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DL 3155BRS–M24
Комплект за изучаване на микроконтролери

Състои се от:
 Субмодул с PIC16
 Субмодул с PIC18
 Субмодул с PIC24
 Субмодул с PIC32
 Субмодул с цифрови входове и изходи
 Субмодул с датчици
 Субмодул с цифро-аналогови и аналого-

цифрови преобразуватели
 Субмодул с памет (EEPROM и RAM)
 Субмодул за управление на двигател
 Субмодул с оптически изолирани входове и

изходи
 Субмодул с SPI + UART интерфейси
 Субмодул с течнокристален дисплей
 Субмодул с TTL входове и изходи

В комплекта са включени и развоен модул DL3155BRS, дебъгер/програматор, ръководство за практически
упражнения и приложните програми, предложени в ръководството.

Комплектът е поставен куфар за по-лесно пренасяне и съхранение
Необходимо оборудване за работа с комплекта:

 Мултимер
 Осцилоскоп

Опция:
 DL 2555ALG – захранване (±5 VDC, ±15 VDC)
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DL OMCT
ОТВОРЕН ТРЕНАЖОР ПО МИКРОКОНТРОЛЕРИ

DL OMCT с комплект платки (опция)

Гъвкава модулна система, базираща се на
технологията Arduino. Системата може да
обменя данни с таблета, който е включен в
модула и с PC чрез USB портове.
Използването на платки от BRS система дава
възможност за изпълнението на прости, но
задълбочени практически упражнения по
основи на електрониката.
Така учениците могат да създават собствени
микроконтролерни приложения и да ги
свързват със системата с подходящ
интерфейс

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Тренажорът е всеобхватен инструмент за
разработване на собствени приложни електронни
схеми и програмиране на Arduino.
Целите на обучение с този тренажор зависят от
вида на разработваното от ученика приложение.
Ако към него се прибавят няколко платки от
системата BRS (като опция) се добавят
възможности за допълнителни приложения от
областите на:

 Аналоговата електроника
 Цифровата електроника
 Фотоволтаичната соларна енергия

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 Захранване: за осигуряване на

необходимите за упражненията
напрежения: ± 5 и ± 15 VDC, 1 A

 Функционален генератор: за генериране на
синусови, правоъгълни и триъгълни вълни.
Осигурява необходимите сигнали, за
електронните платки. Max. 125 kHz.

 Едноканален осцилоскоп: 1MHz, могат да
се следят малки аналогови сигнали.

 Микроконтролерна платка: Arduino 328 с
интерфейс.

 Цифрови и аналогови входове и изходи с
NI интерфейс.

В комплект с таблет (Windows) и Arduino програмен софтуер.
Размери: 0.50 x 0.4 x 0.20 (h, затворен) m. Тегло: 10 кг.

ОПЦИИ:

DL 3155BRS‐BAE‐OT: комплект от модули за изучаване на аналогова електроника
DL 3155BRS‐BDE‐OT: комплект от модули за изучаване на цифрова електроника
DL 3155BRS‐PSE‐OT: комплект от модули за изучаване на фотоволтаична слънчева енергия
DL MINI‐TRACKER: панел, проследяващ позицията на слънцето
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ОПЦИИ:

DL 3155BRS‐BAE‐OT
Комплект от модули за изучаване на аналоговата
електроника.
Включва: усилвател с биполярни транзистори,
схема Дарлингтон, усилвател клас A и двутактов
усилвател клас AB, операционен усилвател, мощен
операционен усилвател, тригер на Шмит, генератор
на правоъгълни/ триъгълни сигнали,
високочестотни и нискочестотни пасивни филтри от
1ви ред, високочестотни и нискочестотни активни
филтри от 1ви ред (операционен усилвател в схема
на диференциатор и интегратор), високочестотни и
нискочестотни активни филтри от втори ред, JFET
полеви транзистори.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Биполярни транзистори - проверка на
изправността на преходите e‐b и c‐b; схема с общ
емитер -работа с постоянен ток: работна точка,
усилване по постоянен ток, работа с променлив
ток.
Управление на светодиод с един биполярен
транзистор и с два транзистора по схема
Дарлингтон.
Изходно стъпало клас А - емитерен повторител.
Двутактно изходно стъпало - кръстосани
изкривявания.
Операционен усилвател: намаляване на
напрежението на несиметрия, инвертиращи и
неинвертиращи усилватели, скорост на
нарастване, повторител на напрежение, изход по
ток и напрежение, свързване с двутактно мощно
стъпало - изход по ток и напрежение.
Инвертиращи и неинвертиращи тригери на Шмит.
Генериране на правоъгълни и триъгълни сигнали.
Нискочестотни активни филтри от 1ви ред, работа
като интегратор, високочестотни активни филтри
от 1ви ред, работа като диференциатор.
Активни филтри от втори ред за високи ниски
честоти.
JFET транзистори - работа при VGS = 0, усилване и
честотна лента.
Симулиране на неизправности.

DL 3155BRS‐BDE‐OT
Комплект от модули за изучаване на цифровата
електроника.
Вкючва: логически схеми AND, OR, NAND, NOR,
EXOR и NOT, тригери и буферни схеми, JK и D
Master Slave тригери, реверсивни броячи,
преместващи регистри, 7 сегментен дисплей,
мултиплексор и демултиплексор, осцилатори,
схеми с ИС 555.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Логически схеми AND, OR, NAND, NOR, EXOR и NOT.
Първа и втора теорема на Де Морган.
Тригери – работа с постоянни сигнали.
Буфери – работа с постоянни сигнали.
J‐K и D тригери – таблица на истинността.
Master‐slave тригери.
Двоичен брояч. Реверсивен брояч.
Преместващ регистър с последователен вход и
паралелен изход - преместване с 1 бит.
7 ‐ сегментем дешифратор - таблица на
истинността.
Мултиплексиране и демултиплексиране.
Генератори с TTL интегрални схеми.
Генератори с TTL интегрални схеми с кварцова
стабилизация.
Схеми с NE555 ‐ астабилен мултивибратор,
инвертиращ буфер и бистабилен тригер.
Симулиране на неизправности.
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DL 3155BRS‐PSE‐OT
Комплект модули за изследване на
фотоволтаичната слънчева енергия.
Включва: фотоволтаична слънчева клетка,
многофункционален дисплей, регулатор на
зареждането, прототипна платка, контролер на
акумулатора и акумулатор, датчик за светлина,
лампи - с нажежаема жичка и светодиодна,
регулатор на напрежението, регулатор на тока и
релейна схема, слънчев панел.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Електрически характеристики на една слънчева
клетка.
Електрически характеристики на две слънчеви
клетки, свързани паралелно и последователно.
Електрически характеристики на слънчев панел.
Наблюдаване на нивото на зареждане и анализ на
процеса на зареждане в гел акумулатор.
Зареждане на акумулатора с помощта на
регулатор на тока.
Зареждане на акумулатора с помощта на
регулатор на зареждането.
Анализ и сравнение на два източника на светлина.
Интелигентна система за управление на енергията.
Изследване на енергийната ефективност с
помощта на прототипната платка.

DL MINI‐TRACKER
Фотоволтаичен панел със следене положението на
Слънцето.

Общ изглед
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DL ARM32BIT
ОТВОРЕН ТРЕНАЖОР ПО МИКРОПРОЦЕСОРИ

Този тренажор за 32 битови микропроцесори
запознава учениците с програмирането на
микропроцесора и неговите компоненти.
Комплектът се състои от модул със захранване,
различни интерфейси и набор от софтуерни
приложения.
Развойният софтуер може да работи под Windows
XP или Windows7.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:
С тази платка могат да се извършват опити в след-
ните области:
Развойна среда за ARM прцесори, програмиране на
асемблер за ARM, инструкции на ThumB асемблер,
работен режим на ARM процесора, програмиране
на C, съвместна работа на асемблер и С, работа със
серийния порт, NAND-flash памет, управление на
LED и 7-сегментен дисплей, честота на ШИМ, пре-
късвания, таймер за реално време, DA/AD
преобразуване, четене и запис на SD карта,
клавиатура 4x4, CAN шина, шина RS485, мрежови
комуникации, VGA дисплей, IIS аудиочестота, TFT
цветен дисплей, сензорен екран, операционна
система uC/OS II, приложения за uC/OS II създаване
на развойна среда за Linux, програма за начално
зареждане, компилиране и настройка на Linux
ядро, Linux дял, файлова системаYaffs, прехвърляне
на Linux приложения.

Доставя се заедно с техническа документация,
ръководство с упражнения и софтуер.

Размери на платката: 250x250mm.
Тегло:1 кг

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• S3C2440A с16/32 битов RISC микропроцесор, с

ARM920T ядро, основна честота 400MHz (Max.
533 MHz)
 Около 1.2V вътрешна, 1.8V/2.5V/3.3V

памет
 3.3V външни входове/ изходи
 Микропроцесор с 16K

BI‐Cache/16KBD‐Cache/MMU
 Контролер на външна памет

(SDRAMControl и Chip Select logic)
 LCD контролер (до 4K цвята STN и 256K

цвятаTFT ) с DMA
 4-канален DMA с изводи за външно

повикване
 3-канален UART (IrDA1.0,64‐ByteTxFIFO, и

64‐ByteRxFIFO)/2-канален SPIs
 1-канален multi‐master IIC‐BUS /1-канален

IIS‐BUS интерфейс
 интерфейс за SDверсия 1.0 и MMC

протокол, съвместим с версия 2.11
 2-канален USBHost/1 USB порт (ver1.1)
 4 ШИМ таймера и 1 вътрешен таймер
 Контролен таймер
 130 входно/ изходни порта с общо

предназ-начение /24-канален източник на
външни прекъсвания

 Контрол на захранването с режими:
нормален,икономичен, на празен ход и на
изчакване

 8-канален 10‐разряден ADC и интерфейс
към сензорен екран

 Часовник за реално време с функция на
календар

 Тактов генератор с PLL
• 256 MBNAND-flashпамет
• 64MBSDRAM и 2MBNOR-flash памет
• Входове и изходи с общо предназначение с не

по-малко от 64 порта
• Не по-малко от 8 входа за прекъсвания
• Клавиатура с шестнадесетични бутони
• 7- сегментен дисплей
• 1 сериен интерфейс RS 232
• 10 разряден A/D и 8 разряден D/A

преобразуватели
• Комуникации: CAN BUS,485BUS, TCP/IP,

SDкарта, VGA, JTAG, IIS, LCD и сензорен екран,
USB

• Разширителна шина за връзка към външни
приложения

• Развоен комплект
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DL 1212C
PLC С ИНТЕРФЕЙС ЧОВЕК-МАШИНА

Състои се от PLCи интерфейсен блок човек-машина (HMI).

PLC (серияS7 - 1200 с централен процесор 1212C)

КонтролерътS7-1200 осигурява гъвкавост и възможности за управление на широк кръг устройства за
автоматизация. Комбинацията от компактна конструкция, гъвкава конфигурация и мощен набор
инструкции правят S7 - 1200 перфектно решение за контрол в широк обхват на приложения.

В компактния корпус има вградено захранване, входни и изходни електрически вериги, вградена PROFINET,
входове и изходи за контрол на високоскоростно движени и вградени аналогови входове и изходи.

Централният процесор има порт PROFINET за комуникация чрез мрежа PROFINET. Така PLC може да обменя
информация с интерфейсния блок или с друг контролер.

Програмируемият контролер включва:
 Захранващ блок
 Вградени входове и изходи на централния процесор (8цифрови входа/6цифрови изхода/

2аналогови входа), RAM: 25KB, памет за програми 1MB, памет за състояния на входове и
изходи2KB, памет за данни 4096 байта

 Разширителен модул цифрови входове и изходи: (16цифрови входа/ 16цифрови изхода, 16цифрови
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Софтуерът STEP 7 Basic осигурява удобна потребителска среда за разработване, редактиране и наблюдение
на логиката, необходима за контрол на дадено приложение и включва инструментите за управление и
конфигуриране на всички устройства, включени в проекта, като контролери иинтерфейсни устройства.
Той осигурява стандартни програмни езици за удобство и ефективност при разработването на програма за
контрол на конкретно приложение.

STEP 7 Basic :
 Поддържа графични и структурни езици за програмиране: KOP, FBD, STL.
 Включва WinCC Basic за конфигуриране на базовите контролни панели HMI.
 Използва системна конфигурация, която позволява създаване на карта на хардуера.

Интерфейсен блок човек-машина (HMI) с 10" TFT LCD дисплей

Тази серия е ново поколения устройства за интерфейс човек - машина(HMI).С конструктивната си
концепция за удовлетворяване изискванията на клиента и запазвайки характеристиката „удобен за
ползване“, той изпълнява и ролята на център за обмяна на данни. Чрез най-разпространената Ethernet
връзка данните могат да се споделят без ограничения и всеки SCADA/ HMI софтуер на PC може просто да
получи достъп до данните от него.

Спецификации и характеристики

 Дисплей: 10" 800x480 (65,536 цвята) TFT LCD
 CPU: 32 битов RISC процесор 400MHz
 DRAM: вградена 64 MB DDR2
 Памет: вградена 128 MB flash памет, (Размер на потребителски проект: 16MB, памет за данни и

събития: 48MB)
 Входове и изходи: 3 серийни порта: Com1: RS-232/RS-485 2W/4W, Com2: RS-232, Com3: RS-
 232/RS-485 2W, 1 етернет порт (10/100Base-T), 1 USB 1.1 host и 1 високоскоростен USB 2.0, слот за SD

карта
 Звуков изход: външна линия
 RTC: вграден
 Захранващ блок: 24±20% VDC, 300mA при 24 VDC
 Връзки: към повече от 115 видове устройства (като PLCs)
 Софтуер: EB8000 V2.0.0 или по-нова версия
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Характеристики на сензорния панел

 Тип: 4-проводен, с аналогова резистивна матрица
 Разделителна способност: непрекъсната
 Пропускане на светлина: над 80%
 Живот: минимум 1 милион активирания

Тренажорът е снабден с ръководство по теория и практика.


