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Do faktu, øe Analog Devices ìod za-
wszeî lideruje na rynku uk³adÛw analo-
gowych zd¹øyliúmy siÍ przyzwyczaiÊ.
Nieco zaskakuj¹ce s¹ postÍpy, jakie czy-
ni ta firma na rynku mikrokontrolerÛw
zintegrowanych z†precyzyjnymi peryferia-
mi analogowymi (mikrokonwertery ) .
SzczegÛlnie duøy nacisk po³oøono na
zintegrowanie z†rdzeniem klasycznego
mikrokontrolera (bo mikrokonwertery to
'52 z†pamiÍci¹ Flash!) przetwornikÛw A/
C i†C/A o†wysokiej jakoúci i†moøliwie du-
øej rozdzielczoúci. Ze wzglÍdu na specy-
fikÍ otoczenia w†jakim przetworniki maj¹
pracowaÊ Analog Devices nie po³oøy³
zbytniego nacisku na zwiÍkszanie szyb-
koúci ich pracy, skupiaj¹c siÍ na maksy-
malizacji dok³adnoúci przetwarzania.
Wprowadzaj¹c na rynek mikrokonwer-

tery Analog Devices stworzy³ nowy ro-
dzaj mikrokontrolerÛw doskonale dopa-
sowanych do wymagaÒ aplikacji pomia-
rowych, szczegÛlnie nowej klasy inteli-
gentnych czujnikÛw pomiarowych (opisa-
nych w†zaleceniach IEEE1451.2). Wypo-
saøenie mikrokontrolera w†reprogramo-
waln¹ pamiÍÊ programu i†danych typu
Flash z†moøliwoúci¹ programowania jej
w†systemie powoduje, øe dostosowanie
parametrÛw, czy teø sposobu obrÛbki

wynikÛw prowadzonych pomiarÛw do
wymagaÒ aplikacji moøna przeprowadzaÊ
wielokrotnie i†do tego zdalnie.

Zestaw uruchomieniowy
Kilka tygodni temu Analog Devices

wprowadzi³ do produkcji dwa nowe
mikrokonwertery - ADuC816 i†ADuC824
- jednoczeúnie udostÍpniaj¹c narzÍdzia
uruchomieniowe w†postaci starter kitÛw.
W†sk³ad zestawÛw, oprÛcz p³ytki z†mik-
rokontrolerem i†jego otoczenia (najwaø-
niejsze jego elementy to konwerter na-
piÍciowy RS232<->TTL, zasilacz ze sta-
bilizatorem, zewnÍtrzna pamiÍÊ programu
i†czujnik temperatury wykorzystywany do
demonstracji dzia³ania zestawu), wchodzi
zestaw programÛw narzÍdziowych, kabel
RS232, zasilacz sieciowy i†dokumentacja.
Budowa p³ytki drukowanej prezentowa-
nego zestawu jest niemal identyczna
z†p³ytk¹ ze starter kitu przygotowanego
dla uk³adu ADuC812.
W†sk³ad zestawu programÛw tworz¹-

cych zestaw wchodz¹:
- kompilator asemblera (pracuje w†oknie
DOS-owym),

- debugger, za pomoc¹ ktÛrego moøna
analizowaÊ przebieg dzia³ania tworzo-
nego programu (rys. 1),

- programowy symulator mikrokontrolera
8052 (rys. 2) z†obs³ug¹ wszystkich pe-
ryferiÛw charakterystycznych dla mik-
rokonwerterÛw,

- programowy analizator WASP, s³uø¹cy
do zmierzenia poziomu szumÛw wp³y-
waj¹cych na jakoúÊ konwersji A/C
(rys. 3). Po uruchomieniu program ten
samoczynnie ³aduje odpowiedni pro-
gram do pamiÍci mikrokonwertera,
ktÛry definiuje sposÛb realizacji po-
miarÛw testowych,

- program WSD, umoøliwiaj¹cy ³adowanie
programÛw w†postaci plikÛw binarnych
do pamiÍci programu mikrokontrolera
poprzez interfejs szeregowy (rys. 4).
Tak wiÍc projektant zainteresowany

poznaniem i†przetestowaniem moøliwoúci
mikrokonwerterÛw dostaje w†zestawie

Analog Devices rozwija

rodzinÍ mikrokontrolerÛw

zintegrowanych

z†precyzyjnymi

peryferiami

analogowymi. Jako

pierwszy pojawi³ siÍ na

rynku uk³ad ADuC812, od

niedawna dostÍpne s¹ dwa

kolejne: ADuC816 i†ADuC824.

W†ADuC824 projektanci

Analog Devices wbudowali

m.in. 24-bitowy przetwornik

A/C - rzecz niespotykana

w†uk³adach mog¹cych

stanowiÊ konkurencjÍ.

Rys. 1.

wszystko, co jest niezbÍdne do szybkiego
rozpoczÍcia pracy. Przydatnym uzupe³nie-
niem zestawu by³by kompilator i†debug-
ger C, ale stosunkowo niska cena ca³oúci
usprawiedliwia brak tych narzÍdzi.

Mikrokonwertery
Analog Devices rozpocz¹³ ìmikrokonwer-

terow¹î ekspansjÍ od uk³adÛw ADuC812,
w†ktÛre wbudowano jeden 12-bitowy prze-
twornik A/C i†dwa 12-bitowe przetworni-
ki C/A. NastÍpnie do produkcji wdroøono
ADuC824, ktÛry jest wyposaøony w†24-bi-
towy i†16-bitowy przetworniki A/C, a†tak-
øe 12-bitowy przetwornik C/A. Najnowszy
cz³onek rodziny mikrokonwerterÛw -
ADuC816 - ma dwa 16-bitowe przetwor-
niki A/C i†12-bitowy przetwornik C/A. Ze-

Rys. 3.

Rys. 2.
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stawienie najwaøniejszych parametrÛw
i†w³aúciwoúci wszystkich mikrokonwerte-
rÛw znajduje siÍ w†tab. 1.
Na rys. 5 pokazano schemat blokowy

ADuC824, ktÛry jest wewnÍtrznie niezwyk-
le podobny do ADuC816. Nieco inn¹ bu-
dowÍ ma ADuC812, lecz obszar jego po-
tencjalnych zastosowaÒ jest inny, przede
wszystkim ze wzglÍdu na wiÍksz¹ liczbÍ
wejúÊ analogowych (8) i†duø¹ szybkoúÊ
pracy przetwornika A/C (czÍstotliwoúÊ
prÛbkowania osi¹ga 200kHz). Uk³ady
ADuC816/824 wyposaøono w†programowa-
ny generator sygna³u zegarowego z†synte-
zerem z†pÍtl¹ PLL, dziÍki ktÛremu wyko-
rzystuj¹c oscylator o†czÍstotliwoúci rezonan-
sowej 32kHz moøna uzyskaÊ wewnÍtrzn¹
czÍstotliwoúÊ taktowania do 12,58MHz (w
ADuC812 taktowanie procesora jest stan-
dardowe). DziÍki takiemu rozwi¹zaniu po-
ziom zak³ÛceÒ elektromagnetycznych gene-
rowanych przez uk³ad do otoczenia jest
niewielki, co korzystnie wp³ywa m.in. na
jakoúÊ przetwarzania A/C.
Wszystkie uk³ady serii ADuC8xx s¹

przystosowane do zasilania napiÍciem
mieszcz¹cym siÍ w†przedziale 2,7..5,5V.
DziÍki wbudowanej w†uk³ad przetworni-
cy DC/DC zwiÍkszaj¹cej napiÍcie nie-
zbÍdne do programowania matrycy pa-
miÍciowej Flash dla zapewnienia pra-
wid³owej pracy uk³adu nie s¹ niezbÍdne
øadne dodatkowe bloki zasilaj¹ce. Bior¹c
do tego wszystkiego pod uwagÍ, øe
ìmÛzgiemî mikrokonwerterÛw jest bogato
wyposaøony w†peryferia mikrokontroler
8052 z†duø¹ pamiÍci¹ Flash, moøna wrÛ-
øyÊ im úwietlan¹ przysz³oúÊ na wspÛ³-
czesnym rynku, ktÛry wymusza stosowa-
nie rozwi¹zaÒ o†coraz bardziej ekspono-
wanej ìinteligencjiî.
Tomasz Paszkiewicz, AVT

Prezentowany w†artykule zestaw udo-
stÍpni³a redakcji firma Alfine, tel. (0-
61) 820-58-11, www.alfine.com.pl.

SzczegÛ³owe informacje o†uk³adach
ADuC8xx i†oprogramowaniu narzÍdzio-
wym dla nich moøna znaleüÊ na p³ycie
CD-EP4/2001B oraz w†Internecie, pod
adresami:

- http://www.analog.com/industry/micro-
converter/,

- http://www.analog.com/industry/micro-
converter/software.html.

Informacje o†inteligentnych czujnikach
moøna znaleüÊ w†Internecie pod adre-
sami:
- http://www.sscs.org/test/test/DATA/
S17_3.PDF,

- http://grouper.ieee.org/groups/802/3/af/
public/may00/sitte_1_0500.pdf,

- http://ewh.ieee.org/soc/im/report99/
tsld013.htm.

Rys. 5.

Tab. 1. Zestawienie podstawowych informacji o układach ADuC8xx.
Parametr ADuC812 ADuC816 ADuC824
Liczba przetworników A/C 1 2 2
Rozdzielczość przetworników A/C [b] 12 16/16 24/16
Częstotliwość próbkowania [Hz] 200k 100 100
Liczba przetworników C/A 2 1 1
Rozdzielczość przetworników C/A [b] 12 12 12
Liczba kanałów A/C 8 5 5
Pojemność pamięci programu Flash [kB] 8 8 8
Pojemność pamięcią danych Flash [B] 640 640 8
Pojemność pamięcią danych RAM [B] 256 256 640
Liczba programowanych linii I/O 32 26 26
Timery 3 3 3
Watchdog + + +
Monitor napięcia zasilania + + +
Wewnętrzny czujnik temperatury − + +
UART/SPI/I2C +/+/+ +/+/+ +/+/+

Rys. 4.


