
 اطالعات بیشتر - 1
کار می  100MHzبوده و با سرعت  NXPشرکت  Cortex-M3، بردی قدرتمند از سری LPC1768) ھدر برد(برد راه انداز 

 .کند
بھ سریال، بھ راحتی می تواند از طریق  USBبدون نیاز بھ پروگرامر بوده زیرا بھ دلیل داشتن مبدل ) ھدر برد(این برد راه انداز 

بھ صورت کامال  Keilافزار بسیار معروف و قدرتمند  و ھمچنین از طریق نرم Flash Magicو از طریق برنامھ  USBدرگاه 
ھمچنین کاربر می تواند با ھمین مبدل ارتباط سریالی را از طریق . افزار جانبی برنامھ ریزی شود گونھ سخت مستقیم و بدون ھیچ

تبدیل شود کھ  Handshakingبھ سریال با قابلیت  USBاین برد می تواند بھ مبدل . میکروکنترلر برقرار نماید UART0رایانھ با 
بھ عنوان یک دستگاه ) ھدر برد(این مبدل بھ کاربر اجازه می دھد تا از این برد راه انداز . در تمامی ویندوزھا قابل استفاده می باشد

  .اده کندبھ سریال، برای ارتباط دیگر دستگاھھا با رایانھ استف USBمبدل 
کاربر می تواند این ولتاژ را توسط جامپر قطع . موجود بر روی برد تامین می شود USBولتاژ موردنیاز برد از طریق درگاه 
  .وصل روی برد، قطع یا وصل نماید

 USBاه می تواند ارتباط مستقیم برد با رایانھ را از طریق درگ) ھدر برد(موجود بر روی برد راه انداز  USB Deviceدرگاه 
  .برقرار کند

پایھ و از طریق  20استاندارد  JTAGعالوه بر روش باال، می تواند با استفاده از درگاه  LPC1768) ھدر برد(برد راه انداز 
  .دستگاه خارجی، برنامھ ریزی و خطایابی شود

راحتی می تواند زمان و تاریخ ، بھ 32.768KHzداخلی و نوسان ساز  RTCبھ دلیل داشتن  LPC1768) ھدر برد(برد راه انداز 
  .دقیق را در موقع لزوم بھ کاربر ارائھ دھد و آن را بھ صورت دائم نگھ داری کند

کاربر بھ تمامی پایھ ھای میکرو از طریق دو ردیف پایھ دسترسی داشتھ و می تواند برد را مستقیما روی بردبرد نصب کند و با 
  .ط شرکت؛ آن را بھ برد آموزشی مورد نیاز و دلخواه خود تبدیل کنداستفاده از ابزارھای جانبی طراحی شده توس

با بھترین کیفیت و قطعات اورجینال ساختھ شده و با این امکانات و تعداد پایھ ای کھ در اختیار  LPC1768) ھدر برد(برد راه انداز 
  .عرض دارد 3.8cmکاربر قرار می دھد، جزء کوچکترین بردھای جھان بوده و فقط 

  
با ھدف تامین نیازھای آموزشی دانشجویان و متخصصین کشور با باالترین کیفیت طراحی و  LPC1768) ھدر برد(رد راه انداز ب

ھدر (با امکاناتی کھ در اختیار کاربر قرار می دھد بھ عنوان کاملترین برد راه انداز ) ھدر برد(این برد راه انداز . تولید شده است
  .بشمار می رود LPC1768ی و صنعتی برای میکروکنترلر در زمینھ ھای آموزش) برد

  
 
  

  :LPC1768انداز  خالصھ مشخصات برد راه
  قابلیت پروگرام شدن مستقیم توسط نرم افزارKeil افزار جانبی گونھ سخت بدون ھیچ  
  درگاه دارایUSB Host  فلش، موس، صفحھ کلید و (برای ارتباط با وسایل جانبی(... 
  درگاه دارایUSB Device  برای ارتباط مستقیم با کامپیوتر بھ صورت)Full Speed USB 2.0( 
 قابلیت پروگرام کردن دستگاه با مبدل (بدون نیاز بھ پروگرامرUSB  بوت لودربھ سریال داخلی وUSB( 
  دارای مبدلUSB بھ سریال داخلی برای ارتباط سریال با کامپیوتر 
  قابلیت تبدیل شدن دستگاه بھ مبدلUSB  بھ سریال با قابلیتHandshaking 
  قابلیت کارکرد مبدلUSB بھ سریال در تمامی ویندوزھا 
 دسترسی بھ تمام پایھ ھای میکرو از طریق پین ھای تک ردیفھ 
 قابلیت نصب مستقیم روی بردبرد  
 3.3دارای خروجی ولتاژھایv  5وv 
 ی کانکتور ادارJTAG پین 20 استاندارد  
  دارای دکمھReset  وISP )برای پروگرام کردن میکرو بدون نیاز بھ دستگاه جانبی(  
  دارای ورودیVRef  محافظت شده در برابر نویز برای کاربرد ھای حرفھ ای  
  امکان فعال و غیر فعال کردن درگاه ھای جانبی میکرو از قبیلUSB ،Debug ،VRef  و...  
 2  مبدل + برد راه انداز (دستگاه  1دستگاه درUSB بھ سریال( 
  12دارای کریستالMHZ برای راه اندازی میکرو کنترلر  
 32.768دارایکریستالKHZ برای راه اندازیRTC داخلی  
  3.8فقط (بسیار بسیار باریکcm ماه 12با قطعات اورجینال و گارانتی ) عرض 

 
  

  
ختھ یر  آنیتست بر رو افزار نرمو  شده تستبرد  یکروکنترلر موجود بر رویم. باشد میبردصحیحدستگاه شامل کارکرد  ضمانت نامھ

  .باشد نمیتوسط کاربر  کنترلرکرویح از میشامل استفاده ناصح ضمانت نامھ، لذا باشد میشده و آماده کارکرد 
  



 
 
LPC1768Specification 

 ARM Cortex-M3 processor, running at frequencies of up to 120MHz on high speed versions (LPC1769 and 
LPC1759), up to 100MHz on other versions. A MemoryProtection Unit (MPU) supporting eight regions is included. 

 ARM Cortex-M3 built-in Nested Vectored Interrupt Controller (NVIC). 
 Up to 512kB on-chip flash program memory with In-System Programming (ISP) andIn-Application Programming 

(IAP) capabilities. The combination of an enhanced flashmemory accelerator and location of the flash memory on 
the CPU local code/data busprovides high code performance from flash. 

 Up to 64kB on-chip SRAM includes: 
– Up to 32kB of SRAM on the CPU with local code/data bus for high-performanceCPU access. 
– Up to two 16kB SRAM blocks with separate access paths for higher throughput. 
– These SRAM blocks may be used for Ethernet, USB, and DMA memory, as well asfor general purpose 

instruction and data storage. 
 Eight channel General Purpose DMA controller (GPDMA) on the AHB multilayermatrix that can be used with the 

SSP, I2S, UART, the Analog-to-Digital andDigital-to-Analog converter peripherals, timer match signals, GPIO, and 
formemory-to-memory transfers. 

 Multilayer AHB matrix interconnect provides a separate bus for each AHB master. 
AHB masters include the CPU, General Purpose DMA controller, Ethernet MAC, andthe USB interface. This 
interconnect provides communication with no arbitrationdelays unless two masters attempt to access the same slave 
at the same time. 

 Split APB bus allows for higher throughput with fewer stalls between the CPU andDMA. A single level of write 
buffering allows the CPU to continue without waiting forcompletion of APB writes if the APB was not already 
busy. 

 Serial interfaces: 
– Ethernet MAC with RMII interface and dedicated DMA controller. 
– USB 2.0 full-speed controller that can be configured for either device, Host, orOTG operation with an on-chip 

PHY for device and Host functions and a dedicatedDMA controller. 
– Four UARTs with fractional baud rate generation, internal FIFO, IrDA, and DMAsupport. One UART has 

modem control I/O and RS-485/EIA-485 support. 
– Two-channel CAN controller. 
– Two SSP controllers with FIFO and multi-protocol capabilities. The SSP interfacescan be used with the 

GPDMA controller. 
– SPI controller with synchronous, serial, full duplex communication andprogrammable data length. SPI is 

included as a legacy peripheral and can be usedinstead of SSP0. 
– Three enhanced I2C-bus interfaces, one with an open-drain output supporting thefull I2C specification and Fast 

mode plus with data rates of 1Mbit/s, two withstandard port pins. Enhancements include multiple address 
recognition andmonitor mode. 

– I2S (Inter-IC Sound) interface for digital audio input or output, with fractional ratecontrol. The I2S interface can 
be used with the GPDMA. The I2S interface supports3-wire data transmit and receive or 4-wire combined 
transmit and receiveconnections, as well as master clock output. 

 Other peripherals: 
– 70 (100 pin package) or 52 (80-pin package) General Purpose I/O (GPIO) pins withconfigurable pull-up/down 

resistors, open drain mode, and repeater mode. AllGPIOs are located on an AHB bus for fast access, and support 
Cortex-M3bit-banding. GPIOs can be accessed by the General Purpose DMA Controller. Anypin of ports 0 and 
2 can be used to generate an interrupt. 

– 12-bit Analog-to-Digital Converter (ADC) with input multiplexing among eight pins,conversion rates up to 200 
kHz, and multiple result registers. The 12-bit ADC canbe used with the GPDMA controller. 

– 10-bit Digital-to-Analog Converter (DAC) with dedicated conversion timer and DMAsupport. 
– Four general purpose timers/counters, with a total of eight capture inputs and tencompare outputs. Each timer 

block has an external count input. Specific timerevents can be selected to generate DMA requests. 
– One motor control PWM with support for three-phase motor control. 
– Quadrature encoder interface that can monitor one external quadrature encoder. 
– One standard PWM/timer block with external count input. 
– Real-Time Clock (RTC) with a separate power domain. The RTC is clocked by adedicated RTC oscillator. The 

RTC block includes 20 Bytes of battery-poweredbackup registers, allowing system status to be stored when the 
rest of the chip ispowered off. Battery power can be supplied from a standard 3V Lithium buttoncell. The RTC 
will continue working when the battery voltage drops to as low as2.1V. An RTC interrupt can wake up the CPU 
from any reduced power mode. 

– Watchdog Timer (WDT). The WDT can be clocked from the internal RC oscillator,the RTC oscillator, or the 
APB clock. 

– Cortex-M3 system tick timer, including an external clock input option. 
– Repetitive interrupt timer provides programmable and repeating timed interrupts. 

 Standard JTAG test/debug interface as well as Serial Wire Debug and Serial WireTrace Port options. 



 Emulation trace module supports real-time trace. 
 Four reduced power modes: Sleep, Deep-sleep, Power-down, and Deeppower-down. 
 Single 3.3V power supply (2.4V to 3.6V). Temperature range of -40°C to 85°C. 
 Four external interrupt inputs configurable as edge/level sensitive. All pins on PORT0and PORT2 can be used as 

edge sensitive interrupt sources. 
 Non-maskable Interrupt (NMI) input. 
 Clock output function that can reflect the main oscillator clock, IRC clock, RTC clock,CPU clock, or the USB 

clock. 
 The Wake-up Interrupt Controller (WIC) allows the CPU to automatically wake upfrom any priority interrupt that 

can occur while the clocks are stopped in deep sleep,Power-down, and Deep power-down modes. 
 Processor wake-up from Power-down mode via any interrupt able to operate duringPower-down mode (includes 

external interrupts, RTC interrupt, USB activity, Ethernetwake-up interrupt, CAN bus activity, PORT0/2 pin 
interrupt, and NMI). 

 Each peripheral has its own clock divider for further power savings. 
 Brownout detect with separate threshold for interrupt and forced reset. 
 On-chip Power-On Reset (POR). 
 On-chip crystal oscillator with an operating range of 1 MHz to 25MHz. 
 4 MHz internal RC oscillator trimmed to 1% accuracy that can optionally be used as asystem clock. 
 An on-chip PLL allows CPU operation up to the maximum CPU rate without the needfor a high-frequency crystal. 

May be run from the main oscillator, the internal RCoscillator, or the RTC oscillator. 
 A second, dedicated PLL may be used for the USB interface in order to allow addedflexibility for the Main PLL 

settings. 
 Versatile pin function selection feature allows many possibilities for using on-chipperipheral functions. 
 Available as LQFP100 (14mm x14mm x1.4mm), TFBGA100 (9mm x9mm x0.7mm), WLCSP100 (5.074 x5.074 

x0.6mm) package, and 80-pin LQFP (12 x 12 x 1.4mm) packages 
 
  
  نمونھ برنامھ - 2

  :LPC1768) ھدر برد(ھایی بر مبنای برد راه انداز  نمونھ برنامھ
 چشمک زن -1
  کلید  -2
  )UART0(راه اندازی بخش سریال   -3
  )ADC(راه اندازی واحد آنالوگ بھ دیجیتال   -4
  2*16متنی  LCDراه اندازی   -5

  
  
  
  ھای موردنیاز فایل - 3

  نیازھای مورد کامپایلر - 3.1
Keil v4.74 
Keil v5.16 
Keil v4.x, v5.x KeyGen 

 :با مشکل مواجھ شدید، فایل زیر را دریافت و نصب کنید Keil v5.xxاگر در ھنگام کامپایل برنامھ ھا با : توجھ
Download Legacy Support for Cortex-M Devices 

  
  نرم افزارھای برنامھ ریز مورد نیاز - 3.2

  )آخرین نگارش( Flash Magicنرم افزار 
  BINبھ  HEXجھت تبدیل فایل  HJTAG v2.1نرم افزار 
  BINبھ  HEXجھت تبدیل فایل  HJTAG v3.0نرم افزار 

  
  ورد نیازراه اندازھای م - 3.3

  بھ سریال برد USBمبدل ) درایور(راه انداز 
  

 برگھ اطالعات مورد نیاز - 3.4
LPC1768 Datasheet 
LPC1768 Errata Sheet 
LPC1768 User Manual 
H-JTAG User Manual 

 

http://eseta.ir/program/lpc1768/program1.html
http://eseta.ir/program/lpc1768/program1.html
http://eseta.ir/program/lpc1768/program2.html
http://eseta.ir/program/lpc1768/program2.html
http://eseta.ir/program/lpc1768/program3.html
http://eseta.ir/program/lpc1768/program3.html
http://eseta.ir/program/lpc1768/program4.html
http://eseta.ir/program/lpc1768/program4.html
http://eseta.ir/program/lpc1768/program5.html
http://eseta.ir/program/lpc1768/program5.html
http://www.keil.com/fid/6ordwgwyie9j1w2bap11boyb0w36hujmrg1yd1/files/eval/mdk474.exe
http://www.keil.com/fid/yvbav1wyie9j1wizs4112qrshmxysy2wcg1yd1/files/eval/MDK516.exe
http://www.eseta.ir/program/KeyGen v4.x-5.x.rar
http://az717401.vo.msecnd.net/eval/MDKCM516.EXE
http://www.flashmagictool.com/download.html&d=FlashMagic.exe
http://www.hjtag.com/en/upimg/H-JTAG V2.1 RELEASE.rar
http://www.hjtag.com/en/upimg/H-JTAG V3.0 RELEASE.rar
http://www.prolific.com.tw/UserFiles/files/PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1_10_0_20140925.zip
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/LPC1769_68_67_66_65_64_63.pdf
http://www.nxp.com/documents/errata_sheet/ES_LPC176X.pdf
http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10360.pdf
http://www.hjtag.com/en/upimg/H-JTAG USER MANUAL (EN).rar


برای ) PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.10.0.exe(پس از دریافت راه انداز و خارج کردن آن از حالت فشرده می بایست فایل 
بھ رایانھ وصل می  USB-RS232، برای اولین بار توسط درگاه LPC1768وقتی برد راه انداز . نصب خود کار راه انداز اجرا شود

ممکن است شناسایی چند دقیقھ ای . (شود رایانھ بھ صورت خودکار برد را شناختھ و نسبت بھ شناسایی راه انداز آن اقدام می کند
  )طول بکشد

  
  
  محتویات محصول - 4

 LPC1768برد راه انداز 
  برگھ ضمانت نامھ

  LPC1768برد راه انداز برگھ راھنمای استفاده از 
 USB-Miniبھ  USB-Aیک عدد کابل 

  
  
  نکات فنی - 5

  :LPC1768ھای روی برد راه انداز LEDکاربرد کلیدھا، جامپرھا و  - 5.1
  :LPC1768ی روی برد راه انداز کاربرد کلیدھا -5.1.1

Reset:این کلید برای راه اندازی مجدد برد راه انداز می باشد. 
ISP :برای فعال کردن بوتلودر سریال داخلی برد راه انداز می باشد.  

  
  :LPC1768کاربرد جامپرھای روی برد راه انداز  -5.1.2

On/Off :برای قطع و وصل برق برد راه انداز می باشد.  
USB-Boot : فعال کردن بوتلودربرایUSB می باشد داخلی برد راه انداز.  
USB-Pup : امکان کنترل مقاومت باالکش)Pull-up(  درگاهUSBھم بھ طور خودکار و ھم بھ صورت دستی را فراھم می کند ،.  

Debug : فعال کردن حالت جھتDebug برد راه انداز می باشد.  
USBSel : برای انتخاب بین حالت ھایHost  وDevice می باشد.  

  
  :LPC1768ھای روی برد راه انداز LEDکاربرد  -5.1.3

Power : در صورت وصل شدن کابلUSB ھر کدام از درگاه ھای  بھUSB روشن شده و نشان می دھد برق برد راه انداز  ،دستگاه
  .وصل می باشد

USB_Link : پس از وصل کردن کابلUSB  بھ درگاهDevice د روشن می شو ،رایانھ توسطبرد راه انداز  شناسایی، و در صورت
  .و صحت ارتباط را نشان می دھد

USBC : درگاه مقاومت باالکش شدندر صورت وصلUSB Device ،روشن می شودچھ بھ صورت خودکار یا دستی.  
 

  :داخلیبوتلودراز طریقLPC1768برد راه انداز  کردن برنامھ ریزینحوه  - 5.2
  .وصل می کنیم USB-RS232را بھ درگاه  USBکابل  -5.2.1
در این مرحلھ رایانھ برد در این حالت برق برد راه انداز وصل می شود، و . روی برد راه انداز را وصل می کنیم On/Offجامپر -5.2.2

  .مشاھده خواھید کرد کھ درگاه سریالی را بھ آن اختصاص داده است Device Managerراه انداز را شناسایی کرده و در 
  .را نگھ می داریم ISPکلید  -5.2.3
  .را نیز رھا می کنیم ISPو سپس کلید  نیمزمی  را Resetیک لحظھ کلید  -5.2.4
  .برد راه انداز را برنامھ ریزی می کنیمFlash Magicبا استفاده از نرم افزار  -5.2.5

  
  
  کاربردھا - 6

 LPC1768:) ھدر برد(کاربرد ھای برد راه انداز 
  مبتدی تا پیشرفتھ(دانشجویان، مھندسین و عالقمندان الکترونیک مناسب برای یادگیری(  
 ھای گوناگون صنعتی و دانشجوییاستفاده در پروژه  
 قابل استفاده در آزمایشگاه ھا و کارگاه ھای آموزشی  
 کمک بھ یادگیری پردازنده ھای سری ARM7TDMI-S در کوتاه ترین زمان ممکن  
  انواع ربات ھای پرنده، میکروموس، خط یاب و غیره ساخت(قابل استفاده در زمینھ رباتیک(  
 ساخت انواع تابلو روان  
  قابلیت کنترل دور انواع موتورھایDC ،Step ،Servo  وBrushless  

  
  

  :نماییدبھ آدرس زیر مراجعھ ) ھدر برد(ھای مورد نیاز برای این برد راه انداز  ھا و فایل برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت جدیدترین برنامھ
  شرکت ستا الکترونیک

 

http://www.ebuy.eseta.ir/index.php/product/view/2/59
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