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A/D KONVERTEP CSATONA—PROFILDANK TESZTELESE

r.

Az analog—aigitel (A/D) konverter — mintavetelezes,

kvantéls es kádolas utjan — osztal’ozze a bemenot értekeit

flegJeloli azt a reszintervallumot / csatornet /, amelybe az

aktualis bemeneL esik. z intervallum tveltsi pontok /a

döntési :szintek/ azonban szükségképpen véletlen véltozók a

gya<orlatban. Kulonoson ezek ‘ornyezeteben csa’ az adható

meg /ill. becsülhetö/, hogy az eszköz milyen valászinuséggel

general eJ.oit kienetet <N = 1 meroszamot> rogzitett be—

menet Kadott x feltétele> mellett:

P N = itx = P (x) /1/

s ezen felteteles valoszinuseg, mint x fuggvenye /1/, a

csatorna—profil. P1(x) tehat azt mutatja meg, hogy adott

N = i meroszarnot generalo lohetseges x bemeno ertekeknel

rendre milyen valoszinueeggel lep fel i kimenet, példakent

1. abra x t a bemenet, a start—hiba egyenletes
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e1osz1sunak feltételezett; At = p/f0 a felbontés [i3).

Mivel rögzitett x—nél N értékei közül mindig ceak egy reali—

zálódhat, ezért

(x’) = 1 /2/

A mért érték /mórôszém/ interpretálásáhoZ, ill. az A/D

konverter lokélis rninôsitéséhez, miht ez jó1 szemléltethetô,

igen el6nyös P(x’) ismerete, amely valamennyi hibaforrés ha—

tését tartalmazza. FelhasználásáVal — az eddig alkalmazott

determipisztikUs modell helyett — a valóságot jobban közelitö

mode 11 adható az A/D konVerterre az eszköz statisztikai. ha

tásénak leirésénél U3]

A csatorna—profil meghatérozéséra egy .egyszerü módszer:

a definici6 alapján, relativ qyakorisg mérésével való becs—

lés. Konstans x mellett, N szamu konverziónál ha k esetben

N=i, akkor

P {N=ix k/N, /3/

és a P(x’) függvény pontonkénti approximáciOja x változta

téséval nyerhetô. A mérés különbözö szjntÜ automatizéléSSal.

realizélható (mint pl. a függvény xy rekorderrel rogzithetô,

a bemenet referencia <megfelelo felbontésu es pontossagu>

D/A konverterrel generalhatóY, szarnitogep irényitasu merO/mi—

nösitô rendszerben [2’] pl. az adatfeldolgozó hardvare
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softvare—re1 helyettesithetô, 9tb. A következôkben a castor—

na-proi1 egy pontjnsI< (lásd /3/ vizuális kijeizésére al—

kirnas egyszerü célmüszer felépitését ismertetjük; funkcioné—

lisan a 2 ábrs vézoija a kovetelményeket.

Az adatfcldolgozésnál a normalizélés csak megfelelô tize—

despont eiheiyezést jelent dekadikus M esetén. Növeli a ki—

jelzett eredmény megbizhatósógét, ha az

N<i, N = i,’ N>i

esoncnyek vaószinuscc enjjulog kijezzuk (lasd /2/);

tovébbmenve: iényeges hardvare—egyszerüsitést eredrnényez ha

<ihasználjuk, bogy jái tervezett és feiépitett A/D konverter—

nélrögzitett x—re csak két /legfeljebb három/ egyrnésmelletti

mérôszám aciódhat! zért a készülék egyidejüleg a J<ét 1e.-

isebb heiyértékü bitre vonatkozó, rendre a

• 00, 01, 10, 11

események feilépésének va1ászinüséét /relativ gyakoriságét/

jeizi ki, a ezzel parallel ez ktué1is N értéket is /igy koz—

vetlenül azonositható a vizsgált N = i eset/: 3. ábra.

M 100 értéket választottunk — ez az A/D konverter reprodu—

kélCképességének vizsgálathoz is elônyos —, az akkumulátor

/es kijelzés/ reslizélásához TIL 306 /Texas/ elêmeket, és a

vizuális kijeizés:
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.00 ha P ( x = 1,

dd ha 0<P1(xKl,

blank ha P1(x’) = 0.

Ez igen ttekinthet6 /és termeezetesen kozvetlen/ kiolvasast

bizto sit’

A vezerl6 logikai vaziatét a 4. ábra szemlelteti. Az

A/D konverter folyamatosan fut /1/, s konverzió kesz

/EOC/ jele folyamatosan a kijeizo regiszterbe tolti az ak—

tuális N rteket /N’—a REG/. N = 100 szamu konverzió utan ke—

rulnek kijeizesre az u.j mert P1Cx’) ártekek /STORE/, majd

egy kozbeiktatott — valtoztathato tartamu — szunetidô letel—

tevel ismet méres tortenik a COUNT kimenet akkumulalasa, a

szelektorral (lasd 3. abra) kapuzva. /A MERES allapot kijol—

zese az adatinterpretelas megbizhatósagat noveli./ Méres eloti

CLEAR toni a szamlálókat. Az A/D kon’ertert valtoztatható

frekvencia,]U generatorral inditva, a konverzio—sebesseg hata—

sa vizsgalható.

A felteieles statisztika mérese lehetoseget ad az A/D kong

venter atváltasi /kapcsolasi/ pontjainak azonositasara egy

N = i—-(i+l) atvaltas azon xk erteknel lep fel, amelyre

0,5 = P1+l(xk).

Igy gyors, egyszeru — és az eddigi rnódszeroknél pontosabb —

kalibráció és lokélis /pl. differencithlis linearitas, zero
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offset, stb./ teszt végezhetô, eszkoz fejlesztésnOi es kesz—

termOk minösitésnéi egyarént. Példaként: nulipont kalibrélés-.

nél x 1/2 LSB bemenetnél P00(x’) = 0,5 P1(x) állitandO be

Igen szemiOletesen tanulményozhatO a véitozO környezetifelté—

telek lokélie hatésa is.

Az analog x bemenet generélésához céiszerü referenciaojA

konvertert alkalmazni, ha felbontOsa legaiább hérom bittel

jobb mint a vizsgalt A/D IonverterO es pontossaga megfelelo.

Az A/D merOsi tartomOnyara /DVM—vel/ kalibralt referencia D/A

kenyelmes — digitáli.san vezereiheto — x ertekbeallitast tesz

lehetove. (Megjegyzes a szamlaiOk<TIL 306) térolt, pa

rallel BCD kirnenettel is rendelkeznek, ez megkönnyiti a to—

vébbi adatrögzités/feldolgozés autornatizéithsát.) A mérOsnél

lényeges “rogzitett x” feltételt biztositani, ezért a vizsgélt

A/D bemeneti visszahatását minimalizélni <eli.

Az 5. ébraegy 9 bites A/D konverter — 12 bites reféren—

cia D/A—val — mért MSB csatorna—profiljét mutatja,

A vézolt ëgyszerü csatorna—profii teszter a konvèrter—

—felhasznál6k ezéméra is e15nyos lehet, hiszen s.zémos — ku

lönösen statisztikai — alkalmazéshoz a gyártc5k nem specifi—

kálják elég részletesen az eszközt.
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