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 مجموعه آموزشی الکترونیک 

و پردازش سيگنال و تصوير جهت آموزش مباحث آزمايشگاهی ، الکترونيک ديجيتال ،  FPGAمجموعه آموزشی 

 مدار منطقی طراحی شده است.

اشاره کرد که در  IMUاز جمله مزايا و نوآوری ها در اين ست می توان به استفاده از يک ماژول دوربين و سنسور  

 آزمايشگاه های پردازش سيگنال و تصوير استفاده می شوند .

و همچنين  DVDاين ست حاوی يک برد که درون کيس شفاف قرار دارد ، پروگرمر و کابل های مربوطه ،يک 

 اداپتور می باشد و هر قسمت از اين مجموعه داخل جايگاه مخصوص خود درکيف فلزی جا سازی شده اند .
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 مشخصات فنی

 (IS61WV5128BLLی  )تراشه SRAMی  مگابيت حافظه 4 

 (PL2303HA Updated version chipی  )تراشه UART به  USB 2.0واسط  

  FPGAی  جهت ذخيره برنامه64Mbit با ظرفيت  Flashی  حافظه 

 (TLC549مبدل آنالوگ به ديجيتال سريال )تراشه  

 (MPU9250)تراشه  IMUسنسور  

 (OVدارای ماژول دوربين )سری  

 جهت اتصال کيبورد يا موس PS2پورت  

 جهت اتصال به رايانه USBپورت  

 (bit true color of RGB565 mode-16جهت نمايش تصوير بر روی مانيتور ) VGAپورت  

  7SEGMENTچهار عدد  

 LEDچهار عدد  

 چهارعدد کليد فشاری  

  50MHZاسيالتور 

 BUZZERيک عدد  

 DCولت  7-21ولتاژ تغذيه  

 Xilinx Spartan6-LX9ی  تراشه 
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 قابلیت های محصول 

 

  Xilinx Spartan6-LX9ی  تراشه 

 (IS61WV5128BLLی  )تراشه SRAMی  مگابيت حافظه 4 

  (PL2303HA Updated version chipی  )تراشه UARTبه   USB 2.0واسط   

 FPGAی  جهت ذخيره برنامه44Mbitبا ظرفيت   Flashی  حافظه 

 (TLC549مبدل آنالوگ به ديجيتال سريال )تراشه  

 (MPU9250)تراشه  IMUسنسور  

 (OVدارای ماژول دوربين )سری  

 جهت اتصال کيبورد يا موس  PS2پورت  

 جهت اتصال به رايانه  USBپورت  

 (bit true color of RGB565 mode-16انيتور )جهت نمايش تصوير بر روی م VGAپورت  

  7SEGMENTچهار عدد  

  LEDچهار عدد  

 چهارعدد کليد فشاری  

  50MHZاسيالتور 

  BUZZERيک عدد  

های الکترونيک ديجيتال، پردازش سيگنال ديجيتال، پردازش تصوير ،   قابليت استفاده در آزمايشگاه 

 طراحی ها و آزمايش ورودی ها و خروجی های مختلفاتوماسيون و کنترل به منظور آموزش انواع 

  FPGAآشنايی و آموزش با  

 با انجام پروژه های و کار در آزمايشگاه های مقدماتی وپيشرفته  FPGAآشنايی با نحوه کار  

 قابليت تعريف پروژه های مختلف در مقاطع کارشناسی ارشد ،کارشناسی و کاردانی 
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