
A digitális analóg és az analóg digitális 
átalakító áramkör 

I . r é s z 

Bevezetésként tisztázzuk a címben szereplő két fogalmat. A számítástechnikai 
kislexikon a következőképpen fogalmaz: 

— digitális jel: olyan jel, amely az általa jellemzett mennyiség mérőszámának 
megfelelően csak véges számú, diszkrét, egymástól élesen elhatárolt értéket vehet 
fel - 1. ábra. 

— analóg jel: valamely folytonos jelenséget jellemző mennyiség, amelynek 
mérőszáma valamilyen határok között bármilyen értéket felvehet. - 2. ábra 

1 .ábra 2.ábra 

Az érzékelők - fény, hőmérséklet, folyadékszint, sebesség, stb. kimenetelein 
analóg jelek mérhetők, viszont a modern számítógépek digitális jelekkel működnek. 

A rengeteg analóg jelforrás kimeneti jeleit alkalomadtán tárolni kell, később pedig 
valamilyen elgondolás alapján feldolgozni. Az analóg jelet eredeti alakjában tárolni 
nem egészen gyerekjáték, feldolgozása és rekonstruálása pedig nehézkes. Érdeme-
sebb előzőleg átalakítani digitális jellé - kódolás - így tárolása és feldolgozása jóval 
egyszerűbbé válik, visszaalakítása analóg jellé pedig éppen e jelen cikk első részének 
témája. Az A/D átalakítással a második részben foglalkozunk. 

Miért is van szükség a digitális jel analóg jellé alakítására? Numerikus-digitális 
alakban az adatok pontosan, gyorsan kezelhetők, mert a hibaterjedés lehetősége 
roppant csekély. Gondoljunk csak a mindenki által ismert CD lemezekre. 
Ezekben az információ (hang, kép) digitális alakban található. Ezt a digitális "zajt" 
előbb kvázi-analóg jellé kell alkítani, hogy hallható-látható legyen. Más példák: 
egy villanyégő fényerejének, villanymotor fordulatszámának szabályozása 
számítógép segítségével. A számítógép kimenetein digitális jelkombinációt lehet 
előállítani, azaz egy bináris számot. Ezt a bináris számot kell egy analóg jellé 
alakítani a D/A konverterrel, hogy használható legyen. 
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Egyszerű D/A (digitális/analóg) átalakító áramkör 

Tekintsük például a következő áramkört (3. ábra) (U 2=U; u1=U; u o=0): 
Az u 0 , u 1 , U2 bemenetek egyenként két - két 

lehetséges értéket vehetnek fel, a feszültségfor-
rás által biztosított U vagy a 0 feszült-
ségértékeket, melyek a logikai 1 és logikai 0-nak 
felelnek meg. Hogy mikor melyiket veszik fel, 
azt a digitális jel mérőszámának megfelelő kettes 
alapú számrendszerben felírt szám számjegyei 
határozzák meg. Például az 

110(2) = 1 22 + 1 2l + 0 2° = 6(10) számnak az 
U2 = U; u1 = U; u0 = 0 bemeneti feszültséghár-

mas felel meg. 
A csomópontra alkalmazzuk Kirchoff első 

törvényét: I0 + I1 + I2 = I + Iki. 
Tételezzük fel, hogy Iki=0, ekkor az uki 

feszültség kifejezése a következő lesz: 

Az el lenál lások értékeit megfelelően 
választva: 

R0 = R; R1 = R/2; R2 = R/4 kapjuk 

Lássuk, hogyan alakul az uki a három beme-
net függvényében (1. táblázat): 

A nyolc állapottól függően ábrázolva a kime-
netet, kapjuk a 4. ábrát. 

Visszatérve az elején adott példára, mint 
látható, az 110(2) digitális jelnek a táblázat 7. 
állapota felel meg. Ennél a kimeneten az U/8 
feszültséglépcsőnek - analóg jelként - éppen a 
6-szorosa jelenik meg. 

Ez igazság szerint nem egészen analóg jel, de 
gondoljunk arra, mi lenne, ha a lépcsők ma
gasságát egyre kisebbre vesszük. A lépcsők ma
gasságát nevezzük felbontásnak. 1. táblázat 
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k bemenetet (bitet) véve számításba, 
az előzőekben vázolt uki kifejezése a 
következőképpen alakul: 

k=8 - nál már 2 k , azaz 256 
lépcsőfokunk lesz, ami már elég tűr-
hetően közelíti meg az analóg jelet. A 
lépcsőfokok magassága pedig U / 2 k , 
azaz U/256 lesz. Az így kialakult 
áramkörnek van viszont egy elég súlyos 
hátránya, amiért nem is nagyon 
használják. Emlékezzünk csak, hogyan 
választottuk meg az ellenállások 
értékeit: 

R0 = R; R1 = R/2; ... Rk-1 = R/2 k 

Látható, hogy egy nyolc bites (k-8) átalakítónál 256 különböző értékű 
ellenállást kell alkalmazni és az ellenállás értékeket, adott pontossággal betartani. 

Ezen nehézségek kiküszöbölésére vegyünk egy más típusú ellenálláshálózatot, 
az úgynevezett R/2R típust. Mint a neve is mutatja, a hálózatban csak két el-

4.ábra 
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lenállásérték szerepel, az R és a 2R; ezeket az értékeket már sokkal könnyebb 
kiválogatni, másik lényeges előnye, hogy könnyedén kivitelezhető integrált áramköri 
változatban is. Lássuk, hogy is néz ki egy három bemenetű R/2R hálózat! (5. ábra) 

Próbáljuk kiszámolni az uki feszültséget az u 0, u 1, 
u2 függvényében. Alkalmazzuk a szuperpozíció elvét 
úgy, hogy rendre U feszültséget kapcsolunk egy-egy 
bemenetre, míg a másik kettőn 0 lesz. 

Összefoglalva a számítást 
kapjuk a kimenet egyenletét a 
három bemenet függvé
nyében: 

Foglaljuk táblázatba a lehet
séges értékeket! (2. táblázat) 

Itt is érvényes ugyanaz a 
megállapítás, mint az előző vál
tozatnál: ha nagyobb felbontást 
szeretnénk elérni, meg kell 
növelnünk a bemenetek 
(bitek) számát. 

2. táblázat 6 .ábra 
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Próbáljuk elképzelni, hogyan néz ki egy nyolcbites D/A konverter. (6. ábra) 
Befejezésül azt ajánlom a kedves olvasónak, próbálja meg felírni az előbbiek 

alapján az uki képletét erre az áramkörre. 
Nemes Győző 
Marosvásárhely 

Programok keretrendszerekkel való ellátása 
Turbo Pascalban 

II. rész 

Az előző lapszámunkban bemutattuk az objektum deklarálásának a módját 
egy rekord típus segítségével. Eddig nem észlelhettünk lényeges különbséget az 
objektum és a record között, de az elkövetkezőkben világossá válik az eltérés. 

Mint ismeretes, a Pascal programok moduláris felépítésűek, ez a függvények 
és eljárások segítségével valósítható meg. A programokban sokszor megtörténik, 
hogy egy mezőhöz (vagy mezőkhöz) egy bizonyos eljárás vagy függvény 
szorosan kapcsolódik, például értékek hozzárendelésénél egy record mezőihez 
egy eljárás segítségével: 

adat = record 
csnev, sznev : string[30]; 
kor : integer; 
beosztas : string[20]; 

end; 
procedure init(var Szemely: adat; szemnev, csalnev: string; 

kora: integer; beoszt : string;); 
begin 
with szemely do 

begin 
csnev:=csalnev; 
sznev:=szemnev; 
kor:=kora; 
beosztas:=beoszt; 

end; 
end; 

A programban azt akarjuk, hogy ez az init eljárás csak az adat típusnak legyen 
egy inicializációs eljárása és ezt, ha lehet egy egységként kezeljük. Ezért 
bevezették az objektumorientált programozásba a metódus fogalmát, ami nem 
más mint egy eljárás vagy egy függvény, amelyet az objektum deklarálásakor a 
mezőkhöz hasonlóan az objektumba bevezethetünk. 

Pl.: 
type 

adat = object 
csnev, sznev : string[30]; 
kor : integer; 
beosztas : string[20]; 
procedure init (szemnev, csalnev: string; kora: integer; 

beoszt : string;); 
end; 
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