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(57) Вимірювальний перетворювач фізичних вели-
чин в інтервал часу, що містить формувач старто-
вого імпульсу та лінію затримки і має замкнену
структуру, який відрізняється тим, що в нього

введені перший і другий одновібратори, схема
суматора по модулю два, причому резистивно-
ємнісні часозадавальні елементи першого однові-
братора є сенсорами фізичних величин, входи
першого та другого одновібраторів з'єднані і під-
ключені до виходів формувача стартового імпуль-
су та лінії затримки, виходи одновібраторів з'єдна-
ні з входами схеми суматора по модулю два, вихід
якої з'єднаний з входом лінії затримки і є виходом
вимірювального перетворювача.

Корисна модель відноситься до вимірювальної
техніки і може бути використана для вимірювання
та контролю фізичних величин

Відомий вимірювальний перетворювач напру-
ги в часовий інтервал [Патент Російської Федера-
ції № 2018136 G01R 19/00, опублікований
1994.08.15] Перетворювач може бути використа-
ний в цифрових вимірювачах тиску. Він складаєть-
ся з комутатора, інтегратора, виконаного на основі
операційного підсилювача з конденсатором в колі
зворотного зв'язку, нуль індикатора, основного і
додаткового блоків компенсації дрейфу нуля, та
відповідних зв'язків між зазначеними вузлами

Недоліком даного вимірювального перетворю-
вача є значна складність конструкції і необхідність
ретельного настроювання перед початком вимі-
рювань

Найбільш близьким за технічною сутністю є
прецизійний волоконно-оптичний датчик на основі
оптоелектронноі рециркуляційної системи
[Г К.Кузьмин, И.А Малевич, А.В. Поляков, С И Чу-
баров. Волоконно-оптический датчик на основе
рециркуляционной системы.// Измерительная тех-
ника " 1999.- №7- с. 32] Він зібраний по схемі з
замкненою структурою і складається з формувача
стартового імпульсу, зв'язаного з модулятором
струму, до виходу якого підключений інжекційний
лазер, та лінії затримки виконаної' у вигляді воло-
конного світловоду, вхід якого оптично зв'язаний з
інжекційним лазером, лавинного фотодюду, опти-
чний вхід якого зв'язаний з виходом волоконного
світловоду, та порогового пристрою електричне

зв'язаного з лавинним фотодіодом, які об'єднані в
замкнену структуру в якій відбувається циркуляція
імпульсу.

Недоліком даного пристою є обмежений набір
вимірюваних фізичних величин, та низькі метроло-
гічні характеристики обумовлені відсутністю засо-
бів компенсації впливу температури, що створює
завади під час проведення вимірювань.

В основу корисної" моделі поставлена задача
створення вимірювального перетворювача фізич-
них величин в інтервал часу в якому за рахунок
введення нових елементів та зв'язків досягається
розширення набору вимірюваних фізичних вели-
чин, здійснюється компенсація впливу температу-
ри, яка створювала завади під час проведення
вимірювань, що приводить до покращення його
метрологічних характеристик.

Поставлена задача вирішується тим, що в ви-
мірювальний перетворювач фізичних величин в
інтервал часу, що містить формувач стартового
Імпульсу, та лінію затримки, і має замкнену струк-
туру, введені перший і другий одновібратори, схе-
ма суматора по модулю два, причому, резистивно-
ємнісні часозадавальні елементи першого однові-
братора є сенсорами фізичних величин, входи
першого та другого одновібраторів з'єднані і під-
ключені до виходів формувача стартового імпуль-
су та лінії затримки, виходи одновібраторів з'єдна-
ні з входами схеми суматора по модулю два, вихід
якої з'єднаний з входом лінії* затримки і є виходом
вимірювального перетворювача

На Фіг.1 наведено структурну схему вимірюва-
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льного перетворювача фізичних величин в інтер-
вал часу. На Фіг.2 представлені часові діаграми
роботи вимірювального перетворювача. Цифри
біля осі ординат вказують на номери блоків струк-
турної схеми, виходам яких належать відповідні
імпульси.

Вимірювальний перетворювач складається з
формувача стартового імпульсу 1, який з'єднаний
3 виходом лінії затримки 2 і входами першого 3 та
другого 4 одновібраторів, причому, резистивно-
ємнісні часозадавальні елементи першого однові-
братора 3 є сенсорами фізичних величин, виходи
одновібраторів 3 і 4 з'єднані з входами схеми су-
матора по модулю два 5, вихід схеми суматора по
модулю два 5 з'єднаний з входом лінії затримки 2 і
є виходом вимірювального перетворювача.

Вимірювальний перетворювач фізичних вели-
чин в інтервал часу працює наступним чином. Піс-
ля ввімкнення живлення формувач стартового
імпульсу 1 формує короткий імпульс. Цей імпульс
одночасно поступає на входи першого 3 та другого
4 одновібраторів. По задньому фронту стартового

імпульсу одновібратори 3 і 4 запускаються, причо-
му одновібратор 3 генерує імпульс, тривалість
якого визначається впливом вимірюваних фізич-
них величин на резистивно-ємнісні елементи, які є
сенсорами цих величин і одночасно є часозадава-
льними елементами цього одновібратора. Однові-
братор 4 також генерує імпульс на тривалість яко-
го впливає лише температура, та інші фактори
впливу, здатні спричиняти завади для вимірюван-
ня. З виходів одновібраторів З І 4 згенеровані ними
імпульси потрапляють на входи схеми суматора
по модулю два 5. На виході схеми суматора по
модулю два 5 буде сформований імпульс, який по
колу зворотного зв'язку буде поступати на вхід
лінії затримки 2 і таким чином буде спричиняти
розвиток чергового циклу вимірювань, разом з тим
він буде надходити і на вихід вимірювального пе-
ретворювача, причому тривалість цього імпульсу
буде визначатися різницею тривалостей імпульсів
одновібраторів 3 та 4 і таким чином залежатиме
лише від впливу вимірюваної фізичної величини
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