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LABORATORIUM

Wykonuj¹cy æwiczenie:
1. ______________________________
2. ______________________________
3. ______________________________
4. ______________________________

(odpowiedzialny za sprawozdanie)

Æwiczenie nr 6

Cel æwiczenia

Aparatura laboratoryjna

Zapoznanie siê z w³aœciwoœciami przetworników A/C oraz C/A oraz charakterystykami
czêstotliwoœciowymi sygna³ów spróbkowanych

Zestaw uruchomieniowy typu ALS -G3-1369, oscyloskop cyfrowy TEKTRONIX typu TDS _______,
laboratoryjny generator sygna³ów

Program æwiczenia

1. Zapoznanie siê z parametrami p³yty uruchomieniowej typu ALS-G3-1369 oraz schematem po³¹czeñ elementów
stanowiska laboratoryjnego

2. Na podstawie obserwacji oscyloskopowej okreœliæ czêstotliwoœæ próbkowania oraz opóŸnienie sygna³u na
wyjœciu przetwornika C/A w stosunku do sygna³u wejœciowego

3. Dokonaæ rejestracji przebiegów oraz widma sygna³u na wyjœciu przetwornika C/A przy sinusoidalnym sygnale
wejœciowym o czêstotliwoœci (f ): 50 Hz; 500 Hz; 2,5 kHz. Okreœliæ ró¿nicê (w dB) amplitud sk³adowej
podstawowej sygna³u wyjœciowego i sk³adowej o czêstotliwoœci próbkowania

4. Dokonaæ rejestracji widm sygna³ów na wyjœciu przetwornika C/A dla przebiegów wejœciowych o kszta³cie:
liniowym, prostok¹tnym (f = 50 Hz)

5. Okreœliæ zakres zmiennoœci kodu na wyjœciu przetwornika A/C (dane na wyœwietlaczu) przy zwartym wejœciu
analogowym.

IN

IN

Sprawozdanie

W sprawozdaniu nale¿y zamieœciæ:

• zarejestrowane przebiegi sygna³ów oraz ich charakterystyki czêstotliwoœciowe wraz ze stosownymi obliczeniami

• wyliczon¹ wartoœæ (analogow¹) odpowiadaj¹c¹ 1 LSB przetwornika A/C

• uwagi odnoœnie przebiegu æwiczenia

Data ___________ oraz podpis prowadz¹cego zajêcia _____________________________

Analogowo-cyfrowe przetwarzanie sygna³ów (cz. 1 i 2)

Uwaga: niniejszy arkusz stanowi tytu³ow¹ stronê sprawozdania !

*)
Æwiczenie realizowane jest przez dwie jednostki zajêciowe (4 godziny) !

Kierunek: MECHATRONIKA • Przedmiot: Elektronika II

Rok akadem. _________ • Data realiz. æw. ____________ • Data oddania spr. ____________



LABORATORIUM

Uwaga: ze wzglêdu na mo¿liwoœæ uszkodzenia obwodów wejœciowych przetwornika A/C

napiêcie na wyjœciu generatora laboratoryjnego nie mo¿e przekraczaæ wartoœci +/-5,0 V !
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Æwiczenie nr 6

Rys. 1. ALS-G3-1369 - schemat blokowy

Charakterystyka systemu

zmiennoprzecinkowy procesor sygna³owyAnalog Devices Inc. typuADSP-21369 (800 MIPS, 2400 MFLOPS, 2Mb SRAM )

pamiêæ nieulotna MRAM mo¿e, po alokacji w odpowiednim obszarze adresowym procesora, pe³niæ rolê

zrealizowany w oparciu o uk³ady typu AD7656BST (x2); 16-bit, 250 kSps, 12 kan. z równoczesnym próbkowaniem wszystkich
kana³ów, zakres U - bipolarny, programowalny (+/-2xU , +/-4xU ); wejœcia kana³ów analogowych nr 1-6 przetwornika nr 1
oraz nr 5 i 6 przetwornika nr 2 do³¹czone s¹ do masy analogowej poprzez rezystory o wartoœci 200 Ohm (+/- 0.1%) co pozwala na
bezpoœredni¹ wspó³pracê z przetwornikami pomiarowymi f-my LEM o wyjœciach pr¹dowych - zasilanych napiêciem +/-12 do +/-
15 V; kana³y nr 1-4 przetwornika nr 2 s¹ buforowane przez uk³ad wzmacniaczy; posiadaj¹ one rezystancjê wejœciow¹ o wartoœci
100 kOhm

zrealizowany w oparciu o uk³ad typu AD7835; 14-bit, 4-kana³y, wyjœcia napiêciowe - buforowane; zakres napiêcia wyjœciowego
+/-2xU

precyzyjne, wysokostabilne; zrealizowane w oparciu o uk³ad typuADR441 (U =2,5 V); wspólne dla blokuA/C oraz C/A

procesor

interfejs sondy emulacyjnej (JTAG)

pamiêæ sta³a - FLASH ( ):AM29LV040B 512k x 8

pamiêæ RAM: SRAM - CY7C1041DV33 256k x 16 (opcjonalnie: MRAM - MR2A16 256k x 16 )

uk³ad resetu

blok przetworników analogowo-cyfrowych (A/C)

blok przetwornika cyfrowo-analogowego (C/A)

Ÿród³o napiêcia odniesienia

boot memory

boot memory
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Analogowo-cyfrowe przetwarzanie sygna³ów (cz. 1 i 2)


