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Rys. 1.

Prezentowane w†arty-
kule zestawy ewaluacyj-
ne opracowano odmien-
nie niø wiÍkszoúÊ do-
tychczas opisywanych
w†EP. Sk³adaj¹ siÍ one
bowiem z†dwÛch modu-
³Ûw sprzÍtowych ofero-
wanych przez produ-
centa niezaleønie .
WspÛlny dla oby-
dwu wersji zestawu
jest modu³ steruj¹-
cy z†mikrokontro-
lerem. Z†modu³em
steruj¹cym moøe
wspÛ³pracowaÊ
jedna z†dwÛch p³y-
tek analogowych, dostÍp-

nych w†wersjach z przetwor-
n i k i em MCP3201 / 2 lub
MCP3204/8.
Tak wiÍc, aby wykorzystaÊ

potencja³ drzemi¹cy w†zesta-
wach ewaluacyjnych, naleøy
dobraÊ odpowiedni do zain-
teresowaÒ uøytkownika kom-
plet sk³adaj¹cy siÍ z:
- p³ytki sterownika mikropro-
cesorowego (DVMCPA - fot.
1), ktÛra spe³nia rolÍ inte-
ligentnego interfejsu pomiÍ-
dzy przetwornikiem analo-
gowym i†komputerem PC,

- jednej z†dwÛch dostÍpnych
p³ytek interfejsÛw analogo-
wych (fot. 2 - DV3201A,
fot. 3 - DV3204A).

Kilka miesiÍcy temu pisaliúmy w†EP o†nowej

rodzinie analogowych uk³adÛw scalonych

wprowadzonych do produkcji przez firmÍ

Microchip. S¹ wúrÛd nich m.in. przetworniki

A/C z†wyjúciem szeregowym oraz wzmacniacze

operacyjne. W†tym miesi¹cu wracamy do tego

tematu, prezentuj¹c trzy zestawy ewaluacyjne

przygotowane przez producenta, ktÛre

umoøliwiaj¹ poznanie i†przetestowanie

moøliwoúci przetwornikÛw A/C serii MCP320x

oraz - przy okazji - mikrokontrolerÛw PIC.

Aby u³atwiÊ Czytelnikom
dobÛr elementÛw do w³as-
nych potrzeb, skrÛtowo opi-
szemy najwaøniejsze w³aúci-
woúci wszystkich zestawÛw
przygotowanych przez Micro-
chipa.

Sterownik
Modu³ DVMCPA jest uni-

wersalnym sterownikiem mik-
roprocesorowym wyposaøo-
nym w†trzy podstawki dla
mikrokontrolerÛw 8, 18 i†28-
pinowych, alfanumeryczny
wyúwietlacz LCD 2x16 zna-

Zestawy ewaluacyjne firmy Microchip
Fot. 1.
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kÛw, pamiÍÊ SRAM o†pojem-
noúci 16kB z†zewnÍtrznym
licznikiem adresowym, stabi-
lizator napiÍcia zasilaj¹cego,
interfejs RS232 z†konwerte-
rem napiÍciowym i†prost¹, 3-
p r zyc i skow¹ k lawia tu r Í .
W†sk³ad standardowego wy-
posaøenia zestawu DVMCPA
wchodz¹: p³ytka drukowana
z†wlutowanymi elementami,
impulsowy zasilacz sieciowy
(niestety z†kablem wyposaøo-
nym we wtyk typu amerykaÒ-
skiego), kabel RS232 (9M/9F)
oraz dokumentacja. W†sk³ad
zestawu nie wchodzi nato-

m i a s t ø aden
mikrokontroler,
poniewaø pro-
gram steruj¹cy
jego prac¹ jest
úciúle zwi¹zany
z†konkretn¹ apli-
kacj¹. WspÛ³pra-
ca modu³u ste-
ruj¹cego z†p³yt-

kami interfejsÛw analogowych
jest moøliwa dziÍki wyposa-
øeniu ich w†50-stykowe z³¹-
cza szpilkowe ulokowane
blisko krawÍdzi.

Interfejsy analogowe
Obecnie Microchip oferuje

p³ytki interfejsÛw analogo-
wych w dwÛch wersjach,
z†ktÛrych jedna jest przezna-
czona dla uk³adÛw MCP3201
i†MCP3202 (DV3201A), a dru-
ga dla uk³adÛw MCP3204
i†MCP3208 (DV3204A). Budo-
wa obydwu p³ytek jest bar-
dzo zbliøona. RÛøne s¹ prze-
de wszystkim wykorzystywa-
ne w†nich przetworniki A/C.
Jako ürÛd³o wysokostabilnego
napiÍcia referencyjnego wyko-
rzystano uk³ady REF198 fir-
my Analog Devices. Na we-
júciach przetwornikÛw zasto-
sowano wtÛrniki napiÍciowe
wykonane na wzmacniaczach
operacyjnych MCP602 oraz
konfigurowane przez uøyt-
kownika proste filtry RC. Ja-
ko standardowe ürÛd³o sygna-
³u mierzonego przez prze-
tworniki moøna wykorzystaÊ
dwa potencjometry umiesz-
czone na p³ytce. Moøliwe jest
takøe podawanie sygna³u
z†zewn¹trz.
Poniewaø projektantom ze-

stawÛw zaleøa³o na zapew-
nieniu ich maksymalnej uni-

wersalnoúci, ist-
nieje moøliwoúÊ
bardzo rÛønorod-
nej konfiguracji
poszczegÛlnych
elementÛw. Za
pomoc¹ standar-
dowych jumpe-
rÛw moøna wy-
braÊ ürÛd³o na-
piÍcia odniesie-
n i a i s p o s Û b
wstÍpnej obrÛbki
mierzonego syg-
n a ³ u .  Mo ø n a
takøe ustaliÊ,
do k t Û r y ch
k a n a ³ Û w
prze tworn i -
kÛw do³¹czone
s¹ ürÛd³a sygna³Ûw,
a†takøe okreúliÊ ürÛd³o
sygna ³Ûw mie rzonych .
UøytkownikÛw o†wiÍkszych
wymaganiach ucieszy za-
pewne fakt, øe na p³ytkach
wykonano uniwersalne pola
lutownicze, na ktÛrych moø-
na wykonaÊ niewielki dodat-
kowy uk³ad elektroniczny.
Do zestawÛw producent do-
daje dwie proste p³ytki dru-
kowane, na ktÛrych moøna
wykonaÊ antyaliasingowe fil-
try dolnoprzepustowe. Od
strony mechanicznej p³ytki
te zaprojektowano tak, aby
by³o moøliwe umieszczenie
ich w†mie jscu wczeúnie j
zdemontowanego wzmacnia-
cza operacyjnego pracuj¹ce-
go jako wtÛrnik. W†kaødym
zes t awie s¹ dos ta rczane
wszystkie elementy ³¹czenio-
we niezbÍdne do ulokowa-
nia p³ytek filtrÛw na p³ytce
g³Ûwnej.
W†sk³ad obydwu zesta-

wÛw wchodzi takøe zestaw

uk³adÛw scalonych, wúrÛd
k t Û r y c h  z n a j d u j ¹  s i Í :
4†przetworniki A/C (po dwa
kaødego typu spoúrÛd ob-
s³ugiwanych przez zestaw),
dwa doda tkowe (op rÛcz
u lokowanych na p³y tce )
wzmacn iacze ope racy jne
MCP602 oraz mikrokontro-
ler z†programem obs³uguj¹-
cym transmisjÍ danych po-
m i Í d z y p r z e two r n i k am i
a†interfejsem uøytkownika
lub wspÛ³pracuj¹cym z†ze-
stawem komputerem PC.
W†przypadku, kiedy dane

bÍd¹ce wynikiem przetwarza-
nia maj¹ byÊ przesy³ane do
komputera, pomocny bÍdzie
do³¹czony do zestawu pro-
gram z†serii Cool Tools. Za
jego pomoc¹ moøna skonfigu-
rowaÊ przetwornik do ø¹da-
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nego trybu pracy, a†takøe
odebraÊ i†wyúwietliÊ wyniki
pomiarÛw.
Moøliwe s¹ rÛøne sposoby

prezentacji wynikÛw. Bardzo
uøyteczne s¹: standardowy
wykres oscyloskopowy ze
skalowan¹ w†punktach lub
czasie osi¹ X†(rys. 1), wykres
szybkiej transformaty Fourie-
r a (FFT ) z †wyb i e r anymi
przez uøytkownika piÍcioma
typowymi oknami (rys. 2)
oraz cyfrowa prezentacja
wartoúci bieø¹cej prÛbki oraz
opcjonalnie uúrednionej war-
toúci zadanej liczby prÛbek
(rys. 3). Alternatywn¹ do
ostatniej metod¹ prezentacji
wyniku jest lista prÛbek
wraz z†ich wartoúciami (rys.
4). Do celÛw statystycznych
moøna wykorzystaÊ histo-
gram (rys. 5), czyli wykres
prezentuj¹cy zaleønoúÊ po-
miÍdzy wartoúciami prÛbek

standardowego gniaz-
da zasilaj¹cego - pa-
suje do niego do-
wolny kabel zasila-
j¹cy od drukarki ,
komputera, skanera,
itp.
Krzysztof Pawlik,
AVT

P r e z e n t o w a n y
w†artykule zestaw
udostÍpni³a redakcji
firma Gamma, tel.
(0 -22 ) 663-83 -76 ,

www.gamma.pl.

Program ste-
ruj¹cy prac¹ ze-
stawu jest do-
stÍpny na stro-
nie www.micro-
chip.com oraz na
p³ycie CD-EP12/
2000B w†katalogu

\Microchip ADC.

i†czÍstotliwoúci¹ ich wy-
stÍpowania. DziÍki zasto-
sowaniu na p³ytce mikro-
kontrolera szybkiej pamiÍ-
ci prÛbek, akwizycja da-
nych moøe odbywaÊ siÍ
w†czasie zbl iøonym do
rzeczywistego lub moøna j¹
ograniczyÊ w†czasie lub
iloúciowo. Program automa-
tycznie podaje czas trwania
ca³ego cyklu gromadzenia
danych.
Opisywane w†artykule ze-

stawy prezentuj¹, w†ocenie
autora , wysoki standard
i†spe³niaj¹ wszystkie wyma-
gania stawiane tego typu ze-
stawom. Za drobn¹ wadÍ
moøna uznaÊ brak odpo-
wiedniego do naszych wa-
runkÛw kabla zasilaj¹cego,
co jednak nie powoduje po-
waøniejszych perturbacj i ,
a†to ze wzglÍdu na zastoso-
wanie w†zasilaczu sieciowym

Fot. 3.


