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ЦИФРОВИЙ ВОЛЬТМЕТР НА МІКРОКОНТРОЛЕРІ 
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Ремонт, наладка і регулювання будь-якого радіоелектронного пристрою неможливі без 

радіовимірювальних приладів, серед яких найбільш численну групу складають цифрові 

вольтметри. Вони можуть вимірювати як постійні, так і змінні напруги.  

І тому для покращення ефективності даного приладу, можна запропонувати цифровий 

вольтметр на основі мікроконтролера і модуля Bluetooth для бездротової передачі даних.  

Мікроконтролер –  виконана у вигляді мікросхеми спеціалізована мікропроцесорна система, 

що включає мікропроцесор, блоки пам'яті для збереження коду програм і даних, порти вводу-

виводу і блоки зі спеціальними функціями.  Його використання дасть змогу значно покращити 

метрологічні характеристики приладу. Мікроконтролер на мікросхемі суттєво знижує 

розміри, енергоспоживання і вартість пристрою [1]. 

Принцип роботи цифрового вольтметра базується на перетворенні вимірювальної напруги, 

в електричний код, який відображається на табло у цифровій формі. Згідно з цим узагальнена 

структурна схема цифрового вольтметра  складається з вхідного пристрою, аналого-цифрового 

перетворювача (АЦП), цифрового індикатора та пристрою управління (рис. 1). 

 

Рис. 1 – Узагальнена структурна схема цифрового вольтметра 

 
Аналого-цифрове перетворення реалізовано програмно. Записана інформація може бути 

передана в комп'ютер через бездротовий модуль Bluetooth, USB-кабель чи іншими методами, і 

використана, наприклад, для побудови графіка зміни значень напруги чи іншої  обробки 

результатів. 

В процесі роботи перетворювача покращено його метрологічні характеристики за рахунок  

використання нових алгоритмів. 

Таким чином використання мікроконтролера та бездротового модуля передачі даних дасть 

змогу значно покращити метрологічні характеристики та зручність використання приладу [2]. 
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