Systemy wbudowane

Kanał automatyki - układy wejść
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Kanał automatyki – układy wejściowe (1)

W kolejnym wykładzie zajmiemy się blokami wejściowymi kanału automatyki.
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Kanał automatyki – układy wejściowe (2)

Na rysunku wyróżniono bloki wejściowe: wejść analogowych i wejść cyfrowych.
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Systemy wbudowane

Blok wejść analogowych
Zadaniem układu jest cykliczne przetwarzanie analogowych
sygnałów wyjściowych z układu pomiarowoprzetwarzającego na sygnały cyfrowe wprowadzane do JC
lub pamięci.
Trudności realizacyjne układów we analogowych są bardzo
duże. Jakość pracy zależy tez w dużej mierze od jakości
czujników i przetworników pomiarowych.
Układy we analogowych dzieli się na:
Niskonapięciowe – do 1V
Wysokonapięciowe – powyżej 1V

Kanał automatyki – układy wejściowe (3)
Rozpoczniemy od bloku wejść analogowych. Zadaniem układu jest cykliczne przetwarzanie analogowych
sygnałów wyjściowych z układu pomiarowo-przetwarzającego na sygnały cyfrowe wprowadzane do JC lub
pamięci.
Podobnie jak w przypadku układów wyjść analogowych tak i tutaj występuje konieczność zmiany charakteru
sygnału z analogowego na cyfrowy. Szczególne znaczenie tego bloku zauważyć można w przypadku
wykorzystania komputera w układach regulacji wielkości analogowych. Jakość regulacji zależy od jakości
czujników i przetworników pomiarowych oraz jakości transmisji realizowane przez układ wejść analogowych.
Zwykle układy we analogowych dzieli się na:


niskonapięciowe – do 1V,



wysokonapięciowe – powyżej 1V.

Konstrukcyjnie układy wejść analogowych zawierają kilka torów pomiarowych ze wstępną obróbka
sygnału, który dalej wprowadzany jest poprzez multiplekser analogowy do układu przetwarzania
analogowo- cyfrowego.
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Systemy wbudowane

Struktura bloku wejść analogowych
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Do komputera
sterującego

Układ sterujący

1 – wzmacniacz niskonapięciowy
2 – wzmacniacz próbkująco-zapamiętujący
Kanał automatyki – układy wejściowe (4)

Struktura bloku wejść analogowych została przedstawiona na rysunku. Każda mierzona wielkość fizyczna
przetwarzana jest w układzie czujnik-przetwornik- modyfikator sygnałów w celu uzyskania standardowego
sygnału elektrycznego. Zadaniem czujnika jest zamiana mierzonej wielkości fizycznej na inną wielkość
fizyczną, łatwą do przetworzenia. Rola przetwornika polega na uzyskaniu sygnału elektrycznego i
jednoznacznym uzależnieniu tego sygnału od sygnału uzyskanego z czujnika pomiarowego. W niektórych
rozwiązaniach czujników uzyskuje się na wyjściu sygnał elektryczny bez konieczności dodatkowego
przetwarzania. Przykładem takiego elementu pomiarowego, który łączy w sobie cechy czujnika i przetwornika
jest termoelement (zwany często termoparą) bardzo popularny czujnik do pomiaru temperatury. Pracuje on
na zasadzie ogniwa termoelektrycznego i uzyskany sygnał napięciowy na wyjściu jest rzędu 1 mV. W
nowoczesnych rozwiązaniach spotyka się przetworniki o bardzo rozbudowanych funkcjach, nierzadko
zawierające wbudowane mikrokontrolery. Szerzej do tego tematu powrócimy przy okazji zastosowań
systemów wbudowanych. Trzeci element toru pomiarowego – modyfikator sygnałów realizuje funkcje związane
z wytworzeniem użytecznego sygnału dopasowanego do standardu pozostałej części bloku wejść
analogowych oraz dokonuje filtracji.
Podstawowe zadania realizowane przez elementy składowe bloku wejść analogowych:


modyfikatory sygnałów – zmniejszają amplitudę i dokonują filtracji,

multipleksery sygnałów analogowych – wprowadzają kolejno na przeciąg określonego czasu
sygnały na wejście wzmacniacza





wzmacniacz sygnałów niskonapięciowych (stosowany w przypadku niskich sygnałów z czujników)



wzmacniacz próbkująco-zapamiętujący
- zapamiętuje wartość chwilowa sygnału na czas potrzebny do przetworzenia tej wielkości
- dopasowuje rezystancję źródła do małej rezystancji

wejściowej przetwornika A/C

przetwornik A/C – generuje sygnał cyfrowy reprezentujący napięcie (prąd) wyjściowe wzmacniacza
próbkująco-zapamiętującego



Zwykle bloki te konstruuje się je w formie modułów (32 do 256 wejściowych).
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Systemy wbudowane

Multipleksery
Stosuje się przełączniki analogowe, stykowe (bardzo
rzadko) lub półprzewodnikowe.
•

Parametry multiplekserów:

•

zakres przenoszonych napięć (dół – szumy; góra – do
10V)

•

tolerancja dla wspólnych napięć (normalna praca przy
równoczesnym podaniu na sąsiednie wejścia wysokich
napięć)
•

podstawowa szybkość próbkowania (liczba punktów
pomiarowych próbkowanych w ciągu 1s)
•

dopuszczalna częstotliwość próbkowania

•

Kanał automatyki – układy wejściowe (5)
Poniżej zostaną scharakteryzowane podstawowe elementy struktury.
Multipleksery są to zespoły przełączników analogowych, łączących w określonej kolejności, na przeciąg
określonego czasu, sygnały wyjściowe modyfikatorów na wejście wspólnego wzmacniacza sygnałów.
Podstawowe wymagania wynikają z konieczności łączenia bez zakłóceń przebiegu sygnału, czyli:


rezystancja przejścia równa zeru w stanie załączonym



konduktancja przejścia równa zeru w stanie wyłączonym



niegenerowanie szumów



nieskończenie mały czas przełączania

Sformułowane wymagania idealnego multipleksera, mogą być spełnione jedynie z pewnym przybliMżeniem.
Wyszczególnione parametry rzeczywistych multiplekserów określają:
•zakres przenoszonych napięć;
Najmniejsza wartość przenoszonego napięcia wynika z poziomu szumów. Multiplekser nie będzie w stanie
przenosić sygnału napięciowego o wartościach mniejszych od wartości sygnału szumu. Natomiast
maksymalna wartość przenoszonego sygnału zwykle wynosi 10V. Niektóre rozwiązania multiplekserów
pozwalały na pracę do 24V.
•tolerancja dla wspólnych napięć;
W czasie pracy układu na wejście multipleksera dołączone są wejścia poszczególnych torów pomiarowych,
zatem na wejściach multipleksera przyłożone są określone wartości napięć. Może się zdarzyć, że na dwa
sąsiadujące ze sobą wejścia podane są wysokie poziomy napięć. Parametr ten określa wartość napięcia jakie
można podać na jedno wejście bez obawy zaburzenia pomiaru na wejściu sąsiednim.
•podstawowa szybkość próbkowania;
Zadaniem multipleksera jest przełączanie poszczególnych torów pomiarowych na wyjście w celu dalszego
przetworzenia sygnału analogowego na sygnał cyfrowy. Przetwornik a/c wymaga określonego czasu na
przetworzenie sygnału, a ważne jest aby ten czas nie był ograniczany przez czas przełączania multipleksera.
Multiplekser daje gwarancję ciągłej poprawnej pracy przy zachowaniu podstawowej szybkości próbkowania.
•dopuszczalna częstotliwość próbkowania;
Niezależnie od podstawowej szybkości próbkowania określa się również większą szybkość próbkowanie, przy
której mamy pewność poprawnej pracy układu, jednakże układ może pracować z taka wysoką częstotliwością
jedynie przez krótki okres czasu.
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Wzmacniacz sygnałów niskonapięciowych
•Parametry wzmacniaczy:
•szerokość pasma przenoszenia (zwykle wymagane od 0 – 30
kHz)
•wrażliwość wzmacniacza i zera wzmacniacza na wpływy
temperatury i upływ czasu (średnio 1 – 10 mV /oC)
•współczynnik tłumienia wspólnych napięć
•tolerancja dla wspólnych napięć
•Typy wzmacniaczy:
•ze względu na sposób wyboru wzmocnienia: o stałym lub
regulowanym współczynniku wzmocnienia
•ze względu na liczbę wejść: z wejściem pojedynczym lub
wzmacniacze różnicowe
Kanał automatyki – układy wejściowe (6)

Kolejnym elementem struktury układu wejść analogowych jest wzmacniacz sygnałów niskonapięciowych.
Wzmacniacze mają bardzo szerokie zastosowanie w układach analogowych. Parametry wzmacniaczy zostały
wypisane powyżej. Zwrócimy uwagę na najbardziej istotne elementy. W zastosowaniach do celów sterowania
stosuje się najczęściej wzmacniacze operacyjne, pozwalające na wzmocnienie zarówno sygnałów zmiennych
jak i stałych. Trudność techniczną stanowi również konieczność kompensacji negatywnych wpływów
temperatury oraz zmian parametrów wzmacniaczy w czasie. W tym celu stosuje się specjalne rozwiązania
układów elektronicznych.
W odniesieniu do wzmacniaczy o kilku wejściach istotne znaczenie mają elementy związane ze wzajemnym
wpływem na siebie sąsiednich wejść, omówione przy okazji multiplekserów.
W rozwiązaniach układów sterowania komputerowego często stosuje się wzmacniacze o regulowanym
(sterowanym) współczynniku wzmocnienia.
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Wzmacniacz próbkująco-zapamiętujący
schemat
R2
R1
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Uwe

Wzmacniacz
operacyjny
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Kanał automatyki – układy wejściowe (7)
Ważnym elementem struktury układu wejść analogowych jest element pamięci analogowej, tak zwany
wzmacniacz próbkująco-zapamiętujący.
Przedstawiony na rysunku układ pracuje w dwóch różnych trybach. W przypadku załączenia przełącznika S
układ zachowuje się jak typowy wzmacniacz operacyjny, co oznacza, że sygnał wyjściowy Uwy jest
proporcjonalny do sygnału wejściowego Uwe ze współczynnikiem wzmocnienia wzmacniacza. W przypadku
odłączenia sygnału na wejściu, napięcie wyjściowe określone jest przez ładunek zgromadzony na
kondensatorze, które utrzymuje się do momentu ponownego załączenia przełącznika S.
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Wzmacniacz próbkująco- zapamiętujący
Zasada działania
U

Uwe

____

S=0

Uwy

t

S=1

S=0 pamiętanie
S=1 śledzenie
Kanał automatyki – układy wejściowe (8)
Przebieg napięcia wejściowego i wyjściowego przedstawiono na wykresie.
W okresie „śledzenia” sygnał wyjściowy wzmacniacza jest proporcjonalny do sygnału wejściowego. W okresie
„pamiętania” sygnał ma wartość stałą równą wartości chwilowej w chwili przełączenia (przejścia z okresu
„śledzenie” na „pamiętanie”).
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Przetwornik analogowo-cyfrowy

Wzm.
p-z

Przetwornik a/c

A1
A2

Sygnał
cyfrowy

An

Sygnał analogowy
0<U<Umax
Start
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Kanał automatyki – układy wejściowe (9)

Kolejnym blokiem w strukturze układu wejść analogowych jest przetwornik analogowo-cyfrowy. Ogólną
zasadę współpracy przetwornika a/c z pozostałymi elementami układu ilustruje rysunek. Sygnał analogowy
przeznaczony do przetworzenia podawany jest z wyjścia wzmacniacza próbkująco-zapamiętującego na
wejście przetwornika a/c. Proces przetwarzania inicjowany jest przez układ sterowania blokiem wejść
analogowych i wymaga określonego czasu. Po zakończeniu procesu przetwarzania na wyjściu przetwornika
uzyskujemy sygnał cyfrowy. W czasie przetwarzania sygnał wejściowy utrzymywany jest na stałym poziomie
dzięki stałej wartości wyjścia wzmacniacza próbkująco-zapamiętującego.
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Przetwornik analogowo-cyfrowy


Przetwornik a/c przyporządkowuje każdemu sygnałowi z przedziału
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Liczba k – numer przedziału kwantowania;
Zwykle 10 – 14 bitowe (3 – 4 pozycji dziesiętnych)
Bezwzględna zdolność rozdzielcza
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Kanał automatyki – układy wejściowe (10)

Zakres wartości przetwarzanego napięcia od 0 do Umax zostaje podzielony na k przedziałów kwantowania.
Liczba przedziałów kwantowania (a tym samym liczba różnych sygnałów cyfrowych) w zależności od długości
słowa n wynosi 2n –1. Przetwornik a/c przyporządkowuje każdemu sygnałowi z przedziału opisanego
powyższym wzorem jedno n bitowe słowo (jedną wartość cyfrową). Bezwzględna rozdzielczość przetwornika
zależy zatem od długości słowa i wynosi Umax/ 2n. Używa się również pojęcia względnej częstotliwości
rozdzielczej opisanej wyrażeniem: 1/ 2n.
Zwiększenie długości słowa powoduje wzrost czasu przetwarzania, stąd tez istnieje konieczność
kompromisowego wyboru między dokładnością a czasem przetwarzania. W celu uzyskania 3 – 4 pozycji
dziesiętnych w słowie wyjściowym należy wybrać przetwornik 10 – 14 bitowy.
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Typy przetworników a/c
•Kompensacyjne
•Przetwarzają wartość chwilową napięcia i zwykle
współpracują ze wzmacniaczem p-z. Charakteryzują się
dużą szybkością przetwarzania (powyżej 100tys. p/s dla
14 bitów)
•Kompensowanie odbywa się na drodze kolejnych
porównań
Całkujące
•Mogą przetwarzać wartość średnią za określony przedział
czasu. Stosunkowo mała szybkość przetwarzania rzędu
kilku tys. p/s. Najczęściej są to układy podwójnego lub
wielokrotnego całkowania (w celu eliminacji błędów
systematycznych)
Kanał automatyki – układy wejściowe (11)

Przetworniki analogowo-cyfrowe są układami często stosowanymi i spotkać można wiele różnych rozwiązań
wykorzystujących różnorodne metody przetwarzania analogowo-cyfrowego. Istnieje wiele publikacji
książkowych dotyczących projektowania przetworników a/c.
Nie wnikając w specyficzne podziały i klasyfikacje wyróżnimy jedynie dwie główne grupy metod przetwarzania.
Pierwsza grupa metod oparta jest na zasadzie kompensacji napięć. Polega ona na porównywaniu wzorcowych
napięć, uzyskiwanych z precyzyjnych dzielników, z napięciem przetwarzanym.
Druga grupa metod polega na zliczaniu impulsów z wzorcowego generatora przez ściśle określony czas
zależny od wartości badanego napięcia.
Te dwie ogólne zasady mają swoje różne modyfikacje i stąd też można mówić o wielu typach przetworników
a/c.
Przedstawimy jedynie dwa przykłady przetworników a/c, jeden reprezentujący wykorzystanie metody
kompensacyjnej i drugi całkujący.
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Przetwornik a/c - kompensacyjny
Uca

Źródło napięcia
odniesienia

Przetwornik c/a

Napięcie
przetwarzane

Słowo
wyjściowe

. ..
.
Rejestr wyjściowy

Uwe
K
R

S R
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R

S

. . .
Impulsy taktujące
START

Rejestr przesuwający

Bramki
iloczynowe

Gotów

Kanał automatyki – układy wejściowe (12)
Przetwornik a/c typu kompensacyjnego dokonuje przetwarzania na drodze kolejnych porównań napięć.
Poprawna praca przetwornika wymaga utrzymania stałego napięcia na jego wejściu, aby kolejne porównania
dotyczyły takiej samej wartości napięcia Uwe. Przedstawiony na rysunku schemat przetwornika wykorzystuje
przetwornik c/a omówiony układu wyjść analogowym (poprzedni wykład). Rejestr wyjściowy n-bitowy określa
konfiguracje załączania poszczególnych rezystorów w przetworniku c/a. Na wejście przetwornika c/a
podawane jest stałe napięcie odniesienia, a na wyjściu uzyskuje się napięcie o wartościach wynikających z
konfiguracji załączonych rezystorów. Na przykład w przypadku ustawienia najstarszego bitu w słowie, na
wyjściu przetwornika c/a otrzymujemy ½ Umax , w przypadku ustawienia bitu na pozycji (n-1) – ¼Umax,
itd.. Bramki logiczne umożliwiają zmianę stanu rejestru wyjciowego w zależności od iloczunu sygnału
uzyskanego z rejestru przesuwającego i wyniku porównania uzyskanego z komparatora.
Zasada działania przetwornika.
Impuls START zeruje wszystkie przerzutniki obu rejestrów i zezwala impulsowi taktującemu na wpisanie 1 do
pierwszego przerzutnika rejestru przesuwającego. Powoduje to wpisanie 1 do pamięci przerzutnika rejestru
wyjściowego w wyniku czego przełącznik analogowy najstarszego bitu binarnego przetwornika C/A zostaje
zamknięty i Uca przyjmuje wartość połowy napięcia odniesienia 0,5 Umax . Jeżeli Uwe<0,5 Umax to na wyjściu
komparatora pojawi się 1 w wyniku czego zostaje wyzerowany pierwszy przerzutnik rejestru wyjściowego i
otwiera się przełącznik analogowy najstarszego bitu przetwornika C/A.
Następny impuls taktowy przesuwa 1 do drugiego przerzutnika. Załączony zostaje przełącznik n-1 bitu w
przetworniku c/a. Na wyjściu przetwornika pojawi się składowa napięcia równa ¼ Umax . W zależności od
wyniku porównania w poprzednim cyklu, napięcie to zostanie dodane do ½ Umax lub pozostanie wartość ¼ Umax
( w przypadku gdy w poprzednim cyklu najstarszy bit został wyzerowany). Kolejny impuls taktujący przesuwa 1
na następna pozycję, itd..
Ostatni (n+1) impuls taktujący zeruje rejestr przesuwający wysuwając z niego 1, co stanowi sygnał GOTÓW
oznaczający zakończenie konwersji.
Zawartość rejestru wyjściowego jest binarna reprezentacją przetwarzanej wartości analogowej napięcia Uwe.
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Przetwornik a/c – kompensacyjny, algorytm
N
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Umax
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N
U<0,25Umax

T

1
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T

0

0

1

1

1/4

t
U<0,125Umax

Kanał automatyki – układy wejściowe (13)
Opisaną powyżej zasadę działania przetwornika typu kompensacyjnego prezentuje powyższy algorytm.
Wykres obok przedstawia sposób dochodzenia do wyniku przetwarzania. Linia przerywaną zaznaczono
wartość przetwarzanego napięcia wejściowego. W pierwszym cyklu porównanie napięcia wejściowego Uwe
wskazuje, że jest ono wyższe od ½ Umax . Powoduje to w konsekwencji utrzymanie załączenia najstarszego
bitu przetwornika c/a i utrzymanie 1 na najstarszej pozycji w rejestrze wyjściowym (w słowie wyjściowym na
najstarszej pozycji otrzymujemy 1). W kolejnym cyklu następuje załączenie n-1 bitu i wystawienie na wyjściu
dodatkowo ¼ Umax. Sumarycznie zatem na wejściu komparatora podawane jest napięcie równe ¾ Umax.
Porównanie tego napięcia z napięciem wejściowym Uwe daje odwrotny wynik – napięcie Uwe jest mniejsze od ¾
Umax. Następuje zgaszenie ustawionego wcześniej n-1 bitu (w słowie wyjściowym na pozycji n-1 ustawione
zostaje 0). Kolejny cykl daje analogiczny efekt – zatem znów na pozycji n-2 ustawiona zostaje wartość 0. Cykl
porównań powtarzany jest n razy.
Przetwornik typu kompensacyjnego charakteryzuje się stałym czasem przetwarzania (jest to n cykli porównań
plus cykl startu i gotowości do odczytania wyniku) niezależnym od wartości przetwarzanego napięcia
wejściowego. Niezmiernie istotnym warunkiem poprawnej przetwornika jest utrzymanie stałej wartości
napięcia wejściowego w czasie przetwarzania.
Przedstawiony przykład przetwornika w wersji najprostszej może być wyposażony w rozbudowany układ
komparatorów, pozwalający na zmniejszenie liczby cykli niezbędnych do uzyskania wyniku.
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Systemy wbudowane

Przetwornik a/c z podwójnym
całkowaniem
Uwe

-U0

P1
P2

R

C
Wzmacniacz
operacyjny

+

Komparator

Układ sterujący
Licznik binarny

Impuls taktujący
Impuls start

Słowo wynikowe
Kanał automatyki – układy wejściowe (14)
Zasada działania przetwornika całkującego polega na zliczaniu (całkowaniu) impulsów z generatora w czasie
określonym przez wartość badanego napięcia. Ta prosta zasada jednak nie nadaje się do bezpośredniej
implementacji ze względu na fakt dużego wpływu zakłóceń procesu całkowania i wynikających stąd znacznych
błędów przetwarzania. W praktyce stosuje się zatem metody przetwarzania charakteryzujące się wielokrotnym
procesem całkowania pozwalającym na uniezależnienie wyniku przetwarzania od stałych i systematycznych
błędów.
Z grupy przetworników całkujących omówimy przetwornik z podwójnym całkowaniem. Układ przedstawiony na
rysunku zawiera wzmacniacz operacyjny ze sprzężeniem pojemnościowym, komparator, licznik binarny oraz
układ sterujący.
Zasada działania
Impuls start zeruje licznik binarny i załącza napięcie przetwarzane Uwe na we wzmacniacza całkującego
(załączony przełącznik P1), na którego wyjściu znajduje się napięcie wsteczne UR określone uchybem
komparatora. Równocześnie rozpoczyna się zliczanie impulsów w liczniku binarnym n-bitowym. Zliczanie
impulsów trwa aż do momentu przepełnienia licznika. Z chwilą przepełnienia licznika (po czasie t1) układ
sterowania otwiera przełącznik P1 a zamyka P2 załączając na we wzmacniacza napięcie odniesienia -U0 o
znaku przeciwnym do przetwarzanego napięcia. Równocześnie rozpoczyna się ponowne zliczanie impulsów w
wyzerowanym liczniku. Napięcie odniesienia jest całkowane (od wartości uzyskanego napięcia na wyjściu
odejmowane jest całkowane napięcie odniesienia), a impulsy są zliczane do chwili wystąpienia napięcia UR ,
co sygnalizuje zmiana wyjścia komparatora. Osiągnięty stan licznika (zliczone impulsy w czasie t2- t1) jest
cyfrową reprezentacją wartości napięcia wejściowego Uwe.
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Systemy wbudowane

Przetwornik a/c z podwójnym
całkowaniem
Uw
y

t

1 1
1
UR +
Udt
−
RC ∫0
RC

t

1 1
UR +
Udt
RC ∫0

t 2 − t1

∫ U dt
0

0

U1
U2

UR

U2<U1
t2

t1

t

Kanał automatyki – układy wejściowe (15)

Zasadę działania przetwornika typu całkującego ilustruje powyższy wykres.
Całkowanie stałego napięcia wejściowego U1 przez określony i stały przedział czasu t1 który
określony jest pojemnością licznika binarnego. Całkowanie rozpoczyna się od napięcia
początkowego UR określonego uchybem komparatora. Po przepełnieniu licznika następuje
odejmowanie od wyniku całkowania (poczynając od chwili t1) całki ze stałej wartości napięcia
odniesienia -U0 aż do chwili t2 , tj. powrotu wyniku całkowania do wartości początkowej UR .
Przedział czasu t2 - t1 jest proporcjonalny do wartości średniej przetwarzanego napięcia.
Zależności umieszczone obok wykresu podają matematyczny opis procesu przetwarzania.
Dla porównania na wykresie zaznaczono przebieg napięć dla innej wartości napięcia wejściowego
U2 (U2<U1).
Przetwarzanie jest ograniczone do wartości maksymalnej U0.
Przetwornik typu całkującego nie wymaga utrzymania stałej wartości napięcia wejściowego. Nie
musi zatem w układzie występować wzmacniacz próbkująco-zapamiętujący, jednakże w przypadku
zmienności napięcia wejściowego wynik przetwarzania będzie dotyczył wartości średniej napięcia za
czas całkowania. W wielu rozwiązaniach jest to korzystny efekt, tam jednak gdzie zależy nam na
przetwarzaniu wartości chwilowej musimy – podobnie jak w przypadku przetworników
kompensacyjnych – zapewnić stałość napięcia wejściowego na czas przetwarzania i zastosować
wzmacniacz próbkująco-zapamiętujący.
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Systemy wbudowane

Układ sterujący blokiem wejść analogowych
•Realizuje następujące funkcje:
• Potwierdza otrzymanie rozkazu czytania przekazanego z
JC za pomocą przerwania (rozkaz zawiera adres punktu
pomiarowego, informacje o współczynniku wzmocnienia)
•Uruchamia wskaźnik zajętości układu we analogowych
•Deszyfruje adres punktu pomiarowego
•Deszyfruje informację o wzmocnieniu
•Oczekuje na wytłumienie stanów nieustalonych
wzmacniacza i multipleksera
•Generuje sygnał rozpoczęcia zapamiętywania dla
wzmacniacza próbkująco-zapamiętującego
•Generuje sygnał rozpoczęcia przetwarzania a/c
Kanał automatyki – układy wejściowe (16)

Podsumowując omówienie układu wejść analogowych kanału automatyki przedstawimy zadania realizowane
przez układ sterujący blokiem.
Realizuje on następujący algorytm.

Potwierdza otrzymanie rozkazu czytania przekazanego z JC za pomocą przerwania
(rozkaz zawiera adres punktu pomiarowego, informacje o współczynniku wzmocnienia)


Uruchamia wskaźnik zajętości układu we analogowych



Deszyfruje adres punktu pomiarowego



Deszyfruje informację o wzmocnieniu



Oczekuje na wytłumienie stanów nieustalonych wzmacniacza i multipleksera



Generuje sygnał rozpoczęcia zapamiętywania dla wzmacniacza próbkująco-zapamiętującego



Generuje sygnał rozpoczęcia przetwarzania a/c



Oczekuje czas niezbędny na wykonanie przetwarzania



Uzupełnia słowa otrzymane z przetwornika a/c bitem parytetu



Powiadamia JC przerwaniem o zakończeniu przetwarzania



Na sygnał z JC wysyła wynik przetwarzania do kanału we/wy JC



Sprowadza wzmacniacz próbkująco-zapamiętujący i multiplekser do stanu spoczynkowego



Kasuje wskaźnik zajętości układu we analogowych
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Systemy wbudowane

Układ sterujący blokiem wejść
analogowych (cd)
•Oczekuje czas niezbędny na wykonanie przetwarzania
•Uzupełnia słowa otrzymane z przetwornika a/c bitem
parytetu
•Powiadamia JC przerwaniem o zakończeniu
przetwarzania
•Na sygnał z JC wysyła wynik przetwarzania do kanału
we/wy JC
•Sprowadza wzmacniacz próbkująco-zapamiętujący i
multiplekser do stanu spoczynkowego
•Kasuje wskaźnik zajętości układu we analogowych
Kanał automatyki – układy wejściowe (17)
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Systemy wbudowane

Blok wejść cyfrowych
•Układ ten wprowadza do JC następujące informacje:
•Zmienne procesowe binarne
•Zmienne procesowe ciągłe lecz mierzone za pomocą
przetworników z wy cyfrowym
•Zmienne procesowe analogowe i dyskretne mierzone
za pomocą przetworników generujących ciągi impulsów
•Zmienne cyfrowe mające charakter cyfrowy

Kanał automatyki – układy wejściowe (18)

Kolejnym blokiem wejściowym kanału automatyki jest blok wejść cyfrowych. Jest to jeden z prostszych
układów kanału automatyki, gdyż nie ma występuje potrzeba zamiany charakteru sygnału – układ wprowadza
sygnały cyfrowe do komputera sterującego. Mogą to być następujące informacje:


Zmienne procesowe binarne



Zmienne procesowe ciągłe lecz mierzone za pomocą przetworników z wy cyfrowym

Zmienne procesowe analogowe i dyskretne mierzone za pomocą przetworników generujących ciągi
impulsów


Zmienne cyfrowe mające charakter cyfrowy
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Systemy wbudowane

Blok wejść cyfrowych
Do JC

Układ sterujący
Licznik

Rejestr

Układ formujący

Układ formujący

Modyfikator sygnałów

Modyfikator sygnałów

Przetwornik ciągu impulsów
Kanał automatyki – układy wejściowe (19)
Struktura układu zawiera liczniki, rejestry, układy formujące, modyfikatory sygnałów oraz przetworniki ciągu
impulsów.
Pracą bloku zarządza układ sterujący.
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Systemy wbudowane

Blok wejść cyfrowych - elementy
• Zadania modyfikatorów:
•Przekształcenie zmiennych procesowych binarnych na
binarne sygnały napięciowe
• Odfiltrowanie szumów
•Zapewnienie galwanicznego rozdzielenia obwodu we
zmiennej procesowej od pozostałej części systemu

•Zadania układów formujących:
•Przekształcenie napięcia wyjściowego na sygnały
logiczne o odpowiednich poziomach i zboczach
Kanał automatyki – układy wejściowe (20)

Zadania poszczególnych elementów struktury zestawiono powyżej.
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Systemy wbudowane

Układ sterujący blokiem we cyfrowych
• Rodzaje:
•Układy sterujące wczytywaniem stanu pojedynczego
podmodułu
•Układy sterujące sekwencyjnym wczytywaniem grupy
podmodułów
•Układy sterujące wczytywaniem w dowolnej wybieranej
z JC kolejności
•Zadania układu sterującego : (podobnie jak dla innych
bloków)
Kanał automatyki – układy wejściowe (21)

Układy sterujące blokiem wejść cyfrowych mogą być realizowane w zależności od konstrukcji układu oraz
wymagań w zakresie sposobu obsługi bloku. Wyróżnia się w związku z powyższym trzy rodzaje układów
sterujących:
•Układy sterujące wczytywaniem stanu pojedynczego podmodułu


Układy sterujące sekwencyjnym wczytywaniem grupy podmodułów



Układy sterujące wczytywaniem w dowolnej wybieranej z JC kolejności

Zadania układów sterujących poszczególnymi blokami wejść i wyjść zostały wcześniej opisane i w tym
przypadku prezentują się podobnie.
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