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Paralelní analogově-číslicový 
převodník (komparační) 



    Paralelní analogově-číslicový převodník je 
nejrychlejší převodník, který převádí 
analogovou hodnotu na číslicovou. Celý 
převod proběhne v jednom taktu.  V n-
bitovém převodníku je vstupní měřené napětí 
porovnáno současně s 2n-1 úrovněmi 
referenčního napětí. Tyto úrovně 
referenčního napětí jsou odvozeny pomocí 
rezistorového napěťového děliče z napětí 
referenčního zdroje. 

    



     Úbytky napětí na rezistorech s hodnotou 
odporu R odpovídají váze nejméně významného 
bitu LSB, úbytky napětí na krajních rezistorech 
R/2 odpovídají LSB/2. Hodnoty z napěťových 
komparátorů přicházejí na prioritní dekodér PD. 
To je kombinační logický obvod, který převádí na 
binární kód pořadové číslo nejvyššího kompará-
toru, který změnil své výstupní napětí na logic-
kou 1 po připojení neznámého napětí Ux na 
vstup převodníku. 





    Doba převodu paralelních převodníků je dána 
spínací dobou komparátorů a hradel a je od  

0,5 ns do 100 ns. Převodníky se vyrábějí jako 6 
až 10 bitové. Vícebitového převodníku se 
dosáhne pomocí vícestupňového převodu 
(nejčastěji dvoustupňového) 



     Paralelní převodníky se používají v číslicových 
osciloskopech a u přístrojů sledující dynamické 
jevy. Vzhledem k jejich vysokým rychlostem 
převodu pravidla není třeba využívat na vstupu 
vzorkovač s pamětí. 
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