
 :  MINI  DSK 5509A معرفي
يك برد آموزشي ارزان  MINI DSK 5509Aبرد    

  DSPهاي  قيمت براي آشنايي با اصول كار با پردازنده
 DSKاين برد يك نمونه ساده شده از برد . باشد مي

5509A باشد كه در عين حال يك مزيت نسبت به آن  مي
هاي  بسياري از پايه MINI DSK 5509Aدر برد . دارد

با كمك دو كانكتور جداگانه از برد خارج  DSPپردازنده 
شده است، كه اين باعث گرديده بتوان بردهاي ديگر را نيز 

به همراه اين برد يك كتابچه .  به اين برد متصل نمود
اندازي بخشهاي مختلف با جزئيات  گردد كه در آن راه آموزشي ارائه مي

در طراحي اين كتابچه سعي شده كه هر بخش . شرح داده شده است
برد ابتدا توضيح داده شود و سپس به تفصيل عملكرد رجيسترهاي 

ريز ي اين رجيستر ها با هدف آموزش  داخلي پردازنده و نحوه برنامه
در اين كتابچه براي هر . بيان گردد DSPعميق كار با پردازنده هاي 

بخش به تفكيك يك فصل جداگانه قرار داده شده كه در بسياري از 
آمده  Cريزي، هم به زبان اسمبلي و هم به زبان  فصول روشهاي برنامه

يك “  DSPهاي  مرجع كامل پردازنده“اين كتاب به همراه كتاب . است
 DSPريزي پردازنده هاي  راه حل كامل براي يادگيري نحوه برنامه

 .خواهد بود
    
سئواالت زيادي هنگام كار با  DSP هاي بردهاي به دليل پيچيدگي    

طراحي داخلي و . آيد  اين بردها براي استفاده كنندگان پيش مي
عالوه بر اين . پشتيباني فني شركت پاسخگوي نيازهاي شما خواهد بود

هاي  هاي آموزشي كار با پردازنده دورهتوانيد در  در صورت نياز مي
DSP  گردد شركت نموده تا به طور  كه توسط اين شركت برگزار مي

 .ها آشنا شويدDSPكامل با 
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یا رو    خاور باطات    پ  ار

 برد آموزشي
MINI DSK 5509A 

رو         خاوریا ت         پ
 ارباطا

ارتباطات پيشرو خاورميانه 
 DSPسازنده تجهيزات



:مشخصات فني  
مـگـا      200با سرعت  TMS320C5509Aپردازنده  •

 ميليون محاسبه رياضي در ثانيه 400هرتز و قابليت 
 كيلو بايت حافظه داخلي 256 •
 ) LEDعدد  8با (  Outputبيت ديجيتال 8 •
 ) LEDعدد  8كليد و  8با (  Inputبيت ديجتال  8 •
 و كامپيوتر TMS320CV5509Aبين  USBپرت   •
 به پردازنده MMCهاي  اتصال مستقيم حافظه •
 سريال FLASHمگا بايت حافظه  2 •
شماره  CODECورودي و خروجي صوتي با  4 •

AIC12  
براي ) با كمك يك نرم افزار كمكي(  USBاستفاده از  ارتباط  •

بدون استفاده از   DSPانتقال برنامه ها از روي كامپيوتر به درون 
JTAG  

برنامه بر روي   Loadبراي  SPI  EEPROMاستفاده از   •
 DSPپردازنده  

 كتابچه راهنماي كامل فارسي •
 
 
 

 :ها بر روي برد نحوه اجراي برنامه
 :اندازي وجود دارد  سه روش براي راه MINI DSK 5509Aدر برد 

ترين و مهم ترين روش اتصال به كامپيوتر استفاده از  ساده -1
JTAG  در . هاي استاندارد استMINI DSK 5509A   توانيد  مي

 .استفاده كنيد JTAGبه راحتي از 
ها را  توان برنامه مي USBبا ارتباط MINI  DSK 5509در برد  -2

منتقل  DSPبا كمك يك نرم افزار كمكي از روي كامپيوتر به درون 
 .كرد

  SPIتوانيد با كمك يك  مي  MINI  DSK 5509Aشما  در -3
EEPROM   برنامه را بر روي پردازندهLoad كنيد. 

 
 
 
 
 

 
JTAG   : 

هاي ارزان قـيـمـت سـري           JTAGامكان استفاده از 
XDS100      براي اتصال برد به كامپيوتر در ايـن بـرد ،
براي   560يا  510توان از سري  همچنين مي. وجود دارد

 .برقراري اتصال بين كامپيوتر و برد استفاده نمود
 

 :ديگر محصوالت و خدمات شركت
هاي  ، سري DSPهاي  مرجع كامل پردازنده“كتاب  •

 “  6000و  5000،  2000
 DSPro 5509 DSKبرد  •
  DSK 5509Aبرد  •
 DSPست آزمايشگاه  •
 EVM 2812برد  •
•  JTAG   از نوعXDS100v2  به همراه جعبه فلزي 
• JTAG  510هاي اصل و چيني از خانواده . 
• JTAG  560هاي اصل از خانواده . 
هاي  به همراه دوره TIانواع بردهاي آموزشي اصل ساخت شركت   •

 .آموزشي رايگان و خدمات پس از فروش 
 6000و  5000،  2000هاي  سري  DSPتعمير بردهاي مختلف   •
 
 
 

 DSK 5509A MINIچه كارهايي را مي توان با  برد 

 :انجام داد

و  PLL  ،ADC  ،TIMER  ،USB  ،MMCاندازي  راه -1
 .پورتهاي ديجيتال را تمرين نمود  و به طور كامل آموزش ديد

يك سيگنال صوتي آنالوگ را با فركانس دلخواه نمونه برداري  -2
 .كرده و سپس آنرا پردازش نمود

يك سيگنال صوتي ديجيتال را پس از پردازش از طريق يك  -3
CODEC صوتي به آنالوگ تبديل نمود. 

 .با كمك دو پورت ديجيتال با ديگر بردها ارتباط برقرار نمود -4
فركانس باال ،   DACيا  ADCانواع مختلف بردهاي دلخوه نظير  -5

 .را طراحي و به اين برد متصل نمود ...و  LCDبرد 
 .يك كي برد را  طراحي نمود و به برد متصل نمود -5
با سرعت باال به كامپيوتر متصل شد و   USBبا كمك پورت  - 6

 .به كامپيوتر منتقل نمود DSPاطالعات را از برد 
پردازنده  Boot Loadانواع روشهاي مختلف  -7

TMS320VC5509A  را آزمايش نمود. 
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