مهمتر کاهش قیمت تمام شده و رقابت پذیری ، سادهمحصولکند که خود باعث کوچک شدن 

 نمود:از مشخصات دیگر این پردازنده میتوان به موارد زیر اشاره   گردد.میبیش از پیش 

  320کد نرم افزار: ناحیه ( کیلوبایت برای تصویر برنامه کاربردیApp image bin) 

  حافظهRAM :100  (کیلوبایت حافظه پویا )دینامیک 500کیلو بایت حافظه پایا )استاتیک( و 

  ناحیهUFS :120  کیلوبایت 

ی این پردازنده است که از دیگر امتیازات ویژه  Multitaskingو ( Nucleus® RTO ) س بالدرنگوئسیستم عامل نوکل

این سیستم عامل  نماید.بستر بسیار مناسبی را برای طراحی نرم افزارهای پیشرفته را برای طیف وسیعی از کاربردها فراهم می

 تا کنون بر روی بیش از سه میلیارد دستگاه نصب و مورد استفاده قرار گرفته است.

گردد. استفاده می  Sourcery G++ Lite Edition for ARMویرایش   GCCریزی از کامپالیر هدر رابطه با زبان برنام

گیرد. این کامپایلر در محیط بصورت گسترده مورد استفاده قرار می EABIهای آرم سری اصوال این کامپایلر در پردازنده

 دهد.می Cفزار با زبان برنامه نویسی ابرای توسعه نرم  R&Dای را به توانایی فزاینده (Eclipseاکلیپس )

های مورد استفاده پین 2-وددر م  را بسته به نیاز تغییر داد. به عنوان مثال های مورد استفاده در ماژول ها و پینخروجی توانمی

و یا سایر  LCDدرنتیجه امکان استفاده از آن برای مواردی چون ارتباط با و  تبدیل نموده (GPIOبه ورودی و خروجی ) را

 (.2قابل برنامه ریزی است )شکل درگاه  21ها حداکثر به . تعداد این ورودی/خروجیتجهیزات جانبی را فراهم کرد
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 2-شکل 

 
 

 (: GNSSیاب  )بخش مکان (3

از محصوالت با تکیه بر آن طراحی  زیادیو طیف  بودهداری دامنهای دارای کاربرد بسیار وسیع و های ماهوارهیابمکان امروزه

طراحی و تولید نموده است.  Lxxدر سری و محصوالت بسیار کارآمدی را در این حوزه   Quectelشوند. شرکت و تولید می

و  اس، گلوناس، گالینو و بایدوپییبانی از جیتباشد. پشهمه این امکانات را یکجا و در درون خود دارا می MC60لیکن 

از خصوصیات بارز این بخش است.  RF( و عدم نیاز به مدار LNAهمچنین دارا بودن یک تقویت کننده داخلی سیگنال )

 .( استفاده نمایدChip Antennaهای سرامیکی و یا الکترونیکی ) شود که طراح بتواند از آنتنباعث می  LNAوجود 

 به صورت زیر اشاره کرد: اییاب ماهوارهبخش ارتباطات مکان توان به سایر امکاناتمی 
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 QuecFastFix Online  

 EASYTM 

 LOCUSTM  

 GLP 

 DGPS  

 AlwaysLocateTM  

 1PPS  

 

 بلوتوث (4

های آندروییدی و اپل و همچنین لپ تاپ )پشتیباتی از پروفایل با قابلیت وصل شدن به گوشی 3-امکان ارتباطی بلوتوث 

SSP  وHFP-AG)  درMC60 و  4-. الزم به ذکر است که امکان بلوتوثوجود داردBLE (Bluetooth Low Power )

 MasterModeاز  یبانیامکان پشت در دسترس است که در زمان سفارش باید بدان توجه شود. ضمنا MC60-Eدر ویرایش 

   توسط ماژول دیشما بتوان شودیاست که باعث م یرینظی. مسترمود امکان بوجود دارد MC60-E یهاماژول یبر رو

MC60-E 4 شیرایق بلوتوث ویاز طر و میسیبصورت بسنسور(  8)تا سنسورها  ریها را از ساداده (BT4.0در )و سپس  افتی

ای ی کامل و فزاینده( بسیار کارآمد شده که گسترهGetawayدر واقع در این حال ماژول تبدیل به یک درگاه ) .دیارسال کن

 آورد. از امکانات ارتباطی را برای شما به ارمغان می

 :  سایر امکانات (5

 :نمودتوان اشاره میو به شرح زیر به صورت خالصه  MC60منحصر به فرد سایر امکانات  

  ( در گرم 3/1و وزن  مترمیلی 1/2با ارتفاع  7/18در  16سایز بسیار کوچک و جمع و جور ) بستهLCC 
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  دو درگاه سریالUART 

 ورودی و خروجی از نوع هایدرگاهGPIO   افزایش آن تا  متنوع و با امکان پروگرامینک در مدهای مختلف جهت

 درگاه بیست و یک

  ( سه پین ورودی وقفه خارجیExternal Interrupt)  کاربرد بسیار که در صورت استفاده از پردازشگر داخلی

 متنوعی خواهند داشت.

 ( مبدل آنالوک به دیجیتالADC) 

  امکان اتصال به حافظهSD 

 ورودی کلید روش و خاموش 

 درجه سانتیگراد 85تا  -40ی وسیع دمای کاری از گستره 

  امکان برنامه نویسی به زبانC و ارایه کامپایلر مربوطه 

. ضمنا جهت دریافت دندهرا نمایش می شگفت انگیز ماژولهای زیر مشخصات فنی و سایر امکانات این جدول و شکل

 زیر رجوع نمایید: هایتوانید به لینکافزارها و سایر اطالعات مورد نیاز میجزوات، نرم

.htm60http://quectel.com/product/mc 

E.htm60http://quectel.com/product/mc 

_OpenCPU_SDK.html60http://www.quectel.com/Qdownload/MC 

 

   

http://quectel.com/product/mc60.htm
http://quectel.com/product/mc60E.htm
http://www.quectel.com/Qdownload/MC60_OpenCPU_SDK.html
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