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Programowany generator funkcyjny
Opisane w†artykule
urz¹dzenie s³uøy do
generowania przebiegu
okresowego o†regulowanej
czÍstotliwoúci, kszta³cie
i†amplitudzie,
aproksymuj¹cego sekwencjÍ
oúmiu wartoúci napiÍcia,
dowolnie ustawianych
potencjometrami. Uk³ad
moøe generowaÊ 16punktowe przebiegi
symetryczne lub 8punktowe niesymetryczne.

Elektronika Praktyczna 8/97

Odpowiednie ustawienie
potencjometrÛw regulacyjnych pozwala na uzyskanie
np. przebiegu prostok¹tnego
o†dowolnej amplitudzie, inne zaú s³uøy symulacji przebiegÛw sinusoidalnych, trÛjk¹tnych lub pi³okszta³tnych.
Ze wzglÍdu na doúÊ skromne
moøliwoúci aproksymacji tak
otrzymanego przebiegu, sygna³ wyjúciowy charakteryzuje siÍ wieloma harmonicznymi, lecz w†pracowni elektronicznej, szczegÛlnie pomys³owego hobbisty, opisany przyrz¹d z†pewnoúci¹
znajdzie wiele zastosowaÒ,
od mniej lub bardziej wymyúlnych generatorÛw przebiegÛw akustycznych, aø po
uk³ady testowania przetwornikÛw analogowo-cyfrowych.
Schemat
elektryczny
uk³adu przedstawiono na
rys.1. Sygna³ prostok¹tny

z†generatora, zbudowanego
z†wykorzystaniem bramki
z†uk³adem Schmitta U3A,
dostaje siÍ do wejúcia licznika dwÛjkowego U2A. Potencjometr P9 s³uøy do regulacji czÍstotliwoúci generowanego przebiegu. Licznik

U2A zliczaj¹c impulsy z†generatora poprzez swoje wyjúcia wysterowuje analogowy
multiplekser U1. Do jego
wejúÊ do³¹czone s¹ suwaki
oúmiu potencjometrÛw montaøowych P1...P8, dziÍki ktÛrym moøliwe jest ustalenie
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Rys. 1.

poziomu napiÍcia dla kaødego z†wejúÊ multipleksera.
NapiÍcie miÍdzy skrajnymi
po³oøeniami suwaka jest
bliskie napiÍciu zasilaj¹cemu czyli oko³o 4,5V. Dzieje
siÍ tak dlatego, øe potencjometry s¹ do³¹czone przez
rezystory R2 i†R1 do wyjúÊ
bramek U3B i†U3C, z†ktÛrych
jedna sterowana jest zanegowanym sygna³em z†jumpera
JP1. Zauwaømy, øe przy
zwarciu jumpera do masy na
wyjúciu bramki U2B na sta³e
panuje stan wysoki, zaú na
wyjúciu U3C niski. Przebieg
okresowy zawiera w†tym
przypadku 8†poziomÛw napiÍÊ okreúlonych po³oøeniem
suwakÛw P1...P8. W†przypadku do³¹czenia jumpera do
najstarszego wyjúcia liczni-

Rys. 2.

34

ka U2A (Q3), co osiem cykli
zegarowych polaryzacja na
skrajnych kocÛwkach potencjometrÛw P1...P8 bÍdzie siÍ
na przemian zmieniaÊ, dziÍki czemu uzyskamy odwrÛcony do pierwotnego, 16punktowy sygna³ na wyjúciu
3†multipleksera U1. Dodatkowy kondensator C1 wyg³adza
progi w†tak otrzymanym
przebiegu, natomiast C2 odcina sk³adow¹ sta³¹ napiÍcia z†wyjúcia uk³adu generatora.
Do zasilania uk³adu wykorzystano standardowy stabilizator scalony w†postaci
U4. Kondensatory C4 oraz
C5...C9 filtruj¹ oraz blokuj¹
napiÍcie odpowiednio po jego stronie pierwotnej oraz
wtÛrnej. Uk³ad powinien byÊ

zasilany napiÍciem wyprostowanym i†wstÍpnie odfiltrowanym z†zakresu 8..12V.

Montaø
i†uruchomienie
Uk³ad zmontowano na
jednostronnej p³ytce drukowanej, ktÛrej rysunek zamieszczamy we wk³adce
wewn¹trz numeru. Rozmieszczenie elementÛw
przedstawiono na rys.2.
Montaø naleøy rozpocz¹Ê od
wlutowania zwÛr, elementÛw biernych: rezystorÛw,
kondensatorÛw oraz potencjometrÛw regulacyjnych.
Pod uk³ady scalone moøna
zastosowaÊ odpowiednie
podstawki. Przed w³oøeniem tych ostatnich warto
zamontowaÊ stabilizator U4,
po czym do³¹czaj¹c napiÍcie zasilaj¹ce do z³¹cza Z1
naleøy
woltomierzem
sprawdziÊ napiÍcie wyjúciowe stabilizatora. Powinno
wynosiÊ 5V ±5%.
Teraz moøemy úmia³o
w³oøyÊ w podstawki uk³ady
scalone. Po za³¹czeniu zasilania na wyjúciu bramki U3A
powinien byÊ generowany
przebieg o†czÍstotliwoúci
zaleønej od wartoúci kondensatora C3 oraz sumy
opornoúci rezystora R4 i†potencjometru P9.
Moøna oczywiúcie potencjometr montaøowy P9 zast¹piÊ zwyk³ym obrotowym,

a†w†roli kondensatora C3 zastosowaÊ sekcjÍ prze³¹czanych wielopozycyjnym prze³¹cznikiem kondensatorÛw,
dziÍki czemu moøliwe bÍdzie pokrycie ca³ego pasma
akustycznego oraz w†razie
potrzeby przekroczenie go.
Autor pozostawia ekspery-

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R2: 2,2kΩ
R3: 4,7kΩ
R4: 3,3MΩ
P1...P8: 50kΩ (47kΩ)
potencjometr poziomy
miniaturowy
P9: 1MΩ potencjometr
poziomy miniaturowy
Kondensatory
C1: 220pF
C2: 10µF/16V
C3: 2,2nF
C4...C8: 100nF
C9: 220µF/16V
Półprzewodniki
U1: 4051
U2: 4520
U3: 74HC132 (HCT132)
U4: 7805
Różne
Z1, Z2: ARK2
JP1: goldpin 1x3 + jumper

Kompletny uk³ad i p³yt k i
d r uko w a n e s ¹ d o s t Í pn e
w†ofercie AVT pod oznaczeniem AVT-1152.
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mentowanie z†doborem wartoúci C4 Czytelnikom.
Do uruchomienia pozosta³ej czÍúci uk³adu niezbÍdny
bÍdzie najprostszy oscyloskop.
Wejúcie oscyloskopu naleøy do³¹czyÊ do wyjúcia na-
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szego generatora, po czym,
po odpowiednim ustawieniu
podstawy czasu, naleøy dowolnie ustaliÊ poszczegÛlne
progi napiÍÊ reguluj¹c je za
pomoc¹ P1...P8. Warto przy
tym sondÍ oscyloskopu przy-

³oøyÊ bezpoúrednio na wyjúcie multipleksera U1, a†dopiero po uzyskaniu wymaganych parametrÛw poszczegÛlnych napiÍÊ, sprawdziÊ
jakoúÊ przebiegu na wyjúciu
Z2. W†zaleønoúci od wyma-

ganego pasma czÍstotliwoúci
niezbÍdna moøe okazaÊ siÍ
wymiana kondensatora ca³kuj¹cego C1 i†ewentualnie
C2 przy generowaniu niskich
czÍstotliwoúci.
ZW
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