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Przetwornik analogowo-cyfrowy

I Zamienia sygnał analogowy na jego reprezentację cyfrową
I Podstawowe parametry:

I zakres przetwarzanych napięć wejściowych – minimalne U0
i maksymalne U1 napięcie wejściowe

I zwykle U0 = 0 V lub U0 = −U1
I rozdzielczość w bitach – liczba bitów n wyznaczająca liczbę

poziomów kwantowania 2n

I rozdzielczość napięciowa – wielkość kwantu (U1 − U0)/2n

I czas przetwarzania – czas potrzebny dla wykonania jednego
cyklu przetworzenia

I częstotliwość próbkowania – maksymalna częstotliwość, z jaką
mogą być wykonywane kolejne przetworzenia – nie może
przekroczyć odwrotności czasu przetwarzania

I Uwaga: powyższe dotyczy liniowej charakterystyki
przetwarzania

I Istnieją również przetworniki z nieliniową charakterystyką, ale
nimi nie będziemy się zajmować
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Komparator idealny

I Służy do porównywania wartości dwóch napięć elektrycznych

−

+U+

U_

UO

I Wyjście UO jest w stanie wysokim, gdy U+ > U−
I a w stanie niskim, gdy U+ < U−
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Komparator rzeczywisty

I Charakterystyka
UO

U+ − U−Uoff

I Napięcie niezrównoważenia Uoff – wartość różnicy napięć na
wejściu, przy której napięcie wyjściowe UO jest w połowie
między poziomem niskim a wysokim

I Typowe wartości |Uoff | wynoszą kilka mV
I Wzmocnienie napięciowe – nachylenie charakterystyki w jej

środku dla U+ − U− = Uoff

I Typowe wartości wzmocnienia to 103 V/V do 106 V/V
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Przetwornik analogowo-cyfrowy z przetwarzaniem
bezpośrednim, z bezpośrednim porównywaniem

I Napięcie wejściowe jest porównywane bezpośrednio przez
2n − 1 komparatorów z 2n − 1 napięciami odniesienia
wytworzonymi za pomocą drabinki rezystorów

I Metoda jest bardzo szybka
I Metoda jest bardzo kosztowna – zwiększenie rozdzielczości

o jeden bit wymaga podwojenia liczby elementów
I Trudno jest osiągnąć dobrą liniowość przetwarzania – rozrzut

parametrów poszczególnych komparatorów
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Przetwornik analogowo-cyfrowy z sukcesywną
aproksymacją, kompensacyjny

I Napięcie wejściowe jest porównywane za pomocą komparatora
z napięciem wyjściowym przetwornika cyfrowo-analogowego

I Stosuje się algorytm wyszukiwania binarnego
I Przetwarzanie podzielone jest na n kroków
I W każdym kroku wyznacza się kolejny bit przetwarzanej

wartości, począwszy od najstarszego do najmłodszego
I Dokładność przetwarzania zależy od liniowości i dokładności

przetwornika cyfrowo-analogowego
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Przetwornik analogowo-cyfrowy całkujący

I Najdokładniejsze przetworniki działają w oparciu o metodę
przetwarzania napięcia na czas

I Czas potrafimy mierzyć bardzo dokładnie
I Napięcie na kondensatorze wyraża się zależnością

u(t) = u(t0) +
1
C

∫ t

t0
i(τ)dτ,

gdzie C to wartość pojemności kondensatora, u(t) napięcie
w chwili t, i(t) prąd ładujący pojemność w chwili t

I Jeśli u(t0) = U0 i prąd jest stały, proporcjonalny do zakresu
przetwarzanego napięcia i(t) = (U1 − U0)/R, to

u(t) = U0 +
U1 − U0

RC
(t − t0)
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Przetwornik analogowo-cyfrowy z pojedynczym
całkowaniem

I Mierzymy czas potrzebny do naładowania kondensatora od
napięcia U0 do napięcia wejściowego Uin

I Ten czas zależy liniowo od napięcia wejściowego

Uin − U0
U1 − U0

RC

I Do porównywania napięć używamy komparatora
I Dokładność przetwarzania zależy od dokładności i stabilności

stałej czasowej RC oraz napięć U0 i U1
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Przetwornik analogowo-cyfrowy z podwójnym całkowaniem
I Ładujemy kondensator od napięcia U0 przez 2n taktów zegara

T prądem proporcjonalnym do napięcia wejściowego Uin,
dostajemy napięcie

U = U0 +
Uin

RC
· 2n · T

I Następnie rozładowujemy go do napięcia początkowego U0
prądem proporcjonalnym do napięcia odniesienia Uref (z tym
samym współczynnikiem proporcjonalności), dostajemy

U0 = U − Uref

RC
· x · T

I Czas rozładowania x w taktach jest proporcjonalny do
stosunku napięcia wejściowego do napięcia odniesienia

x =
Uin

Uref
· 2n
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Przetwornik analogowo-cyfrowy z podwójnym całkowaniem

I Bardzo dokładna metoda przetwarzania, ale dość wolna
I Dokładność opiera się na tym, że wynik nie zależy od wartości

bezwzględnych pojemności, rezystancji czy czasu
I Wynik przetwarzania zależy od stosunku czasów
I Niedokładności sygnału taktującego i stałej czasowej

kompensują się
I Dokładność zależy przede wszystkim od dokładności

i stabilności napięcia odniesienia
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Przetwornik analogowo-cyfrowy delta-sigma
I Dokładna metoda przetwarzania, ale wolniejsza od

przetwarzania bezpośredniego
I Dobrze się realizuje w technologii CMOS, dlatego chętnie

wykorzystywany w mikrokontolerach

Źródło: http://www.elektroda.pl
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Przetwornik analogowo-cyfrowy w STM32F411

I Jeden przetwornik analogowo-cyfrowy
I Konfigurowalna rozdzielczość (6, 8, 10 lub 12 bitów)
I Mierzy wartość napięcia elektrycznego względem

wyprowadzenia VREF−, na przykład przy rozdzielczości 12
bitów:
I wartość wyjściowa z przedziału 0 do 4095,
I określona wzorem

(VIN − VREF−) · 4096
(VREF+ − VREF−)

I 19 multipleksowanych kanałów:
I wejścia zewnętrzne – kanały 0 do 15
I kanał 17 – wewnętrzne napięcie odniesienia
I kanał 18 – wewnętrzny czujnik temperatury lub VBAT
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Przetwornik analogowo-cyfrowy w STM32F411

I Kanały zewnętrzne podłączone do wejść: PA0, . . . , PA7, PB0,
PB1, PC0, . . . PC5

I Napięcia odniesienia VREF+ oraz VREF− podawane na
wyprowadzenia mikrokontrolera

I Dozwolona częstotliwość zegara części analogowej od 0,6 do
36 MHz przy napięciu zasilania 2,4 do 3,6 V

I Wyzwalanie jednokrotne lub ciągłe
I Wyzwalanie ręczne lub za pomocą zdarzeń (niektóre liczniki

i EXTI11)
I Koniec przetwarzania może generować przerwanie
I Wsparcie ze strony DMA
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Konfiguracja przetwornika

I Przetwornik jest przyłączony do szyny APB2
I Trzeba włączyć jego taktowanie – bit ADC1EN w rejestrze
RCC->APB2ENR

I Część analogowa jest taktowana zegarem ADCCLK
I Jego częstotliwość to częstotliwość zegara PCLK2 podzielona

przez preskaler 2, 4, 6 lub 8
I Preskaler konfiguruje się za pomocą bitów ADCPRE[0:1]

w rejestrze ADC->CCR
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Konfiguracja przetwornika, cd.

I Rozdzielczość ustawia się za pomocą bitów RES[1:0]
w rejestrze ADC1->CR1

I Sposób umieszczenia wyniku w 16-bitowym rejestrze
ADC1->DR ustawia się za pomocą bitu ALIGN w rejestrze
ADC1->CR2

I Dokładność przetwarzania zależy od liczby cykli zegara
ADCCLK przeznaczonych na jeden pomiar

I Liczbę cykli dla kanałów 0 do 9 konfiguruje się w rejestrze
ADC1->SMPR2, a dla kanałów 10 do 18 – w rejestrze
ADC1->SMPR1
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Konfiguracja przetwornika, cd.

I Przetwornik przetwarza grupę do 16 „pomiarów”
I Zmniejszoną o 1 liczbę pomiarów w grupie ustawia się za

pomocą bitów L[0:3] w rejestrze ADC1->SQR1
I Pomiar dotyczy konkretnego kanału
I Numery kanałów dla poszczególnych pomiarów definiuje się

w rejestrach ADC1->SQR3, ADC1->SQR2 i ADC1->SQR1
I Różne pomiary mogą odbywać się na tych samych kanałach
I Na raz wykonywana jest jedna konwersja
I Przed rozpoczęciem konwersji przetwornik należy włączyć,

ustawiając bit ADON w rejestrze ADC1->CR2
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Przykład konfiguracji

RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN;
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_ADC1EN;
GPIOainConfigure(GPIOA, 4);
ADC->CCR = ...;
ADC1->CR1 = ...;
ADC1->CR2 = ...;
ADC1->SMPR1 = ...;
ADC1->SMPR2 = ...;
ADC1->SQR1 = 0U << 20; /* jedna konwersja w grupie */
ADC1->SQR2 = 0;
ADC1->SQR3 = 4U; /* na kanale 4 */
ADC1->CR2 |= ADC_CR2_ADON;
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Rozpoczynanie konwersji

I Konwersję rozpoczyna się, ustawiając bit SWSTART

ADC1->CR2 |= ADC_CR2_SWSTART;

I Wykonywana jest pojedyncza konwersja – przetwarzany jest
pierwszy kanał w grupie

I Skanowanie – przetwarzane są po kolei wszystkie kanały
w grupie: przed rozpoczęciem konwersji należy ustawić bit
SCAN w rejestrze ADC1->CR1

I Przetwarzanie ciągłe – konwersje wykonywane są cyklicznie,
kolejna rozpoczyna się automatycznie po zakończeniu
poprzedniej: przed rozpoczęciem konwersji należy ustawić bit
CONT w rejestrze ADC1->CR2
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Co się dzieje po włączeniu konwersji?

I Układ zajmuje się przetwarzaniem (w tle)
I Czas trwania konwersji zależy od rozdzielczości i dodatkowych

ustawień
I W przypadku 12 bitów, jest to co najmniej 15 taktów zegara

ADCCLK
I Po zakończeniu przetwarzania jest ustawiany bit EOC

w rejestrze ADC1->SR
I Ewentualnie jest zgłaszane przerwanie
I Można teraz odczytać wartość rejestru ADC1->DR
I Powoduje to wyzerowanie bitu EOC
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Rejestr ADC1->DR

I Zawiera wynik konwersji
I W zależności od konfiguracji jest wyrównywany do lewej albo

do prawej w obrębie półsłowa
I W przypadku rozdzielczości 6-bitowej wyrównanie odbywa się

w obrębie bajtu
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Wyzwalanie konwersji za pomocą licznika

I Umożliwia uzyskanie stałej częstotliwości próbkowania
I Włącz taktowanie rejestrów konfiguracyjnych licznika

w rejestrze RCC->APBxENR (i odczekaj dwa takty)
I Skonfiguruj okres zliczania równy okresowi próbkowania
I Przykład dla licznika TIM2

TIM2->CR1 = TIM_CR1_URS;
TIM2->PSC = ...;
TIM2->ARR = ...;
TIM2->EGR = TIM_EGR_UG;
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Wyzwalanie konwersji za pomocą licznika, cd.

I Skonfiguruj licznik oraz jego linię wyjściową tak, aby jej
poziom zmieniał się co najmniej raz w okresie zliczania (np.
licznik w trybie PWM lub licznik zliczający w górę ze zmianą
stanu linii przy zgodności)

I Uaktywnij linię wewnętrzną licznika (bit TIM CCER CCyE), ale
nie konfiguruj wyprowadzenia GPIO

I Przykład dla linii OC2REF licznika TIM2 w trybie PWM2

TIM2->CCMR1 = TIM_CCMR1_OC2M_2 |
TIM_CCMR1_OC2M_1 |
TIM_CCMR1_OC2M_0 |
TIM_CCMR1_OC2PE;

TIM2->CCER = TIM_CCER_CC2E;
TIM2->CCR2 = TIM2->ARR - 1;

I Włącz licznik

TIM2->CR1 |= TIM_CR1_CEN;
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Wyzwalanie konwersji za pomocą licznika, cd.

I W rejestrze ADC1->CR2 trzeba skonfigurować źródło
wyzwalania za pomocą bitów EXTEN i zbocze, które wyzwala
konwersję, za pomocą bitów EXTSEL[3:0] (np. zbocze
opadające przy PWM lub oba zbocza przy liczniku zliczającym
w górę)

I O zakończeniu konwersji będziemy informowani za pomocą
przerwania

I Przerwanie konfiguruje się przez ustawienie bitu EOCIE
w rejestrze ADC1->CR1

I Trzeba jeszcze uaktywnić przerwanie (przed rozpoczęciem
konwersji)

NVIC_EnableIRQ(ADC_IRQn);
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Wyzwalanie konwersji za pomocą licznika, cd.

I Konwersje startują automatycznie po włączeniu licznika
i przetwornika – nie trzeba ustawiać bitu SWSTART

I W procedurze obsługi przerwania czytamy wynik konwersji

void ADC_IRQHandler() {
if (ADC1->SR & ADC_SR_EOC) {
uint16_t value = ADC1->DR;
...
}
}
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Inne możliwości konfiguracji konwertera

I Pomiary „wstrzykiwane”
I Ustawianie czasu trwania konwersji osobno dla poszczególnych

kanałów
I Kontrola zakresu konwertowanych napięć
I Przetwarzanie grupy pomiarów w kilku krokach
I Kontrola „przepełnienia”
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Termometr analogowy STLM20

I W zestawie laboratoryjnym mamy przetwornik
temperatura-napięcie STLM20

I Zakres mierzonych temperatur: −40◦C do 85◦C
I Gwarantowana dokładność w temperaturze 25◦C wynosi
±1,5◦C

I Gwarantowana dokładność w pełnym zakresie temperatur
wynosi odpowiednio ±2,5◦C
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Budujemy termometr cyfrowy

I Napięcie z wyjścia układu STLM20 jest podawane na
wyprowadzenie PA4 mikrokontrolera

I Załóżmy, że chcemy mierzyć temperatury z zakresu −10◦ do
65◦C

I Wówczas przybliżona zależność napięcia od temperatury jest
następująca:

U = −11,69 mV/C◦ · T + 1,8663 V

I Przyjmując napięcie referencyjne przetwornika 3,3 V
i 12-bitowe próbkowanie, mamy

T = 159,649273− 0,0689190815 · x [C◦],

gdzie x to wartość próbki odczytana z rejestru ADC1->DR
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Budujemy termometr cyfrowy, cd.

I W innych zakresach temperatur trzeba użyć nieco innych
współczynników – szczegóły w nocie katalogowej

I Dokładniejszy wzór w pełnym zakresie temperatur:

T = −1481,96 +

√
2,1962 · 106 +

1,8639− U

3,88 · 10−6

I Przyjmując napięcie referencyjne przetwornika 3,3 V
i 12-bitowe próbkowanie, mamy

T =
√

2676588,4− 207,64538 · x − 1481,9588 [C◦],

gdzie x to wartość próbki odczytana z rejestru ADC1->DR
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Moduł mikrofonu

I Jako źródło sygnału analogowego możemy do zestawu
laboratoryjnego podłączyć moduł mikrofonu ze wzmacniaczem

I Widok złącza, patrząc od góry
VDD
OUT
GND

I Każde wyprowadzenie jest podwójne, aby można było łatwo
podłączyć miernik lub rozgałęzić masę i zasilanie do innego
modułu
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Moduł mikrofonu – opis wyprowadzeń

I VDD – zasilanie modułu, nominalnie 3,3 V
I podłączyć do wyjścia zasilającego 3,3 V na płytce

laboratoryjnej
I sugerowane podłączenie do wyprowadzenia AVDD

(pin 8 na złączu CN10)
I alternatywnie można podłączyć do wyjścia GPIO

mikrokontrolera, aby móc odłączać zasilanie modułu
(ok. 0,3 mA) w stanie uśpienia układu

I OUT – wyjście wzmacniacza
I podłączyć do wejścia przetwornika analogowo-cyfrowego
I na wyjściu wzmacniacza jest składowa stała o wartości ok.

połowy napięcia zasilającego
I GND – masa

I podłączyć do masy na płytce laboratoryjnej
I sugerowane podłączenie do wyprowadzenia AGND

(pin 32 na złączu CN10)
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Moduł mikrofonu – uwagi

I Wzmacniacz ma pasmo przenoszenia od 100 Hz do 2000 Hz,
czyli typowe dla sygnału mowy

I Wzmocnienie w środku pasma wynosi 40 dB (100 razy)
I Sygnał należy próbkować z częstotliwością większą

przynajmniej dwukrotnie od maksymalnej częstotliwości
sygnału – zalecamy 5 do 8 kHz

I Jeśli zasilanie VDD zostanie odłączone, na wyprowadzeniu
OUT pojawi się poziom niski, co nie powinno przeszkadzać,
jeśli OUT podłączone jest do wejścia mikrokontrolera
skonfigurowanego jako wejście analogowe
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Koprocesor arytmetyczny

I Mikrokontroler STM32F411 jest wyposażony w koprocesor
FPv4-SP

I Koprocesor wspiera operacje dodawania, odejmowania,
dzielenia, mnożenia oraz wyciągania pierwiastka
kwadratowego na liczbach pojedynczej precyzji

I Po wyzerowaniu mikrokontrolera koprocesor jest wyłączony
I Włączenie koprocesora:

SCB->CPACR |= 0xf << 20;
__DSB();
__ISB();

I Patrz plik /opt/arm/stm32/inc/fpu.h
I Najprościej jest zamienić w makefile plik startup_stm32.o

na startup_stm32_fpu.o
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Koprocesor arytmetyczny

I Aby używać koprocesora, trzeba w makefile ustawić
kompilatorowi opcje:
I -mfloat-abi=softfp – pozwala kompilatorowi na używanie

instrukcji zmiennoprzecinkowych, ale zachowuje konwencję
wołania funkcji jak dla programowej realizacji arytmetyki
zmiennoprzecinkowej

I -mfpu=fpv4-sp-d16 – określa typ koprocesora

I Przykładowo

FLAGS = -mthumb -mcpu=cortex-m4 \
-mfloat-abi=softfp -mfpu=fpv4-sp-d16

I Ustawienie powyższych opcji powoduje też konsolidowanie
z właściwymi wersjami bibliotek – kompilator został
skonfigurowany i skompilowany z opcją --enable-multilib,
patrz polecenie

arm-eabi-gcc --print-multi-lib
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