
A digitális analóg és az analóg digitális 
átalakító áramkör 

II. rész 
A/D (analóg/digitális) átalakító áramkör 

Előző fejtegetésünkben a D/A - digitális/analóg - átalakításról tárgyaltunk. Itt 
az ideje, hogy az ellenkező irányú, az A/D átalakításról szóljunk. 

Mivel a digitális jel csak véges számú diszkrét értéket vehet fel, ezért az A/D 
átalakításnál az analóg jel csak bizonyos szintjeihez rendelhetünk hozzá egy-egy 
digitális kódot. Ezt a hozzárendelést nevezzük kvantálásnak, a kvantumok - vagy 
lépcsők - nagyságát pedig felbontásnak. Tehát minél kisebb kvantumokkal 
dolgozunk, annál nagyobb az átalakítás felbontása. Ideális esetben végtelen sok 
kvantumot használva tökéletesen tudjuk kódolni a 7. ábrán látható analóg jelet. 

A gyakorlatban persze erről nem lehet szó. Általánosan elterjedt A/D átalakítók 
8, 10, 12, 1 6 bit felbontással működnek, azaz rendre 256, 1024, 4096, 65536 
állapotot (kvantumot vagy jelszintet) tudnak megkülönböztetni. A kvantálást a 
legkézenfekvőbb módszerrel fogjuk végezni, összehasonlítással. A feszültség-
összehasonlító, vagy komparátor két bemenettel és egy kimenettel rendelkezik. 

Mint a 8.b ábra mutatja, a kimenőfeszültség jelzi az összehasonlítás ered
ményét: 

Az u r e f referenciafeszültség megfelel egy - egy kvantum feszültségszintjének, 
az ube pedig az a feszültség, aminek a digitális változatát kívánjuk megkapni. 

Megfelelően változtatva az u r e f értékét és több ily módon összeállított kom-
parátort egymás "fölé" építve el is értünk egy működő A/D átalakítóhoz (9. ábra). 

Ezen a kapcsolási rajzon az uref referenciafeszültségnek már globális szerepe 
van. Mint látható, az u r e f leosztott részei lesznek rendre referenciafeszültségek a 
lépcső különböző fokain álló komparátoroknak. 
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Mindezekből következik, hogy négy feszültségtartományt tudunk megkülön-
böztetni az előző áramkörrel: 

Szándékosan nem használtam sehol a ≤ jelet, hiszen az = esetet a komparátor 
nehezen tudja eldönteni (lásd 8.b ábra). 

Eredményül kaptunk tehát egy 4, azaz 2 2 - általánosan 2 k szintes A/D átalakítót. 
Négy különböző állapotot 2 bittel tudunk leírni, tehát az átalakítónk 2 bites. Ha 
nagyobb felbontást szeretnénk - és miért ne, hisz láttuk, hogy a profi A/D 
konverterek 8 bitnél kezdődnek - akkor meg kell növelnünk a komparátorok 
számát. Hogy is lesz ez? 

8 bit - > 2 8=256 kvantum - > 255 komparátor! 
Ez igen! Egyetlen előnye ennek a típusú konverternek a sebessége, hisz 

mindegyik komparátor egyszerre dolgozik. A nagyszámú komparátor miatt csakis 
integrált változatban építhető meg és használható gazdaságosan. 

A dolognak még nincs vége, ugyanis a 9. ábrán látható A/D konverter három, 
egyáltalán nem kódolt kimenettel rendelkezik. A bináris kódot egy újabb átalakító 
- dekóder - beiktatásával kapjuk. (10. ábra) A nagy kérdés már csak a dekóder 
megtervezése. 

Azonnal látható, hogy B1 = u1 

A Bo logikai kifejezése 
Több-kevesebb átalakítás után (amire most nem térünk ki) kapjuk: 

Itt a (+), (.), ( - ) jelek rendre a logikai VAGY, ÉS valamint NEM (tagadás) 
műveletek jelei. (1. táblázat) 

Nagyobb felbontáshoz szükséges dekóder már hatványozottan komplexebb. 

96 1996-97 /3 



Egyszerűbb eszközökkel is építhető A/D konverter, ez már nem olyan gyors 
működésű, de jól használható. Ennek a típusnak a négybites változata a 11. ábrán 
látható. 

A komparátor referenciafeszültségei mind U/2-re vannak beállítva. 
Nevezzük B 3 , B 2 , B1 és B 0-nak a négy komparátor kimenetét. Ezek feszült-

ségértékeit közvetlenül a bemeneteiken található u3, u 2, u 1 , u0 feszültségek 
határozzák meg, melyek utóvégre az ube függvényei. 
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Az egyes kimenetek feszültségét az ube mellett a kimenetek feszültségállapota 
is befolyásolja. A számolás teljes menetét nem mutatjuk be helyszűke miatt, a 
kíváncsi olvasó ellenőrizheti az alábbi összefüggéseket: 

Ez a típusú A/D átalakító is könnyűszerrel bővíthető nagyobb felbontásúra, 
így viszonylag olcsón jutunk el egy elfogadható sebességű mérőmodulhoz. 

Nemes Győző 
Marosvásárhely 

Kémiai évfordulók 
1997. január - február 

370 éve, 1627. január 25-én született az írországi Lismore Castle-ban Robert 
Boyle, Cork első lordjának 14-ik gyermekeként. l66l-ben jelent meg a Kételkedő 
kémikus c. könyve, melyben szembe fordult az alkímiával, és a modem 
atomelmélet előfutáraként mutatkozott be. Nagymértékben hozzájárult a kísérleti 
alapokon nyugvó, önálló kémiai tudomány kialakulásához. A kémiai elemet 
egyszerű testként definiálta, különbséget tett keverék és vegyület között, ő 
vezette be a sav, oldószer, csapadék, kémiai reakció fogalmakat. Az oldatok 
savas vagy bázikus jellegének a megállapítására indikátorokat (lakmuszt, 
gyümölcsleveket) használt. Az elsők között volt, aki gázhalmazállapotú anya-
gokat (hidrogént, nitrogénoxidot) felfogott. Megállapította a gázok nyomása és 
térfogata közötti fordított arányt, amit ma is Boyle-Mariotte törvénynek nevezünk. 
A kémiai reakciókat atomok egyesülésével és szétválasztásával magyarázta. 
l691-ben halt meg. 

270 éve, 1727. február 16-án született Leydenben egy francia eredetű, holland 
család gyermekeként Nicolas Joseph Jacquin, aki 1763-ban a Selmecbányán 
akkor felállított Bányászati Akadémián a kémia és bányászattan professzora lett. 
Modern szemléletben oktatta a kémiát és az antiflogisztikus nézetek első nagy 
magyarországi képviselője volt. Selmeci tartózkodása alatt égetett mésszel végzett 
kísérletsorozata egyik legjelentősebb előkészítője volt Lavoisier tudományt átfor-
máló működésének. Mindössze 6 évig tartó selmeci tevékenysége után a bécsi 
egyetem professzora lett. Igen jelentős volt botanikai munkássága is. 1817-ben 
halt meg 90 éves korában. 
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