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ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ТА СКЛАДУ СИСТЕМ АКТИВНОГО 

КОНТРОЛЮ 
 

Дана стаття присвячена темі дослідження структури та складу систем активного контролю. Автор статті 

описує сукупність вимог до систем активного контролю та вказує причини, які спонукають проведення нових 

дослідів за даною темою. У статті виконується порівняльний аналіз схем активного контролю з трьома 

вимірювальними перетворювачами та їх взаємодія з аналого-цифровими перетворювачами, мікропроцесорними 

системами, аналоговим комутатором, схемами вибірки та зберігання. В роботі міститься три графічних рисунки, 

що спрощує процес сприйняття наведеної інформації та допомагає виконувати порівняння. На них зображені схеми 

можливої реалізації вимірювальної системи активного контролю. В своїй роботі автор використовує п`ять джерел 

інформації, що дозволяє всебічно розглянути поставлену проблему. Автор приходить до висновку, що одна з 

порівняних між собою схем є пріоритетною при використанні в системах активного контролю. 
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Постановка проблеми. До систем 

активного контролю пред`являється широка 

сукупність необхідних вимог. До них 

відносяться: 

- висока точність,  

- висока швидкодія,  

- малі габарити та маса,  

- низьке енергоспоживання,  

- висока стійкість до експлуатаційних вимог,  

- надійність і низька собівартість. 

Ці вимоги диктують необхідність більш 

детального дослідження структури та складу 

систем активного контролю, щоб дати більш 

ретельну картинку про активний контроль [1]. 

Стан дослідження проблеми. Між тим, дана 

проблема вивчена фахівцями не повністю 

оскільки, сучасні системи активного контролю 

розвиваються досить стрімко та вимагають нових 

підходів до розв`язання технічних завдань. 

Метою цієї статті є спроба порівняти 

способи реалізації систем активного контролю 

з різними структурою і складом. 

Виклад основного матеріалу.  Для 

дослідження використаємо систему активного 

контролю,  містить три вимірювальних 

перетворювача (фотоприймача), інформація з яких 

посилюється і перетворюється в цифровий вигляд. 

Потім вона надходить до мікропроцесорної 

системи, де відбувається обчислення. На основі 

цієї інформації мікропроцесорна система видає 

певну команду [2,3]. 

Розглянемо можливі способи реалізації системи. 

На схемі, зображеній на рис.1, відбувається 

послідовне зчитування сигналів з фотоприймачів, 

аналогово-цифрове перетворення і передача 

цифрового коду на мікропроцесорну систему. 

МПС виставляє адресу вимірювального каналу 

на аналоговий комутатор MUX. Потім з деякою 

затримкою, необхідної для перемикання 

аналогового комутатора, посилає сигнал початку 

перетворення на аналогово-цифровий 

перетворювач. Після перетворення сигналу в 

цифровий вигляд МПС зчитує дані. Перевагою 

даної схеми є відносна простота реалізації [4].
 

 

Рис.1.  Схема послідовного зчитування сигналів 
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У схемі, показаній на рис.2, за сигналом з 

мікропроцесорної системи відбувається 

запам'ятовування сигналів в схемах вибірки і 

зберігання (СВЗ1-СВЗЗ). Потім виміряна 

інформація послідовно передається на 

аналогово-цифровий перетворювач за 

допомогою аналогового комутатора. 

Недоліком схеми є використання додаткових 

елементів - схема вибірки і зберігання. Хоча 

інформація і зчитується в один момент часу, 

проте, через використання деякого часу 

перетворення АЦП система витрачає 

додатковий час на послідовне зчитування 

інформації і при швидких режимах обробки 

можливе запізнення інформації та виникнення 

динамічних спотворень [4,5]. 

 

 
Рис.2. Схема з використанням вибірки і зберігання 

 

У схемі, зображеній на рис.3, відбувається 

паралельне зчитування і перетворення 

інформації з фотоприймачів. Ця схема має 

найменший час зчитування інформації з 

фотоприймачів, який визначається тільки часом 

перетворення АЦП. Застосування додаткових 

аналогово-цифрових перетворювачів цілком 

виправдовується швидкістю вимірювання. Замір 

відбувається в один момент часу за сигналом 

початку перетворення з мікропроцесорної 

системи [5].  

 

 
Рис.3. Схема паралельного зчитування та перетворення інформації 

 

Висновок. Проведено дослідження структур 

і складу систем активного контролю з трьома 

фотоприймачами, описано принцип їх роботи з 

вказанням переваг та недоліків. Визначено, що 

схема з паралельним зчитування та 

перетворенням інформації переважає інші схеми 

за рахунок своєї швидкодії. 
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Сычевский В.С., 

Данная статья посвящена теме анализа структуры и состава систем активного контроля. Автор статьи 

описывает совокупность требований к системам активного контроля и указывает причины, побуждающие 

проведения новых опытов по данной теме. В статье выполняется сравнительный анализ схем активного контроля 

с тремя измерительными преобразователями и их взаимодействие с аналого-цифровыми преобразователями, 

микропроцессорными системами, аналоговым коммутатором, схемами выборки и хранения. В работе содержится 

три графических рисунки, что упрощает процесс восприятия приведенной информации и помогает выполнять 

сравнения. На них изображены схемы возможной реализации измерительной системы активного контроля. В своей 

работе автор использует пять источников информации, позволяющей всесторонне рассмотреть поставленную 

проблему. Автор приходит к выводу, что одна из сопоставимых между собой схем является приоритетной при 

использовании в системах активного контроля. 

Ключевые слова: активный контроль, измерительная система, микропроцессорная система, аналого-цифровой 

преобразователь, аналоговый коммутатор. 
 

Sychevskyi Victor, 

This article is devoted to the topic of analysis of the structure and composition of active control systems. The author of the 

article describes the set of requirements for active control systems and indicates the reasons that encourage new experiments 

on this topic. The article provides a comparative analysis of active control circuits with three measuring transducers and their 

interaction with analog-to-digital converters, microprocessor systems, analog switch, sampling and storage circuits. The 

work contains three graphic drawings, which simplifies the process of perception of the information given and helps to make 

comparisons. They depict circuits of possible implementation of the measuring system of active control. In his work, the 

author uses five sources of information, which allows a comprehensive consideration of the problem. The author concludes 

that one of the comparable schemes is a priority when used in active control systems. 

Keywords: active control, measuring system, microprocessor system, analog-to-digital converter, analog switch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


