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Analogově-číslicový
převodník s postupnou
aproximací

Převodník s postupnou aproximací je nejdůležitějším typem kompenzačních převodníků. Tyto
převodníky jsou v podstatě samočinnými kompenzátory napětí. Vstupní napětí Ux se v nich
srovnává se zpětnovazebním kompenzačním
napětím UČAP na výstupu číslicově-analogového
převodníku, které se mění tak dlouho, dokud
rozdíl mezi oběma napětími není menší než rozlišovací schopnost analogově-číslicového převodníku. Pak je odpovídající číslo na vstupu ČAP
výstupem AČP.

Princip převodu

Převod probíhá v n taktech. V prvním taktu je
určena hodnota nejvýznamnějšího bitu MSB,
odpovídající signál je vyslán jako logická 1.
Z aproximačního registru AR (ostatní výstupy jsou
nulové). Pomocí ČAP je převeden na odpovídající
napětí UČAP=Ur/2 a provede porovnání obou napětí
v napěťovém komparátoru NK. Jestliže je UČAP<Ux,
ponechá se hodnota logická 1. V opačném případě
se nastaví logická 0. Toto se opakuje s dalšími
hodnotami bitů, až k bitu LSB. Počet taktů převodu
je tedy roven počtu bitů. Ve skutečnosti se přidá
jeden takt na vynulování AR.

Převodníky s postupnou aproximací se vyrábějí
jako 8 až 16 bitové. Odpovídající rozlišení je 0,4
až 0,0018 %. Jejich doba převodu je asi 10 µs.
Používají se v rychlých vzorkovacích voltmetrech,
číslicových osciloskopech a v zásuvných modulech do počítačů. Pro svou činnost vyžadují
konstantní vstupní napětí, proto se na jejich
vstup dává vzorkovač s pamětí. Převodníky
s postupnou aproximací nejsou odolné proti
sériovému rušení.
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