5.
Sistemul intrărilor analogice

3.

5.1 Sisteme de achiziţii de date
Sistemele de achiziţii de date (SAD) sunt circuite complexe, cu rolul
de a realiza conversia analog-numerică (A/N) a unuia sau mai multor semnale
analogice în scopul memorării, transmiterii, prelucrării sau vizualizării
informaţiei sub forma digitală.
Elementul esenţial al unui SAD este convertorul analog-numeric
(CAN sau ADC - Analog to Digital Converter), pe lângă care se mai întâlnesc
şi alte circuite, conform funcţiei şi specificului aplicaţiei.
Configuraţiile şi tipurile de SAD sunt dependente de anumiţi factori,
cum sunt:
- rezoluţia şi precizia impuse CAN;
- numărul canalelor analogice deservite;
- frecvenţa de eşantionare a semnalelor fiecărui canal;
- capacitatea de prelucrare în timp real al datelor;
- condiţionarea semnalelor de intrare;
- preţul de cost.
În continuare se prezintă structuri tipice de SAD, caracterizate prin
numărul canalelor de intrare şi modul de tratare a semnalelor.
5.1.1 Structura SAD pentru cazul existenţei unui singur semnal
analogic de intrare
Schema bloc, prezentată în figura 5.1, conţine următoarele blocuri
componente:
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- blocul elementelor de tratare primară a semnalului analogic de intrare
care, de regulă are 3 funcţii:
a) filtrarea semnalului de intrare, prin care se limitează superior spectrul
acestuia, în corelaţie cu perioada de eşantionare Te;
b) atenuarea semnalului, care se realizează prin divizoare rezistive;
c) conversia curent-tensiune, atunci când este necesară.
- amplificatorul cu câştig programabil, care permite mărirea gamei
dinamice de intrare. Câştigul este definit prin raportul dintre valorile maximă
Uimax şi minimă Uimin (acesta din urmă fiind corelată cu sensibilitatea etajului
următor).
- circuitul de eşantionare şi memorare - CEM;
- convertorul analog-numeric - CAN.
Semnalul de ieşire din SAD este reprezentat de cuvântul binar de n
biţi, b1,b2....bn. Semnalele vehiculate între SAD şi unitatea centrală vor fi
prezentate detaliat ulterior.

Figura 5.1. Schema unui SAD pentru un singur semnal analogic.

5.1.2 Structuri pentru cazul existentei mai multor semnale
analogice de intrare.
În acest caz este necesară utilizarea unui multiplexor, care poate fi
conectat în structura SAD în diferite poziţii în fluxul de prelucrare a
semnalelor. Astfel, se identifică următoarele variante:
a) Cu multiplexarea semnalelor analogice de intrare (figura 5.2),
Acesta fiind cel mai des folosit, deoarece conduce la un număr minim de
circuite relativ scumpe (CAN, CEM). Semnalele de intrare se conecteză
succesiv la intrarea lanţului de conversie A/N, prin multiplexare în timp (de
către multiplexorul MUX). Evoluţia în timp a semnalelor este prezentată în
fig.5.3. Se consideră că înaintea declanşării procesului de achiziţie, MUX este
comandat de semnalul M pentru conectarea semnalului U1 la intrarea în CEM,
aflat în starea de eşantionare.
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Figura 5.2 Schema unui SAD pentru mai multe semnale de intrare analogice

Figura 5.3 Semnalele in SAD cu intrări multiple

Declanşarea procesului de achiziţie se realizează la momentul t1 prin
frontul căzător al semnalului E/M , care comandă trecerea în stare de
memorare a CEM. Conversia analog numerică a eşantionului prelevat din U1
este declanşată la t2 de frontul crescător al semnalului START CONV. De
asemenea, la momentul t2 se comută semnalul M de comandă al MUX pentru
conectarea semnalului U2 la intrarea CEM.
Sfârşitul conversiei numerice a eşantionului prelevat din semnalul U1
corespunde lui t3, dat de frontul căzător al semnalului STARE CONV,
rezultând t3-t2 = Tc (unde Tc este timpul de conversie).
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Comanda de prelevare a unui eşantion din semnalul U2 este data la t4
prin frontul ridicător al lui E/M astfel încât t4-t3 = tac, unde tac este timpul de
achiziţie al CEM. La momentul t5 se comandă declanşarea conversiei analog
numerice corespunzătoare eşantionului prelevat din U2.
În intervalul t3-t5 la ieşirile b0...bn-1 ale CAN este încărcat rezultatul
conversiei numerice a eşantionului prelevat din U1 care este preluat
corespunzător de µC. Rezultatul conversiei corespunzătoare eşantionului
prelevat din U1 este disponibil începând de la t6. Intervalul de timp
corespunzător achiziţiei a câte unui eşantion din cele k semnale de intrare se
numeşte perioada de achiziţie Tac=k·(t4-t1).
b) Multiplexarea ieşirilor CAN, realizată conform schemei din figura
5.4 realizează viteza de achiziţie maximă, dar necesita un număr maxim de
circuite CAN şi CEM (relativ scumpe).

Figura 5.4 SAD cu ieşirile multiplexate

5.2. Convertoare analog-numerice
5.2.1. Generalităţi
CAN reprezintă elementul de bază al unui SAD şi este sistemul care
transformă mărimea de intrare (practic o tensiune) cu variaţie analogică, într-o
mărime de ieşire cu expresie numerică.
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Conversia A/N reprezintă un proces în doua etape:
- cuantificarea, procesul prin care semnalul analogic este transformat
într-o serie de stări discrete, disponibile pe tot atâtea canale;
- codarea, proces prin care fiecărei stări (canal) i se atribuie un număr.
Concret, domeniul de variaţie al semnalului de intrare Ui [V] este
divizat în N canale, fiecare identificat prin indicele k ∈ [0,N]. Mărimii Ui i se
asociază canalul k dacă:
Lk ≥ Ui > Lk-1,
unde:
Lk [V] este limita superioara a canalului k,
Lk-1 [V] este limita superioara a canalului k-1.
Diferenţa dintre două limite succesive ale canalelor defineşte lăţimea
canalului ΔU:
ΔU= Lk - Lk-1
Toate semnalele care satisfac relaţia de mai sus sunt repartizate
canalului respectiv, chiar dacă nu au aceeaşi mărime. Ca urmare, apare o
eroare principială a conversiei A/N, numită eroare de cuantificare şi care este
dată lăţimea canalului ΔU.
Caracteristica de transfer a unui CAN reprezintă raportul dintre
rezultatul conversiei şi mărimea de intrare Ui; În figura 5.5 sunt prezentate
caracteristica de transfer şi variaţia erorii de cuantificare, pentru un CAN pe 3
biţi.

b)

a)
Figura 5.5. Principiul conversiei A/N
a) Schema de principiu; b) caracteristica de transfer; c) eroarea de cuantificare

c)
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Pentru un CAN pe n biţi, rezoluţia conversiei se exprimă prin valoarea
bitului cel mai puţin semnificativ (LSB) din cuvântul binar de la ieşire:
iar rezoluţia relativă: r = 1 / 2 n = 2 − n
1LSB = U i max / 2 n
Teoretic, codul de ieşire al CAN corespunde mijlocului unui canal.
Spre limitele canalelor, eroarea de cuantificare creşte (într-un sens sau
celălalt), oscilând între valorile ± ΔU, ceea ce corespunde valorii unui bit LSB
din cuvântul binar de la ieşire (fig.5.5c). Discriminarea valorilor tensiunii de
intrare, la limita canalelor adiacente se face cu comparatoare de tensiune.
Datorita incertitudinii în precizarea pragului de basculare a comparatorului, la
limita dintre canale apare o probabilitate Pk(U) < 1 de atribuire a valorii Ui
între canalele adiacente. Aceasta probabilitate devine din ce în ce mai mică,
cu cât lăţimile canalelor scad, respectiv cu creşterea rezoluţiei CAN,
conducând în final la
creşterea erorii conversiei.
Profilul canalului, din
a)
punctul de vedere a
probabilităţii Pk(U) este
prezentată în figura 5.6.
Pentru reducerea erorii
b)
totale a CAN se realizează
un
compromis
între
rezoluţie
şi
calitatea
comparatoarelor
de
Figura 5.6 Profilul canalelor: a) real; b) ideal
tensiune.
5.2.2 Clasificarea CAN
În prezent, pentru realizarea conversiei A/N se utilizează mai multe
procedee, care acoperă:
- domenii de frecvenţă a semnalului de intrare Δf = 0 .....102 MHz;
- rezoluţii : 4 -5 biţi pentru frecvenţe mari, respectiv 15-16 biţi pentru
frecvenţe joase.
CAN se pot clasifica după mai multe criterii:
1. După metode conversiei:
- metode directe, la care circuitul care generează codul numeric
acţionează direct asupra mărimii de intrare;
- metode indirecte, la care mărimea analogică de intrare se transformă
într-o altă mărime analogică (interval de timp - conversie U/T, frecvenţa conversie U/f).
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2. După ciclul de funcţionare:
- cu ciclu programat (timpul de conversie Tc nu depinde de
amplitudinea Ui);
- cu ciclu neprogramat (timpul de conversie Tc este funcţie de
amplitudinea Ui);
3. După prezenţa reacţiei:
- fără reacţie între ieşire şi intrare;
- cu reacţie, ceea ce implică prezenţa unui DAC în bucla de reacţie.
4. După modul de tratare a semnalului de intrare:
- de tip integrator;
- cu comparări discrete a unor tensiuni.
5.2.3 CAN paralel (Flash)
CAN de tip paralel determină simultan toţi biţii de ieşire pe baza
comparării semnalului de intrare simultan cu o serie de nivele de referinţă
echidistante. Principiul de funcţionare este prezentat în figurile 5.7.a,b,c,
pentru o rezoluţie de 2 biţi.

b)

a)

c)

Figura 5.7. CAN paralel: a) schema; b) ieşirile comparatoarelor; c) ieşirea
numerică

Domeniul de variaţie al mărimii de intrare a fost divizat pe 4 canale,
delimitate de valorile: Uref /4, 2Uref /4, 3Uref /4, unde Uref ≥ Uimax. Semnalele de
la ieşirile comparatoarelor sunt prelucrate printr-un circuit logic
combinaţional, la ieşirea căruia se obţine codul numeric.
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Avantajul major al acestui tip de CAN este viteza de conversie,
limitată doar de comparatoare şi circuitele de conversie. Dezavantajele decurg
din complicarea schemei cu creşterea rezoluţiei. Astfel, pentru un CAN
paralel cu rezoluţia de N biţi, sunt necesare 2N-1 comparatoare, pentru care
nivelele de referinţă formează un şir de forma:
Uref /2N, 2Uref /2N.... (2N-1)Uref /2N.
Creşterea rezoluţiei determină creşterea exponenţială a numărului de
componente, ceea ce complică foarte mult circuitul codificator de prioritate.
În prezent aceste CAN se întâlnesc în aplicaţiile rapide, pe 8 biţi.
5.2.4 CAN cu reacţie
CAN cu reacţie funcţionează pe baza comparării succesive a mărimii
semnalului de intrare cu o tensiune de referinţă variabilă, obţinută prin
conversia digital-analogică a mărimii numerică (momentană) de la ieşire. Prin
urmare, în bucla de reacţie există un convertor D/A (DAC) şi un registru care
furnizează la ieşire cuvântul binar. Există mai multe variante constructive de
CAN cu reacţie, diferenţele dintre ele fiind datorate registrului de control.
a) CAN cu reacţie prin metoda numărătorului
La acest tip de CAN, se foloseşte ca registru un numărător
(unidirecţional), la care se aplică un semnal de tact prin intermediul unei porţi
comandate de ieşirea comparatorului. La fiecare început de ciclu de conversie,
numărătorul este adus în starea zero, după care începe să numere în sens
direct, ducând la creşterea în trepte a tensiunii de referinţă variabilă de la
ieşirea DAC. Numărarea continuă până la depăşirea de către tensiunea de
referinţă a mărimii tensiunii de la intrare. Acest moment este sesizat de
comparator, care întrerupe numărarea (prin blocarea semnalului de tact) şi în
acelaşi timp senmalează sfârşitul conversiei. Numărul binar conţinut în acel
moment în numărător reprezintă rezultatul conversiei. Principiul şi formele de
undă ale semnalelor sunt prezentate în figurile 5.8.a,b.

a)
b)
Figura 5.8 CAN cu reacţie prin metoda numărătorului: a) schema; b) diagrama
semnalelor.
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Acest tip de CAN are avantajul unei scheme simple şi ieftine, dar
prezintă dezavantajul unei viteze mici de conversie, mai ales pentru valori Ui
mari, datorita necesităţii efectuării comparaţiei la nivelul unui bit LSB.
b) CAN cu reacţie prin metoda conversiei continue (cu urmărire)
Faţă de structura prezentată anterior, acest CAN utilizează un
numărător reversibil, ceea ce permite, în limitele performanţelor de viteză,
urmărirea de către convertor a tensiunii de intrare (figurile 5.9 a,b).

a)

b)

Figura 5.9 CAN cu reacţie cu urmărire: a) schema; b) diagrama semnalelor

La început, numărătorul este în stare zero, după care se incrementează
conţinutul până la sesizarea, de către comparator a depăşirii tensiunii de
intrare de către tensiunea de referinţă. În acest moment, în numărător se
găseşte rezultatul conversie şi în acelaşi timp se comandă decrementarea
conţinutului numărătorului, ceea ce se întâmplă până la momentul în care
tensiunea de referinţă scade sub valoarea tensiunii de intrare. În acest fel,
ieşirea CAN urmăreşte variaţiile tensiunii de intrare. O situaţie deosebită
apare în cazul în care tensiunea de intrare este constantă şi când urmărirea ei
se face printr-o oscilare a tensiunii de reacţie, corespunzător unei valori de 1
bit (±1/2 LSB). Pentru depăşirea acestei situaţii se poate utiliza un comparator
cu prag, lăţimea pragului fiind egală cu 1 LSB.
c) CAN cu reacţie cu registru cu aproximaţii succesive
Acest tip de CAN este unul dintre cele mai folosite, atât în aplicaţiile
de viteza cât şi în cele de rezoluţie ridicată. În bucla de reacţie se foloseşte un
circuit logic de control special, registrul cu aproximaţii succesive (fig.5.10a).
La începutul conversiei, registrul este în starea 0. După primul impuls de tact,
în registru se înscrie bitul cel mai semnificativ (MSB), care reprezintă un
număr care se aplică şi la intrările DAC. Tensiunea de referinţă de la ieşirea
DAC se compară cu tensiunea de intrare şi va produce la ieşirea
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comparatorului un semnal (1 sau 0) care se aplică registrului. Funcţie de
rezultatul comparaţiei (valoarea 1 sau 0), se păstrează sau nu MSB. Se va
încărca apoi următorul bit şi se repetă secvenţa de mai sus până la bitul LSB.
La sfârşitul operaţiei (verificarea tuturor biţilor), în registru se va afla cuvântul
binar corespunzător tensiunii analogice de la intrarea CAN (fig.5.10b, în care
Ucal reprezintă tensiunea capătului de scară al DAC).

a)
b)
Fig.5.10. CAN cu reacţie cu registru cu aproximaţii succesive:
a) schema circuitului; b) exemplu de conversie cu aproximaţii succesive

Observaţie: Referitor la convertoarele A/N cu reacţie prezentate, se
face precizarea că circuitele logice de comanda pot fi înlocuite cu un µP,
rămânând ca circuite specifice comparatorul şi convertorul D/A. În acest mod,
CAN poate fi configurat prin program să funcţioneze în una din variantele
prezentate, funcţie de cerinţele de precizie şi viteză ale aplicaţiei.
5.2.5. CAN cu integrare
Aceste tipuri de CAN se bazează pe integrarea, pe o durată
determinată, a semnalului analogic de la intrarea sa şi conversia rezultatului
într-o formă binară, proporţională cu acesta.
Se cunosc mai multe tipuri de CAN integratoare:
1. cu simplă integrare;
2. cu dublă integrare (cu 2 pante);
3. cu 4 pante;
4. cu integrare multiplă.
Dintre aceste variante se prezintă un CAN cu dublă integrare cu
rezoluţie de n biţi, a cărui schemă este prezentată în figura 5.11.a. Pentru
urmărirea funcţionării, se precizează starea iniţială concretizată prin:
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- condensatorul C descărcat (tensiunea U=0);
- numărătorul resetat (conţinutul acestuia N=0);
- tensiunile de intrare Ux şi de referinţa Uref au semne contrare (în figură
Ux>0 şi |Uref|≥|Ux|).
Ciclul de funcţionare este următorul:
- la iniţierea conversiei, comanda ST.CONV = 0 , setează bistabilul D pe 1
(Q=1); acesta poziţionează comutatorul S pe tensiunea de intrare Ux , care se
aplică la intrarea integratorului;
- la ieşirea integratorului apare tensiunea:
1 t2
U x dt
(v. diagrama din figura 5.11.b);
U( 1 ) = −
RC t 1

∫

Figura 5.11 CAN cu dublă integrare:
a) schema circuitului; b) schema comutatorului S; c) diagrama tensiunilor
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- comparatorul deschide poarta SI, permiţând incrementarea numărătorului
modulo n;
- la umplerea numărătorului la capacitatea maximă, conţinutul acestuia
devine 0 şi se generează semnalul de transport CY, care comuta bistabilul D
pe 0 (Q=0). Ca urmare, comutatorul S basculează şi conectează la intrarea
integratorului tensiunea de referinţă Uref;
- tensiunea de la ieşirea integratorului devine:
1 t3
U( 2 ) = −
U ref dt ;
RC t 2
- comparatorul menţine deschisă poarta SI, până la momentul t3 (U ≥ 0). În
intervalul t2 - t3 în numărător se înscrie numărul Nx;
La momentul t3, tensiunea pe condensator devine 0, deci:

∫

U =−

1
RC

t2

∫U
t1

x dt

−

1
RC

t3

∫U
t2

ref

dt = 0 ;

Ţinând cont că Ux şi Uref au semne contrare şi că pe duratele T1 şi T2 ,
Ux şi Uref sunt constante, se poate scrie:
Ux·T1 = Uref·T2.
Dar, cu perioada Δt a tactului:
T1 = 2n·Δt
şi
T2 = Nx·Δt
,
de unde rezultă:
Ux =

U ref
2n

⋅ Nx = K ⋅ Nx

Se remarcă faptul că relaţia de mai sus, care reprezintă caracteristica
de transfer a CAN nu depinde de parametri R, C şi Δt, acestea fiind constante.
Deşi sunt relativ lente, avantajul major al acestui CAN este precizia
ridicată, semnalele parazite periodice putând fi uşor rejectate (prin alegerea
duratei T1 multiplu întreg al perioadei semnalului perturbator).
5.2.6 Convertorul tensiune-frecvenţă
Printr-o reconfigurare a schemei CAN cu integrare (la care
funcţionarea se bazează pe o conversie tensiune-timp), se ajunge la schema
prezentată în figura 5.12.a, care reprezintă un convertor tensiune-frecvenţă
(U/f). Semnalul de ieşire al convertorului U/f este format dintr-un tren de
impulsuri cu durata τ , cu frecvenţa proporţională cu mărimea de intrare Ux.
Convertorul funcţionează după următorul ciclu, care poate fi urmărit în
diagrama din figura 5.12.b:
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- la momentul iniţial t=0, comutatorul S este deschis şi începe integrarea
tensiunii Ux;
- la momentul t1, tensiunea la ieşirea integratorului este (pct. A1):
1 t1
U x dt + U ( 0 ) =| U ref 2 |
RC 0
şi se declanşează circuitul monostabil. Acesta va genera un impuls cu durata τ,
disponibil la ieşire, care va comuta pe starea închis, aplicând la intrarea
integratorului tensiunea Ux - Uref1 (este necesar ca |Uref1| > |Ux| ). Tensiunea la
ieşirea integratorului va varia după:

∫

U ( A1 ) = −

U =−

1
RC

t2

∫ (U
t1

x

− U ref 1 ) ⋅ dt .

la momentul t2 (corespunzător lui τ = t2-t1), procesul de integrare ia sfârşit
(pct. B1) şi începe o noua integrare, de la punctul B1 la A2 (momentul t3).
Procesul se repetă, perioada (frecvenţa) semnalului generat de monostabil
fiind proporţională cu tensiunea de la intrare .

a)

b)

Figura 5.12 Convertorul tensiune-frecvenţă:
a) schema circuitului; b) diagrama tensiunilor

Avantajele acestui tip de convertor constau în:
- rezistenţa la perturbaţii, fiind un circuit integrator;
- uşurinţa transmiterii la distanţă a informaţiei (telemetrie);
- posibilitatea integrării în timp a impulsurilor, realizându-se astfel
contorizarea numerică a mărimii de intrare, după schema din figura 5.13.

Figura 5.13 Schema bloc a contorului numeric
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5.2.7 Exemplu de CAN industrial

Circuitul integrat MAX 154, fabricat de firma Maxim Integrated
Products, reprezintă practic un SAD complet, cu următoarele caracteristici:
- CAN pe 8 biţi, cu iesiri tri-state, în capsula DIP cu 24 pini, cu patru
canale pentru pentru semnalele de intrare analogice;
- timp de conversie pe canal 2,5 µs;
- referinţa internă de tensiune 2,5 V;
- circuit de eşantionare-memorare inclus;
- eroare de cuantificare 1/2 LSB;
- tensiune de alimentare unică +5V;
- nu necesită semnal de tact exterior.
Acest circuit utilizează tehnica de conversie numită "semi-paralelă",
având în structura două CAN. Primul utilizează 15 comparatoare si stabileşte
primii 4 biţi - mai semnificativi (MS) - ai cuvântului binar. Aceşti 4 biţi sunt
aplicaşi unui CNA, la ieşirea căruia se obţine o tensiune care este comparată
cu tensiunea de intrare. Diferenţa dintre cele două tensiuni este aplicată la
intrarea celui de al 2-lea CAN, având deasemenea 15 comparatoare, care
furnizează ultimii 4 biţi - mai puţin semnificativi (LS) - ai conversiei. Schema
bloc a circuitului este prezentată în figura 5.14.

Figura 5.14 Schema bloc a circuitului MAX154

Conversia este iniţiată pe frontul căzător al semnalelor RD şi CS.
Intrările comparatoarelor urmăresc semnalul de intrare timp de cca. 1 µs, după
care biţii MS sunt depuşi în bufferele de intrare şi începe conversia biţilor LS.
După cca. 600 µs, semnalul INT cade pe low , indicând sfârşitul conversiei.
Rezultatul conversiei poate fi apoi accesat cu semnalul INT pe low (figura
5.15.a).
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Circuitul foloseşte doar intrările CS şi RD ca şi semnale de comandă.
Operaţia de citire, comandată cu CS şi RD pe low, realizează reţinerea
adreselor decodate ale canalelor analogice (fig.5.15b) şi comandă totodată
începutul conversiei.

a)
b)
Fig.5.15. Secvenţa de funcţionare (a) şi decodarea adreselor(b) ale circuitului
MAX154.

Sunt disponibile două moduri de operare, determinate de durata
comenzii RD:
¾ Modul 0, implementat prin menţinerea lui RD low până la terminarea
conversiei, este destinat pentru µP care pot fi forţate în stare WAIT.
În acest mod, conversia începe odată cu CS şi RD pe low şi rezultatul
este disponibil (D0...D7) la terminarea conversiei. Pe durata
conversiei, ieşirile sunt în starea de înaltă impedanţă. În acest mod
sunt disponibile la ieşire două semnale de stare: Interrupt (INT) şi
Ready (RDY). Ieşirea RDY, care este cu drena în gol (open drain) se
conectează la intrarea READY/WAIT a µP. RDY devine low la
frontul căzător al CS şi devine de înaltă impedanţă la sfârşitul
conversiei. INT cade la low la terminarea conversiei şi revine pe high
pe frontul crescător al CS sau RD (figura 5.16).

Figura 5.16 Diagrama de funcţionare a circuitului pentru modul 0
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¾ Modul 1 nu cere starea WAIT pentru µP. Comanda READ iniţiază
conversia şi simultan furnizează la ieşire rezultatul conversiei
anterioare (figura 5.17) .

Fig.5.17. Diagrama de funcţionare a circuitului pentru modul 1

Tensiunile de referinţă VREF+ şi VREF- definesc domeniul de conversie,
între zero şi capătul de scală (Full-Scale), conform figurii 5.18.

Figura 5.18 Caracteristica de transfer a circuitului MAX154
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Circuitul poate fi folosit şi pentru conversia unor semnale de intrare
bipolare. În acest caz se procedează la scalarea tensiunii de intrare cu un AO,
astfel ca la intrarea CAN se aplică doar tensiuni pozitive. În exemplul din
figurile 5.19.a şi b, domeniul de intrare analogica este ±4V iar datele de la
ieşire sunt prezentate în cod binar complementat.

a)
b)
Figura 5.19 Funcţionarea circuitului cu semnale de intrare bipolare: a) schema
electrică; b) caracteristica de transfer

Interfaţarea cu µP a circuitului, în modul 0 este prezentată în figura
5.20.

Figura 5.20 Interfaţarea circuitului cu un µP pe 8 biţi,
pentru modul 0 de funcţionare

