
AM2302 (DHT22) – czujnik temperatury i wilgotności na magistrali 1-wire



AM2302 (DHT22) – protokół komunikacyjny

Master write
start signal

Master read
response signal + 40 bits (5 bytes)



start signal response signal

AM2302 (DHT22) – czasy trwania impulsów



AM2302 (DHT22) – impulsy logicznego 0 i 1 F_CPU                // cycles in a second
F_CPU/1000      //cycles in a ms
Timeout set to 1ms
uint32_t cycles_in_ms = F_CPU / 1000;

Example:
F_CPU=16000000 // cycles in a second
16000                     //cycles in a ms
Timeout set to 1ms or 16000 cycles

#define pinn 5
#define PINmy PIND

uint32_t expectLow(void)
{
uint32_t count = 0;
while ((PINmy & (1<<pinn)) == 0)

{
if (count++ >= cycles_in_ms)
return 0;
}

return count;
}

uint32_t expectHigh(void)
{
uint32_t count = 0;
while ((PINmy & (1<<pinn)) == (1<<pinn))

{
if (count++ >= cycles_in_ms)
return 0;
}

return count;
}

Oczekiwanie na zakończenie stanu  (high lub low) bez zabezpieczeń
while ((PINmy & (1<<pinn)) == 0);                          while ((PINmy & (1<<pinn)) == (1<<pinn));

W trakcie oczekiwania na zakończenie stanu (high lub low) są zliczane instrukcje (instrukcja jest wykonywana w jednym cyklu zegarowym).
Jeśli oczekiwany stan nie pojawił się wcale lub trwał więcej niż 16000 cykli zegarowych (1ms), to zwracane jest 0, w przeciwnym wypadku 
zwracana jest liczba cykli określająca długość trwania stanu.



AM2302 (DHT22) – fragment kodu programu uint32_t stany[80];
for (int i = 0; i < 80; i += 2)
{

stany[i]   = expectLow();
stany[i + 1] = expectHigh();

}

for (int i = 0; i < 40; ++i)
{

uint32_t lowCycles  = stany[2 * i];
uint32_t highCycles = stany[2 * i + 1];
if ((lowCycles == 0) || (highCycles == 0))
{
// błędny odczyt

}
bajty[i / 8] <<= 1;

if (highCycles > lowCycles)
{

bajty[i / 8] |= 1;
}

}

Dwa stany przypadają na jeden impuls logiczny (jeden bit).
Osiem bitów przypada na bajt – bity są nadawane od MSB do LSB, zatem 
obrót zmiennej „bajt” następuje w lewo.
Jeśli liczba cykli zegarowych zliczonych w stanie „high” impulsu była większa
od liczby cykli zegarowych zliczonych w stanie „low” impulsu, to impuls (bit) 
był jedynką, w przeciwnym razie bit był zerem.



AM2302 (DHT22) – sprawdzenie parzystości odczyt temperatury i wilgotności



AM2302 (DHT22) – konstrukcja  programu
//if reading the sensorsis successful return 1 else return 0

int myread(void)
{
_delay_ms(2000); //read every 2s
data[0] = data[1] = data[2] = data[3] = data[4] = 0;

//idle state is high
//send start signal
//read response signl
if (expectLow() == 0)

{
return 0;

}
//continue
//check parity
}

void loop()
{
if (myread()==1)

{//display temperature and humidity}
}

int main(void)
{ while(1) loop(); }








