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(57) 1. Спосіб аналого-цифрового перетворення, в
якому на кожному і-му такті формують компенсую-
чий сигнал врівноваження і здійснюють порівняння
вхідного аналогового сигналу з сигналом
врівноваження, за результатами порівняння на
всіх тактах здійснюють формування вихідного коду
надлишкової позиційної системи числення, який
відрізняється тим, що компенсуючий аналоговий
сигнал формують як суму з додатних або від'ємних
еталонних аналогових величин, значення яких
пропорційні вагам розрядів надлишкової позицій-
ної системи числення з розрядними коефіцієнтами
[1; -1] за умови, що тривалості тактів врівноважен-
ня задають обернено пропорційними вказаним
вагам розрядів,  так,  що кожен наступний такт в а
разів триваліший за попередній, де а - відношення
між вагами сусідніх розрядів.
2. Аналого-цифровий перетворювач, який містить
вхідну аналогову та вихідну цифрову шини, шину
аналогового компенсуючого сигналу, інформаційну
шину результату порівняння, два цифро-аналогові
перетворювачі з ваговою надлишковістю: перший
додатний і другий від'ємний, два регістри послідо-
вного наближення, дві цифрові вихідні шини регіс-
трів послідовного наближення, суматор аналого-
вих сигналів, цифровий обчислювальний пристрій,
блок пам'яті, блок керування, а також шину керую-
чих сигналів блока керування, причому першу та
другу цифрові вихідні шини першого та другого
регістрів послідовного наближення з'єднано з вхо-

дами першого додатного та другого від'ємного
цифро-аналогових перетворювачів з ваговою над-
лишковістю відповідно, а також з входами цифро-
вого обчислювального пристрою, аналогові виходи
першого додатного та другого від'ємного цифро-
аналогових перетворювачів з ваговою надлишко-
вістю з'єднано з входами суматора аналогових
сигналів, цифровий обчислювальний пристрій
з'єднано з блоком пам'яті,  а також з вихідною ци-
фровою шиною, перший та другий регістри послі-
довного наближення, цифровий обчислювальний
пристрій керуючими входами з'єднані шиною ке-
руючих сигналів блока керування з блоком керу-
вання, який відрізняється тим, що у нього введе-
но схему порівняння з регульованою чутливістю,
цифрову керуючу шину тактових імпульсів, гене-
ратор лічильних імпульсів та формувач рекурент-
ної послідовності тактових імпульсів, причому вхі-
дну аналогову шину з'єднано з входом схеми
порівняння з регульованою чутливістю, інший ана-
логовий вхід якої з'єднано з шиною аналогового
компенсуючого сигналу, керуючий цифровий вхід
схеми порівняння з регульованою чутливістю з'єд-
нано з керуючою шиною тактових імпульсів, а ци-
фровий вихід з'єднано з інформаційною шиною
результату порівняння, вихід генератора лічиль-
них імпульсів з'єднано з лічильним входом форму-
вача рекурентної послідовності тактових імпульсів,
інший керуючий вхід формувача рекурентної по-
слідовності тактових імпульсів з'єднано шиною
керуючих сигналів блока керування з блоком керу-
вання, вихід формувача рекурентної послідовності
тактових імпульсів з'єднано з цифровою керуючою
шиною тактових імпульсів, вихід суматора анало-
гових сигналів з'єднано з шиною аналогового ком-
пенсуючого сигналу, інформаційні входи першого
та другого регістрів послідовного наближення
з'єднано з інформаційною шиною результату порі-
вняння.
3. Пристрій за пунктом 2, який відрізняється тим,
що формувач рекурентної послідовності тактових
імпульсів містить лічильний вхід, який з'єднано з
входом логічного елемента І, а також з лічильним
входом лічильника цифрового еквівалента трива-
лості тактових імпульсів, інший вхід логічного еле-
мента І з'єднано з виходом цифрової схеми порів-
няння кодів, вихід логічного елемента І з'єднано з
входом логічного елемента АБО, а також з лічиль-
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ним входом лічильника номера такту, керуючий
вхід з'єднано з іншим входом логічного елемента
АБО, а також з входом СКИД лічильника номера
такту, вихід логічного елемента АБО з'єднано з
входом СКИД лічильника цифрового еквівалента
тривалості тактових імпульсів, вихідну шину лічи-
льника цифрового еквівалента тривалості такто-
вих імпульсів з'єднано з входом цифрової схеми

порівняння кодів, вихідну шину лічильника номера
такту з'єднано з адресним входом постійного за-
пам'ятовуючого пристрою, вихідну шину постійного
запам'ятовуючого пристрою з'єднано з входом
цифрової схеми порівняння кодів, а її вихід з'єдна-
но з входом логічного елемента І, а також з вихід-
ною шиною формувача рекурентної послідовності
тактових імпульсів.

Винахід відноситься до галузі цифрової вимі-
рювальної і обчислювальної техніки і може бути
використаний для перетворення аналогових вели-
чин в цифрові.

Відомо спосіб аналого-цифрового перетво-
рення [А. с. №1304172 СССР, Н03М1/26, 1987],
заснований на порозрядному врівноваженні вхід-
ного аналогового сигналу, який полягає в тому, що
на кожному і-му такті формують компенсуючий
аналоговий сигнал, виконують порівняння вхідного
аналогового сигналу з компенсуючим аналоговим
сигналом і запам'ятовують результат порівняння,
одночасно з формуванням компенсуючого анало-
гового сигналу формують додатковий аналоговий
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розрядів коду; Qi - вага і-го розряду, і перед порів-
нянням з вхідним аналоговим сигналом сумують
компенсуючий і додатковий аналогові сигнали, а
порівняння вхідного аналогового сигналу викону-
ють з сигналом результату сумування, при цьому
формування компенсуючого аналогового сигналу
виконують на основі надлишкового вимірювально-
го коду з вагами Qi=Qi-1/ a , де l<a <2 основа над-
лишкового вимірювального коду.

Недоліком цього способу є низька швидкість
аналого-цифрового перетворення через те, що
тривалості всіх тактів врівноваження є однакови-
ми, а час перетворення визначається сумою три-
валостей усіх тактів. Відомо аналого-цифровий
перетворювач порозрядного врівноваження на
основі знакорозрядної надлишкової системи чис-
лення [Азаров О.Д. Основи теорії аналого-
цифрового перетворення на основі надлишкових
позиційних систем числення. Монографія. - Вінни-
ця:  УНІВЕРСУМ -  Вінниця,  2004.  -  стор.43],  який
містить вхідну аналогову та вихідну цифрову ши-
ни, шину аналогового компенсуючого сигналу, ін-
формаційну шину результату порівняння, додат-
ний і від'ємний цифро-аналогові перетворювачі з
ваговою надлишковістю, суматор аналогових сиг-
налів, схему порівняння, блок керування та логіч-
ний блок, вхідну аналогову шину з'єднано з вхо-
дом схеми порівняння, інший аналоговий вхід
схеми порівняння з'єднано шиною аналогового
компенсуючого сигналу з виходом суматора ана-
логових сигналів, а цифровий вихід схеми порів-
няння за допомогою шини результату порівняння
з'єднано з блоком керування, вихідні цифрові ши-

ни блоку керування з'єднано з входами цифро-
аналогових перетворювачів з ваговою надлишко-
вістю, а також з логічним блоком, аналогові виходи
цих цифро-аналогових перетворювачів з'єднано з
входами суматора аналогових сигналів, вихід логі-
чного блоку з'єднано з вихідною цифровою ши-
ною.

Недоліком цього пристрою є його низька
швидкодія через те, що тривалості всіх тактів врів-
новаження є однаковими, а час перетворення ви-
значається сумою тривалостей усіх тактів.

За прототип обрано спосіб аналого-цифрового
перетворення [А.с. СРСР №1388985 Н03М1/26,
1986], заснований на порозрядному врівноважені
вхідного аналогове сигналу, який полягає в тому,
що на кожному і-му такті формують сигнал врівно-
важення, рівний сумі основного компенсуючого
сигналу порозрядного врівноваження і першого
додаткового компенсуючого сигналу такої ж поля-
рності, та виконують порівняння вхідного аналого-
вого сигналу з сигналом врівноваження, за ре-
зультатом порівняння на всіх тактах виконують
формування вихідного коду, по результату порів-
няння на і-му такті вхідного аналогового сигналу з
сигналом врівноваження у випадку перевищення
сигналу врівноваження над вхідним аналоговим
сигналом виконують на (і+1)-му такті до форму-
вання сигналу врівноваження формують другий
додатковий компенсуючий сигнал протилежної
полярності, який при формуванні сигналу врівно-
важення сумують з основним і першим додатковим
компенсуючим сигналами даного такту, при цьому
величину першого додаткового компенсуючого
сигналу вибирають рівною Ag1 ( )i =Qi* ( a -1/2+K), а
величину другого додаткового компенсуючого сиг-
налу рівною Ag2(i)==Qi*2K, де a  - основа надлиш-
кового вимірювального коду; Qi- вага і-го розряду
коду; 0<К<a -1/2

Недоліком способу-прототипу є низька швид-
кість аналого-цифрового перетворення через те,
що тривалості всіх тактів врівноваження є однако-
вими, а час перетворення визначається сумою
тривалостей усіх тактів. Найбільш близьким до
пристрою, що заявляється, є швидкодіючий АЦП,
що самокалібрується, на основі знакорозрядної
надлишкової системи числення [Азаров О.Д. Ос-
нови теорії аналого-цифрового перетворення на
основі надлишкових позиційних систем числення.
Монографія. - Вінниця: УНІВЕРСУМ - Вінниця,
2004. - стор.25], який містить вхідну аналогову та
вихідну цифрову шини, шину аналогового компен-
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суючого сигналу, інформаційну  шину результату
порівняння, два цифро-аналогові перетворювачі з
ваговою надлишковістю: додатний і від'ємний, два
регістри послідовного наближення, суматор ана-
логових сигналів, цифровий обчислювальний при-
стрій, блок пам'яті, схему порівняння і блок керу-
вання, причому вхідну аналогову шину з'єднано з
входом схеми порівняння, інший вхід якої з'єднано
з шиною аналогового компенсуючого сигналу, а
цифровий вихід з'єднано інформаційною шиною
результату порівняння з регістрами послідовного
наближення, цифрові вихідні шини першого та
другого регістрів послідовного наближення з'єдна-
но з входами першого та другого цифро-
аналогових перетворювачів з ваговою надлишко-
вістю відповідно, а також з входами цифрового
обчислювального пристрою, аналогові виходи
першого та другого цифро-аналогових перетворю-
вачів з ваговою надлишковістю з'єднано з входами
суматора аналогових сигналів, цифровий обчис-
лювальний пристрій з'єднано з блоком пам'яті БП,
а також з вихідною цифровою шиною, схема порі-
вняння, перший та другий регістри послідовного
наближення, цифровий обчислювальний пристрій
керуючими входами з'єднані з відповідними вихо-
дами блоку керування.

Недоліком прототипу є його низька швидкодія
через те, що тривалості всіх тактів врівноваження
є однаковими, а час перетворення визначається
сумою тривалостей усіх тактів.

В основу винаходу поставлено задачу ство-
рення способу аналого-цифрового перетворення,
в якому за рахунок того, що реалізовано змінну
тривалість тактів аналого-цифрового перетворен-
ня порозрядного врівноваження так, що тривалості
тактів врівноваження задаються обернено пропо-
рційними відповідним вагам розрядів, це підвищує
швидкість аналого-цифрового перетворення.

В основу винаходу поставлено задачу розроб-
ки аналого-цифрового перетворювача, що реалі-
зує запропонований спосіб, в якому за рахунок
введення нових блоків та зв'язків між ними досяг-
нуто змінної тривалості тактів порозрядного врів-
новаження і, відповідно, зменшення загального
часу врівноваження, це у декілька разів підвищує
швидкодію пристрою та розширює галузь його
використання.

Поставлена задача досягається тим, що спо-
сіб аналого-цифрового перетворення, який поля-
гає в тому, що на кожному і-му такті формують
компенсуючий сигнал врівноваження і здійснюють
порівняння вхідного аналогового сигналу з сигна-
лом врівноваження, по результатам порівняння на
всіх тактах здійснюють формування вихідного коду
надлишкової позиційної системи числення, з ме-
тою підвищення швидкості аналого-цифрового
перетворення вдосконалено таким чином: компен-
суючий аналоговий сигнал формують як суму з
додатних або від'ємних еталонних аналогових
величин, значення яких пропорційні вагам розря-
дів надлишкової позиційної системи числення з
розрядними коефіцієнтами [1; -1] за умови, що
тривалості тактів врівноваження задають оберне-
но пропорційними вказаним вагам розрядів, так,
що кожен наступний такт в а разів триваліший за

попередній, де а - відношення між вагами сусідніх
розрядів.

Поставлена задача досягається тим, що у
аналого-цифровий перетворювач, що реалізує
запропонований спосіб, який містить вхідну анало-
гову та вихідну цифрову шини, шину аналогового
компенсуючого сигналу, інформаційну шину ре-
зультату порівняння, два цифро-аналогові пере-
творювачі з ваговою надлишковістю: перший до-
датний і другий від'ємний, два регістри
послідовного наближення, дві цифрові вихідні ши-
ни регістрів послідовного наближення, суматор
аналогових сигналів, цифровий обчислювальний
пристрій, блок пам'яті, блок керування а також
шину керуючих сигналів блоку керування, причому
першу та другу цифрові вихідні шини першого та
другого регістрів послідовного наближення з'єдна-
но з входами першого додатного та другого від'є-
много цифро-аналогових перетворювачів з ваго-
вою надлишковістю відповідно, а також з входами
цифрового обчислювального пристрою, аналогові
виходи першого додатного та другого від'ємного
цифро-аналогових перетворювачів з ваговою над-
лишковістю з'єднано з входами суматора аналого-
вих сигналів, цифровий обчислювальний пристрій
з'єднано з блоком пам'яті а також з вихідною циф-
ровою шиною, перший та другий регістри послідо-
вного наближення, цифровий обчислювальний
пристрій керуючими входами з'єднані шиною ке-
руючих сигналів блоку керування з блоком керу-
вання, введено схему порівняння з регульованою
чутливістю, цифрову керуючу шину тактових імпу-
льсів, генератор лічильних імпульсів та формувач
рекурентної послідовності тактових імпульсів, при-
чому вхідну аналогову шину з'єднано з входом
схеми порівняння з регульованою чутливістю, ін-
ший аналоговий вхід якої з'єднано з шиною анало-
гового компенсуючого сигналу, керуючий цифро-
вий вхід схеми порівняння з регульованою
чутливістю з'єднано з керуючою шину тактових
імпульсів а цифровий вихід з'єднано з інформацій-
ною шиною результату порівняння, вихід генера-
тора лічильних імпульсів з'єднано з лічильним
входом формувача рекурентної послідовності так-
тових імпульсів, інший керуючий вхід формувача
рекурентної послідовності тактових імпульсів з'єд-
нано шиною керуючих сигналів блоку керування з
блоком керування, вихід формувача рекурентної
послідовності тактових імпульсів з'єднано з циф-
ровою керуючою шиною тактових імпульсів, вихід
суматора аналогових сигналів з'єднано з шиною
аналогового компенсуючого сигналу, інформаційні
входи першого та другого регістрів послідовного
наближення з'єднано з шиною інформаційною ши-
ною результату порівняння. Крім того, формувач
рекурентної послідовності тактових імпульсів міс-
тить лічильний,  який з'єднано з входом логічного
елемента "І", а також з лічильним входом лічиль-
ника цифрового еквіваленту тривалості тактових
імпульсів, інший вхід логічного елемента "І" з'єд-
нано з виходом цифрової схеми порівняння кодів,
вихід логічного елемента "І" з'єднано з входом
логічного елемента "АБО" а також з лічильним
входом лічильника номеру такту, керуючий вхід
з'єднано з іншим входом логічного елемента
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"АБО", а також з входом "Скид" лічильника номеру
такту, вихід логічного елемента "АБО" з'єднано з
входом "Скид" лічильника цифрового еквіваленту
тривалості тактових імпульсів, вихідну шину лічи-
льника цифрового еквіваленту тривалості тактових
імпульсів з'єднано з входом цифрової схеми порі-
вняння кодів, вихідну шину лічильника лічильника
номеру такту з'єднано з адресним входом постій-
ного запам'ятовуючого пристрою, вихідну шину
постійного запам'ятовуючого пристрою з'єднано з
входом цифрової схеми порівняння кодів, а її вихід
з'єднано з входом логічного елемента "І" а також з
вихідною шиною формувача рекурентної послідо-
вності тактових імпульсів.

На Фіг.1 представлено структурну схему ана-
лого-цифрового перетворювача, що реалізує за-
пропонований спосіб, на Фіг.2 представлено струк-
турну схему формувача рекурентної послідовності
тактових імпульсів, на Фіг.3 представлено часову
діаграму роботи формувача рекурентної послідов-
ності тактових імпульсів, на Фіг.4 а) представлено
часові діаграми врівноваження вхідного аналого-
вого сигналу в АЦП - прототипі, на Фіг.4 б) пред-
ставлено часові діаграми врівноваження вхідного
аналогового сигналу на запропонованому при-
строї.

Пристрій містить вхідну аналогову шину 12,
яку з'єднано з аналоговим входом схеми порівнян-
ня з регульованою чутливістю 1, інший аналоговий
вхід якої з'єднано з шиною аналогового компенсу-
ючого сигналу 14, керуючий вхід схеми порівняння
з регульованою чутливістю 1 з'єднано з цифровою
керуючою шиною тактових імпульсів 15, вихід схе-
ми порівняння з регульованою чутливістю 1 з'єд-
нано з інформаційною шиною результату порів-
няння 16, вихід формувача рекурентної
послідовності тактових імпульсів 2 з'єднано з циф-
ровою керуючою шиною тактових імпульсів 15,
перший (лічильний) вхід формувача рекурентної
послідовності тактових імпульсів 2 з'єднано з ви-
ходом генератора лічильних імпульсів 3, другий
(керуючий) вхід формувача рекурентної послідов-
ності тактових імпульсів 2 з'єднано з відповідним
вихідним сигналом шини керуючих сигналів 17
блоку керування 11, керуючі входи регістрів послі-
довного наближення 6 та 8 з'єднано з цифровою
керуючою шиною тактових імпульсів 15 а також з
відповідними вихідними сигналам шини керуючих
сигналів 17 блоку керування 11, інформаційні вхо-
ди регістрів послідовного наближення 6 та 8 з'єд-
нано з інформаційною шиною результату порів-
няння 16, перша 18 та друга 19 цифрові вихідні
шини першого 6 та другого 8 регістрів послідовно-
го наближення відповідно з'єднано з входами
першого додатного 5 та другого від'ємного 7 циф-
ро-аналогових перетворювачів із ваговою надлиш-
ковістю відповідно, а також з входами цифрового
обчислювального пристрою 10, аналогові виходи
першого додатного 5 та другого від'ємного 7 циф-
ро-аналогових перетворювачів із ваговою надлиш-
ковістю з'єднано з входами суматора аналогових
сигналів 4, вихід суматора аналогових сигналів 4
з'єднано з шиною аналогового компенсуючого сиг-
налу 14, цифровий обчислювальний пристрій 10
з'єднано з блоком пам'яті 9, вихід цифрового об-

числювального пристрою 10 з'єднано з вихідною
цифровою шиною 13.

Формувач рекурентної послідовності тактових
імпульсів 2 містить лічильний вхід 23, який з'єдна-
но з входом логічного елемента "І" 17, а також з
лічильним входом лічильника цифрового еквіва-
ленту тривалості тактових імпульсів 19, інший вхід
логічного елемента "І" 17 з'єднано з виходом циф-
рової схеми порівняння кодів 21, вихід логічного
елемента "І" 17 з'єднано з входом логічного еле-
мента "АБО"  18  а також з лічильним входом лічи-
льника номеру такту 20, керуючий вхід 24 форму-
вача рекурентної послідовності тактових імпульсів
2 з'єднано з іншим входом логічного елемента
"АБО" 18, а також з входом "Скид" лічильника но-
меру такту 20, вихід логічного елемента "АБО" 18
з'єднано з входом "Скид" лічильника цифрового
еквіваленту тривалості тактових імпульсів 19, ви-
хідну шину лічильника цифрового еквіваленту три-
валості тактових імпульсів 19 з'єднано з входом
цифрової схеми порівняння кодів 21, вихідну шину
лічильника номеру такту 20 з'єднано з адресним
входом постійного запам'ятовуючого пристрою 22,
вихідну шину постійного запам'ятовуючого при-
строю 22 з'єднано з входом цифрової схеми порів-
няння кодів 21, а її вихід з'єднано з входом логіч-
ного елемента "І" 17 а також з вихідною шиною 25
формувача рекурентної послідовності тактових
імпульсів 2.

Спосіб аналого-цифрового перетворення реа-
лізується таким чином: вхідний аналоговий сигнал
порозрядно врівноважують сумою додатного або
від'ємного компенсуючих сигналів з отриманням
результату у вигляді знакорозрядного цифрового
коду, причому процедура врівноваження полягає в
тому, що на кожному наступному такті врівнова-
ження залежно від результату порівняння на по-
передньому такті послідовно формують компен-
суючий аналоговий сигнал як суму з додатних або
від'ємних еталонних аналогових величин, значен-
ня яких пропорційні вагам розрядів надлишкової
позиційної системи числення з розрядними коефі-
цієнтами [1; -1] за умови, що тривалості тактів врі-
вноваження задають обернено пропорційними
вказаним вагам розрядів, так, що кожен наступний
такт в a  разів триваліший за попередній, де a  -
відношення між вагами сусідніх розрядів.

Визначимо коефіцієнт підвищення швидкості
запропонованого способу аналого-цифрового пе-
ретворення порівняно із способом-прототипом.
Нехай тривалість наймолодшого такту запропоно-
ваного способу та тривалість усіх тактів способу-
прототипу є однаковою. Тривалості тактів запро-
понованого способу Tit  залежно від номера роз-
ряду i визначаються таким співвідношенням

10TtTit -a×=

де 0Tt - тривалість нульового наймолодшого
(і найдовшого) такту запропонованого способу та
тривалість усіх тактів способу-прототипу; a  - спів-
відношення між вагами сусідніх розрядів.

Загальний час перетворення (n тактів) для
способу-прототипу перпрT  дорівнює
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n0TtперпрT ×= а для запропонованого способу перT  визна-

чається за формулою суми перших членів геомет-
ричної прогресії таким чином

( ) ( )
å
-

=
-a-

-a-
×=-a-

-a×--a-
×=÷ø

öçè
æ --a++-a+-a+×=-a×=

1n

0i
11

n1
0Tt11

11n1
0Tt

1n2110Tt
1

0TtперT K

якщо кількість тактів n велика, то можна вва-
жати, що

10Tt11

1
0Tt11

n1
0TtперT

-a
a××=

-a-
×»

-a-

-a-×=

Коефіцієнт підвищення швидкодії Kшв запро-
понованого способу порівняно із способом-
прототипом дорівнює

( )
a
-a×

=

-a
a×

×
»

-a-

-a-
×

×
==

1n

10Tt

n0Tt

11

n1
0Tt

n0Tt

перТ
перпрT

швK

Таблиця значень коефіцієнта підвищення
швидкодії тдля кількості тактівn=16 та різних зна-
чень співвідношення між вагами сусідніх розрядів
a :

a 2 1,9 1,8 1,7 1,618 1,5 1,4
Kшв 8 7,578947 7,111111 6,588235 6,111248 5,333333 4,571429

Запропонований метод розрахунку підвищен-
ня швидкодії аналого-цифрового перетворення
прийнятна як для надлишкових позиційних систем
числення, де співвідношення між вагами сусідніх
розрядів є постійним, так і для інших надлишкових
систем числення, наприклад для двійкового ряду з
дублюванням., в якому ваги розрядів є наступни-
ми: 1, 1, 2, 2, 4, 4, 8, 8... У випадку  непозиційних
надлишкових  систем співвідношення між трива-
лостями сусідніх тактів обирається рівним співвід-
ношенню величин відповідних сусідніх розрядів.

Вказаний пристрій реалізує алгоритм порозря-
дного врівноваження "тільки вмикання" і працює
таким чином: на початку чергового аналого-
цифрового перетворення вхідного аналогового
сигналу регістри послідовного наближення: пер-
ший б (далі - РПН1) та другий 8 (далі - РПН2), ци-
фровий обчислювальний пристрій 10 (далі - ЦОП),
а також лічильники формувача рекурентної послі-
довності тактових імпульсів 2 (далі - ФРПТІ): лічи-
льник цифрового еквіваленту тривалості тактових
імпульсів 19 (далі - Ліч. ЦЕТТІ) та лічильника но-
меру такту 20 (далі - Ліч. № такту) встановлюють в
початковий (нульовий) стан сигналом від блоку
керування 11 (далі - БК). Вхідний аналоговий сиг-
нал подають від зовнішнього давача через вхідну
аналогову шину 12 (далі –Авх) на вхід схеми порів-
няння з регульованою чутливістю  1 (далі - СПРЧ).
Компенсуючий аналоговий сигнал подають на ін-
ший аналоговий вхід СПРЧ 1 через шину аналого-
вого компенсуючого сигналу Ак 14 (далі – Ак) з ви-
ходу суматора аналогових сигналів 4 (далі -S ).
Перед початком першого такту здійснюють порів-
няння вхідного аналогового сигналу з компенсую-
чим сигналом Ак, який є аналоговим еквівалентом
нульових цифрових кодових комбінацій в регістрах
послідовного наближення, причому, якщо Авх>Ак,
то з СПРЧ 1 на інформаційну шину результату
порівняння 16 (далі – Yсп)  з виходу СПРЧ 1  буде
подана логічна "1", інакше - логічний "0". Шина Yсп
16 з'єднана з відповідними входами регістрів по-
слідовного наближення, тому, якщо Авх>Ак (якщо
Yсп="1"), встановлюють в логічну "1" (вмикають)
найстарший розряд РПН1 6, який з’єднано з пер-
шим додатним цифро-аналоговим перетворюва-

чем з ваговою надлишковістю 5 (далі - a -ЦАП
"+"), інакше встановлюють в логічну "1" найстар-
ший розряд РПН2 8, який з’єднано з другим від'є-
мним цифро-аналоговим перетворювачем з ваго-
вою надлишковістю 7 (далі - a -ЦАП "-").  В
результаті цього першого порівняння отримують
старший розряд кодової комбінації.

На кожному такті зміна кодової комбінації в ре-
гістрах послідовного наближення (вмикання відпо-
відного розряду в тому чи іншому ЦАП залежно від
результату порівняння) на початку перетворення
або в кінці попереднього такту призводить до змі-
ни аналогового сигналу на виходах цифро-
аналогових перетворювачів РПН1 6 або РПН2 8 і,
відповідно, зміни компенсуючого сигналу на виході
суматора аналогових сигналів 4. Для отримання
наступного розряду коду в кінці кожного такту про-
водиться порівняння вхідного аналогового сигналу
з новим рівнем компенсуючого сигналу. Якщо
Авх>Ак, то через інформаційну шину результату
порівняння Yсп 16  з виходу СПРЧ 1  на відповідні
входи регістрів послідовного наближення буде
подана логічна "1", інакше - логічний "0", якщо
Yсп

="1", встановлюють в логічну "1" поточний роз-
ряд РПН1 6, який з’єднано з цифро-аналоговим
перетворювачем a -ЦАП "+" 5, інакше встановлю-
ють в логічну "1"  поточний розряд РПН2  8,  який
з’єднано з цифро-аналоговим перетворювачем a -
ЦАП "-" 7. Відбувається перехід до наступного так-
ту, і так далі, поки не будуть отримані всі розряди
кодової комбінації в регістрах послідовного на-
ближення.

Результат врівноваження, представлений у
вигляді знакорозрядного коду на основі надлишко-
вої позиційної системи числення з розрядними
коефіцієнтами [1;-1] перетворюють у двійковий код
за допомогою цифрового обчислювального при-
строю ЦОП 10. По закінченні врівноваження двій-
ковий код з ЦОП 10 подається на вихідну цифрову
шину Квих 13. Двійкові еквіваленти надлишкових
ваг розрядів цифро-аналогових перетворювачів
зберігаються у блоці пам'яті БП 9.
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