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(57) Спосіб аналого-цифрового перетворення,
який полягає в розподілі розрядної сітки на точні
та неточні розряди та включає процедуру самока-
лібрування, що відбувається з молодших неточних
розрядів і здійснюється наступним чином - на вхід
аналого-цифрового перетворювача (АЦП) пода-
ють аналоговий сигнал А|, значення якого знахо-
диться в межах

А| min^ A| < A | max

1-1

4i > A l min=qi, І - НОМер р о з р я д у , ЩОД е A lmax
і=0

калібрують, q, - вага ВІДПОВІДНОГО розряду і вико-
нують порозрядне врівноваження цього сигналу
вихідним компенсуючим сигналом ЦАП, на виході
АЦП формують кодову комбінацію К,, старший
значущий розряд якої є 1-м, цю кодову комбінацію
фіксують, повторюють врівноваження А|, увімкнен-
ня 1-го розряду при цьому забороняється, резуль-

татом другого врівноваження є кодова комбінація
КГ, далі вираховують цифровий еквівалент відхи-
лення за формулою

ДК| = К|" - К|,

який запам'ятовують для подальшого використан-
ня під час самокалібрування та основного пере-
творення, після того, як відкалібровано всі неточні
розряди, переходять до процедури основного пе-
ретворення - на вхід подають аналоговий сигнал
та виконують порозрядне врівноваження цього
сигналу вихідним компенсуючим сигналом ЦАП,
під час формування вихідного коду враховують
визначені на етапі самокалібрування коригуючі
поправки, який відрізняється тим, що під час са-
мокалібрування використовують допоміжний ана-
логовий сигнал А|, рівень якого формують рівним

A|=q, , де І - номер розряду, що каліб-

рують, при цьому формування компенсуючого

аналогового сигналу здійснюють на основі надли-

шкових вимірювальних кодів з вагами q, = — , де
а

1 < а < 2 - основа надлишкового вимірювального
коду

О
о>
о
со
ю

Винахід відноситься до інформаційно - вимі-
рювальної техніки і може бути використаний для
перетворення аналогових величин у цифрові

Відомий спосіб аналого-цифрового перетво-
рення, заснований на порозрядному врівноважен-
ні вхідного аналогового сигнала, полягаючий у
тому, що на кожному і-му такті формують компен-
суючий аналоговий сигнал, здійснюють порівняння
вхідного аналогового сигналу з компенсуючим і
запам'ятовують результат порівняння, де для під-
вищення швидкодії одночасно з формуванням
компенсуючого аналогового сигналу формують
додатковий аналоговий сигнал і додають його до
компенсуючого сигналу (А С 1304172 МПК6 Н 03
М 1/42, Бюл №14 1987) При цьому формування

компенсуючого аналогового сигналу відбувається
на основі надлишкового вимірювального коду Q, =
Q, і/а, де 1 < а < 2 - основа надлишкового вимірю-
вального коду

Недоліком вище згаданого способу є мала то-
чність аналого-цифрового перетворення

Найбільш близьким до заявленого є спосіб
аналого-цифрового перетворення, на основі по-
розрядного врівноваження вхідного аналогового
сигналу, в якому підвищення ЛІНІЙНОСТІ пристрою
побудованого на низькоточних аналогових вузлах
здійснюється шляхом самокалібрування ваг роз-
рядів, значення яких задаються з використанням
надлишкових позиційних систем числення (Высо-
копроизводительные системы преобразования



53090
информации на основе избыточных систем счис-
ления Учеб пособие / Сост А П Стахов, А Д
Азаров, В П Марценюк и др , Под общей ред д-ра
техн наук А П Стахова - К УМК ВО, 1988 -
180с)

Цей спосіб передбачає розподіл розрядної сіт-
ки на точні (молодші) та неточні (старші) розряди
та включає процедуру самокалібрування, що від-
бувається з молодших неточних розрядів і здійс-
нюється таким чином - на вхід аналого-цифрового
перетворювача подають аналоговий сигнал А|,
значення якого знаходиться в межах
Amin ^ А| < Almax {>)

1-1

Д е Almax = Z 4 i . А ітт = qi, I - номер розряду
і=0

що калібрується, q - вага ВІДПОВІДНОГО розряду, і
відбувається порозрядне (зі старших розрядів до
молодших) врівноваження цього сигналу вихідним
компенсуючим сигналом ЦАП На виході АЦП
сформується кодова комбінація К,, старший зна-
чущий розряд якої є 1-м Цю кодову комбінацію
фіксують Далі повторюють врівноваження А| (уві-
мкнення 1-го розряду при цьому забороняється),
результатом другого врівноваження є кодова ком-
бінація К" Далі вираховують цифровий еквівалент
відхилення за формулою
ДКі = Кі" - К,1 (2)

який запам'ятовують для подальшого викорис-
тання під час самокалібрування та основного пе-
ретворення Після ТОГО ЯК відкалібровано всі нето-
чні розряди, переходять до процедури основного
перетворення - на вхід подають аналоговий сигнал
та виконують порозрядне врівноваження цього
сигналу вихідним компенсуючим сигналом ЦАП
Під час формування вихідного коду враховують
визначені на етапі самокалібрування коригуючи
поправки

Недоліком такого способу є накопичення ме-
тодичної похибки самокалібрування, оскільки під
час калібрування старших розрядів використову-
ють щойно відкалібровані розряди з похибкою до
±qo Сумарна методична похибка самокалібруван-
ня може сягати в найгіршому випадку

( ) - q 0 (3)

де п - КІЛЬКІСТЬ розрядів що калібруються, ар -
основа системи числення (1 < ар < 2)

В основу винаходу поставлена задача ство-
рення способу, в якому за рахунок уведення нових
операцій та їх ПОСЛІДОВНОСТІ З'ЯВЛЯЄТЬСЯ МОЖЛИ-

ВІСТЬ зменшити похибку аналого-цифрового пере-
творення за рахунок зменшення методичної похи-
бки самокалібрування

Поставлена задача розв'язується у спосіб, що
передбачає розподіл розрядної сітки на точні (мо-
лодші) та неточні (старші) розряди та включає
процедуру самокалібрування, що відбувається

починаючи з молодших неточних розрядів і здійс-
нюється таким чином - на вхід аналого-цифрового
перетворювача подають аналоговий сигнал А|,
рівень якого формують рівним

A, = q, (4)

де І - номер розряду що калібрується, q - вага
ВІДПОВІДНОГО розряду, тобто з припустимого діапа-
зону допоміжного сигналу вибирають такий, при
якому похибка самокалібрування є близькою до
найменьшої, і відбувається порозрядне (зі стар-
ших розрядів до молодших) врівноваження цього
сигналу вихідним компенсуючим сигналом ЦАП
На виході АЦП сформується кодова комбінація К,,
старший значущий розряд якої є 1-м Цю кодову
комбінацію фіксують Далі повторюють врівнова-
ження А| (увімкнення 1-го розряду при цьому забо-
роняється), результатом другого врівноваження є
кодова комбінація К" Далі вираховують цифровий
еквівалент відхилення за формулою
ДКі = К," - К,' (5)

який запам'ятовують для подальшого викорис-
тання під час самокалібрування та основного пе-
ретворення Після ТОГО ЯК відкалібровано всі нето-
чні розряди переходять до процедури основного
перетворення - на вхід подають аналоговий сигнал
та виконують порозрядне врівноваження цього
сигналу вихідним компенсуючим сигналом ЦАП
Під час формування вихідного коду враховують
визначені на етапі самокалібрування коригуючи
поправки

На креслені (фіг) зображена блок схема при-
строю, який реалізує запропонований спосіб

Пристрій містить вхідний комутатор ВК 1, ге-
нератор аналогових сигналів ГАС 2, блок керуван-
ня допоміжний БКД 3, схему порівняння СП 4, ци-
фро-аналоговий перетворювач ЦАП 5, регістр РГ
6, блок керування основний БК 7 та обчислюваль-
ний пристрій ОП 8

Спосіб реалізується таким чином вхідний ко-
мутатор ВК 1 за командою основного блока керу-
вання БКО 7 підключає вихід генератора аналого-
вих сигналів ГАС 3, на якому за допомогою
допоміжного блока керування БКД 3 формують
необхідний аналоговий сигнал (4), до першого
входу схеми порівняння СП 4 Другий вхід СП 4
з'єднують з виходом ЦАП 5 Вимірюють код відхи-
лення ДК| і заносять його в обчислювальний при-
стрій ОП 8 Далі повторюють калібрування для 1+1,
І+2, , розряду, доки не буде відкалібровано всі
розряди Далі переходять в режим основного пе-
ретворення в якому врівноваження відбувається з
врахуванням поправочних кодів В залежності від
вимог на виході ОП 8 формується вихідний код,
або в двійковому вигляді, або у вигляді надлишко-
вих кодів
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