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P   R   O  J   E   K   T   Y

8−bitowy przetwornik A/C
i C/A do PC, część 2
kit AVT−444

Jeszcze trochÍ
o†montaøu
i†uruchomieniu
Zapewne kaødy, po zmonto-

waniu karty, z†wielkimi emocja-
mi zainstaluje j¹ w†swoim kom-
puterze. Po pierwszej chwili nie-
pewnoúci (czy komputer wystar-
tuje, czy teø nie da znaku øycia)
zwykle pojawi siÍ ekran starto-
wy komputera i†system operacyj-
ny zostanie za³adowany. S³owo
zwykle pojawi³o siÍ w†poprzed-
nim zdaniu nie bez powodu.
Z†doúwiadczeÒ serwisu AVT wy-
nika, øe wiele osÛb prÛbuje
zmontowaÊ dosyÊ delikatn¹ kon-
strukcjÍ, jak¹ z†pewnoúci¹ jest
karta do komputera, nie posia-
daj¹c odpowiedniego sprzÍtu lub
doúwiadczenia w†lutowaniu.
Konstrukcja karty, dziÍki zasto-
sowaniu wyrafinowanych uk³a-
dÛw scalonych, jest niezwykle
prosta i†wystarczy poúwiÍciÊ tro-
chÍ wiÍcej czasu na dok³adny

montaø, a†uniknie siÍ pÛüniej
k³opotÛw z†uruchamianiem urz¹-
dzenia.
Przed zainstalowaniem karty

naleøy zwrÛciÊ uwagÍ czy nie ma
zwarÊ na z³¹czu krawÍdziowym
(ze wzglÍdu na technologiÍ z³o-
cenia z³¹cza jest to wielce praw-
dopodobne). Jeøeli, po w³oøeniu
karty, komputer nie uruchomi³
siÍ, tzn. jego ekran pozosta³ czar-
ny lub zatrzyma³ siÍ podczas
procedur POST, moøemy stwier-
dziÊ, øe zosta³ pope³niony b³¹d
podczas montaøu karty lub p³ytka
drukowana jest uszkodzona. Na-
leøy pamiÍtaÊ, øe zainstalowanie
üle zmontowanej karty w†kompu-
terze moøe doprowadziÊ do jego
uszkodzenia!
Jeøeli komputer uruchomi³ siÍ

i†system operacyjny zosta³ za³ado-
wany, to moøna wykonaÊ proce-
durÍ testuj¹c¹ karty za pomoc¹
programu PTEST. Procedura ta
zosta³a opisana w†pierwszej czÍúci
artyku³u. Program PTEST pracuje
pod kontrol¹ MS-DOS, tak wiÍc

Pierwsza czÍúÊ artyku³u
zawiera³a opis konstrukcji

elektrycznej karty przetwornika
oraz procedurÍ montaøow¹

i†uruchomieniow¹. W†drugiej
czÍúci postaramy siÍ pokazaÊ
Czytelnikom, w†jaki sposÛb

moøna stworzyÊ samodzielnie
oprogramowanie do tej karty,
ktÛra mimo niewielkiej liczby

elementÛw, posiada duøe
moøliwoúci funkcjonalne. Daje
ona naprawdÍ szerokie pole
do popisu dla programisty.
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wstÍpnego uruchomienia karty
moøna dokonaÊ na dowolnym
komputerze. Sytuacja jest idealna,
jeøeli do takich eksperymentÛw
posiadamy star¹ p³ytÍ g³Ûwn¹ (na
rynku wtÛrnym jest sporo p³yt
g³Ûwnych komputerÛw klasy AT
w†cenie oko³o 30..40 z³). Jeøeli
diody bÍd¹ úwieciÊ siÍ zgodnie
z†opisem, to moøna stwierdziÊ
dwie rzeczy:
1. karta prawdopodobnie jest
zmontowana prawid³owo;

2. dekoder adresowy (US2) jest
sprawny i†prawdopodobnie nie
wystÍpuje konflikt adresÛw
z†innymi urz¹dzeniami.
W†tym momencie nie moøna

jednak mieÊ pewnoúci czy prze-
twornik AD7569 (US1) dzia³a pra-
wid³owo. Aby siÍ o†tym przeko-
naÊ moøna skorzystaÊ z†programu
TEST_444 znajduj¹cego siÍ na
dyskietce do³¹czanej do kitu. Pro-
gram ten pracuje pod kontrol¹
Windows 95 i†zawiera dwie za-
k³adki:
- do karty pracuj¹cej jako prze-
twornik CA (rys. 10);

- do karty pracuj¹cej jako prze-
twornik AC (rys. 11).
W†pierwszym trybie, w†central-

nej czÍúci okna programu jest
umieszczony pionowy pasek prze-
wijania. PrzesuniÍcie tego paska
powoduje zmianÍ napiÍcia na wy-
júciu przetwornika. Po do³¹czeniu
do tego wyjúcia woltomierza po-
winien on mierzyÊ napiÍcie o†war-
toúci zgodnej z†wyúwietlan¹ obok
paska przewijania wartoúci¹ na-
piÍcia. Dodatkowo moøna zmie-
niaÊ zakres napiÍÊ wyjúciowych
prze³¹czaj¹c przycisk w†grupie Za-
kres przetwarzania. Przy prze³¹-
czaniu pomiÍdzy napiÍciami uni-
polarnymi i†bipolarnymi powinno
byÊ s³yszalne prze³¹czanie stykÛw
przekaünika.

D ruga za -
k³adka umoøli-
wia przetesto-
wan i e ka r t y
pracuj¹cej jako
p r z e t w o r n i k
AC. W†trybie
tym rÛwnieø
jest moøliwe
zmienianie za-
kresu napiÍÊ
wy j ú c iowych ,
d o d a t k o w o
moøna sterowaÊ wzmacniaczem
o†programowalnym wzmocnieniu
PGA103 (US5). Przetwornik US1
jest odczytywany co 100 ms,
a†odczytywana wartoúÊ jest wy-
úwietlana w†centralnej czÍúci ok-
na (rys. 11).
Karta, ktÛra pomyúlnie prze-

jdzie wyøej wymienione prÛby,
jest sprawna.

PrzestrzeÒ adresowa
Komunikacja z†kart¹ odbywa

siÍ poprzez dwa 8-bitowe porty
o†adresach 31Eh i†31Fh. Pierwszy
z†nich jest portem danych. Po-
przez ten port odbywa siÍ odczyt
zmierzonych wartoúci z†przetwor-
nika AC oraz zapis wartoúci do
przetwornika CA. Naleøy pamiÍ-
taÊ, øe dla zakresÛw unipolarnych
dane s¹ zapisywane/odczytywane
w†naturalnym kodzie binarnym
(NKB), a†dla zakresÛw bipolar-
nych w†kodzie uzupe³nieÒ do
dwÛch (U2). Drugi port jest re-
jestrem steruj¹cym prac¹ karty.
Podczas odczytu tego portu jedy-
nie bit pi¹ty jest istotny. Jeøeli
jest on rÛwny ì0î, to przetwornik
zakoÒczy³ przetwarza-
nie i†moøna odczytaÊ
wynik pomiaru z†por-
tu danych. Podczas za-
pisu do rejestru steru-
j¹cego s¹ wykorzysta-

ne tylko bity B2, B3, B4 i†B5.
Pierwsze dwa ustawiaj¹ wzmoc-
nienie wzmacniacza wyjúciowego
zgodnie z†tabel¹ 2, natomiast B4
i†B5 ustawiaj¹ zakresy przetwarza-
nia zgodnie z†tabel¹ 1. Znaczenie
tych bitÛw by³o przedstawione
w†pierwszej czÍúci artyku³u. Na
listingu 1 zosta³a przedstawiona
procedura reaguj¹ca na zmianÍ
przycisku typu RadioButton
w†grupie przyciskÛw o†nazwie Ra-
dioGroupWzmocnienie. Pod na-
zw¹ Kbyte jest ukryty rejestr
kontrolny. Procedura zosta³a
skompilowana przy pomocy kom-
pilatora Delphi firmy Borland,
a†jej efektem jest zmiana wartoúci
wzmocnienia wzmacniacza wy-
júciowego. Analogiczn¹ procedurÍ
moøna napisaÊ do obs³ugi zdarze-
nia zmiany zakresu przetwarza-
nia.
OprÛcz dwÛch wymienionych

portÛw, do pracy karty jest nie-
zbÍdne zarezerwowanie portu
o†adresie 31Dh. Port ten jest wy-
korzystywany przy odczycie war-
toúci zmierzonej z†przetwornika.
Przed kaødym odczytaniem war-

Rys. 10. Wygląd ekranu programu testowego 444_TEST −
zakładka przetwornika CA.

Rys. 11. Wygląd ekranu programu testowego 444_TEST −
zakładka przetwornika AC.

Listing 1.

procedure ZmianaWzmocnienia;
begin

case RadioGroupWzmocnienie.ItemIndex of
0 : {wzmocnienie 1/1 V }
begin

KByte := KByte and $f3; { 0 na D2 i D3 }
end; { 1/1 V }
1 : {wzmocnienie 1/10 V }
begin

KByte := KByte and $f3; { 0 na D2 i D3 }
KByte := KByte or $0b; { 0 na D2 i 1 na D3 }

end; { 1/10 V }
2 : {wzmocnienie 1/100 V }
begin

KByte := KByte and $f3; { 0 na D2 i D3 }
KByte := KByte or $07; { 1 na D2 i 0 na D3 }

end; { 1/100 V }
end; {case }

asm { wysłanie bajtu kontrolnego }
mov dx,Kport
mov al,Kbyte
out dx,al.

end; { asm }

end; { zmiana wzmocnienia }
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toúci z†przetwornika naleøy doko-
naÊ wpisania dowolnej wartoúci
pod ten adres.

Zapis i†odczyt rejestrÛw
Zapis do portu danych prze-

twornika i†do rejestru steruj¹cego
odbywa siÍ w†standardowy spo-
sÛb. Fragment programu w†asem-
blerze dokonuj¹cego zapisu do
portu jest umieszczony poniøej:

; zapis do portu karty
mov dx,Port
; 31Eh lub 31Fh
mov al,Dana
; dana 8-bitowa
out dx,al.
; zapis do portu
Na listingu 2†zosta³a przedsta-

wiona procedura obs³uguj¹ca zda-
rzenie zmiany pozycji na kompo-
nencie typu ScrollBar. Aby proce-
dura dzia³a³a poprawnie naleøy
ustawiÊ, dla ScrollBar1, wartoúci
w³aúciwoúci Min i†Max odpowied-
nio na 0†i†255. Przy takich za³o-
øeniach przesuniÍcie paska bÍdzie
powodowa³o zmianÍ napiÍcia wy-
júciowego przetwornika CA. Nale-
øy zwrÛciÊ uwagÍ, øe przytoczona
procedura jest uproszczona, gdyø
nie uwzglÍdnia faktu, øe dla na-
piÍÊ bipolarnych bajt danych po-
winien byÊ zapisany w†kodzie U2.

Fragment programu odczytuj¹-
cego wartoúÊ zmierzon¹ z†prze-
twornika moøe wygl¹daÊ nastÍpu-
j¹co:

mov dx,31dh
out dx,al.
; zapis przypadkowej
; wartości do portu 31Dh
mov dx,Port
; 31Eh lub 31Fh
in al,dx
; odczyt portu
mov Dana,al
; dana 8-bitowa
Na listingu 3†zosta³a przedsta-

wiona procedura odczytuj¹ca po-
miar z†przetwornika. ProcedurÍ t¹
moøna uøywaÊ do obs³ugi zdarze-
nia OnTimer (wystÍpuj¹cego co
zadan¹ liczbÍ milisekund) kompo-
nentu Timer lub moøna j¹ wywo-
³ywaÊ po naciúniÍciu przycisku.
WartoúÊ odczytana z†przetwornika
jest zapisywana w†zmiennej Dana.

Program AVT444
Dyskietka do³¹czana do p³ytki

(AVT-444A) i†kitu (AVT-444B) za-
wiera, oprÛcz programu PTEST
i†444_TEST, program o†nazwie
AVT444. Jest to przyk³adowa ap-
likacja umoøliwiaj¹ca wykorzysta-
nia karty przetwornika AC i†CA
jako prostego oscyloskopu z†gene-
ratorem funkcyjnym. Program
AVT444, podobnie jak program
testuj¹cy, ma dwie zak³adki, dziÍ-
ki ktÛrym jest moøliwe prze³¹cza-
nie pomiÍdzy oscyloskopem a†ge-
neratorem.
Na rys. 12 pokazano wygl¹d

okna oscyloskopu (przetwornik
AC). W†gÛrnej czÍúci okna jest
wyúwietlany wykres czasowy. Po-
niøej wykresu jest umieszczony

poziomy pasek
przewi j an ia ,
ktÛry umoøli-
wia przegl¹da-
nie zarejestro-
wanego w†pa-
miÍci kompu-
tera lub od-
c z y t a n e g o
z†dysku, wy-
kresu pomia-
rowego. Dolna
czÍúÊ okna za-
wiera przycis-
ki steruj¹ce
prac¹ karty.
Z†lewej strony
s¹ umieszczo-
ne, opisane

wczeúniej, komponenty umoøli-
wiaj¹ce zmianÍ zakresu przetwa-
rzania oraz wzmocnienia. W†cen-
tralnej czÍúci jest umieszczone
rozwijane menu s³uø¹ce do wy-
boru czÍstotliwoúci prÛbkowania.
Do wyboru s¹ nastÍpuj¹ce wartoú-
ci:
- 0,01 Hz;
- 0,02 Hz;
- 0,05 Hz;
- 0,1 Hz;
- 0,2 Hz;
- 0,5 Hz;
- 1†Hz;
- 2†Hz;
- 5†Hz;
- 10 Hz;
- 20 Hz;
- 50 Hz;
- 100 Hz;
- 200 Hz;
- 500 Hz;
- 1†kHz;
- 2†kHz;
- 5†kHz;
- 10 kHz;
- 20 kHz;
- 50 kHz;
- 100 kHz.
Z†prawej strony znajduje siÍ

przyciski: OtwÛrz, Start/Stop, Za-
pisz, Drukuj, Koniec. Po wciúniÍ-
ciu przycisku OtwÛrz jest moøli-
we wczytanie z†dysku pliku z†da-
nymi pomiarowymi. Dane te moø-
na przegl¹daÊ lub drukowaÊ (przy-
cisk Drukuj). Przycisk Zapisz
umoøliwia zapisanie danych zare-
jestrowanych przez przetwornik
na dysk. Przycisk Start/Stop
umoøliwia w³¹czenie/wy³¹czenie
rejestrowania danych. Dane te
moøna pÛüniej przegl¹daÊ (pos³u-
guj¹c siÍ poziomym paskiem prze-
wijania), nagraÊ na dysk, lub
wydrukowaÊ. Po naciúniÍciu przy-
cisku Koniec praca programu zo-
staje zakoÒczona.
Na rys. 13 pokazano wygl¹d

okna generatora (przetwornik CA).
W†gÛrnej czÍúci okna jest wy-
úwietlany wykres czasowy, poka-

Listing 2.

procedure ScrollBar1Change;
begin

Dana := ScrollBar1.Position;

asm
mov dx,DPort
mov al,Dana
out dx,al

end; { asm }

end; { zmiana napięcia na wyjściu CA }

Listing 3.

procedure TimerTick;
begin

asm
mov dx,$31d
out dx,al
mov dx,DPort
in al,dx
mov Dana,al

end;

end; { Timer tick }
Rys. 12. Wygląd ekranu przykładowego programu
AVT444 − zakładka przetwornika AC.
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zuj¹cy przebieg, generowany przez
kartÍ przetwornika. Dolna czÍúÊ
okna zawiera elementy umoøli-
wiaj¹ce sterowanie prac¹ karty.
Z†lewej strony s¹ umieszczone
cztery przyciski, ktÛrymi moøna
wybraÊ rodzaj sygna³u na wyjúciu
przetwornika. Do wyboru mamy:
- napiÍcie sta³e;
- przebieg prostok¹tny;
- przebieg sinusoidalny;
- przebieg wg wzorca wczytanego
z†pliku.
Po wybraniu pierwszego przy-

cisku na wyjúciu przetwornika
pojawia siÍ napiÍcie sta³e o†war-
toúci regulowanej pionowym pas-
kiem przewijania z†centralnej
czÍúci okna. Przebiegi: prostok¹t-
ny i†sinusoidalny, nie wymagaj¹
omÛwienia. Ciekaw¹ w³aúciwoúci¹
programu jest czwarta moøliwoúÊ,
czyli generowanie sygna³u zgod-
nie z†wzorcem uøytkownika. Wzo-
rzec ten jest wczytywany po
naciúniÍciu przycisku OtwÛrz, zna-
jduj¹cego siÍ z†prawej strony. Plik
taki moøna stworzyÊ za pomoc¹
dowolnego edytora tekstu. Plik
tego typu musi spe³niaÊ nastÍpu-
j¹ce warunki:
- maksymalna d³ugoúÊ pliku z
danymi: 5000 bajtÛw;

- dane musz¹ byÊ zapisane w
formacie heksadecymalnym;

- w kaødym wierszu moøe byÊ
podana tylko jedna wartoúÊ.
Po wczytaniu pliku z danymi,

program sprawdza czy jest

m o ø l i w e
wygenerowanie
p r z e b i e g u
o p i s a n e g o
d a n ym i  z
p l i k u we j -
úciowego przy
zadanej czÍs-
t o t l i w o ú c i .
J e ø e l i  n i e
bÍdzie to moø-
liwe, zostanie
wyúwiet lony
odpow i e dn i
komunikat, w
ktÛrym bÍdzie
p o d a n a
maksyma lna
czÍstotliwoúÊ,
z jak¹ zadany przebieg moøna
generowaÊ.
W†centralnej czÍúci, oprÛcz

wspomnianego juø paska do usta-
wiania napiÍcia sta³ego, znajduje
siÍ grupa przyciskÛw typu Radio-
Button umoøliwiaj¹ca zmianÍ za-
kresu przetwarzania. W†centralnej
czÍúci jest umieszczone rozwijane
menu s³uø¹ce do wyboru czÍstot-
liwoúci prÛbkowania (wartoúci
czÍstotliwoúci prÛbkowania s¹ ta-
kie same, jak dla przetwornika
AC). Z†prawej strony znajduj¹ siÍ
przyciski o†znaczeniu analogicz-
nym, jak dla przetwornika AC.

Podane wyøej informacje s¹
wystarczaj¹ce, aby samodzielnie
stworzyÊ oprogramowanie do kar-

Rys. 12. Wygląd ekranu przykładowego programu
AVT444 − zakładka przetwornika CA.

ty. Przy tak bogatych moøliwoú-
ciach, jakie posiada omawiana
karta, moøe ona znaleüÊ zastoso-
wanie w†nieskoÒczonej liczbie ap-
likacji. Przyk³adem moøe byÊ sys-
tem nadzoruj¹cy jakiú proces,
ktÛry monitoruje sygna³ wejúcio-
wy (przetwornik AC) i†po prze-
kroczeniu pewnej wartoúci gene-
ruje sygna³ alarmowy (przetwor-
nik CA). Karta moøe rÛwnieø
pracowaÊ jako oscyloskop dla
czÍstotliwoúci akustycznych, lub
jako ürÛd³o sygna³u zegarowego.
Przy konstruowaniu przystawek
wykonawczych naleøy pamiÍtaÊ,
øe uk³ad OPA633 (US4) nie jest
zabezpieczony przed przeci¹øe-
niem.
Paweł Zbysiński


