م����ش����خ����ص����ات دس����ت����گ����اه
پردازشگر :میکرو AT91sam7s64

بصورت daughter board

یا نصب بر روی برد اصلی

امكانات 2 :کانال سریال
 4کانال A/D

سوکت SD Card
 4کلید و LED 4

پروگرامر  Jtagسریال

 EEPROMسریال()AT24C02
قابلیت :پروگرام USB SAM-BA
پروگرام JTAG

مفيد در يادگيري م��وارد زير
 -کار با کامپایلر و پروگرامر

 -مرور بر ویژگیهای میکرو کنترلر

 کار با پورتها و پینها و رجیسترها -کار با ADC

 -کار با E2PROM

 -کار با پورت سریال UART

 -کار با وقفه ها

 کار با  TIMERو COUNTER -کار با I2C

برد آموزشي

ARM 7

ب��رد آموزش��ي  AT91SAM7Sیک برد
آموزش��ی ب��رای میکروکنترلر های
 ARM7ش��رکت Atmel
میباشد .این برد حاوی تمامی
اطالع��ات الزم س��خت افزار و
ن��رم افزار ب��وده و توانایی ارزیابی و
توس��عه قابلی��ت ه��ای میکروکنـــــترلر
 AT91SAM7Sرا دارا میباشد.
این میکروکنترلر با سرعت  55مگاهرتز کار میکند .در این
برد کار با بخش های پورت  ، USBپورت سریال ،ورودی آنالوگ ،
حافظه  ، MMCحافظه  EEPROMو  ...را آموزش خواهید دید.

ك����ن����ت����رل و ن�������ظ�������ارت ،ه���م���ي���ش���ه و ه����م����ه ج��ا
بر روی این برد آموزشي ،پردازنده AT91SAM7S
ق��رار دارد .اي��ن پردازنده دارای معم��اری ARM7
وساخت ش��رک ت  Atmelمیباش��د .پردازنده �AT
 91SAM7Sيك��ي از محص��والت پرف��روش و

دردسترس در بازار ايران ميباشد و تهيه آن در بازار
به راحتي مقدور است.

برد آموزشي  ARM7در دو نوع طراحي و ساخته
شده است .برای راحتی کار ،پردازنده این برد بروی
یک  daughter boardقرار گرفته است تا به
آسانی یتوان آن را جابجا کرد ،از طرفي چون اين
برد براي اهداف آموزشي ساخته شده است و امكان
آسيب به آن در حين كار زياد است ،تنها كافيست
قسمت  daughter boardيا main board
تعويض گردد .بعالوه درصورت نیاز میتوان میکرو
را بر روی خود برد اصلی مونتاژ نمود تا بصورت یک
برد مجتمع از آن استفاده کرد.

ان�����������واع م���خ���ت���ل���ف ب����رد
روش���ه���اي م��خ��ت��ل��ف پ���روگ���رام
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این برد شامل  2پورت سريال  RS232میباشد
که از یکی از اين پورتها را ميتوان برای Debug
استفاده نمود .برای پروگرام نمودن میکرو از دو
روش میتوان استفاده کرد .در روش اول بر روی
برد یک کانکتور  JTAGقرار دارد که با کمک
یک پروگرامـــــــر  Jtag wigglerو نرم افزار
 H-Jtagمیکرو را پروگرام نمود .در روش دوم امكان
استفاده از یک کابل  USBفراهم شده است که بطور
مستقیم به برد متصل میگردد و با کمک نرم افزار
 SAM-BAمیتوان برد را پروگرام کرد.

البته باید توجه کرد که برای پروگرام کردن با
 SAM-BAاز یک روش خاص باید استفاده نمود.
بعالوه آنکه امکان دیباگ وجود ندارد ولی با استفاده
از  J-tagاین امکان می باشد .پروگرامر wiggler
از سایر محصوالت شرکت می باشد.

دي��گ��ر ام��ك��ان��ات ب��رد آم��وزش��ي
بر روی این برد تعداد  4عدد کلید و  4عدد LED

قابل کنترل وجود دارد .همچــــنین یک سوکت
 SD CARDنیز بر روی برد قرار دارد .تعداد  4کانال
 A/Dبه همراه یک بافر ورودی امکان استفاده از
 A/Dده بیتی موجود برروی میکرو را فراهم میآورد.

تغذیه دستگاه می تواند از طریق پورت  USBبا
کانکتورنوع  Bو یا یک آداپتور با ولتاژ باالتر از 4.5
ولت فراهم آورده شود.

