MRT-EX1 Microcontroller Training Set / MT-ATMEGA64 Bootloader
ชุดทดลองเพื่อการเรียนรูและพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอรเอนก
ประสงคออกแบบใหมีซ็อกเก็ตสำหรับการ ใชงานรวมกับโมดูล
ไมโครคอนโทรลเลอรไดหลากหลายตระกูล ไดแก MCS-51,
AVR, PIC และ PSoC เปนตนเปนชุดทดลองที่ออกแบบใหมี
วงจรพื้นฐาน ตางๆ ที่จำเปนสำหรับระบบไมโครคอนโทรลเลอร
เชน LED, Switch, RS-232C อยูภายในบอรดหลัก และใชการ
เชื่อมตออินเตอรเฟซพอรตแบบ IDC-10 สำหรับตอขยายรวม
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ซ็อกเกต็สาํหรับการใชง้านร่ วมกบัโมดูลไมโครคอนโทรลเลอร์ (MT-Series) ไดห้ลากหลายตระกลูเช่น MCS-51, AVR, PIC และ PSoC เป็ นตน้



LED ชนิด 2 สี พร้อมตวัตา้นทานจาํกดักระแสจาํนวน 8 บิต สามารถเลือกการใชง้านเป็ นแบบ Active Low หรื อ Active High ไดด้ว้ยจมัเปอร์



LED ชนิด 2 สี พร้อมวงจรบฟัเฟอร์ จาํนวน 8 บิต สามารถเลือกการใชง้านเป็ นแบบ Active Low หรื อ Active High ไดด้ว้ยจมัเปอร์



ดิพสวทิช์ 8 บิต และสวทิชก์ดติด-ปล่อยดบั 4 บิต



ชุดแรงดนัอา้งอิงปรับค่าได้ (0-5V) จาํนวน 4 ช่อง มีอินเตอร์เฟซพอร์ตทงัแบบ IDC-10 และ Wafer Connector



แผงต่อวงจรการทดลองเพิมเติมแบบโปรโตบ้อร์ด ขนาด 400 จุด



ั ญาณการอินเตอร์เฟซไดอ้ิสระจากจมัเปอร์ จาํนวน 1 ช่อง
วงจรแปลงสญ
ั ญาณ DAC ขนาด 12 บิต สื อสารผา่นบสั SPI สามารถกาํหนดขาสญ



วงจรอะนาลอ็กบาร์กราฟ สาํหรับแสดงค่าแรงดนัเอาตพ์ตุจากวงจรแปลงสญ
ั ญาณ DAC แสดงผลดว้ยหลอด LED จาํนวน 10 ดวง



ั ญาณอินพตุแบบเทอร์มินลัชนิดสกรู
วงจรออปโตไ้อโซเลเตอร์อินพตุ จาํนวน 2 ช่อง มีขวัต่อสญ



ั ญาณเอาตพ์ตุแบบเทอร์มินลัชนิดสกรู
วงจรโซลิตสเตทรี เลย ์ 220VAC ดว้ย TRIAC จาํนวน 2 ช่อง มีขวัต่อสญ



วงจรรี เลยเ์อาตพ์ตุ จาํนวน 4 ช่อง ใหเ้อาตพ์ตุคอนเทค็ทงั NO และ NC มีขวัต่อสญ
ั ญาณเอาตพ์ตุแบบเทอร์มินลัชนิดสกรู



วงจรขบัเอาตพ์ตุกระแสสูงดว้ย ULN2803 ขนาด 8 บิต



วงจรแปลงสญ
ั ญาณ ADCx4 ขนาด 8 บิต และ DACx1 ขนาด ๘ บิต ดว้ยชิพ PCF8591 สื อสารผา่นบสั I2C และมีชุดทดสอบแรงดนัอา้งอิงใหก้บัวงจร ADC ทงั 4 ช่อง หรื อ
เลือกรับสญ
ั ญาณอินพตุจากภายนอก กาํหนดไดด้ว้ยจ๊มเปอร์



วงจรขยายพอร์ต I/O ขนาด 8 บิตดว้ยชิพ PCF8574A สื อสารผา่นบสั I2C และมีชุดทดสอบดิจิตอลอินพตุแบบดิพสวทิช์ และชุดทดลองเอาตพ์ตุเป็ น LED



วงจรนาฬิกาดิจิตอล ดว้ยชิพ DS1307 สื อสารผา่นบสั I2C



วงจรหน่วยความจาํแบบ EEPROM สื อสารผา่นบสั I2C



วงจรแสดงผลดว้ยจอ LCD ขนาด 16x2 สื อสารผา่นบสั I2C สามารกาํหนดการใชง้าน Data Interface แบบ 4 และ 8 บิตได้



วงจรแสดงผลดว้ยจอ LCD ขนาด 16x2 แบบเชือมต่อกบั MCU โดยตรง สามารกาํหนดการใชง้าน Data Interface แบบ 4 และ 8 บิตได้



เซนเซอร์วดัอุณหภมูิแบบดิจิตอล สื อสารผา่นบสั 1-Wire จาํนวน 1 ชุด



วงจรแสดงผลแบบ 7-Segment ขนาด 4 หลกั ทาํงานแบบสแกนดิสเพล์



ั ญาณการอินเตอร์เฟซไดอ้ิสระจากจมัเปอร์
วงจรแสดงผลแบบ 7-Segment ขนาด 8 หลกั สื อสารผา่นบสั SPI สามารถกาํหนดขาสญ



ชุดส่ งสญ
ั ญาณเสี ยงดว้ยบซัเซอร์ (Buzzer) จาํนวน 1 ชุด



ั ญาณเสี ยงดว้ยเปี ยโซ (Piezo) จาํนวน 1 ชุด
ชุดส่ งสญ



พอร์ตสื อสารอนุกรม RS-232C จาํนวน 2 พอร์ต พร้อมหลอด LED แสดงสถานะการรับ-ส่ งขอ้มูล และสามารถเลือกการใชง้านแต่ละบิตไดอ้ยา่งอิสระไดด้ว้ยดิพสวทิช์



พอร์ตสื อสารอนุกรม RS-485 จาํนวน 1 พอร์ต



ั ญาณการอินเตอร์เฟซไดอ้ิสระจากจมัเปอร์
พอร์ตสื อสารอนุกรม CAN จาํนวน 1 พอร์ต พร้อมไดร์เวอร์เบอร์ MCP2551 สามารถกาํหนดขาสญ



วงจรเร็ กกเูลเตอร์แบบ DC-DC Converter



เพาเวอร์สวทิช์ เปิ ด-ปิ ด ไฟเลียงบอร์ด



ติดตงัอยภู่ายในกระป๋ าอลมูิเนียม ทีมีความแขง็แรงและสวยงาม
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MT-ATMEGA64 Bootloader

AVR

โมดูลไมโครคอนโทรลเลอร AVR ของบริษัท Atmel เบอร ATMAGE64 ออกแบบใหสามารถใชงานรวมกับบอรด
ที่มีซ็อกเก็ตสำหรับ MT-Series ไดทันที












ไมโครคอนโทรลเลอร AVR เบอร ATMEGA64-TQFP64 พรอมโปรแกรม Bootloader
XTAL 7.3728MHz
มี I/O พอรตใหใชงานจำนวน 53 บิต
ADC ขนาด 10 บิต จำนวน 8 ชอง
VR ปรับแรงดันอางอิงของวงจร ADC ภายในไมโครคอนโทรลเลอร
UART จำนวน 2 ชอง
Timer/Counter 8 บิต, 16 บิต และ PWM8 อยางละ 2 ชอง
Watchdog timer และ Real Ttime Counter
พอรตดาวโหลดโปรแกรม MRT-ISP ดวยคอนเน็คเตอรแบบ IDC-10
มีพอรตสำหรับการดาวโหลดและดีบักโปรแกรมดวยชุด Atmel AVR JTAG ICE
มี LED แสดงสถานะ Power

การดาวโหลดโปรแกรม
สามารถควบคุมการโปรแกรมและการรันโปรแกรมผานโปรแกรมไดโดยตรง

อุปกรณประกอบในชุด
ชุดทดลอง MRT-EX1 พรอมกระเปา
 โมดูลไมโครคอนโทรลเลอร MT-ATMEGA64 Bootloader
 ใบงานการทดลอง
 สายตอทดลอง M-IDC-10 จำนวน 3 เสน
 สายสื่อสารอนุกรม RS232 จำนวน 1 เสน
 แผน CD-ROM
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