
 

  مقدمه

یک کلمه در اصل یونانی بوده و در علم شیمی به ماده اي اطالق می شود که سرعت واکنش هاي شیمیایی را شدیدا افزایش می  "کاتالیست"واژه 

بردها به عنوان یک کاتالیزور ، سرعت طراحی و دهد. ایده و بیس اولیه طراحی بردهاي آموزشی کاتالیست نیز دقیقا بر این اصل بوده است که این 

 ایجاد نمونه اولیه یا حتی ساخت محصوالت الکترونیکی را افزایش داده و طراحان را از دردسرهاي مرتبط با آن خالص کند.

توانند منبعی مناسب براي افراد مبتدي در نظر گرفته شده است میبراي آنها همچنین این بردها به دلیل پشتوانه علمی و برنامه هاي نمونه جامعی که 

نمونه از بردهاي کاتالیست براي میکروکنترلرهاي سه ر ضرا دارند. در حال حا ARMو کسانی باشند که قصد مهاجرت به نسل جدید میکروکنترلرهاي 

ت متنوعی ارائه خواهد شد. طبق برنامه ریزي تولید شده و به تدریج براي سایر خانواده ها و دیگر شرکت ها نیز محصوال STشرکت  F4و  F1  ،F2سري 

توسعه که براي این سري از محصوالت در نظر گرفته شده است در کنار بردهاي کاتالیست شیلدهاي جانبی متنوعی براي بهره گیري حداکثري از 

 ه داده خواهد شد.امکانات موجود در میکروکنترلرها و اضافه شدن انواع فناوري هاي روز ارتباطی و کنترلی نیز توسع

  

   STM32F407ZGT6تراشه 

طراحی گشته است. این هسته براي کاربردهاي سیستم هاي  ARM Cortex-M4بوده و مبتنی بر هسته میکروکنترلرهاي  STاین تراشه ساخت شرکت 

اهداف طراحی این نسل از پردازنده ها بیتی طراحی گشته است. از جمله  32سرعت هاي باال ، توان مصرفی کم و پردازش ) در Embeddedنهفته (

  می توان به مصارف اندازه گیري ، ارتباطات صنعتی ، کنترل موتور هاي صنعتی ، سیستم هاي هوشمند و روباتیک اشاره کرد.

  

  قسمت هاي مختلف برد

 

 خالصه مشخصات میکروکنترلر 

 

STM32F407ZGT6 نام تجاري 

STMicroelectronics شرکت سازنده 

مگا هرتز 168  فرکانس کاري 

مگا بایت 1  حافظه فلش 

کیلو بایت 4+192  حافظه رم 

بیتی 12کانال  24  آنالوگ به دیجیتال 

بیتی 12کانال  2  دیجیتال به آنالوگ 

عدد 140  پایه هاي قابل برنامه ریزي 

واحد تایمر 71حداکثر تا   تایمر 

CAN , I2C , SPI , USART , USB Device/Host/OTG , Ethernet MAC پروتکل هاي قابل اجرا 

F400 برد آموزشی کاتالیست 



 سایر قطعات 

ATMEL ساخت شرکت   :AT24C32 

به میکرو وصل شده است.   I2C بیت که به واسطه ي پروتکل   با ظرفیت  32,768 EEPROM   یک نوع حافظه

 
 

Prolific  ساخت شرکت :PL2303TA 

به کانکتور   USB می باشد که در برد کاتالیست طرف سریال به میکرو و طرف   USB آي سی مبدل سریال به    

وصل می باشد.  USB Debug 

 
 

 

 اجزاي قابل نصب 

محل نصب این آي سی در 

پشت برد کاتالیست مشخص 

 می باشد

 8افزایش میزان رم استاتیک به اندازه 

IS62WV51216 مگا بیت با آي سی    

خارجی  SRAM حافظه 

 

در نري این ماژول به پین ه

روي برد کاتالیست  2*17

 وصل خواهد شد

این ماژول امکان نمایش اطالعات و کنترل 

 لمسی را به برد کاتالیست اضافه می کند

LCD انواع ماژول هاي 

اینچ 7و  4,3،  3,2،  2,8  

 رنگی به همراه تاچ

 

در مادگی ه این ماژول به پین

روي برد کاتالیست وصل  2*4

 خواهد شد

این ماژول امکان ارسال و دریافت اطالعات 

وایرلس با برد و دقت باال را به برد 

 کاتالیست اضافه می کند

NRF24L01 ماژول 

 

 

  نقشه پین هاي برد

 


