شماره ثبت 384385 :

شرکت رهپویان علم و صنعت آوا
برد مینی پردازشیAVA6S9ADA

معرفی محصول :برد  AVA6SLXبزاطاص تزاػَ ی Spartan- XC6SLX9ػزکت  Xilinxطزاحی ػذٍ
اطت ّ ُذف اس آى بَ کارگیزی اهکاًات ایي تزاػَ ّ پیادٍ طاسی الگْریتن ُای دیجیتالی ّ پزداسػی
تْطط سباى ُای بزًاهَ ًْیظی  HDLبز رّی آى هیباػذ.
حْسٍ ُای کاربزد:


تجِیش آسهایؼگاٍ ُای هعواری کاهپیْتز ،دیجیتال ّ پزداسع طیگٌال بَ ایي طخت افشار



ایجاد ُظتَ ُای پزداسػی گًْاگْى



پیادٍ طاسی هذارُای دیجیتال پیچیذٍ



پیادٍ طاسی طزح ُای تحقیقاتی کَ ًیاس بَ طاخت تزاػَ دارًذ). (ASIC



پیادٍ طاسی الگْریتن ُای پیچیذٍ هخابزاتی



گٌال ّ پزداسع هْاسی ّ بال درًگ
پزداسع طی
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384385 : شماره ثبت

شرکت رهپویان علم و صنعت آوا

: مشخصات فنی محصول
SPARTAN 6 XC6SLX9دارای تزاػَ ی



XCF04Sَدارای حافظ



Mb16  با ظزفیتAT45DB161D دارای حافظَ فلغ



XCF04S ّ AT45DB161D َاهکاى اجزای دّ بزًاهَ هتفاّت با اطتفادٍ اس دّ حافظ



 جِت در دطتزص بْدى پایَ ُا، قزاردادى کاًکتْر



: 256Mb

با ظزفیتSDRAM

 تا طزعتHigh Speed ّ Full Speed  ّ قابلیت کار در هذُایUSB 2.0 دارای پْرت
Mb/s480
 جِت اتصال ُوشهاى کیبْرد ّ هاّصPS2 دّ عذدکاًکتْر
MMC/SD َ کاًکتْر کارت حافظMemory Card Connector یک عذد
: با هؼخصات سیزEthernet دارای ّاطط







- Supports hardwired TCP/IP protocols : TCP,UDP, ICMP, IPv4, ARP, IGMPv2, PPPoE, Ethernet
- Supports 8 independent SOCKETs simultaneously
- Supports hybrid TCP/IP stack(software and hardware TCP/IP stack)
- Supports PPPoE connection (with PAP/CHAP Authentication mode)
- Internal 128Kbytes memory for data communication(Internal TX/RX memory)
- Supports memory-to-memory DMA (only 16bit Data bus width & slave mode)
- Embedded 10BaseT/100BaseTX Ethernet PHY
- Internal 150MHz core operation frequency (PLL_CLK, period=about 6.67ns)

 بَ هٌظْر ارطال اطالعات بَ کاهپیْتز یا ّطایل جاًبی دیگزSERIAL RS232 دّ عذد پْرت



RS422 پْرت



 جِت ًوایغ تصْیز بز رّی هاًیتْرVGA پْرت



IR-DATAدارای پْرت



LCD 2x16یک عذد



رّی بزدSegment 7 چِار عذد
َ بَ تزاػDATA  جِت اعوالDIP SWITCH عذد16
َ پالض) بَ تزاػDATA (چِارعذد کلیذ فؼاری جِت اعوال
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 جِت ًوایغ دادٍ ُای خزّجیLED عذد16



رّی بزدMHZ 50اطیالتْر



BUZZER یک عذد



DC یاAC  ّلت7-12 َّلتاژتغذی



هحافظت در بزابز اتصال تغذیَ ی هعکْص
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در دطتزص بْدى ّلتاژُای - 1.2V- 3.3V- 5V



اهکاى اًتخاب حالتُای هختلف بزًاهَ ریشی



قابلیت اتصال بَ هاژّل ُای چٌذهٌظْرٍ جاًبی
هاًٌذ DIPSWITCH ...، 7Segment ، LCD ،: LED
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لیست نمونه کذ ها و نرم افسار ها:
به همراه سخت افسار نمونه کذهای زیر به مشتری تحویل میگردد:



کذ راٍ اًذاسی ُوَ قظوت ُای بْرد

بظتَ کاهل ًزم افشار قذرتوٌذ ّ کاربزدی  XILINX ISEبَ ُوزاٍ ًوًَْ هثال ُا ّ کذُا


آداپتْر (هٌبع تغذیَ) قابل حول



پزّگزاهز پارالل هخصْؽ بزدُای  FPGA ّ CPLDکَ قابلیت کار با Altium ّ ISE
 Designerرادارد.



یک عذد کابل ػبکَ



یک عذد کابل USB Mini B



دفتزچَ راٌُوای فارطی



ًوًَْ کذُا



یکظال گاراًتی تعْیض ّ تعویز



دٍ طال خذهات پض اس فزّع
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