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 ؛ گرامي مشتري شما خريد از تشكر ضمن

 از استفاده در را شما رضايت باشيم توانسته ، محصول اين ارائه با اميدواريم

 . نماييم جلب سيستم نيرا شركت محصوالت 

 

 محتويات موجود در پك محصول عبارتند از :

  برد آموزشيFPGA سري XILINX-SPARTAN3 

  كابل ارتباط سريالUSART 

 آداپتور 

 CD حاوي فايل آموزشي  
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  :FPGAويژگي هاي محصول برد آموزشي  

 

  XILINX شركت Spartan3مجهز به هسته پردازشي  •

  2x16 كاراكتري  LCDمجهز به  •

  مالتي پلكس شده7Segmentداراي نمايشرگر  •

  جهت اتصال كيبورد و يا موس كامپيوترPS2داراي كانكتور  •

  VGAمجهز به پورت  •

  JTAGمجهز به كانكتور  •

  SRAMداراي حافظه جانبي  •

  جهت استفاده كاربرLED عدد 8 •

  عدد كليد فشاري جهت استفاده كاربر4 •

 USART جهت برقراري ارتباط سريال RS232پورت  •

  USBمجهز به پورت  •

  و ورودي صوت جهت اتصال ميكروفونADCداراي مبدل آنالوگ به ديجيتال  •

  و خروجي صوت جهت اتصال بلندگوDACداراي مبدل ديجيتال به آنالوگ  •

 ، LAN رنگي ، ماژول برقراري ارتباط LCDامكان اتصال ماژول هاي جانبي از قبيل ماژول  •

USB... پر سرعت ، ماژول دوربين و  
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  :2x16) نمايشگر كاراكتري 1

  در قسمت باالي محصول يك عدد پين هدر مادگي قرار دارد كه محل اتصالLCD 2 كاراكتريx16 مي 

  متصل شده اند . FPGAباشد . پايه هاي اين نمايشگر مطابق با شكل زير به 

 نيز مي توان درخشندگي نور پس زمينه را تنظيم LCDالزم به ذكر است كه با استفاده از پتانسيومتر كناري 

 كرد.
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 ها:LED  و  7Segment ) نمايشگر2

 متصل مي باشد. الزم به ذكر است كه سون سگمنت FPGA چهار رقمي همانند شكل زير به پايه هاي 7Segmentنمايشگر 

 كار شده در اين برد آند مشترك مي باشد. 

  نيز به صورت نشان داده شده در شكل زير در برد تعبيه شده و به راحتي مورد استفاده كاربر مي باشد . LED عدد 8هم چنين 
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 ) كليدهاي فشاري 3

  متصل گرديده است .FPGA تعبيه شده كه به صورت زير به چهار عدد كليد فشاري در قسمت پايين برد
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  (ADC)) مبدل آنالوگ به ديجيتال 4

) بر روي برد يك عدد ورودي صوت قرارداده شده است . هم چنين كاربر مي ADCجهت راه اندازي مبدل آنالوگ به ديجيتال (

 از يك سطح ولتاژ خارجي نيز استفاده نمايد . براي اين منظور كاربر مي ADCتواند عالوه بر سيگنال صوت به عنوان ورودي 

بايست از كانكتور مخابراتي دو پين روي برد استفاده نمايد . براي انتخاب يكي از دو حالت مذكور از جامپر نشان داده شده در 

 و اگر در ADC) مي بايست استفاده كرد . اگر جامپر در حالت باال قرار گيرد ولتاژ آنالوگ خروجي به عنوان ورودي P4شكل (

  تقويت مي گردد . LM386 انتخاب مي شوند و توسط ADCحالت پايين باشد ورودي ميكروفون (صوت) به عنوان ورودي 

 هم چنين يك عدد پتانسيومتر در كنار ورودي صوت قرارداده شده است كه مي توان ميزان بلندي صدا را با آن تنظيم نمود . 
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 ورودي صوت

 پتانسيومتر

 جامپر انتخاب ورودي

 ورودي ولتاژ خارجي
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  (DAC)) مبدل ديجيتال به آنالوگ 5

 مقاومتي استفاده شده است كه مي تواند ديتاي ديجيتال را با DACبراي راه اندازي مبدل ديجيتال به آنالوگ  از يك مدار 

) مي توان ولتاژ P7استفاده مقاومت ها به سطح ولتاژ آنالوگ تبديل نمايد . با استفاده از جامپر نشان داده شده در شكل (

آنالوگ را مستقيم به خروجي انتقال داد و نيز مي توان با مدار تقويت كننده اي كه در برد تعبيه شده است به صورت سيگنال 

صوت در خروجي صوت با اتصال به بلندگو دريافت نمود . در صورتي كه جامپر در حالت باال قرار گيرد سيگنال آنالوگ به 

 صورت مستقيم و در صورتي كه در حالت پايين قرار گيرد مي بايست از خروجي صوت استفاده نمود . 

 هم چنين مي توان با استفاده از پتانسيومتر تعبيه شده در برد ميزان بلندي صدا در خروجي صوت را تنظيم نمود . 

 

 خروجي صوت  

 جامپر انتخاب حالت

 خروجي آنالوگ

 پتانسيومتر
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 VGA) كانكتور 6

  به صورت زير طراحي گرديده است :FPGA متصل شده به VGAكانكتور 
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 USART) ارتباط سريال 7

 به صورت زير مي باشد . براي اين منظور يك عدد كابل سريال FPGAمدار طراحي شده جهت برقراري ارتباط سريال توسط 

 نيز همراه محصول ارائه گرديده است .
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  USB)كانكتور 8

 مي توان از مدار طراحي شده بر روي برد كه به صورت نشان داده FPGA توسط USBبراي برقراري ارتباط از طريق پورت 

 در حالت راست P3شده در شكل مي باشد استفاده نمود . الزم به ذكر است كه براي استفاده از اين واحد مي بايست جامپر 

 قرار گيرد .
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  :PS2)  كانكتور 9

كه به صورت زير   مورد استفاده قرار مي گيردFPGAاين كانكتور كه جهت اتصال كيبورد كامپيوتر و يا موس به 
  در حالت چپ قرار گيرد .P3 الزم به ذكر است كه براي استفاده از اين واحد مي بايست جامپر متصل شده است.
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 )  حافظه خارجي :10 

  استفاده شده است كه مدار آن به صورت زير مي باشد : SRAMدر اين برد از يك حافظه خارجي از نوع 
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 ) ماژول هاي جانبي11

 نيرا امكان اتصال ماژول هاي جانبي به برد اصلي مي باشد FPGAيكي از ويژگي هاي منحصر به فرد برد آموزشي 

كه كاربر با استفاده از اين امكان مي تواند تجهيزات ديگر را به برد متصل نموده و راه اندازي نمايد . ماژول هاي توليد 

 پر سرعت، USB ، ماژول دوربين و ماژول N96 رنگي سري LCDشده توسط شركت نيرا سيستم عبارتند از ماژول 

  و ... .LANماژول ارتباط 

 الزم به ذكر است در آينده ماژول هاي ديگر نيز توليد و عرضه خواهد شد . ضمنا كاربر مي تواند هرگونه تجهيزات 

مورد نظر خود را مطابق با شماتيك نشان داده شده در شكل زير در سايز مشخص طراحي و به عنوان ماژول جانبي 

 مورد استفاده قرار دهد .  
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 (POWER))واحد تغذيه 12 

  استفاده نمايد . 7.5v ترجيحا DCدر اين محصول كاربر مي تواند براي تامين تغذيه از يك آداپتور 

 مختلفي در برد براي استفاده در برخي از تجهيزات توليد شده است كه با DCهم چنين ولتاژهاي 
  در باالي رگوالتورهاي ولتاژ مشخص شده اند و به شرح زير مي باشد : LEDنمايشگرهاي 

 D11 شماره LED با 3.3vولتاژ 

 D2 شماره LED با 5vولتاژ 

 D17 شماره LED با 1.25vولتاژ 

 D13 شماره LED با 2.5vولتاژ 

 

 تعبيه شده نيز ON/OFF مربوط به اين ولتاژها روشن خواهد شد. از كليد LEDپس از اتصال آداپتور، 
 مي توان براي قطع و وصل تغذيه برد استفاده نمود.
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  :JTAG ) واحد پروگرامر18

 استفاده نمود . USB مي توان از پروگرامرهاي موجود در بازار الكترونيك ايران از نوع FPGAبراي پروگرام كردن 
 در اختيار 2×5 در اختيار كاربر قرار داده شده است ميكرو ، يك عدد باكس2×5براي اين منظور يك عدد باكس

كاربر قرار داده شده است كه كاربر مي تواند به راحتي از آن استفاده كند . پايه هاي اين باكس به صورت زير طراحي 
 شده است :

PIN10 PIN 9 PIN 8 PIN 7 PIN 6 PIN 5 PIN 4 PIN3 PIN 2 PIN 1 Number of pin 

TDI GND TDO GND TMS GND TCK GND VCC GND Box pin 
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