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Текст лекції
1. АНАЛОГОВО-ЦИФРОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ЗАГАЛЬНІ
ВІДОМОСТІ
Цифрові сигнали формуються з аналогових операцією дискретизації послідовним квантуванням (виміром) амплітудних значень сигналу через
певні інтервали часу t або будь-який інший незалежної змінної x. В
результаті рівномірної дискретизації безперервний по аргументу сигнал
переводиться в упорядковану по незалежній змінній послідовність чисел. В
принципі розроблені методи ЦОС для нерівномірної дискретизації даних,
однак області їх застосування досить специфічні і обмежені. Умови, при яких
можливе повне відновлення аналогового сигналу по його цифровому
еквіваленті зі збереженням всієї початково містилася в сигналі інформації,
виражаються аксіомами Найквиста, Котельникова, Шеннона, сутність яких
практично однакова. Для дискретизації аналогового сигналу з повним
збереженням інформації в його цифровому еквіваленті максимальні частоти в
аналоговому сигналі повинні бути не менше ніж удвічі менше, ніж частота
дискретизації, тобто fmax  (1/2)fd, тобто на одному періоді максимальної
частоти має бути мінімум два відліку. Якщо ця умова порушується, в
цифровому сигналі виникає ефект маскування (підміни) дійсних частот більш
низькими частотами. При цьому в цифровому сигналі замість фактичної
реєструється "удавана" частота, а, отже, відновлення фактичної частоти в
аналоговому сигналі стає неможливим. Відновлений сигнал буде виглядати
так, як якщо б частоти, що лежать вище половини частоти дискретизації,
відбилися від частоти (1/2)fd в нижню частину спектра і наклалися на
частоти, вже присутні в цій частині спектра. Цей ефект називається
накладенням спектрів або аліасінг (aliasing). Наочним прикладом аліасінга
може служити ілюзія, досить часта в кіно - колесо автомобіля починає
обертатися проти його руху, якщо між послідовними кадрами (аналог
частоти дискретизації) колесо робить більш ніж півоберта.
Перетворення сигналу в цифрову форму виконується аналогоцифровими перетворювачами (АЦП). Як правило, вони використовують

двійкову систему числення з певним числом розрядів в рівномірної шкалою.
Збільшення числа розрядів підвищує точність вимірювань і розширює
динамічний діапазон вимірюваних сигналів. Втрачена через нестачу розрядів
АЦП інформація невідновна, і існують лише оцінки виникає похибки
«округлення» відліків, наприклад, через потужність шуму, що породжується
помилкою в останньому розряді АЦП. Для цього використовується поняття
відносини «сигнал / шум» - відношення потужності сигналу до потужності
шуму (в децибелах). Найбільш часто застосовуються 8-, 10-, 12-, 16-, 20- і 24х розрядні АЦП. Кожен додатковий розряд покращує відношення сигнал /
шум на 6 децибел. Однак збільшення кількості розрядів знижує швидкість
дискретизації і збільшує вартість апаратури. Важливим аспектом є також
динамічний діапазон, який визначається максимальним і мінімальним
значенням сигналу.
Обробка

цифрових

сигналів

виконується

або

спеціальними

процесорами, або на універсальних ЕОМ і комп'ютерах за спеціальними
програмами. Найбільш прості для розгляду лінійні системи. Лінійними
називаються системи, для яких має місце суперпозиція (відгук на суму
вхідних сигналів дорівнює сумі відгуків на кожен сигнал окремо) і
однорідність або гомогенність (зміна амплітуди вхідного сигналу викликає
пропорційне зміна вихідного сигналу). Для реальних об'єктів властивості
лінійності можуть виконуватися приблизно і в певному інтервалі вхідних
сигналів.
Якщо вхідний сигнал x(t-t0) породжує однозначну вихідний сигнал y(tt0)при будь-якому зсуві t0, то систему називають інваріантної в часі. Її
властивості можна досліджувати в будь-довільні моменти часу. Для опису
лінійної системи вводиться спеціальний вхідний сигнал - одиничний імпульс
(імпульсна функція). В силу властивості суперпозиції і однорідності будь
вхідний сигнал можна представити у вигляді суми таких імпульсів, що
подаються в різні моменти часу і помножених на відповідні коефіцієнти.
Вихідний сигнал системи в цьому випадку представляє собою суму відгуків

на ці імпульси. Відгук на одиничний імпульс (імпульс з одиничною
амплітудою)

називають

імпульсною

характеристикою

системи

h(n).

Відповідно, відгук системи на довільний вхідний сигнал s(k) можна виразити
сверткой
g(k) = h(n) ③ s(k-n).
Якщо h(n)=0 при n<0, то систему називають каузальної (причинної). У
такій системі реакція на вхідний сигнал з'являється тільки після надходження
сигналу на її вхід. Некаузальние системи фізично неможливо реалізувати в
реальному масштабі часу. Якщо потрібно реалізувати згортку сигналів з
двосторонніми операторами (при диференціюванні, перетворенні Гільберта, і
т.п.), то це може бути відкладена (зрушенням) вхідного сигналу мінімум на
довжину лівосторонньої частини оператора згортки
Z-перетворення. Для аналізу дискретних сигналів і систем широко
використовується

z-перетворення,

яке

є

узагальненням

дискретного

перетворення Фур'є. Цим перетворенням довільної неперервної функції s(t),
рівномірно дискретизованої і відображеної отсчетами sk = s(kt), ставиться у
відповідність статечної поліном по z (або статечної поліном по z-1 = 1/z),
послідовними коефіцієнтами якого є відліки функції:


sk = s(kt)  TZ[s(kt)] =  sk zk = S(z),
k  

де z = +jv = rexp(-j) - довільна комплексна змінна. Це перетворення
дозволяє в дискретної математики використовувати всю міць
диференціального й інтегрального числення, алгебри і інших добре
розвинених розділів аналітичної математики.
Дискретні системи зазвичай описується лінійними різницевими
рівняннями з постійними коефіцієнтами:
y(k) = ∑ b(n) x(k-n) - ∑ a(m) y(k-m), n=0, 1, … , N, m=1, 2, … , M.
Цим рівнянням встановлюється, що вихідний сигнал y (k) системи в

певний момент ki (наприклад, в момент часу kit) залежить від значень
вхідного сигналу x (k) в даний (ki) і попередні моменти (ki-n) і значень
сигналу y(k) в попередні моменти (ki-m).
Z-перетворення цього рівняння, виражене щодо передавальної функції
системи
H(z) = Y(z)/X(z),
являє собою раціональну функцію у вигляді відносини двох поліномів від z.
Коріння полінома в чисельнику називаються нулями, а в знаменнику полюсами функції H(z). Значення нулів і полюсів дозволяють визначити
властивості лінійної системи. Так, якщо все полюси X(z) по модулю більше
одиниці, то система є стійкою (не піде "рознос" ні за яких вхідних впливах).
Нулі функції Y(z) звертають в нуль H(z) і показують, які коливання зовсім не
будуть сприйматися системою ( "антірезонансу"). Систему називають
мінімально-фазової, якщо все полюси і нулі передавальної функції лежать
поза одиничного кола |z| = 1 на комплексній z-площині. Попутно зауважимо,
що застосування z-перетворення з негативними ступенями z-1 змінює
положення полюсів і нулів щодо одиничному колі |z| = 1 (область поза колом
переміщається всередину кола, і навпаки).
Природа сигналів. За своєю природою сигнали можуть бути
випадковими або детермінованими.
До детермінованим відносять сигнали, значення яких в будь-який
момент часу або в довільній точці простору (а так само і в залежності від
будь-яких інших аргументів) є апріорно відомими або можуть бути визначені
(обчислені) за відомою або підозрюваною функції, навіть якщо ми не знаємо
її явного виду.
Випадкові сигнали непередбачувані за своїми значеннями в часі або в
просторі. Для кожного конкретного відліку випадкового сигналу можна
знати тільки ймовірність того, що він прийме будь-яке значення в певній
галузі можливих значень. Закон розподілу випадкових значень далеко не
завжди відомий. Одним з найпоширеніших є нормальний розподіл, щільність

якого має вигляд симетричного дзвони. Для його опису досить двох перших
моментів розподілу випадкових величин.
Найбільш прості характеристики законів розподілу - середнє значення
випадкових величин (математичне очікування) і дисперсія (математичне
очікування квадрата відхилення від середнього), що характеризує розкид
значень випадкових величин щодо середнього значення. Параметри динаміки
випадкових сигналів в часі характеризуються функціями автокорреляції
(кількісна оцінка взаємозв'язку значень випадкового сигналу на різних
інтервалах) або автоковаріаціі (то ж, при центруванні випадкових сигналів).
Аналогічної мірою взаємозв'язку двох випадкових процесів і ступеня їх
подібності за динамікою розвитку є кросскорреляціі або кроссковаріація
(взаємна кореляція або ковариация). Максимальне значення взаємної
кореляції досягається при збігу двох сигналів. При затримці одного з
сигналів по відношенню до іншого положення максимуму кореляційної
функції дає можливість оцінити величину цієї затримки.
Найбільш прості характеристики законів розподілу - середнє значення
випадкових величин (математичне очікування) і дисперсія (математичне
очікування квадрата відхилення від середнього), що характеризує розкид
значень випадкових величин відносно середнього значення. Параметри
динаміки

випадкових

сигналів

в

часі

характеризуються

функціями

автокореляції (кількісна оцінка взаємозв'язку значень випадкового сигналу на
різних інтервалах) або автоковаріації (те ж, при центруванні випадкових
сигналів). Аналогічною мірою взаємозв'язку двох випадкових процесів і міри
їх схожості по динаміці розвитку є кросскорреляция або кроссковариация
(взаємна кореляція або коваріація). Максимальне значення взаємної кореляції
досягається при збігу двох сигналів. При затримці одного з сигналів по
відношенню до іншого положення максимуму кореляційної функції дає
можливість оцінити величину цієї затримки.
Функціональні перетворення сигналів. Одним з основних методів
частотного аналізу і обробки сигналів є перетворення Фур'є. Розрізняють

поняття "Перетворення Фур'є" і "ряд Фур'є". Перетворення Фур'є припускає
безперервний розподіл частот, ряд Фур'є задається на дискретному наборі
частот. Сигнали також можуть бути задані в наборі тимчасових відліків або
як безперервна функція часу. Це дає чотири варіанти перетворень перетворення Фур'є з безперервним або з дискретним часом, і ряд Фур'є з
безперервним часом або з дискретним часом. Найбільш практична з точки
зору цифрової обробки сигналів дискретизація і в тимчасовій, і в частотній
області, але не слід забувати, що вона є апроксимацією безперервного
перетворення. Безперервне перетворення Фур'є дозволяє точно представляти
будь-які явища. Сигнал, представлений рядом Фур'є, може бути тільки
періодичний. Сигнали довільної форми можуть бути представлені рядом
Фур'є тільки приблизно, оскільки при цьому передбачається періодичне
повторення даного інтервалу сигналу за межами його завдання. На стиках
періодів при цьому можуть виникати розриви і злами сигналу, і виникати
помилки

обробки,

викликані

явищем

Гіббса,

для

мінімізації

яких

застосовують певні методи (вагові вікна, продовження інтервалів завдання
сигналів, і тому подібне).
При дискретизації і в тимчасовій, і в частотній області, зазвичай
говорять про дискретне перетворення Фур'є (ДПФ):
S(n) =  k s(k) exp(-j2 kn/N),
де N - кількість відліків сигналу. Застосовується воно для обчислення
спектрів потужності, оцінювання передатних функцій і імпульсних відгуків,
швидкого обчислення сверток при фільтрації, розрахунку кореляції,
розрахунку перетворень Гільберта, і тому подібне. Вичислення ДПФ за
приведеною формулою вимагає обчислення n коефіцієнтів, кожен з яких
залежить від k елементів початкового відрізку, так що число операцій не
може бути менше nk. Існує ціле сімейство алгоритмів, відоме, як "Швидке
Перетворення Фур'є" - БПФ, число операцій, що скорочує, для обчислення
коефіцієнтів до nlog (k). "Швидке" не слід трактувати, як "спрощене" або

"неточне". При точній арифметиці результати розрахунків ДПФ і по
алгоритмах БПФ співпадають.
Відоме застосування знаходять і варіанти перетворення Фур'є :
косинусне для парних і синусне для непарних сигналів, а також перетворення
Хартлі, де базисними функціями є суми синусів і косинусів, що дозволяє
підвищити продуктивність обчислень і позбавитися від комплексної
арифметики. Замість косинусних і синусних функцій використовуються
також меандрові функції Уолша, приймаючі значення тільки +1 і - 1. І,
нарешті, останнім часом в завданнях спектрально-временнного аналізу
нестаціонарних

сигналів,

вивчення

нестационарностей

і

локальних

особливостей сигналів "під мікроскопом", очищення від шумів і стискування
сигналів починають отримувати в якості базисів розкладання вейвлеты
("короткі хвилі"), злокалізовані як в тимчасовій, так і в частотній області.
Традиційні методи аналізу даних призначені, як правило, для лінійних і
стаціонарних сигналів і систем, і тільки в останні десятиліття почали активно
розвиватися методи аналізу нелінійних, але стаціонарних і детермінованих
систем, і лінійних, але нестаціонарних даних. Між тим, більшість природних
матеріальних процесів, реальних фізичних систем і що відповідають цим
процесам і системам даних в тій чи іншій мірі є нелінійними і
нестаціонарними, і при аналізі даних використовуються певні спрощення,
особливо відносно апріорі встановлюваного базису розкладання даних
СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ.
Немає сенсу перераховувати і давати оцінку можливостей ЦОС в
різних галузях науки і техніки. З дуже малою вірогідністю можна спробувати
знайти галузь, де ЦОС ще не отримала широкого поширення. Тому
торкнемося тільки тих областей, де застосування ЦОС розвивається найбільш
швидкими темпами.
Процесори ЦОС. Обробка даних в реальному часі зазвичай виконується
на спеціальних процесорах (чіпах) ЦОС. Вони, як правило, мають:

 Вбудовані помножувачі або помножувачі-накопичувачі,
працюючі паралельно.
 Окремі шини і області пам'яті для програм і даних.
 Команди організації циклів.
 Великі швидкості обробки даних і тактові частоти.
 Використання конвеєрних методів обробки даних.
Запис, відтворення, використання звуку.
Цифрове мікшування - регулювання і змішування багатоканальних
аудіосигналів від різних джерел. Це виконується аудіоеквалайзерами
(наборами цифрових смугових фільтрів з регульованими характеристиками),
змішувачами

і

облаштуваннями

створення

спеціальних

ефектів

(реверберація, динамічне вирівнювання і ін.).
Синтезатори мови є досить складними облаштуваннями генерації
голосових звуків. Мікросхеми синтезаторів разом з процесорами зазвичай
містять в ПЗП словники слів і фраз у формі кадрів (25 мс мови) із зовнішнім
управлінням інтонацією, акцентом і діалектом, що дозволяє на високому
рівні імітувати людську мову.
Розпізнавання мови активно вивчається і розвивається, особливе для
цілей мовного введення інформації в комп'ютери. Як правило, в режимі
навчання виконується їх налаштування на мову користувача, в процесі якої
система оцифровує і створює в пам'яті еталони слів. У режимі розпізнавання
мова також оцифровується і порівнюється з еталонами в пам'яті. Системи
розпізнавання мови впроваджуються і в товари побутового призначення
(набір телефонних номерів, включення/виключення телевізора, і ін.).
Аудіосистеми відтворення компакт-дисків при щільності запису вище
106 біт на мм2 забезпечують дуже високу щільність зберігання інформації.

Аналоговий звуковий сигнал в стереоканалах дискретизує з частотою
44.1 кГц і оцифровується 16-бітовим кодом. При записі на диск сигнали
модулюються (EFM - перетворення 8-ми розрядного коду в 14-ти розрядний

для надійності), при прочитуванні сигнали демодулюються, виправляються
помилки (по можливості) і виконується цифро-аналогове перетворення.
Застосування ЦОС в телекомунікаціях.
Цифрова стільникова телефонна мережа - двостороння телефонна система з
мобільними

телефонами

через радіоканали і

зв'язком через базові

радіостанції. Світовим стандартом цифрового мобільного зв'язку є система
GSM. Частотний діапазон зв'язку 890-960 Мгц, частотний інтервал каналу
200 кГц, швидкість передачі інформації 270 кбит/с. В мобільному зв'язку
ЦОС використовується для кодування мови, вирівнювання сигналів після
багатопроменевого поширення, виміру сили і якості сигналів, кодування з
виправленням помилок, модуляції і демодуляції.
Цифрове телебачення дає споживачам інтерактивність, великий вибір,
кращу якість зображення і звуку, доступ в Інтернет. ЦОС в цифровому
телебаченні

грає

ключову

роль

в

обробці

сигналів,

кодуванні,

модуляції/демодуляції відео- і аудіосигналів від точки захоплення до
моменту появи на екрані. ЦОС лежить в основі алгоритмів кодування MPEG,
які використовуються для стискування сигналів перед їх передачею і при
декодуванні в приймачах.
ЦОС у біомедицині. Основне призначення - посилення сигналів, які
зазвичай не відрізняються хорошою якістю, і/або витягання з них інформації,
що представляє певний інтерес, на тлі істотного рівня шумів і численних
артефактів (неправдивих зображень як від зовнішніх, так і від внутрішніх
джерел). Так, наприклад, при знятті електрокардіограми плоду реєструється
електрична активність серця дитини на поверхні тіла матері, де також існує
певна електрична активність. Застосування ЦОС у багатьох областях
медицини дозволяє переходити від чисто якісних показників до об'єктивних
кількісних

оцінок,

як

наприклад,

в

анестезії

до

оцінки

глибини

анестетического стану пацієнта при операції по електричній активності
мозку.

2. КЛЮЧОВІ ОПЕРАЦІЇ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ
Існують численні алгоритми ЦОС як загального типу для сигналів в їх
класической тимчасовій формі (телекомунікації, зв'язок, телебачення і ін.),
так і спеціализовані в найрізноманітніших галузях науки і техніка
(геоинформатике, геології і геофізиці, медицині, біології, військовій справі, і
ін.). Усі ці алгоритми, як правило - блокового типу, побудовані на скільки
завгодно складних комбінаціях досить невеликого набору типових цифрових
операцій, до основних з яких відносяться свертка (конволюция), кореляція,
фільтрація, функціональні перетворення, модуляція. Ці операції вже
розглядалися в "Теорії сигналів і систем". Нижче наводяться тільки ключові
позиції за цими операціями ("повторення - мати вчення").
Лінійна свертка - основна операція ЦОС, особливо в режимі реального
часу. Для двох кінцевих причинних послідовностей h (n) і y (k) довжиною
відповідно N і K згортка визначається виразом:
N

s(k) = h(n) ③ y(k)  h(n) * y(k) =  h(n) y(k-n),
n 0

(1.2.1)

де: ③ або * - символьні позначення операції свертки. Як правило, в
системах обробки одна з послідовностей y(k) є оброблюваними
даними (сигнал на вході системи), друга h(n) - оператор
(імпульсний відгук) системи, а функція s(k) - вихідний сигнал
системи. У комп'ютерних системах з пам'яттю для вхідних даних
оператор h(n) може бути двостороннім від –N1 до +N2, наприклад симетричним

h(-n)

=

h(n),

з

відповідною

зміною

меж

підсумовування в (1.2.1), що дозволяє отримувати вихідні дані без
зрушення відносно вхідних. При строго коректній свертке з
обробкою усіх відліків вхідних даних розмір вихідного масиву
рівний K+N1+N2-1, і повинні задаватися початкові умови по

відліках y(k) для значень y (0-n) до n=N2, і кінцеві для y(K+n) до
n=N1. Приклад виконання свертки наведений на рис. 1.

Рис. 1. Примеры дискретной свертки.
Перетворення свертки однозначно визначає вихідний сигнал
для встановлених

значень вхідного

сигналу

при

відомому

імпульсному відгуку системи. Зворотне завдання деконволюції визначення функції y(k) по функціях s(k) і h(n), має рішення тільки
за певних умов. Це пояснюється тим, що свертка може істотно
змінити частотний спектр сигналу s(k) і відновлення функції y(k)
стає неможливим, якщо певні частоти її спектру в сигналі s(k)
повністю втрачені
Кореляція існує в двох формах: автокореляції і взаємній
кореляції. Взаємно-кореляційна функція (ВКФ, cross - correlation
function - CCF), і її окремий випадок для центрованих сигналів
функція взаємної коваріації (ФВК) - це показник міри схожості

форми і властивостей двох сигналів. Для двох послідовностей x (k)
і y (k) довжиною До з нульовими середніми значеннями оцінка
взаємної коваріації виконується по формулах:
K n

Kxy(n) = (1/(K-n+1))  x(k) y(k+n), n = 0, 1, 2, …
k 0

K n

Kxy(n) = (1/(K-n+1))  x(k-n) y(k), n = 0, -1, -2, …
k 0

(1.2.2)
(1.2.2')

Рис. 2. Функція взаємної коваріації двох детермінованих сигналів.
Приклад визначення зрушення між двома детермінованими сигналами,
представленими радіоімпульсами, по максимуму ФВК приведений на рис. 2.
По максимуму ФВК може визначатися і зрушення між сигналами, досить
різними за формою
На рис. 3 наведений аналогічний приклад ФВК двох однакових за
формою сигналів, на один з яких накладений шумовий сигнал. Потужність
шуму перевищує потужність сигналу. Обчислення ФВК на малюнку
виконане в двох варіантах. Варіант 1 повністю відповідає формулі (1.2.2).
Але в умовах присутності в сигналах досить потужних шумів обчислення
ФВК зазвичай виконується по варіанту 2 - з постійним множником
нормування. Це визначається тим, що у міру збільшення зрушення n і
зменшення кількості підсумовуваних членів у формулі (1.2.2) за рахунок
шумових сигналів істотно наростає помилка оцінки ФВК, яка до того ж
збільшується за рахунок нелінійного збільшення значення множника
нормування, особливо при малій кількості відліків. Збереження множника
постійним в якійсь мірі компенсує цей ефект.

Рис. 3. ФВК двох сигналів, один з яких сильно зашумлен.
На рис. 4 наведений приклад обчислення функції взаємної коваріації
двох однакових сигналів, прихованих в шумах. ФВК дозволяє не лише
визначити величину зрушення між сигналами, але і упевнено оцінити період
коливань в досліджуваних радіоімпульсах.

Рис. 4. ФВК двох зашумленных радіоімпульсів
Відносний кількісний показник міри схожості двох сигналів x(k) і y(k) функція взаємних кореляційних коефіцієнтів xy(n). Вона обчислюється через
центровані

значення

сигналів

(для

обчислення

взаємної

коваріації

нецентрованих сигналів досить центрувати один з них), і нормується на твір
значень стандартів (середніх квадратичних варіацій) функцій x(k) і y(k):

xy(n) = Kxy(n)/x y).

(1.2.3)

K

K

k 0

k 0

x2 = Kxx(0) = (1/(K+1))  (x(k))2, y2 = Kyy(0) = (1/(K+1))  (y(k))2. (1.2.4)
Інтервал зміни значень кореляційних коефіцієнтів при зрушеннях
n може змінюватися від - 1 (повна зворотна кореляція) до 1 (повна
схожість або стовідсоткова кореляція). При зрушеннях n, на яких
спостерігаються нульові значення rxy(n), сигнали некоррелированны.
Коефіцієнт взаємної кореляції дозволяє встановлювати наявність
певного зв'язку між сигналами незалежно від фізичних властивостей
сигналів і їх величини.
Помітимо, що в технічній літературі в термінах "кореляція" і
"коваріація"

нині

існують

накладки.

Кореляційними

функціями

називають як функції по нецентрованих, так і по центрованих сигналах,
а

також

і

функцію

взаємних

кореляційних

коефіцієнтів.

Автокореляційна функція (АКФ, correlation function, CF) є кількісною
інтегральною характеристикою форми сигналу, дає інформацію про
структуру сигналу і його динаміку в часі. Вона, по суті, є часткою
злучаємо ВКФ для одного сигналу і є скалярним твором сигналу і його
копії у функціональній залежності від змінної величини значення зсува:
K -n

Bx(n) = (1/(K-n+1))  x(k) x(k+n), n = 0, 1, 2, …

(1.2.5)

k 0

АКФ має максимальне значення при n=0 (множення сигналу на самого
себе), є парною функцією Bxy(-n)=Bxy(n),, і значення АКФ для негативних
координат зазвичай не обчислюються. АКФ центрованого сигналу Kx(n) є
функцією автоковаріації (ФАК). ФАК, що нормується на своє значення
Kx(0)=x2 в n=0:
x(n) = Kx (n)/Kx(0)
називається функцією автокореляційних коефіцієнтів.

(1.2.6)

Рис. 5. Автокореляційні функції.
Як приклад на рис. 5 приведені два сигнали - прямокутний імпульс і
радіоімпульс однакової тривалості Т, і форми, що відповідають цим
сигналам, їх АКФ. Амплітуда коливань радіоімпульсу встановлена рівної

T

амплітуди прямокутного імпульсу, при цьому енергії сигналів будуть
однаковими, що підтверджується рівними значеннями максимумів акф. При
кінцевій тривалості імпульсів тривалості АКФ також кінцеві, і дорівнюють
подвоєним значенням тривалості імпульсів (при зрушенні копії кінцевого
імпульсу на інтервал його тривалості як вліво, так і управо, твір імпульсу зі
своєю копією стає рівним нулю). Частота коливань АКФ радіоімпульсу
дорівнює частоті коливань заповнення радіоімпульсу (бічні мінімуми і
максимуми АКФ виникають кожного разу при послідовних зрушеннях копії
радіоімпульсу на половину періоду коливань його заповнення).
Лінійна цифрова фільтрація є однією з операцій ЦОС, що мають
первинне значення, і визначається як:
N

s(k) =

 h(n) y(k-n),

(1.2.7)

n 0

де: h(n), n=0, 1, 2, … , N – коефіцієнти фільтру, y(k) и s(k) – вхід і вихід
фільтру. Це по суті свертка сигналу з імпульсною характеристикою фільтру.
До основних операцій фільтрації інформації відносять операції
згладжування, прогнозування, диференціювання, інтеграції і розділення
сигналів,

а

також

виділення

інформаційних

(корисних)

сигналів

і

пригнічення шумів (перешкод). Основними методами цифрової фільтрації
даних є частотна селекція сигналів і оптимальна (адаптивна) фільтрація.

Дискретні перетворення дозволяють описувати сигнали з дискретним
часом в частотних координатах або переходити від опису в тимчасовій
області до опису в частотній. Перехід від тимчасових (просторових)
координат до частотних потрібний у багатьох додатках обробки даних.
Найпоширенішим перетворенням є дискретне перетворення Фур'є.
При K відліків функції:
K -1

S(n) =  s(k) exp(-j 2 kn/K).

(1.2.8)

k 0

Нагадаємо, що дискретизація функції за часом призводить до
періодизації її спектру, а дискретизація спектру по частоті - до періодизації
функції. Для дискретних перетворень s (kt) S (nf), і функція, і її спектр
дискретні і періодичні, а числові масиви їх представлення відповідають
завданню на головних періодах Т = Kt (від 0 до Т або від -Т/2 до Т/2), і 2fN =
Nf (від - fN до fN), де K, N - кількість відліків сигналу і його спектру
відповідно. При цьому:
f = 1/T = 1/(Kt), t = 1/2fN = 1/(Nf), tf = 1/N, N = 2TfN = K.

Співвідношення

(1.2.9)

є

умовами

інформаційної

(1.2.9)

рівноцінності

динамічної і частотної форм представлення дискретних сигналів. Іншими
словами: для перетворень без втрат інформації число відліків функції і її
спектру мають бути однаковими.
В принципі, згідно загальної теорії інформації, останнє укладення
дійсно і для будь-яких інших видів лінійних дискретних перетворень.
Модуляція сигналів. Системи реєстрації, обробки, інтерпретації,
зберігання і використання інформаційних даних стають усе більш
розподіленими, що вимагає комунікації даних по високочастотних каналах
зв'язку. Як правило, інформаційні сигнали є низькочастотними і обмеженими
по ширині спектру, на відміну від широкосмугових високочастотних каналів
зв'язку, розрахованих на передачу сигналів від безлічі джерел одночасно з

частотним

розділенням

каналів.

Перенесення

спектру

сигналів

з

низькочастотної області у виділену для їх передачі область високих частот
виконується операцією модуляції. При модуляції значення інформаційного
(що модулює) сигналу переносяться на певний параметр високочастотного
(що несе) сигналу.
Найпоширеніші схеми модуляції для передачі цифрової інформації по
широкосмугових каналах - це амплітудна (amplitude shift keying - ASK),
фазова (phase shift keying - PSK) і частотна (frequensy shift keying - FSK)
маніпуляції. При передачі даних по цифрових мережах використовується
також імпульсно-кодова модуляція (pulse code modulation - PCM).

3. ПОСЛІДОВНО-ПАРАЛЕЛЬНІ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВІ
ПЕРЕТВОРЮВАЧІ
Розглянемо детальніше місце АЦП при виконанні операції
дискретизації.

Для

досить

вузькосмугових

сигналів

операцію

дискретизації можна виконувати за допомогою самих АЦП і
поєднувати таким чином з операцією квантування. Основною
закономірністю такої дискретизації є те, що за рахунок кінцевого часу
одного перетворення і невизначеності моменту його закінчення,
залежного в загальному випадку від параметрів вхідного сигналу, не
вдається отримати однозначної відповідності між значеннями відліків і
моментами часу, до яких їх слід віднести. В результаті при роботі з
сигналами, що змінюються в часі, виникають специфічні погрішності,
динамічні за своєю природою, для оцінки яких вводять поняття
апертурної невизначеності, що характеризується зазвичай апертурним
часом.
Апертурним часом ta називають час, впродовж якого зберігається
невизначеність між значенням вибірки і часом, до якого вона

відноситься. Ефект апертурної невизначеності проявляється або як
погрішність миттєвого значення сигналу при заданих моментах виміру,
або як погрішність моменту часу, в який робиться вимір при заданому
миттєвому значенні сигналу. При рівномірній дискретизації наслідком
апертурної невизначеності є виникнення амплітудних погрішностей,
які називаються апертурними і чисельно дорівнюють приросту сигналу
впродовж апертурного часу.
Якщо використати іншу інтерпретацію ефекту апертурної
невизначеності, то її наявність призводить до "тремтіння" істинних
моментів часу, в які беруться відліки сигналу, по відношенню до
рівновіддалених на осі часу моментів. В результаті замість рівномірної
дискретизації із строго постійним періодом здійснюється дискретизація
з флюктуирующим періодом повторення, що призводить до порушення
умов

теореми

відліків

і

появи

вже

розглянутих

апертурних

погрішностей в системах цифрової обробки інформації.
Таке

значення

апертурної

погрішності

можна

визначити,

розклавши вираження для початкового сигналу в ряд Тейлора в
околицях точок відліку, яке для j- й точки має вигляд:

і дає в першому наближенні апертурну погрішність:
,

(4)

де ta - апертурний час, який для даного випадку є в першому
наближенні часом перетворення АЦП.
Зазвичай для оцінки апертурних погрішностей використовують
синусоїдальний випробувальний сигнал U(t)=Umsint, для якого

максимальне відносне значення апертурної погрішності
Ua/Um=ta.

Якщо прийняти, що для N- розрядного АЦП з дозволом 2-N апертурна
погрішність не повинна перевищувати кроку квантування (рис. 6), то між
частотою сигналу , апертурним часом ta і відносною апертурною
погрішністю має місце співвідношення:
1/2N=ta

Для забезпечення дискретизації синусоїдального сигналу частотою
100 кГц з погрішністю 1% час перетворення АЦП має дорівнювати 25 нс. В
той же час за допомогою такого швидкодіючого АЦП принципово можна
дискретизувати сигнали, що мають ширину спектру близько 20 Мгц. Таким
чином, дискретизація за допомогою самого АЦП приводить до істотної
розбіжності вимог між швидкодією АЦП і періодом дискретизації. Ця
розбіжність досягає 2...3 порядків і сильно ускладнює і здорожує процес
дискретизації, оскільки навіть для порівняно вузькосмугових сигналів
вимагає дуже швидкодіючих АЦП. Для досить широкого класу сигналів, що
швидко змінюються, цю проблему вирішують за допомогою облаштувань
вибірки-зберігання, що мають малий апертурний час.

Нині відоме велике число методів перетворення напруга-код. Ці методи
істотно відрізняються один від одного потенційною точністю, швидкістю
перетворення і складністю апаратної реалізації. На рис. 7 представлена
класифікація АЦП по методах перетворення.
У основу класифікації АЦП покладений ознака, що вказує на те, як в
часі розгортається процес перетворення аналогової величини в цифрову. У
основі перетворення вибіркових значень сигналу в цифрові еквіваленти
лежать операції квантування і кодування. Вони можуть здійснюватися за
допомогою або послідовною, або паралельною, або послідовно-паралельною
процедур наближення цифрового еквіваленту до перетворюваної величини.

Паралельні АЦП
АЦП цього типу здійснюють квантування сигналу одночасно з
допомогою набору компараторів, включених паралельно джерелу вхідного
сигналу. На рис. 8 показана реалізація паралельного методу АЦ-перетворення
для 3-розрядного числа.

За допомогою трьох двійкових розрядів можна представити вісім
різних чисел, включаючи нуль. Необхідно, отже, сім компараторів. Сім
відповідної еквідистантної опорної напруги утворюються за допомогою
резистивного дільника.
Якщо прикладена вхідна напруга не виходить за межі діапазону від
5

/2h, до 7/2h, де h=Uоп/7 - квант вхідної напруги, що відповідає одиниці

молодшого розряду АЦП, то компаратори з 1-го по 3-ій встановлюються в
стан 1, а компаратори з 4-го по 7-ій - в стан 0. Перетворення цієї групи кодів
в тризначне двійкове число виконує логічний пристрій, що називається
пріоритетним шифратором, діаграма станів якого приведена в таблицю.1.

Таблица 1
Входное напряжение Состояние компараторов Выходы
Uвх/h
К7 К6 К5 К4 К3 К2 К1 Q2 Q1 Q0
0
1
2
3
4
5
6
7

0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
0
1
1
1

0
0
0
0
1
1
1
1

0
0
0
1
1
1
1
1

0
0
1
1
1
1
1
1

0
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
1
1
1
1

0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1

Підключення пріоритетного шифратора безпосередньо до виходу АЦП
може привести до помилкового результату при прочитуванні вихідного коду.
Розглянемо, наприклад перехід від трьох до чотирьох, або в двійковому коді
від 011 до 100. Якщо старший розряд внаслідок меншого часу затримки
змінить свій стан раніше інших розрядів, то тимчасово на виході виникне
число 111, тобто сім. Величина помилки в цьому випадку складе половину
вимірюваного діапазону.
Оскільки результати АЦ-перетворення записуються, як правило, в
запам'ятовуючий пристрій, існує вірогідність отримати повністю невірну
величину. Розв'язати цю проблему можна, наприклад, за допомогою
облаштування вибірки-зберігання (ОВЗ). Деякі інтегральні мікросхеми (ІМС)
паралельних АЦП, наприклад МАХ100, забезпечуються надшвидкісними
УВХ, що мають час вибірки близько 0,1 нс. Інший шлях полягає у
використанні коду Гріючи, характерною особливістю якого є зміна тільки
однієї кодової позиції при переході від одного кодового значення до іншого.
Нарешті, в деяких АЦП (наприклад, МАХ1151) для зниження вірогідності
збоїв при паралельному АЦ-перетворенні використовується двотактний
цикл, коли спочатку стани виходів компараторів фіксуються, а потім, після
встановлення стану пріоритетного шифратора, поданням активного фронту

на синхровход вихідного регістра в нього записують вихідне слово АЦП.

Послідовно-паралельні АЦП
Послідовно-паралельні АЦП є компромісом між прагненням отримати
високу швидкодію і бажанням зробити це по можливості меншою ціною.
Послідовно-паралельні АЦП займають проміжне положення по роздільній
здатності і швидкодії між паралельними АЦП і АЦП послідовного
наближення.

Послідовно-паралельні

АЦП

підрозділяють

на

багатоступінчасті, многотактные і конвеерные.
Багатоступінчасті АЦП
У багатоступінчастому АЦП процес перетворення вхідного сигналу
розділений в просторі. Як приклад на рис. 9 представлена схема
двоступінчатого 8-розрядного АЦП.

Верхній за схемою АЦП здійснює грубе перетворення сигналу в чотири
старші розряди вихідного коду. Цифрові сигнали з виходу АЦП поступають
на вихідний регістр і одночасно на вхід 4-розрядного швидкодіючого ЦАП. У

багатьох ИМС багатоступінчастих АЦП (AD9042, AD9070 та ін.) цей ЦАП
виконаний

за

схемою

підсумовування

струмів

на

диференціальних

перемикачах, але деякі (AD775, AD9040A та ін.) містять ЦАП з
підсумовуванням напруги. Залишок від віднімання вихідної напруги ЦАП з
вхідної напруги схеми поступає на вхід АЦП2, опорна напруга якого в 16
разів менша, ніж у АЦП1. Як наслідок, квант АЦП2 в 16 разів менше кванта
АЦП1. Цей залишок, перетворений АЦП2 в цифрову форму є чотирма
молодшим розрядом вихідного коду. Відмінність між АЦП1 і АЦП2 полягає
передусім у вимозі до точності: у АЦП1 точність має бути такою ж як у 8розрядного перетворювача, тоді як АЦП2 може мати точність 4-розрядного.
Грубо наближена і точна величини повинні, природно, відповідати
одній і тій же вхідній напрузі Uвх (tj). Із-за наявності затримки сигналу в
першому ступені виникає, проте, временнoе запізнювання. Тому при
використанні цього способу вхідну напругу необхідно підтримувати
постійним за допомогою облаштування вибірки-зберігання до тих пір, поки
не буде отримано усе число.
Розглянемо приклад 8-розрядного послідовно-паралельного АЦП,
такого, що відноситься до типу многотактных (рис. 10). Тут процес
перетворення розділений в часі

Многотактні послідовно-паралельні АЦП
Розглянемо приклад 8-розрядного послідовно-паралельного АЦП,
такого, що відноситься до типу многотактних (рис. 10). Тут процес
перетворення розділений в часі
.

Перетворювач складається з 4-розрядного паралельного АЦП, квант h
якого визначається величиной опорної напруги, 4-розрядної ЦАП і
облаштування управління. Якщо максимальний вхідний сигнал дорівнює
2,56 В, то в першому такті перетворювач працює з кроком квантування
h1=0,16 В. В цей час вхідний код ЦАП дорівнює нулю. Облаштування
управління пересилає отримане від АЦП в першому такті слово в чотири
старші розряди вихідного регістра, подає це слово на вхід ЦАП і зменшує в
16 разів опорну напругу АЦП. Таким чином, в другому такті крок
квантування h2=0,01 В і залишок, що утворився при відніманні з вхідної
напруги схеми вихідної напруги ЦАП, буде перетворений в молодший
півбайт вихідного слова.
Очевидно, що використовувані в цій схемі 4-розрядні АЦП і ЦАП
повинні мати 8-розрядну точність, інакше можливий пропуск кодів, тобто
при монотонному наростанні вхідної напруги вихідний код АЦП не
набуватиме деяких значень зі своєї шкали. Так само як і в попередньому
перетворювачі, вхідна напруга многотактного АЦП під час перетворення має
бути незмінним, для чого між його входом і джерелом вхідного сигналу слід
включити облаштування вибірки-зберігання.
Швидкодія розглянутого многотактного АЦП визначається повним
часом перетворення 4-розрядного АЦП, часом спрацьовування цифрових

схем управління, часом встановлення ЦАП з погрішністю, що не перевищує
0,2...0,3 кванта 8-розрядного АЦП, причому час перетворення АЦП входить в
загальний час перетворення двічі. В результаті за інших рівних умов
перетворювач такого типу виявляється повільніше за двоступінчатий
перетворювач, розглянутий вище. Проте він простіший і дешевший. По
швидкодії

многотактные

АЦП

займають

проміжне

положення

між

багатоступінчастими АЦП і АЦП послідовного наближення. Прикладами
многотактных АЦП являються тритактовий 12-розрядний AD7886 з часом
перетворення 1 мкс, або тритактовий 16-розрядний AD1382 з часом

Конвеєрні АЦП
Швидкодія багатоступінчастого АЦП можна підвищити, застосувавши
конвеєрний принцип багатоступінчастої обробки вхідного сигналу. У
звичайному багатоступінчастому АЦП (рис. 4) спочатку відбувається
формування старших розрядів вихідного слова перетворювачем АЦП1, а
потім йде період встановлення вихідного сигналу ЦАП. На цьому інтервалі
АЦП2 простоює. На другому етапі під час перетворення залишку
перетворювачем АЦП2 простоює АЦП1. Ввівши елементи затримки
аналогового і цифрового сигналів між східцями перетворювача, отримаємо
конвеєрний АЦП, схема 8-розрядного варіанту якого приведена на рис. 11.
Роль аналогового елементу затримки виконує облаштування вибіркизберігання УВХ2, а цифрового - чотири D- тригера. Тригери затримують
передачу старшого півбайта у вихідний регістр на один період тактового
сигналу CLK.
Сигнали вибірки, що формуються з тактового сигналу, поступають на
УВХ1 і УВХ2 в різні моменти часу (рис. 12). УВХ2 переводиться в режим
зберігання пізніше, ніж УВХ1 на якийсь час, рівне сумарній затримці
поширення сигналу по АЦП1 і ЦАП. Задній фронт тактового сигналу
управляє записом кодів в D- тригери і вихідний регістр. Повна обробка

вхідного сигналу займає близько двох періодів CLK, але частота появи нових
значень вихідного коду дорівнює частоті тактового сигналу.

Таким чином, конвеєрна архітектура дозволяє істотно (у декілька разів)
підвищити максимальну частоту вибірок багатоступінчастого АЦП. Те, що
при цьому зберігається сумарна затримка проходження сигналу, що
відповідає звичайному багатоступінчастому АЦП з рівним числом східців, не
має істотного значення, оскільки час подальшої цифрової обробки цих
сигналів все одно багаторазово перевершує цю затримку. За рахунок цього
можна без програшу в швидкодії збільшити число східців АЦП, знизивши
розрядність кожного ступеня. У свою чергу, збільшення числа східців
перетворення зменшує складність АЦП. Дійсно, наприклад, для побудови 12розрядного АЦП з чотирьох 3-розрядних потрібні 28 компараторів, тоді як
його реалізація з двох 6-розрядних зажадає 126 компараторів.
Конвеєрну архітектуру має велика кількість що випускаються нині
багатоступінчастих АЦП. Зокрема, 2-ступінчастий 10-розрядний AD9040А,
що виконує до 40 млн. перетворень в секунду (МПс), 4-ступінчастий 12розрядний AD9220 (10 МПс), споживаючий всього 250 мВт, та ін. При виборі
конвеерного АЦП слід мати на увазі, що багато хто з них не допускає роботу
з низькою частотою вибірок. Наприклад, виготівник не рекомендує роботу
ИМС AD9040А з частотою перетворень менше 10 МПс, 3-ступінчастого 12розрядного AD9022 з частотою менше 2 МПс і так далі. Це викликано тим,
що внутрішні УВХ мають досить високу швидкість розряду конденсаторів
зберігання, тому робота з великим тактовим періодом призводить до значної
зміни перетворюваного сигналу в ході перетворення.

АЦП послідовного рахунку
Цей перетворювач є типовим прикладом послідовних АЦП з
одиничними наближеннями і складається з компаратора, лічильника і ЦАП
(рис. 13). На один вхід компаратора поступає вхідний сигнал, а на іншій сигнал зворотного зв'язку з ЦАП.

Робота перетворювача розпочинається з приходу імпульсу запуску,
який включає лічильник, що підсумовує число імпульсів, що поступають від
генератора тактових імпульсів ГТИ. Вихідний код лічильника подається на
ЦАП, що здійснює його перетворення в напругу зворотного зв'язку Uос.
Процес перетворення триває до тих пір, поки напруга зворотного зв'язку
порівняється з вхідною напругою і перемкнеться компаратор, який своїм
вихідним сигналом припинить вступ тактових імпульсів на лічильник.
Перехід виходу компаратора з 1 в 0 означає завершення процесу
перетворення. Вихідний код, пропорційний вхідній напрузі у момент
закінчення перетворення, прочитується з виходу лічильника.
Час перетворення АЦП цього типу являється змінним і визначається
вхідною напругою. Його максимальне значення відповідає максимальній
вхідній напрузі і при розрядності двійкового лічильника N і частоті тактових
імпульсів fтакт рівно

(5)
tпр.макс=(2N-1)/ fтакт.
Наприклад, при N=10 і fтакт=1 Мгц tпр.макс=1024 мкс, що

забезпечує максимальну частоту вибірок близько 1 кГц.

Статична погрішність перетворення визначається сумарною статичною
погрішністю використовуваних ЦАП і компаратора. Частоту рахункових
імпульсів необхідно вибирати з урахуванням завершення перехідних
процесів в них.
При роботі без облаштування вибірки-зберігання апертурний час
співпадає з часом перетворення. Як наслідок, результат перетворення
черезвычайно сильно залежить від пульсацій вхідної напруги. За наявності
високочастотних пульсацій середнє значення вихідного коду нелінійно
залежить від середнього значення вхідної напруги. Це означає, що АЦП
цього типу без облаштування вибірки-зберігання придатні для роботи з
постійною або повільно такою, що змінюються напругою, яка за час
перетворення змінюється не більше, ніж на значення кванта перетворення.
Таким чином, особливістю АЦП послідовного рахунку є невелика
частота дискретизації, що досягає декількох кілогерц. Гідністю АЦП цього
класу

є

порівняльна

простота

побудови,

визначувана

послідовним

характером виконання процесу перетворення.
4 Аналогово-цифрові перетворювачі послідовного наближення.
Перетворювач цього типу, що називається в літературі також АЦП з
порозрядним урівноваженням, є найбільш поширеним варіантом послідовних
АЦП. У основі роботи цього класу перетворювачів лежить принцип
дихотомії, т.е послідовного порівняння вимірюваної величини з 1/2, 1/4, 1/8 і
так далі від можливого максимального значення її. Це дозволяє для Nрозрядного

АЦП

послідовного

наближення

виконати

увесь

процес

перетворення за N послідовних кроків (ітерацій) замість 2n-1 при
використанні послідовного рахунку і отримати істотний виграш в швидкодії.
Так, вже при N=10 цей виграш досягає 100 разів і дозволяє отримати за
допомогою таких АЦП до 105...106 перетворень в секунду. В той же час
статична погрішність цього типу перетворювачів, визначувана в основному
використовуваним в нім ЦАП, може бути дуже малою, що дозволяє

реалізувати роздільну здатність до 18 двійкових розрядів при частоті вибірок
до 200 кГц (наприклад, DSP101 фірми Burr-Brown).

Розглянемо

принципи

побудови

і

роботи

АЦП

послідовного

наближення на прикладі класичної структури (рис. 14а) 4-розрядного
перетворювача, що складається з трьох основних вузлів : компаратора,
регістра послідовного наближення (РПП) і ЦАП.
Після подання команди "Пуск" з приходом першого тактового
імпульсу РПП примусово задає на вхід ЦАП код, рівний половині його
шкали (для 4-розрядного ЦАП це 10002=810). Завдяки цьому напруга Uос на
виході ЦАП (рис. 9б)
UОС=23H.
де h - квант вихідної напруги ЦАП, що відповідає одиниці молодшого
розряду (ЕМР). Ця величина складає половину можливого діапазону
перетворюваних сигналів. Якщо вхідна напруга більша, ніж ця величина, то
на виході компаратора встановлюється 1, якщо менше, то 0. У цьому

останньому випадку схема управління повинна перемкнути старший розряд
d3 назад в стан нуля. Безпосередньо услід за цим залишок
UВХ - D3 23 H
так само порівнюється з найближчим молодшим розрядом і так далі.
Після чотирьох подібних вирівнюючих кроків в регістрі послідовного
наближення опиняється двійкове число, з якого після цифро-аналогового
перетворення виходить напруга, відповідне Uвх з точністю до 1 ЕМР.
Вихідне число може бути лічене з РПП у вигляді паралельного двійкового
коду по N лініям. Крім того, в процесі перетворення на виході компаратора,
як це видно з мал. 9б, формується вихідне число у вигляді послідовного коду
старшими розрядами вперед.
Швидкодія АЦП цього типу визначається сумою часу встановлення tуст
ЦАП до значення, що встановилося, з погрішністю, що не перевищує 0,5
ЕМР, часу перемикання компаратора tк і затримки поширення сигналу в
регістрі послідовного наближення tз. Сума tк + tз є величиною постійною, а
tуст зменшується зі зменшенням ваги розряду. Отже для визначення
молодших розрядів може бути використана більш висока тактова частота.
При порозрядній варіації fтакт можливе зменшення часу перетворення tпр на
40%. Для цього до складу АЦП може бути включений контроллер.
При роботі без облаштування вибірки-зберігання апертурний час
дорівнює часу між початком і фактичним закінченням перетворення, яке так
само як і у АЦП послідовного рахунку, по суті залежить від вхідного
сигналу, тобто являється змінним. Апертурні погрішності, що виникають при
цьому,
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використання АЦП послідовного наближення, між його входом і джерелом
перетворюваного сигналу слід включати УВХ. Більшість що випускаються
нині ИМС АЦП послідовного наближення (наприклад, 12-розрядний
МАХ191, 16-розрядний AD7882 та ін.), має вбудовані облаштування вибіркизберігання або, частіше, пристрої стеження-зберігання (track - hold), керовані
сигналом запуску АЦП. Облаштування стеження-зберігання відрізняється

тим, що постійно знаходиться в режимі вибірки, переходячи в режим
зберігання тільки на час перетворення сигналу.
Цей клас АЦП займає проміжне положення по швидкодії, вартості і
роздільній здатності між послідовно-паралельними і інтегруючими АЦП і
знаходить широке застосування в системах управління, контролю і цифрової
обробки сигналів.
Інтегруючі АЦП
Недоліком розглянутих вище послідовних АЦП являється низька
завадостійка результатів перетворення. Дійсно, вибірка миттєвого значення
вхідної напруги, зазвичай включає доданок у вигляді миттєвого значення
перешкоди. Згодом при цифровій обробці послідовності вибірок ця складова
може бути пригнічена, проте на це потрібно час і обчислювальні ресурси. У
АЦП, розглянутих нижче, вхідний сигнал інтегрується або безперервно, або
на певному временнoм інтервалі, тривалість якого зазвичай вибирається
кратною періоду перешкоди. Це дозволяє у багатьох випадках подавити
перешкоду ще на етапі перетворення. Платою за це є знижена швидкодія
інтегруючих АЦП.
АЦП многотактноъ інтеграції
Спрощена схема АЦП, працюючого в два основні такти (АЦП
двотактної інтеграції), приведена на рис. 15.

Перетворення проходить дві стадії: стадію інтеграції і стадію рахунку.
На початку першої стадії ключ S1 замкнутий, а ключ S2 розімкнений.
Інтегратор І інтегрує вхідну напругу Uвх. Час інтеграції вхідної напруги t1
постійно; як таймер використовується лічильник з коефіцієнтом перерахунку
Kсч, так що
(6)

До моменту закінчення інтеграції вихідна напруга інтегратора складає

(7)

де Uвх.ср. - середнє за час t1 вхідна напруга. Після закінчення стадії
інтеграції ключ S1 розмикається, а ключ S2 замикається і опорна напруга Uоп
поступає на вхід інтегратора. При цьому вибирається опорна напруга,
протилежна по знаку вхідній напрузі. На стадії рахунку вихідна напруга
інтегратора лінійно зменшується за абсолютною величиною, як показано на
рис. 16.

Стадія рахунку закінчується, коли вихідна напруга інтегратора
переходить через нуль. При цьому компаратор К перемикається і рахунок
зупиняється. Інтервал часу, в якому проходить стадія рахунку, визначається
рівнянням:
(8)

Підставивши значення Uи(t1) з (7) в (8) з урахуванням того, що
(9)

де n2 - вміст лічильника після закінчення стадії рахунку, отримаємо
результат

(10)

З цієї формули виходить, що відмітною особливістю методу

многотактного інтеграції є те, що не тактова частота, ні постійна інтеграції
RC не впливають на результат. Необхідно тільки зажадати, щоб тактова
частота впродовж часу t1+t2 залишалася постійною. Це можна забезпечити
при використанні простого тактового генератора, оскільки істотні тимчасові
або температурні дрейфы частоти відбуваються за час непорівнянно більше,
ніж час перетворення. При виведенні виразів (6)...(10) ми бачили, що в
остаточний результат входять не миттєві значення перетворюваної напруги, а
тільки значення, усереднені за час t1.. Тому змінна напруга ослабляється тим
сильніше, чим вище його частота.
Визначимо коефіцієнт передачі перешкоди Кп для АЦП двотактної
інтеграції. Нехай на вхід інтегратора поступає гармонійний сигнал одиничної
амплітуди частотою f з довільною початковою фазою j. Середнє значення
цього сигналу за час інтеграції t1 рівне
(11)

Ця величина досягає максимуму по модулю при  = +/- k, k=0, 1, 2,... В
цьому випадку

(12)

З (12) витікає, що змінна напруга, період якої в ціле число разів менше
t1,, пригнічується абсолютно (рис. 17). Тому доцільно вибрати тактову
частоту такий, щоб твір Kсч fтакт було б рівним, або кратним періоду напруги
промислової мережі.

