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Przetwornik A/C do PC firmy ASA

Karty przetwornikÛw A/C s¹ podstawowy-
mi elementami zaawansowanych systemÛw po-
miarowych. Karta ASA-AD8 jest urz¹dzeniem,
ktÛrego parametry pozwalaj¹ zaliczyÊ do gru-
py precyzyjnych. RozdzielczoúÊ przetwornika
wykorzystanego przez konstruktorÛw karty
(ICL7109) wynosi 12 bitÛw plus bit sygnali-
zuj¹cy polaryzacjÍ sygna³u mierzonego.
Na wejúciu przetwornika zastosowano po-

dwÛjny, 8-kana³owy multiplekser analogowy,
dziÍki ktÛremu moøna úledziÊ sygna³y rÛø-
nicowe lub asymetryczne. Na wejúciach mul-
tiplekserÛw zastosowano proste filtry dolno-
przepustowe. Mierzone napiÍcia powinny
mieúciÊ siÍ w†przedziale ±2,5V. Z³¹cze we-
júciowe przetwornika A/C wyprowadzono na
wspornik mocuj¹cy kartÍ do obudowy, dziÍki
czemu jest ono zawsze dostÍpne dla uøytkow-
nika. Obok z³¹cza umieszczono diodÍ LED,
ktÛra sygnalizuje stan przetwornika (goto-
woúÊ/przetwarzanie).
Przetwornik moøna obs³ugiwaÊ na dwa spo-

soby:
- poprzez programowe úledzenie stanu goto-
woúci uk³adu ICL7109 (ang. pooling),

- przy pomocy przerwaÒ sprzÍtowych IRQ.
Aby u³atwiÊ dobÛr przerwania do konfigu-

racji komputera zastosowano 10-pozycyjny
jumper. Dla uøytkownika dostÍpne s¹ wszys-
tkie przerwania wyprowadzone na 16-bitow¹
szynÍ ISA.
CzÍsto podczas konstruowania systemu po-

miarowego okazuje siÍ, øe niezbÍdne s¹ do-
datkowe sygna³y steruj¹ce. Z†tego teø powodu
karta jest wyposaøona w†16-liniowe wyjúcie
oraz wejúcie cyfrowe, ktÛre mog¹ byÊ pro-
gramowane i†odczytywane przez uøytkowni-
ka poprzez szynÍ komputera. Z³¹cza umoø-
liwiaj¹ce wyprowadzenie kabli wejúÊ i†wyjúÊ
cyfrowych znajduj¹ siÍ w†tylnej czÍúci karty,
co powoduje, øe do³¹czenie lub od³¹czenia
kabli wymaga kaødorazowo zdjÍcia obudowy
komputera. Na tych z³¹czach dostÍpne s¹ dwa
napiÍcia zasilaj¹ce (+5 i†+12V). Kaøda z†linii
zabezpieczona jest bezpiecznikiem topiko-
wym, ktÛrego spalenie sygnalizowane jest
zgaúniÍciem jednej z†diod LED.
KartÍ zaprojektowano jako urz¹dzenie 16-

bitowe, przystosowane do montowania
w†ìd³ugimî z³¹czu ISA. Po zainstalowaniu
karta zajmuje osiem kolejnych adresÛw
w†przestrzeni I/O, pocz¹wszy od 200h, aø do
3F8h. Adres bazowy moøna wybraÊ przy po-
mocy DIP-switcha.
Wraz z†kart¹ producent dostarcza dyskiet-

kÍ z†oprogramowaniem steruj¹cym jej prac¹,

w†wersji dla DOS. Program tad8.exe umoø-
liwia dok³adne przetestowanie pracy karty,
moøna je takøe wykorzystaÊ do prostej ana-
lizy mierzonych sygna³Ûw. Znacznie wiÍksze
moøliwoúci ma program daak_d1.exe, ktÛry
pozwala na bardzo elastyczne konfigurowanie
nastaw uøytkownika (m.in. nadawanie nazw
i†jednostek mierzonym sygna³om). Przydat-
noúÊ tego programu zwiÍksza fakt, øe moø-
liwa jest graficzna analiza i†úledzenie zmian
sygna³Ûw na wejúciach analogowych i†cyfro-
wych. Charakterystyki realizowanych pomia-
rÛw moøna samodzielnie definiowaÊ, dziÍki
czemu moøliwe jest zast¹pienie doúÊ kosztow-
nych, sprzÍtowych uk³adÛw linearyzuj¹cych
czujniki nieliniowe, prost¹ operacj¹ progra-
mow¹. Wersja daak_d1.exe dostarcza w†zesta-
wie wraz z†kart¹ ma drobne ograniczenia
(brak moøliwoúci archiwizowania danych,
wspÛ³praca tylko z†kart¹ ASA-AD8), ktÛre nie
s¹ przeszkod¹ w†zg³Íbianiu moøliwoúci pro-
gramu.
Bardzo istotnym uzupe³nieniem zawartoúci

dyskietki s¹ procedury i†ürÛd³owe wersje
przyk³adowych programÛw, ktÛre uøytkow-
nik moøe wykorzystaÊ podczas pisania oprog-
ramowania dla w³asnej aplikacji. Procedury
obs³ugi przygotowano w†jÍzyku C†oraz Pas-
cal, zamieszczono takøe prosty przyk³ad ob-
s³ugi karty w†jÍzyku Basic.
Na koniec warto krÛtko wspomnieÊ o†in-

strukcji, ktÛra zaskakuje uøytkownika swoj¹
przejrzystoúci¹ i†kompetencj¹. Jest to napraw-
dÍ rzadkie zjawisko na naszym rynku! Autor
instrukcji prowadzi nas po tajnikach instalacji
i†konfiguracji ìza rÍkÍî, dziÍki czemu poz-
nanie moøliwoúci i†wymagaÒ karty zajmuje
niewiele czasu. SzczegÛ³owo opisane zosta³y
funkcje wszystkich z³¹cz i†rejestrÛw karty.
Bardzo przejrzysta instrukcja u³atwi zastoso-
wanie udostÍpnionych procedur we w³asnych
programach uøytkownika. Nieco miejsca po-
úwiÍcono takøe na omÛwienie zasad tworze-
nia w³asnych filtrÛw i†dzielnikÛw napiÍcio-
wych, ktÛre mog¹ byÊ potrzebne w†specyficz-
nych aplikacjach karty. S³owem, jest to en-
cyklopedia wiedzy na temat prezentowanego
urz¹dzenia, co trzeba potraktowaÊ jako zachÍ-
tÍ do korzystania z†niego.
Andrzej Ross

Urz¹dzenie prezentowane w†artykule udo-
stÍpni³a redakcji firma ASA.

Na zdjÍciu jest pokazane oprogramowanie,
ktÛre opiszemy w EP8/98.

Po raz pierwszy na ³amach
EP prezentujemy specjalizowan¹

kartÍ przetwornikow¹,
przeznaczon¹ do stosowania
w†profesjonalnych systemach

pomiarowych. Moøliwoúci
urz¹dzenia powiÍksza proste

w†obs³udze, a†przy tym bardzo
funkcjonalne oprogramowanie

steruj¹ce oraz procedury
obs³ugi, ktÛre zosta³y zapisane

w†kilku, najbardziej
popularnych jÍzykach

programowania.

W skład zestawu ASA−AD8 wchodzą:
✓ karta przetwornika,
✓ moduł ASA−MST20 (umożliwia dołączenie łatwe

przewodów pomiarowych oraz zainstalowanie
zaprojektowanego przez użytkownika filtru lub
dzielnika napięcia),

✓ program sterujący (wersja dla DOS) oraz gotowe
procedury obsługi karty na dyskietce 3,5",

✓ kabel ze złączami, do połączenia karty z modułem
ASA−MST20,

✓ instrukcja po polsku.

Podstawowe parametry i cechy
charakterystyczne karty ASA−AD8:
✗ 12−bitowy (+ bit znaku) przetwornik A/C z 8−

kanałowym, różnicowym multiplekserem na
wejściu,

✗ czas przetwarzania przetwornika ok. 100ms,
✗ zakres mierzonych napięć wejściowych ±2,5V,
✗ błąd pomiaru ±2LSB,
✗ możliwość sekwencyjnego lub programowanego

przeglądania kanałów,
✗ programowa lub wykorzystująca przerwania

obsługa przetwornika,
✗ 16−bitowe wyjście cyfrowe, o dużej obciążalności

prądowej,
✗ 16−bitowe wejście cyfrowe TTL,
✗ wyprowadzone na zewnątrz linie zasilania +5

i +12V,
✗ karta przystosowana do pracy w 16−bitowym slocie

ISA,
✗ projektanci karty wykonali ją zgodnie z zaleceniami

standardów przemysłowych, dzięki czemu może
ona współpracować z niemal dowolnym
oprogramowaniem pomiarowym oraz wieloma
interfejsami innych producentów.


