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QESHM VOLTAGE

مجموعه آموزشی الکترونیک
مجموعه آموزشي  QV-ELC-P.Aجهت آموزش مباحث آزمايشگاهي بحث الكترونيك عمومي ،مدار منطقي و مباني برق طراحي
شده است.
از جمله مزاياي اين ست نيز ميتوان به ماژوالر بودن آن اشاره كرد و همچنين اين ست به گونه اي طراحي شده است كه بخشي از آن بسته
به نياز مشتري قابل تغيي ر باشد.اين ويژگي اين امكان را به مشتري ميدهد تا در صورت ارايه ي ماژول هاي جديد توسط شركت ،آن را تهيه،
نصب و به راحتي راه اندازي نمايد.
اين ست حاوي دو مدل پروسسور  AVRو  ARMمي باشد.
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قابلیت های محصول
مجهز به پردازنده هاي  STM32f10XوATMEGA2560
داراي  16عدد  LEDو  4عدد سون سگمنت
داراي LCDكاركتري  2*61و  LCDگرافيكي 14*621
داراي استپر موتور و  DCموتور به همراه شفت انكدر
داراي سنسور نور و دما و رطوبت و گاز شهري
داراي فرستنده و گيرنده بي سيمnrf24l01
داراي مبدل آنالوگ به ديجيتال و ديجيتال به آنالوگ
داراي پتانسومتر لگاريتمي
داراي مبدل سريال به  USBو  RS232وRS485
داراي پروگرامر  ARMوAVR
داراي كليد فشاري و كيپد
داراي دو عدد برد بورد
داراي منبع تغذيه
داراي انواع كابل ارتباطي براي اتصال بخش ها به يكديگر
داراي كيفيت عالي قطعات و بردها
قابليت استفاده در آزمايشگاههاي الكترونيك ،اتوماسيون و كنترل به منظور آموزش انواع طراحي ها و آزمايش ورودي ها و
خروجي هاي مختلف
آشنايي با انواع ورودي و خروجي رايج قابل ارتباط با ميكروپروسسور
آشنايي با دونوع ميكروپروسسور بسيار پركاربرد
آشنايي با نحوه كاربرد پروسسورها در طرحهاي دانشجويي مقدماتي وپيشرفته
قابليت تعريف پروژه هاي مختلف در مقاطع كارشناسي و كارداني
استفاده از تجهيزات با كيفيت باال
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