384385 : شماره ثبت

شرکت رهپویان علم و صنعت آوا

AVA6S03برد پردازشی
 در ابؼاد کُچک طزاحی ػدي،ایه بزد بزای اوجام کارٌای پزداسػی با ٌشیىً پاییه

: معرفی محصول

ADC

 ٌمچىیه َجُد. حافظً اطتM 4.82 َ DSP48A1  َاحد180  دارایLX150 ً تزاػ. اطت
 ویاس بً بزد اضافی را بزطزف میکىد َ ٌشیىً ی تمام ػدي را بً مقدار قابل،پزطزػت بز رَی بزد
 ٌای سیادIO
 عالَي بز ایه بً خاطز ابؼاد کُچک بزد َ در دطتزص گذاػته.تُجٍی کاٌغ میدٌد
تمامی قطعات این برد رنج دمایی. بز رَی بزد دیگزی وصب ػُدCoreBoard میتُاود بً ػىُان
. درجه را پوشش میدهد+85  تا-40 صنعتی

: مشخصات فنی محصول


Xilinx FPGA Spartan-6 XC6SLX150-2FGG484I



(2CH ADC 105M/14bit [AD9648BCPZ-105] (Upgarde up to 4CH 125M/16bit with Extera Cost



AC-Coupled or DC-Coupled option for ADC



OnBoard Low Jitter 100MHz LVDS Oscillator for ADC Clock



External Clock Input Option for ADC Clock



64Mbit Config Flash



4Gb DDR3



130x GPIO Header



5Gb/s USB3.0 Device / USB2.0 Host-Device



Ethernet 10/100/1000 (W5300 or Marvell 88E1111) Default :Marvell 88E1111



4x RS232 / 2x RS422 Port



4x LEDs



(Diff Pair GCLK/IO (2 SMA pair



Operating Voltage 5-15V



(Industrial Temperature Range Device (-40 ~ +85



Dimensions : 6.4cm x 12cm
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لیست نمونه کذ ها و نرم افسار ها:
به همراه سخت افسار نمونه کذهای زیر به مشتری تحویل میگردد:


کد راي اوداسی َ تىظیمات تزاػً ٌای  َ ADCدریافت دادي در FPGA



کد راي اوداسی تزاػً ی  DDR3با MIG IPCore



کد (UART(RX,TX



کد ارتباط با کامپیُتز اس طزیق USB3.0


بظتً کامل وزم افشار قدرتمىد َ کاربزدی  XILINX ISEبً ٌمزاي ومُوً مثال ٌا َ کدٌا



آداپتُر (مىبغ تغذیً) قابل حمل



دفتزچً راٌىمای فارطی



ومُوً کدٌا (بزای جشییات بیؼتز بً محتُیات  CDمزاجؼً ػُد)



یکظال گاراوتی تؼُیض َ تؼمیز



دي طال خدمات پض اس فزَع
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