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УДК 681.5 

Ігор Козбур, Андрій Павлишин 

(Тернопіль, Україна) 

 

МІКРОПРОЦЕСОРНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ 

ЕЛЕКТРИЧНИХ ІМПУЛЬСІВ 

 

Запропоновано структурну схему мікропроцесорного пристрою для вимірювання 

часових параметрів електричних імпульсів. Представлено часові діаграми вимірювання 

тривалості імпульсів та періоду їх проходження.  

Ключові слова: однокристальний мікроконтролер; часова діаграма; тривалість 

імпульсів; період проходження імпульсів; щільність імпульсів. 

 

The structural scheme of a microprocessor device for measuring the time parameters of 

electrical impulses is proposed. The time diagrams for measuring the duration of pulses and the 

period of their passage are presented. 

Key words: single-chip microcontroller; timeline pulse duration; period of pulse passage; 

pulse density. 

 

Вимірювання часових параметрів електричних сигналів має важливе значення при 

настройці та ремонті електронного обладнання, контролі його стану. Мікропроцесорний 

пристрій, запропонований у даній роботі, побудований на базі однокристального 

мікроконтролера типу AT89C2051, що дозволяє за рахунок застосування програмного 

управління його вузлами значно зменшити складність схемотехніки, добитися поліпшення 

функціональних можливостей, забезпечити можливість модернізації шляхом заміни 

внутрішнього програмного забезпечення [1, 2]. Підключення приладу до персональної ЕОМ 

дозволяє використовувати його у складі автоматизованого комплексу для збору і обробки 

даних. 

Структура мікропроцесорного пристрою при вимірюванні тривалості імпульсів, 

періоду їх проходження і щільності приведена на рис. 1. 

Часові діаграми вимірювання тривалості імпульсів зображені на рис. 2. 

 
Рис. 1. Структурна схема мікропроцесорного пристрою 
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Рис. 2. Діаграма вимірювання тривалості імпульсів 

Вхідний сигнал, проходячи через формувач 1, підсилюється і обмежується по 

амплітуді. Мультиплексор 3, керований сигналами “режим” в режимі вимірювання 

тривалості підключає до виходу Y один із входів X1 (прямий сигнал), або X2 (сигнал, що 

пройшов через інвертор 2). У такий спосіб досягається можливість вимірювання тривалості 

імпульсів. Після скидання формувача одиночних імпульсів 5 (сигналом “скидання”) на його 

виході формується імпульс тривалістю , рівний тривалості імпульсів вхідного сигналу. 

Ключ 6 формує пачку імпульсів тривалістю і частотою заповнення Fзап=1МГц. Лічильник 7 

підраховує кількість імпульсів заповнення в цій пачці. 

Вимірювання періоду проходження імпульсів (періоду сигналу) проводиться 

аналогічно вимірюванню тривалості (рис. 3). 
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Рис. 3. Часові діаграми вимірювання періоду імпульсів 

Мультиплексор 4 підключає до входу формувача одиночних імпульсів 5 тригер 3 

(дільник частоти на 2), який формує імпульси з тривалістю, рівною періоду вхідного сигналу 

T. Решта перетворень проводиться так само, як при вимірюванні тривалості імпульсів. 

Вироблення необхідних сигналів, управління роботою приладу, а також відображення 

результату на індикаторі 9 здійснюється апаратними вузлами мікроконтролера 8 з 

використанням внутрішньої програми мікроконтролера. 
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