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Comunicação de dados

Instrumentação �������� computador

OPÇÔES:

1) Porta paralela do computador

2) Porta serial ou USB (mais recente) 

3) Outras soluções específicas:

a) GPIB (HPIB, IEEE788)

b) CAMAC

4)  Rede internet (?)
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Comunicação de dados

Instrumentação �������� computador

Porta paralela do 
computador 

Exige comandos de 
acesso às portas lógicas 
do computador, como: 
Input(porta) e 
output(porta, valor)
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Instrumentação �������� computador

Um exemplo de comunicação através 
da porta paralela do computador 

/*  Rotina de transferencia de dados atraves da Porta Paralela */

Le_byte(unsigned int canal)
unsigned int canal;

{
unsigned int cont,temp,stale,data,msb,lsb,sh,pronto;   /*  4 bits  cada */
stale=8;       /*  00001000   -> 378h bit 3 bit "start + ALE"   */
sh=128;        /*  10000000   -> 378h inicializa 74157 para lsb ou 0x80  */
pronto=16;     /*  00010000   -> 378h output enable  */

outp(0x378,canal);        /* define canal */
outp(0x378,canal+stale);        /* habilita start e ALE */
outp(0x378,canal);
for(cont=0; cont<30000;cont++){

delay(aux_delay);     
if(cont >= (3000/(aux_delay+1))) return(-1);
if((inp(0x379) & 8) == 8) break;  /* 01110111 detetor de EOC  */
}

outp(0x378,pronto);           /* disponibiliza dado para MSB */
msb = inp(0x379)^0x8F;        /* adquire e ajusta bit 3 invertido */
outp(0x378,pronto+sh);        /* inverte a chave do 74157 via 378h */
temp = inp(0x379)^0x8F;       /* adquire e ajusta bit 3 invertido */
lsb = temp>>4;                /* move os dados 4 bits para direita */
data = msb+lsb;               /* soma */
return(data);                 /* devolve valor medido */
}
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Instrumentação �������� computador

GPIB

(General Purpose 
Interface Board)

GPIB Description [IEEE488] 

GPIB System 
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Comunicação de dados

Instrumentação �������� computador

A interface GPIB permite a transferência serializada de BYTES de 8 bits (paralelos). Para isto, ela possui:

5 linhas de controle

3 linhas de protocolo (handshake lines)

8 linhas bi-direcionais de dados

Em um cabo de 24 fios.

Com taxa máxima de transferência de 1Mb/s.

Cada equipamento (ou placa GPIB) pode assumir qualquer das seguintes funções:

1. Controller (somente 1 em cada bus)

2. Talker (somente 1 a cada vez)

3. Listener (até 15 equipamentos)

Cada equipamento tem um endereço que é usado pelo controlador para coordenar as ações a serem executadas. 

Além das 3 funções básicas ( controller, talker e listener ) o sistema incorpora outras atividades operacionais, como: 

- serial poll,

- parallel poll, 

- secondary talk and listen addresses,

- remote/local capability,  

- device clear (trigger)

GPIB

(General Purpose 
Interface Board)
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Instrumentação �������� computador

GPIB

(General Purpose 
Interface Board)

Single Ground Single GND 24 Chassis Ground Shield 12 

Ground (ATN) Shield 23 Attention ATN 11 

Ground (SRQ) Shield 22 Service Request SRQ 10 

Ground (IFC) Shield 21 Interface Clear IFC 9 

Ground (NDAC) Shield 20 Not Data Accepted NDAC 8 

Ground (NRFD) Shield 19 Not Ready For Data NRFD 7 

Ground (DAV) Shield 18 Data Valid DAV 6 

Remote Enable REN 17 End-Or-Identify EIO 5 

Data Input/Output Bit 8 DIO8 16 Data Input/Output Bit 4 DIO4 4 

Data Input/Output Bit 7 DIO7 15 Data Input/Output Bit 3 DIO3 3 

Data Input/Output Bit 6 DIO6 14 Data Input/Output Bit 2 DIO2 2 

Data Input/Output Bit 5 DIO5 13 Data Input/Output Bit 1 DIO1 1 

Signal Description Signal Names Pin # Signal Description Signal Names Pin # 

Linhas de 
protocolo

Linhas de 
dados

Linhas de 
controle
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Comunicação de dados

Instrumentação �������� computador

GPIB

(General Purpose 
Interface Board)Comandos da placa controladora

Comandos Principais:

Ibrd (leitura), ibwrt (escrita), ibconfig (configuração), ibrsp (serial poll - sondagem)
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Instrumentação �������� computador

GPIB

(General Purpose 
Interface Board)

Comandos dos 
equipamentos

(exemplo: deteção 
síncrona)
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Instrumentação �������� computador

GPIB

(General Purpose 
Interface Board)

Comandos dos equipamentos

(exemplo: deteção síncrona)
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Instrumentação �������� computador

GPIB

/* Rotinas de acesso a instrumentacao GPIB */

init_gpib(){
libsic(0);
libsre(0,1);
libeos(0,0);
libeot(0,1);
libdma(0,0);
libclr(0,equip_1);
libclr(0,equip_2);
libclr(0,equip_3);
}

send_gpib( mensagem, equip, spoll, espera)
int equip, spoll;
unsigned int espera;
char mensagem[32];

{
int count;
char *pt_mensagem= mensagem;
spoll_gpib(equip,spoll,500);
count= strlen(mensagem);
libesc(0,equip,pt_mensagem,count);
delay(espera);
spoll_gpib(equip,spoll,500);

}

int spoll_gpib( equip, spoll, max_count)
int equip, spoll, max_count;

{
int status, l_poll;
char  poll;
char far *pt_poll=&poll;
l_poll= 0;

if(spoll == 0) return(0);
do {

delay(1);
l_poll+= 1;
status= 1;
liblsp(0,equip,pt_poll);
status*= (poll & spoll);
if(l_poll > max_count) return(-1);
} while (status == 0);

return(0);
}
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Instrumentação �������� computador

GPIB

float le_f_gpib( mensagem, equip, spoll, amostragem)
int equip,spoll, amostragem;
char mensagem[32];

{
char equip_buf[64];
char *pt_buf= equip_buf;
char *pt_mensagem= mensagem;
float sinal, aux;
int len, count, t;
sinal= 0.0;
count= strlen(mensagem);
for(t=1;t<=amostragem;t++) {

libesc(0,equip,pt_mensagem,count);
spoll_gpib(equip,spoll,500);
libler(0,equip,pt_buf,&len);
sscanf(equip_buf," %g",&aux);   
sinal+= aux;
}

sinal/= amostragem;
return(sinal);
}

int le_i_gpib( mensagem, equip, spoll, amostr)
int equip,spoll, amostr;
char mensagem[32];

{
char equip_buf[64];
char *pt_buf= equip_buf;
char *pt_mensagem= mensagem;
long int sinal;
int len, count, t, aux;
sinal= 0L;
count= strlen(mensagem);
for(t=1;t<=amostr;t++) {

libesc(0,equip,pt_mensagem,count);
spoll_gpib(equip,spoll,500);
libler(0,equip,pt_buf,&len);
sscanf(equip_buf," %d",&aux);   
sinal+= aux;
delay(10);
}

aux= sinal / amostr;
return(aux);
}
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Instrumentação �������� computador

GPIB

Principais funções de um programa de comunicação:

- Inicialização dos equipamentos
- sincronização das operações
- envio de comandos
- recepção de dados (e informações operacionais) 

Todas estas funções devem ser particularizadas a cada 
equipamento! 
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Instrumentação �������� computador

GPIB

Software comercial Labview 
(linguagem objeto)

Drivers dos 
equipamentos 
fornecidos pelos 
respectivos 
fabricantes.



Cartões GPIB


