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Obsługa przetwornika A/C AVT−1085
pod Linuksem
Projekt
W†artykule
przedstawiamy sposÛb
obs³ugi przetwornika
AVT1085 ìpod opiek¹î
systemu Linux.

W†praktyce laboratoryjnej
czÍsto zachodzi koniecznoúÊ
pomiaru wielkoúci fizycznych
oraz pozyskiwania danych
w†celu dalszego ich przetwarzania za pomoc¹ komputera.
Niemal wszystkie wielkoúci w†otaczaj¹cym nas
úwiecie przyjmuj¹ wartoúci ci¹g³e, a†nie
kwantowane, natomiast komputer jest
urz¹dzeniem cyfrowym
i†oczekuje
danych
w†systemie binarnym.
Zadaniem przetwornika analogowo-cyfrowego
(A/C) jest zamiana sygna³u
analogowego na sygna³ cyfrowy. Sygna³ taki moøe juø
byÊ poddany analizie komputerowej. Uk³ady pomiarowe tego typu mog¹ byÊ uøywane do
pomiaru wielkoúci fizycznych
i†fizykochemicznych, takich
jak napiÍcie, natÍøenie pr¹du,
opÛr, temperatura, ciúnienie,
natÍøenie úwiat³a, natÍøenie
düwiÍku, pH i†wiele innych.
MoøliwoúÊ wspÛ³pracy przetwornika z†urz¹dzeniami przetwarzaj¹cymi te wielkoúci na
sygna³ elektryczny, tj. termistorami, fotorezystorami elektrodami, itp. czyni¹ przetworniki A/C urz¹dzeniami bardzo
przydatnymi w†laboratorium.
Jeszcze do niedawna zbudowanie przetwornika A/C
w†domowych warunkach by³o
zadaniem przekraczaj¹cym
umiejÍtnoúci przeciÍtnego
elektronika-amatora, nie wspominaj¹c o†niezbÍdnym wyposaøeniu i†kosztach. Obecnie
jest to znacznie ³atwiejsze
i†nie wymaga znacznych nak³adÛw finansowych. Uk³ady
scalone realizuj¹ce funkcjÍ

przetwornika A/C s¹ szeroko
dostÍpne na rynku i†stosunkowo tanie. NiektÛre firmy oferuj¹ gotowe zestawy do samodzielnego montaøu, ktÛrych
cena nie przekracza kilkudziesiÍciu z³otych. Istniej¹ nawet
miniaturowe rozwi¹zania,
w†ktÛrych ca³y uk³ad elektroniczny mieúci siÍ w†standardowej wtyczce z³¹cza portu
rÛwnoleg³ego. Przyk³adem takiego rozwi¹zania jest zestaw
AVT1085 opisany w†EP8/96.

AVT1085 i†Linux
W†niniejszym artykule
przedstawiony jest program
s³uø¹cy do obs³ugi przetwornika A/C zbudowanego z†wykorzystaniem tego zestawu.
Program pracuje pod kontrol¹
systemu Linux. Wymagania
sprzÍtowe s¹ minimalne, moøna z†powodzeniem pracowaÊ
na komputerze osobistym
z†procesorem 80486. Przedstawione rozwi¹zanie po wprowadzeniu niewielkich modyfikacji daje siÍ przystosowaÊ
do pomiaru rÛønych wielkoúci fizycznych i†fizykochemicznych. Do testowania programu wykorzysta³em dzielnik napiÍcia zbudowany z†fotorezystora i†rezystora 1MΩ.
Pomimo szeregowej transmisji danych z†przetwornika
do komputera, do obs³ugi
uk³adu zastosowano port rÛwnoleg³y. Ma to swoje uzasadnienie, np. umoøliwia wykonanie przetwornika wielokana³owego lub ukrycie ca³ego
uk³adu
elektronicznego
w†standardowej wtyczce z³¹cza Centronics (DB-25).

Uk³ad elektroniczny
Przetwornik oparty jest na
uk³adzie ADC0831 firmy National Semiconductor. Oto
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niektÛre z†parametrÛw tego
uk³adu:
RozdzielczoúÊ:
8†bitÛw
B³¹d:
±1 LSB
NapiÍcie zasilania:
5†VDC
Moc:
15 mW
CzÍstotliwoúÊ
zegara:
10...400 kHz
Temperatura pracy: 0...70 oC
Na rys. 1 pokazano przebiegi czasowe charakterystyczne dla pracy uk³adu.
Uk³ad wymaga taktuj¹cego
przebiegu prostok¹tnego podawanego na wyprowadzenie
7 (CLK). Mierzone napiÍcie
pod³¹czone jest do wyprowadzenia 2. Po aktywacji niskim
sygna³em logicznym podanym
na wyprowadzenie 1 (/CS),
pocz¹wszy od drugiego opadaj¹cego zbocza sygna³u taktuj¹cego, na wyjúciu (wyprowadzenie 6) pojawiaj¹ siÍ kolejne bity mierzonej wielkoúci, od najstarszego (MSB) do
najm³odszego (LSB).
Na wyprowadzenie V REF
uk³adu podaje siÍ stabilizowane napiÍcie 5V. WartoúÊ tego napiÍcia ma istotny wp³yw
na dok³adnoúÊ pomiarÛw.
Wejúcie uk³adu naleøy zabezpieczyÊ przed przekroczeniem
dopuszczalnego zakresu napiÍÊ za pomoc¹ rezystorÛw
i†krzemowych diod impulsowych, zgodnie z†opisem w†EP
8/96. Pojawienie siÍ na wejúciu napiÍcia wyøszego lub
niøszego od V cc o†ok. 0,7
V†powoduje wejúcie odpowiedniej diody w†stan przewodzenia i†w†rezultacie ogra-
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niczenie poziomu napiÍcia
wejúciowego.
Aby umoøliwiÊ wykrycie
obecnoúci wtyczki z†przetwornikiem,
wyprowadzenie
8†portu rÛwnoleg³ego (odpowiadaj¹ce bitowi D6) po³¹czone jest z†wyprowadzeniem 12
(S5+) wewn¹trz wtyczki. Sygna³ wyjúciowy przetwornika
pojawia siÍ na wyprowadzeniu 10 (S6+). Rozk³ad wyprowadzeÒ z³¹cza Centronics
przedstawiony jest na rys. 2.

Program do obs³ugi
przetwornika
Program napisany w†jÍzyku C przedstawiono na list. 1.
Ze wzglÍdu na pewne ograniczenia kompilatorÛw znajduj¹cych siÍ w†dystrybucjach
systemu Linux, naleøy go
skompilowaÊ z†odpowiedni¹
optymalizacj¹:
gcc -O2 adc0831.c -o
adc0831
Po uruchomieniu programu nastÍpuje jednoczesne zainicjowanie uk³adu ADC0831
poprzez wyzerowanie bitu D0
i†doprowadzenie niskiego poziomu logicznego na wyprowadzenie /CS (w praktyce zerowany jest ca³y bajt) oraz
sprawdzenie obecnoúci wtyczki w†gnieüdzie. Ze wzglÍdu
na opisane powyøej po³¹czenie odpowiednich wyprowadzeÒ wewn¹trz wtyczki,
w†przypadku jej obecnoúci bit
S5+ powinien mieÊ wartoúÊ
tak¹, jak bit D6 (logiczne ze-
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ro). Ca³y bajt stanu odczytany
z†portu poddawany jest wiÍc
operacji iloczynu logicznego
z†wartoúci¹ 25. Jeøeli iloczyn
ten ma wartoúÊ logicznej jedynki, to oznacza to brak
wtyczki i†nastÍpuje wyprowadzenie odpowiedniego komunikatu na ekran oraz wyjúcie
z†programu.
W†przeciwnym razie jego
dzia³anie jest kontynuowane.
PÍtla for zapewnia generowanie przebiegu taktuj¹cego poprzez naprzemienne ustawianie i†zerowanie bitu D1. Za
kaødym razem odczytywana
jest wartoúÊ ca³ego bajtu portu stanu i†sprawdzana wartoúÊ
bitu S6+. Jeøeli ma on wartoúÊ 1, realizowana jest operacja alternatywy bitowej
zmiennej res i†bajtu o†wartoúci 1†oraz przesuniÍcie bitowe
w†lewo. Dla najm³odszego bitu ostatnia z†operacji nie jest
juø wykonywana; w†tym momencie zmienna res ma wartoúÊ z†zakresu od 0 do 255
odpowiadaj¹c¹ poziomowi
mierzonego napiÍcia. Przetwornik zostaje zdezaktywowany, a†wartoúÊ ta wyprowadzana na ekran.

List. 1
#include <stdio.h>
#include <asm/io.h>
#define BASEPORT 0x378
main()
{
int i,res;
res=0;
if (ioperm(BASEPORT, 3, 1))
{
perror(“ioperm”);
exit(1);
}
outb(0, BASEPORT);
if (inb(BASEPORT+1)&32)
{
printf(“%s\n”, “No converter...”);
closeport();
exit(2);
}
for (i=8; i>-1; -i)
{
usleep(100);
outb(2, BASEPORT);
usleep(100);
outb(0, BASEPORT);
if (i<8)
{
if (inb(BASEPORT+1)&64)
res=res|1;
if (i>0)
res=res<<1;
}
}
outb(1, BASEPORT);
closeport();
printf(“%d\n”, res);
}
closeport()
{
if (ioperm(BASEPORT, 3, 0))
{
perror(“ioperm”);
exit(1);
}
}

Rozbudowa programu
Przedstawiony program
moøe byÊ ³atwo rozszerzony
i†zmodyfikowany. Przyk³adowo, charakterystyka wielu
urz¹dzeÒ przetwarzaj¹cych
wielkoúci fizyczne na napiÍcie jest nieliniowa. W†takiej

sytuacji naleøy odpowiednio
zinterpretowaÊ i†przeliczyÊ
wynik dzia³ania programu.
Ponadto, w†systemie Linux
program ten moøe byÊ okresowo uruchamiany przez demona cron, co moøna wyko-

rzystaÊ np. w†ci¹g³ym monitoringu temperatury reaktora.
Wynik moøe byÊ umieszczany
na stronie internetowej lub
wysy³any na telefon komÛrkowy w†postaci SMS-a.
Zygmunt Flisak
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