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Pojęcie zakresu dynamicznego

 LSB – Least Significant Bit – najmniej znaczący bit

 FS – Full Scale – pełny zakres

 Zakres dynamiczny poziomu sygnału jest to stosunek 
maksymalnej wartości (FS) do najmniejszej wartości 
reprezentowanej w układzie (LSB), wyraża się go 
najczęściej w skali logarytmicznej w dB:

                                 ZD=20*log10(2N)

 W praktyce stosowane są także inne zapisy:

 ppm – parts per million – milionowa część zakresu
 % – wartość względna wyrażona w procentach



  

Zakresy dynamiczne reprezentacji liczbowych

Ilość bitów
N 2N

Rozdzielczość
100/2N

%

Zakres 
dynamiczny

dB

8 256 0.39 48.16

16 65 536 0.0015 96.33

32 4 294 967 296 0,000 000 023 192.66

64 18 446 744 073 709 551 616 5.42e-18 385.32



  



  

Twierdzenie Shannona-Kotielnikowa

 Ciągły sygnał o widmie ograniczonym do przedziału [-ws, 
ws] można jednoznacznie odtworzyć na podstawie jego 
wartości chwilowych, gdy częstotliwość próbkowania w0 
jest większa niż 2ws.

 



  

Twierdzenie Shannona-Kotielnikowa



  

Błędy przetworników A/C

 Błąd wzmocnienia i przesunięcia stanowi różnicę 
pomiędzy kodem na wyjściu rzeczywistego i idealnego 
przetwornika po przyłożeniu do różnicowego wejścia 
napięcia wynoszącego 0V. Błąd wzmocnienia odpowiada 
różnicy nachylenia pomiędzy prostą reprezentującą 
rzeczywistą krzywą przetwarzania i prostą reprezentującą 
idealną charakterystykę przetwarzania.

 Błąd wzmocnienia i przesunięcia są zazwyczaj 
dominującymi źródłami błędów  przetworników A/C.

 Nieliniowość całkowa (INL) reprezentuje różnicę pomiędzy 
kodem na wyjściu badanego przetwornika i kodem, jaki 
pojawiłby się na wyjściu idealnego przetwornika przy 
skorygowanych błędach przesunięcia i wzmocnienia. 
Typowo INL mierzy sie w miejscu maksymalnego 
odchylenia charakterystyki idealnej od rzeczywistej.



  

Błędy przetworników A/C

 Nieliniowość różnicowa (DNL) odnosi się do różnicy 
długości kodu rzeczywistego do długości kodu idealnego, 
wynoszącej 1LSB. Może przyjmować ona wartości 
dodatnie i ujemne. W skrajnym przypadku może 
powodować całkowity brak niektórych kodów na wyjściu 
przetwornika i utratę monotoniczności przetwarzania.

 Błąd względny (total error) największa różnica pomiędzy 
wartością analogową, a wartością po przetworzeniu na 
postać cyfrową. Obejmuje wszystkie błędy przetwornika.

 Szum to przypadkowa, zmienna w czasie wariancja kodu 
wyjściowego niezależna od błędów wzmocnienia, 
przesunięcia i nieliniowości. Występuje zawsze, nawet po 
całkowitym wyeliminowaniu pozostałych źródeł błędów.

 Dryft to przesunięcie kodu wyjściowego w funkcji czasu i 
temperatury dla danego napięcia wejściowego.



  
 



  
 



  

 



  
 



  

Advantech PCI-1718



  

Advantech PCI-1718



  

Advantech PCI-1718



  

Advantech PCI-1718



  

Advantech PCI-1718



  

Advantech PCI-1718



  

Advantech PCI-1718

 Single-ended input



  

Advantech PCI-1718

 Analog output



  

Advantech PCI-1718



  

Advantech - struktura oprogramowania



  

Advantech - programowanie

 Metody programowania

 DLL Driver
 Advantech ActiveDAQ
 Advantech GeniDAQ
 Register-level Programming
 LabVIEW Driver



  

Programowa obsługa wejść analogowych



  

Programowa obsługa wejść analogowych

#include <stdio.h>
#include <DOS.h>
#define AD_NO 4096; // Number of Samples
int base_addr;
void main(void)
{
int ad_lb,ad_hb; //Declaration
int i;
int eoc;
/****** Access your base address ******/
//Add your code here
/*******************************************/
outportb(base_addr+0x02,0x00); //Set Channel 0
outportb(base_addr+0x01,0x00); //Set A/D range
outportb(base_addr+0x02,0x11); //Set Channel 1
outportb(base_addr+0x01,0x01); //Set A/D range
outportb(base_addr+0x02,0x10); //Scan Channel 0-1
outportb(base_addr+0x09,0x00);
while(i<AD_NO){
    outportb(base_addr+0x00,0); //Software Trigger
    do {eoc=inportb(base_addr+0x08);
       eoc=eoc&0x01;} //Get EOC
    while(eoc!=0);    //Check EOC
    ad_lb=inportb(base_addr+0x00);// A/D LowByte
    ad_hb=inportb(base_addr+0x01);// A/D HighByte
    i++;
    }
}



  

Obsługa wejść analogowych z przerwaniami



  

Obsługa wejść analogowych z przerwaniami

#include <stdio.h>
#include <DOS.h>
void interrupt isr(void);
#define AD_NO 4096; //Number of Samples
int iflag;
int base_addr;
void main(void)
{
int ad_lb,ad_hb; //Declaration
int i=1;
/****** Access your base address ******/
Add you code here
/*******************************************/
outportb(base_addr+9,0x00); //Set Software Trigger and Disable INT.
outportb(base_addr+2,0x00); //Mux Scan Channel Control
outportb(base_addr+1,0x00); //A/D Range Control
/***** Set Pacer *****/
outportb(base_addr+0x0f,0x7E); //Pacer=1M/clk1/clk2
outportb(base_addr+0x0d,0x0A); //clk1
outportb(base_addr+0x0d,0x00); //10=0x0A ; 100=0x64 ;
1000=0x3E8
outportb(base_addr+0x0f,0xBE);
outportb(base_addr+0x0e,0x0A); //clk2
outportb(base_addr+0x0e,0x00);
/***** Pacer=1M/10/10=10k ******/



  

Obsługa wejść analogowych z przerwaniami

/***** Set ISR *****/
Add you code here
/********************/
/***** Set Interrupt *****/
Add you code here
/********************/
outportb(base_addr+8,0); //Clear Interrupt
outportb(base_addr+9,0xf3); //Set Pacer Trigger and Enable INT
/***** Ready for Data Acquisition *****/
while(i<AD_NO)
{
while(iflag==0) {;}//Wait for Interrupt
ad_lb=inportb(base_addr+0); //Get A/D LowByte
ad_hb=inprrtb(base_addr+1);//Get A/D HighByte
i++
}
/***** END *****/
}



  

Obsługa wejść analogowych z przerwaniami

void interrupt isr(void)
{
disable();
/***** Add code on here *****/
iflag = 1; //Interrupt Flag
outportb(base_addr+0x08,0);// Clear Interrupt
/****************************/
outportb(0x20,0x20);
outportb(0xA0,0x20);
enable();
}



  

Advantech – API DLL

 Podział funkcji API z bibliotek DLL

 Analog Iutput Function Group
 Analog Output Function Group
 Digital Input/Output Function Group
 Counter Function Group
 Temperature Measurement Function Group
 Alarm Function Group
 Port Function Group
 Communication Function Group
 Event Function Group
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