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 محصٌل. معزفی 0

ًظثت تَ  یؼتزیگؼتَ اطت کَ اهکاًات ت یطزاح Mojo یتزدُا تز پایَّ  6تز اطپارتاى  یهثتٌ Mojo Plusتزد 

تَ کَ  XC6SLX9هذل  6تزد. تزاػَ اطپارتاى  یتزد اس دّ تزاػَ در طاختار خْد تِزٍ ه يیخْد دارد. ا یًظخَ لثل

 نیظیّ ت الیتَ طز USBّ ارتثاط  وْریفز تیآپذ یتزا STM32F103کٌذ ّ تزاػَ  یػول ه یػٌْاى تزاػَ هزکش

 ػْد. یاطتفادٍ ه

 یػلو یثاًیداًظت کَ پؼت FPGAتز  یتْطؼَ هثتٌ یتارس ّ هتذاّل اس تزدُا ی ًوًَْ کی تْاى یرا ه Mojoتزد 

 Mojo) ّ رّع پیکزتٌذی هٌحـز تَ فزد خْد (Mojo IDE)ایي تزد تَ ُوزاٍ اتشار تزًاهَ ًْیظی  دارًذ. یهٌاطث

Loader)  ارائَ هیؼْد کَ آًزا تَ ًمطَ ػزّع تظیار هٌاطثی تزای تاسٍ ّاردُای دًیایFPGA  تذل هیظاسد. در کٌار

ای آى، ّ لذرت پزداسػی فْق الؼادٍ XC6SLX9در ًظخَ پالص ایي هحـْل تا تزاػَ  ARMُن گزفتي پزداسًذٍ 

دطت کارتز را تزای اًْاع پزداسع ُای دیجیتال ّ ارتثاط تا دًیای آًالْگ ّ ًزم افشارُای تحت طیظتن ػاهل اس 

 تاس گذاػتَ ّ سهیٌَ ًوًَْ طاسی ّ تْطؼَ را طزیغ تز ّ آطاى تز اس گذػتَ فزاُن هیکٌذ. USBطزیك راتط 

طزف تؼٌْاى تارگذار )پزّگزهز(  کیاس  ٌکَیااطت. اّل  یدّ ًمغ اطاط یدارا Mojoتزد  یرّ کزّکٌتزلزیه

 غیآى را افشا ییلزار دادٍ ّ کارآ FPGA اریرا در اخت یذیاهکاًات هف گزیّ اس طزف د کٌذ یػول ه FPGA ی تزاػَ

 .دُذ یه
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 محصٌل یىا یژگیً. 2

 Mojo Plusبزد  -

     َُظت Spartan 6 XC6SLX9 FPGA 

     ٍکوکی پزداسًذ ARM Cortex M3 

     48 دیجیتال خزّجی ّرّدی 

     4 تیتی ۰۱ یا ۰۱ آًالْگ ّرّدی 

     4 خزّجی LED ػوْهی 

     23 فلغ حافظَ هگاتیت 

     راتط USB تاال طزػت 

     تیظین راتط NRF24L01 

     تا پزّگزام اهکاى ّ پزّگزاهز تَ ًیاس تذّى USB 

  تذّى ًیاس تَ پزّگزاهز ّ اهکاى پزّگزام اس طزیكUSB  ًزم افشار ّFlash Magic 

 

 XC6SLX9تزاشو ی  -

 Clock Management: DCM, PLL  
 Core Supply Voltage Max: 1.26V  
 Core Supply Voltage Min: 1.14V  
 FPGA Family: Spartan-6  
 I/O Supply Voltage: 3.45V  
 Logic Case Style: FBGA  
 MSL: MSL 3 - 168 hours  
 No. of I/O's: 218  
 No. of Logic Blocks  :-  

 No. of Macrocells: 43661  
 No. of Pins: 324  
 No. of Speed Grades: 2  
 Operating Frequency Max: 450MHz  
 Total RAM Bits: 2138112 
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 . چیذمان بزد9

 

 

 

 

 ًلت خٌدداری شٌد. 3اس اعمال تغذیو باالتز اس *
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 . ابعاد بزد4

 

 

 میباشذ.میلی متز  63.50*78.74بزد سایش  -
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 پزًگزام بزدنحٌه . 5

ُز اطتفادٍ کزد.  Mojo Loaderّ یا ًزم افشار  IDEرّی تزد هیتْاى اس طزیك خْد  FPGAپیکزتٌذی تزاػَ تزای 

 لیٌک ُای سیز در دطتزص ُظتٌذ:دّ ًزم افشار اس 

https://embeddedmicro.com/tutorials/mojo-software-and-updates/mojo-ide 

https://embeddedmicro.com/tutorials/mojo-software-and-updates/installing-mojo-loader 

 

ػاهل طیظتن  واییذ.تَ کاهپیْتز ّؿل ًتزد را  Micro USBکاتل اتتذا تا اطتفادٍ اس  صهْجْ پالتزای پزّگزام تزد 

ؿْرتیکَ درایْر تَ ؿْرت خْدکار ػٌاطایی ػْد ػٌاطایی هیکٌذ. در  Mojo Plusیک دیْایض جذیذ تَ اطن 

طیظتن ػاهل اضافَ هیؼْد. ّلی در ؿْرتیکَ درایْر تزد ػٌاطایی  Device mangerیک پْرت طزیال در تخغ 

 .ًؼْد پٌجزٍ سیز ًوایغ دادٍ هیؼْد

 

ؿفحَ هحـْل اس  را درایْر فایلدارین.  USBتزای ػٌاطایی تزد تْطط طیظتن ػاهل ًیاس تَ درایْر ایي حالت در 

 ًـة ًواییذ. ّ  یا لیٌک سیز داًلْد

v1.0.zip-Driver-USB-content/uploads/2017/12/MojoPlus-http://www.digitronic.ir/wphttp://w 

تا هظیز رفتَ ّ تـْرت دطتی درایْر را  Device Manager َت ّفایل ُای درایْر را اس حالت فؼزدٍ درآّردٍ 

 ًواییذ. ؼخؾه MojoPlus-USB-Driver-v1.0دُی پْػَ 

http://www.eshop.eca.ir/
https://embeddedmicro.com/tutorials/mojo-software-and-updates/mojo-ide
https://embeddedmicro.com/tutorials/mojo-software-and-updates/installing-mojo-loader
http://www.wch.cn/downfile/5
http://www.wch.cn/downfile/5
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را تشًیذ طپض اس  …Update Driver Software ی  کلیک راطت کزدٍ ّ گشیٌَ Mojo Plus تز رّیایٌکار تزای 

تا درایْر  ّ هظیز پْػَ درایْر را هؼخؾ ًواییذ را اًتخاب کزدٍ اًتخاب دطتی هظیزی  تزگَ ی تاس ػذٍ گشیٌَ

 ًـة ػْد.

 
 

 .تاػذ هی COM2ی پْرت اختـاؽ دادٍ ػذ  در ایٌجا ػوارٍ
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پْرت  Serial Portدر تخغ  ّ را اجزا کزدٍ Mojo Loaderًزم افشار  یك هْجْ لْدرپزّگزام تزد اس طززای ت

را فؼار  Loadهْرد ًظز را اًتخاب کزدٍ ّ کلیذ  Binفایل پض طاختـاؽ دادٍ ػذٍ تَ تزد را اًتخاب هیٌوایین. 

 هیذُین تا تزًاهَ رّی تزد پزّگزام ػْد. 

 

 

ٍ ایي کاس بِ صَست هستقین اص داخل  ًذاسین Mojo Loaderیاصی بِ ًشم افضاس ً Mojo IDEپشٍگشام هستقین دس هحیط دس 

IDE .دٍم بِ صَست دس حالت  ٍ بَدُاٍل بِ صَست هَقت  کِ دس حالت لَد بشًاهِ بِ دٍ طشیق اًجام هیشَد اًجام هیشَد

ایي بشًاهِ تٌْا یکباس قابل  FPGAاست. تفاٍت ایي دٍ حالت دس ایي هَسد است کِ با لَد هَقت بشًاهِ سٍی  Flashدائوی یا 

بشًاهِ اص بیي خَاّذ سفت ٍ ًیاص بِ لَد هجذد داسد. ٍلی اص آًجایی کِ سشعت لَد  FPGAاستفادُ هیشباشذ ٍ با سیست تغزیِ 

 َقت بشًاهِ هفیذ خَاّذ بَد.دس ایي حالت بیشتش است بشای عولیات دیباگ ٍ تست ه
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لَد هیشَد. دس ًْایت با ّش باس  FPGAشد رخیشُ هیشَد ٍ بعذا سٍی سٍی ب Flashدس حالت دٍم اها بشًاهِ ابتذا سٍی حافظِ 

 بِ صَست خَدکاس با آخشیي بشًاهِ دٍباسُ لَد هیگشدد.  FPGAسیست، 

 

 ل وامتدسواالت 

 ٍجَد داسد ؟ ISEهستقین اص طشیق ًشم افضاس اهکاى استفادُ آیا  -1

 Mojo IDEاص بشد استفادُ ًوَد. ًیض  ISE Design Suiteاص طشیق خَد  Mojo IDE: بلِ، هیتَاى بذٍى ًیاص بِ پاسخ 

یذ با Binاًتقال بشًاهِ ًْایی بشای هٌتْا استفادُ هیکٌذ ٍ حتوا بایذ سٍی سیستن ًصب باشذ.  ISEًیض بشای سٌتض طشح ّا اص 

 .استفادُ ًواییذ Mojo Loaderاص ًشم افضاس 

 آیا بشد هَجَ پالس ًیض قابلیت آپذیت فشیوَس سا داسد ؟ -2

شَد ٍ فعال هی BOTطشیق جاهپش هیباشذ کِ اص  USBسٍی بشد هَجَ پالس هجْض بِ بَت لَدس  ARM: بلِ تشاشِ پاسخ 

ٍ فایل ّای هَسد ًیاص دس صفحِ  طشیق ششکت اطالع سساًی خَاّذ شذ دس صَستیکِ ًیاص بِ بشٍص سساًی فشیوَس بشد باشذ اص

 هحصَل دس دستشس خَاٌّذ بَد.

 سٍی بشد ًیض ٍجَد داسد؟ ARMآیا اهکاى کذ ًَیسی ٍ پشٍگشام پشداصًذُ  -3

ٍ فشیوَس هَسد ًیاص بشای اًتقال بشًاهِ بِ سٍی بشد هَجَ پالس حاٍی بشًاهِ بَت لَدس  ARMتَجِ بِ ایٌکِ پشداصًذُ با 

FPGA  فلزا تَصیِ هیشَد ّش گًَِ دستکاسی دس آى باعث اص بیي سفتي ایي بشًاهِ ّا خَاّذ شذ.  ،هیباشذٍ کابشدّای دیگش

 َد. اص ّواى فشیوَس ًصب شذُ سٍی بشد استفادُ ش

 ٍجَد داسد؟  ختلفهایا اهکاى سفاسشی ساصی بشد بشای کاسبشدّای  -4

دس ایي سابطِ با پیشتیباًی ششکت تواس حاصل  بشای ّواٌّگیخَاّذ بَد.  ٌطقیهالبتِ ایي کاس دس تعذاد باال : بلِ ، پاسخ 

  فشهاییذ.
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