
Technical Specifications 

 

هيکشٍکٌسشلشّا   اهکاى زؼر ٍ زـخيق ازَهازيک کليِ  -

قذسزوٌذ   هقشٍى تِ كشفِ ٍ عولکشد ًشم افضاسي تؼياس ػادُ ٍ  -

 Boot - Eeprom  - Flash تشًاهِ سيضي حافظِ دس ػِ حالر  -

يک ػَکر   خشکشدى زوام آي ػي ّاي هيکشٍکٌسشلش تش سٍي زٌْا  -

 ًشم افضاس زشهيٌال هجسوع تا تشًاهِ خشٍگشاهش جْر ػَْلر طشاحي  -

.  ٍ تي ًياص اص هٌثع زغزيِ خاسجيUSB ازلال تِ کاهديَزش تَػيلِ خَسذ  -

.  ّاي جذيذ تِ كَسذ فايل دسايَس هسٌيIC اػسفادُ اص ػيؼسن خايذاس ٍ ديٌاهيک جْر هعشفي  -

 اهکاى افضٍدى دسايَس آي ػي ّاي جذيذ اص طشيق ّويي ػاير ايٌسشًسي   -

( AVRتيؾ اص خٌجاُ هذل )...  ٍ ATMega, AT90S, ATTiny هاًٌذ  AVR تشًاهِ سيضي کليِ ػشي ّاي  -

 (هثذل دسًٍي يَ اع تي تِ ػشيال).  ايجاد خَسذ ػشيال اضافِ تشاي طشاحاًي کِ ػيؼسن آًْا خَسذ ػشيال ًذاسد -

( Kbytes/s 3 ّا AVRتشاي ).  ػشعر تشًاهِ سيضي تؼياس تاال تِ ّوشاُ چک ّوضهاى تشًاهِ ًَؿسِ ؿذُ دس حافظِ -

ًَيؼي   ٍ کليِ ًشم افضاسّاي تشًاهCodeVisionAVR, AVR Studio, BASCOM AVRِ ػاصگاسي کاهل تا  -

 …, Win7, Win Vista, WinXP, Win 98 اجشاي تشًاهِ زحر کليِ ػيؼسن عاهل ّاي ٍيٌذٍص،  -

 (اؿکال ٍيظُ اکثش خشٍگشاهشّا) تش سٍي کاهديَزشّا BLUETOOTH تذٍى زذاخل تا خَسزْاي  -

 خاييي زشيي صهاى تشًاهِ سيضي حافظِ دس هياى هذلْاي ايشاًي ٍ خاسجي  -

 Cx24 ٍ Cx93 ّاي ػشيال Eeprom تشًاهِ سيضي زواهي ػشي ّاي  -

 (ٍيظُ زَليذ کٌٌذگاى). ّا تِ كَسذ ػشيIC اتضاسي تْيٌِ تشاي زَليذ اًثَُ ٍ خش کشدى  -

 تذٍى ًياص تِ زغزيِ جاًثي ٍ هٌاػة جْر حول ٍ کاس دس هحيطْاي كٌعسي  -

( S90 ّا ٍ ػشي AVR).  تشسٍي تَسدISP ّاي داساي ػيؼسن ICخشکشدى - 

   

 

  Special Specifications 
: دس صيش هـخلاذ ٍيظُ اي دػسگاُ رکش ؿذُ اػر

زواهي کليذّاي هياًثش . دس ايي ػيؼسن ػادُ زشيي سٍؽ کاس تا ًشم افضاس دس ًظش گشفسِ ؿذُ اػر: ساده تزيه کاربزي- 

زواهي سًٍذّايي کِ ًياص تِ اطالعاذ خاف تشاي کاستش .  تؼياس آػاى ًوَدُ اػر زک کليذ اًسخاب ؿذُ کِ کاس تا تشًاهِ سا 

 زغييش دس تخـي تاعث هـکلي ؿَد  ّش جا کِ . داسد، ازَهازيک ؿذُ ٍ ّوچٌيي کليِ هشاحل تلَسذ خَدکاس دًثال هيـَد

   ٍجَد ... خياهي تشاي آگاّي تِ کاستش دادُ ؿذُ ٍ سيضُ کاسي ّاي زکٌيکي ديگشي دس خش کشدى آي ػي، خشٍزَکل اطالعازي ٍ 

. داسد کِ اص عْذُ ايي تحث خاسج اػر

 

تشاي کاستشاًي کِ زَليذ اًثَُ داسًذ ٍ داًـجَياًي کِ ًشم افضاس سا جْر اجشاي يک خشٍطُ هي : ICسزعت پز کزدن - 

ايي ػيؼسن آي ػي ّا سا دقيقا تا ّواى صهاًي کِ دس کازالَگ ؿشکر . ًَيؼٌذ ػشعر تشًاهِ سيضي يک فاکسَس هْن اػر



 قاتل ATMELايي ػشعر حسي تا خشٍگشاهشّاي اٍسيجيٌال ؿشکر. ػاصًذُ گفسِ ؿذُ خش هيکٌذ ٍ ّيچ ػشتاسُ صهاًي ًذاسد

. هقايؼِ اػر

 
اهشٍصُ کليِ کاستشاى ػيؼسن ّا ٍ داًـجَياى ٍ زواهي کؼاًي کِ اص کاهديَزش تعٌَاى اتضاسي جْر : پورت سزيال اضافي- 

لح زاج ّا فاقذ خَسذ ّاي ػشيال ٍ خاسالل . هيکٌٌذ، اص لح زاج اػسفادُ هيکٌٌذ اجشاي خشٍطُ ّا ٍ يا اهشاس هعاؽ اػسفادُ 

لزا، ايي خشٍگشاهش . ّؼسٌذ ٍ خَسذ ػشيال عوال جضء جذايي ًاخزيش خشٍطُ ّاي الکسشًٍيک ٍ هخلَكا هيکشٍکٌسشلشي هيثاؿذ

    اػر، تلکِ تا RS232 ٍ ًِ دس ػطح ٍلساط TTL تِ ػشيال هخلَف هيکشٍکٌسشلشّا، آى ّن دس ػطح USBًِ زٌْا يک هثذل 

ؿوا . هجسوع کشدى ًشم افضاس زشهيٌال دسٍى ًشم افضاس کاهديَزشي خشٍگشاهش تِ اتضاسي تؼياس کاسآهذ هثذل گـسِ اػر

.  اص ًشم افضاس زشهيٌال تشاي کاس تا دػسگاُ خَد اػسفادُ ًواييذICهيسَاًيذ آي ػي خَد سا خش کٌيذ ٍ ّن صهاى خغ اص خش ؿذى 

 حزف Terminal emulatorدس ٍيٌذٍص ّاي جذيذ ًشم افضاس . ايي زَاًايي دس ّيچ خشٍگشاهش ايشاًي ٍ خاسجي ٍجَد ًذاسد

. ؿذُ ٍ اػسفادُ اص ايي خشٍگشاهش هحيط زشهيٌال ًيض دس اخسياس ؿوا قشاس هيگيشد

 

 تش سٍي يک هيکشٍکٌسشلش کِ تشًاهِ آى Bin يا Hexايي ػيؼسن تشاي خشکشدى فايل : ساسگاري ساده با همه وزم افشارها- 

زٌْا کافي اػر . تا ّش صتاى تشًاهِ ًَيؼي ًَؿسِ ؿذُ تاؿذ، ٍ ًياص تِ خش کشدى آى تاؿذ، احسياج تِ صدى ّيچ کليذي ًذاسد

. ايي يکي اص زَاًوٌذي ّاي ٍيظُ ايي دػسگاُ هيثاؿذ. تشًاهِ سا کاهدايل کٌيذ، دٍ ثاًيِ تعذ آي ػي ؿوا خش هي ؿَد

 

حالسي تِ ًام تشًاهِ سيضي خَدکاس دس ًشم افضاس دػسگاُ زعثيِ ؿذُ کِ دس كَسذ فعال ؿذى آى ؿوا زٌْا : پزوگزام خودکار- 

دػسگاُ .  خَد هسلل ًواييذ ٍ يا آي ػي هَسد ًظش خَد سا تش سٍي ػَکر تگزاسيذICکافي اػر دػسگاُ سا تِ تَسد حاٍي 

تشاي . خَد آي ػي سا ؿٌاػايي هيکٌذ، ػدغ هحسَياذ حافظِ خاک ؿذُ ٍ جذدا تشًاهِ ًَؿسِ ؿذُ، زؼر ؿذُ ٍ قفل هيـَد

. کؼاًي کِ زَليذي سا اًجام هيذٌّذ ايي کاس كشفِ جَيي تؼياس صيادي دس صهاى اًجام هيذّذ

 

 ّايي ICتشًاهِ خشٍگشاهش اص دسايَس ّايي تا فشهر هسي اػسفادُ کشدُ کِ ؿوا کاستشاى هحسشم خَد هيسَاًيذ تشاي : درايور- 

 .کِ هيخَاّيذ ٍ دسايَس آًْا ٌَّص ٍجَد ًذاسد ًيض دسايَس زْيِ ًواييذ

 

ؿوا هيسَاًيذ زغزيِ تَسدي سا کِ خَد طشاحي هيکٌيذ، .  زغزيِ هيٌوايذUSBهذاس خشٍگشاهش خَد سا اص طشيق خَسذ : تغذيه- 

.  سٍي خشٍگشاهش زاهيي ًواييذVTGاص خشٍجي 

 


