M I N I P R O J E K T Y

Generator impulsów Diraca
Opisany w†artykule
generator szpilek jest tak
prosty, øe zmontowanie go
nie powinno zaj¹Ê wiÍcej
niø kwadrans. Maj¹c do
dyspozycji oscyloskop oraz
opisane urz¹dzenie moøliwe
jest badanie odpowiedzi
wielu uk³adÛw
elektronicznych.

Do generacji impulsu Diraca, czyli impulsu charakteryzuj¹cego siÍ nieskoÒczenie krÛtkim czasem
trwania oraz nieskoÒczenie wielk¹ amplitud¹, zastosowano tylko dwa uk³adu scalone, jeden tranzystor
oraz kilka elementÛw
biernych. Oczywiúcie w†praktyce wygenerowany impuls
bÍdzie mia³ okreúlony czas
trwania oraz skoÒczon¹ amplitudÍ.
Schemat elektryczny generatora przedstawia rys.1.
ObwÛd z³oøony z†bramki
U1A rezystorÛw R1, R2 oraz
rezonatora X1 stanowi generator pracuj¹cy z czÍstotliwoúci¹ 450kHz (455kHz).

w†przypadku uøycia uk³adÛw serii HC lub HCT (1
bramka wprowadza opÛünienie ok. 7†ns). Toteø po nadejúciu opadaj¹cego zbocza
sygna³u z†wyjúÊ bramek
U1C..U1F na wejúciu 12
bramki U2D sygna³ ten poja-

mieszczenie
elementÛw
przedstawia rys.2. Montaø
naleøy rozpocz¹Ê od elementÛw biernych, pod uk³ady
scalone moøna zastosowaÊ
podstawki, chociaø przy
uøyciu uziemionej lutownicy dobrej jakoúci, zastosowane uk³ady w†wersji CMOS

Rys. 1.

Rys. 2.
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Kondensator C1 zapewnia
wzbudzenie drgaÒ po w³¹czeniu zasilania uk³adu.
Sygna³ po przejúciu przez
inwerter U2B, a†nastÍpnie
przez rÛwnolegle po³¹czone
inwertery U1C..U1F, dostaje
siÍ na wejúcia bramki U2A
pracuj¹cej jako inwerter oraz
na jedno z†wejúÊ bramki
U2D. NiezbÍdne opÛünienie
wykorzystane do generacji
krÛtkiego impulsu na wyjúciu
bramki U2D zrealizowano
z†wykorzystaniem szeregowo
po³¹czonych bramek
U2A...U2C, ktÛre w†rezultacie
neguj¹ sygna³
z†wyjúcia U2A.
Wspomniane
bramki wprowadzaj¹ opÛünienie sygna³u
z†wejúcia U2A
o†oko³o 21 ns,

wi siÍ od razu, natomiast na
wejúciu 11 tej bramki ze
wspomnianym opÛünieniem.
Na wyjúciu U2D pojawi siÍ
wiÍc krÛtki impuls dodatni,
ktÛry otworzy tranzystor T1.
Po w³¹czeniu tranzystora T1
nast¹pi przep³yw pr¹du poprzez R4 oraz d³awik L1,
w†ktÛrym dziÍki temu nagromadzona zostanie energia.
Po czasie rÛwnym wspominanemu opÛünieniu bramek
U2A..U2C, tranzystor siÍ wy³¹czy, a†zgromadzona w†L1
energia zostanie wyzwolona
w†postaci zwielokrotnienia
amplitudy powsta³ego na
wyjúciu Z2 impulsu. W†ten
sposÛb przybliøa siÍ do idea³u drugie z†za³oøeÒ dotycz¹ce skoku jednostkowego.

Montaø
i†uruchomienie
Uk³ad generatora zmontowano na jednostronnej
p³ytce drukowanej. Roz-

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 10MΩ
R2: 82kΩ
R3: 330Ω
R4: 75Ω
Kondensatory
C1: 22pF
C2: 10µF/16V
C3..C5: 100nF
Półprzewodniki
U1: 4069
U2: 74HC02 (HCT02)
T1: BC547 lub podobny
Różne
X1: rezonator ceram. 450
kHz (455 kHz)
L1: dławik wg opisu
gniazdo BNC z obejmą
płytka drukowana AVT−1151

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-1151.
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moøna wlutowaÊ bezpoúrednio w†p³ytkÍ bez obawy o†ich
uszkodzenie. Pozostaje wykonanie d³awika L1. Do tego
celu naleøy uøyÊ ferrytowego rdzenia rurkowego o†wymiarach: d³ugoúÊ ok. 8†mm,
úrednica zewnÍtrzna 5†mm,
wewnÍtrzna 1,5 mm. Na taki
rdzeÒ naleøy nawin¹Ê 1,5
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zwoju drutu DNE 0,4...0,7.
Schematyczn¹ budowÍ d³awika przedstawia rys.3.
Urz¹dzenie zmontowane
ze sprawdzonych elementÛw
nie wymaga uruchamiania
i†jest gotowe do pracy od razu po w³¹czeniu zasilania.
Przy zastosowaniu jako U2
uk³adu serii HC generator

moøna zasilaÊ napiÍciem
stabilizowanym 4..6V, pamiÍtaj¹c o†tym, øe w†miarÍ
obniøania napiÍcia zasilania
wzrasta opÛünienie bramek
uk³adu U2. W†przypadku
uøycia uk³adu HCT uk³ad
powinien byÊ zasilany napiÍciem 5V ±5%.
ZW

Rys. 3.
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