MINIPROJEKTY

Generator sygnaïów TTL obczÚstotliwoĂci
1/2/4/8/16bMHz
AVT
1695

Niejednokrotnie wb praktyce
warsztatowej zachodzi potrzeba
wygenerowania sygnaïu
prostokÈtnego ob czÚstotliwoĂci
kilku megaherców. Przydaje
siÚ on do uruchomienia
mikrokontrolera zablokowanego
ěle skonÞgurowanymi fusebitami
lub do sprawdzenia dziaïania
jakiegoĂ ukïadu cyfrowego, np.
przerzutnika.
W ofercie AVT*
AVT-1695 A
AVT-1695 B
AVT-1695 C
Wykaz elementów:
R1, R2: 470 V/0,25 W
C1: 100 nF/50 V
C2: 100 mF/16 V
C3: 330 pF/50 V
US1: 74LS04
US2: 74LS393
J1: ARK2 3,5 mm
J2: goldpin 11 pin (opis w tekħcie)
Q1: kwarc 16 MHz
Dwie podstawki DIL14
Dodatkowe materiaãy na CD/FTP:
ftp://ep.com.pl, user: 19891, pass: 428jbr30
• wzory pãytek PCB
• karty katalogowe i noty aplikacyjne elementów
oznaczonych w Wykazie elementów kolorem
czerwonym
Projekty pokrewne na CD/FTP:
(wymienione artykuãy sĎ w caãoħci dostēpne na CD)

AVT-5257 Przestrajany cyfrowo generator
akustyczny (EP 9/2011)
AVT-5155 Generator DDS (EP 10-11/2008)
AVT-1569 Generator akustyczny na Atiny25
(EP 5/2010)
AVT-1474 Generator fali prostokĎtnej
o regulowanym wspóãczynniku
wypeãnienia (EP 8/2008)
AVT-2869 Generator DDS (EdW 7/2008)
AVT-5124 Generator funkcyjny DDS (EP 2/2008)
AVT-2846 Generator funkcyjny 0,1 Hz-20 MHz
(EdW 11/2007)
AVT-1436 Generator zegarowy 1 kHz...30 MHz
(EP 8/2006)
* Uwaga:
Zestawy AVT mogĎ wystēpowaĄ w nastēpujĎcych wersjach:
AVT xxxx UK to zaprogramowany ukãad. Tylko i wyãĎcznie. Bez
elementów dodatkowych.
AVT xxxx A
pãytka drukowana PCB (lub pãytki drukowane, jeħli
w opisie wyraınie zaznaczono), bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx A+
pãytka drukowana i zaprogramowany ukãad (czyli
poãĎczenie wersji A i wersji UK) bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx B
pãytka drukowana (lub pãytki) oraz komplet elementów
wymieniony w zaãĎczniku pdf
AVT xxxx C
to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli
elementy wlutowane w PCB. Naleĳy mieĄ na uwadze,
ĳe o ile nie zaznaczono wyraınie w opisie, zestaw
ten nie posiada obudowy ani elementów dodatkowych,
które nie zostaãy wymienione w zaãĎczniku pdf
AVT xxxx CD oprogramowanie (nie czēsto spotykana wersja, lecz
jeħli wystēpuje, to niezbēdne oprogramowanie moĳna
ħciĎgnĎĄ klikajĎc w link umieszczony w opisie kitu)
Nie kaĳdy zestaw AVT wystēpuje we wszystkich wersjach! Kaĳda wersja posiada zaãĎczony ten sam plik pdf! Podczas skãadania zamówienia
upewnij siē którĎ wersjē zamawiasz! (UK, A, A+, B lub C)
http://sklep.avt.pl

Rysunek 1. Schemat generatora sygnaïu TTL
Na rysunku 1 pokazano schemat ideowy
generatora sygnaïów TTL. „Sercem” urzÈdzenia jest oscylator zb rezonatorem kwarcowym zbudowany zb dwóch bramek NOT
ukïadu US1, dwóch rezystorów, kondensatora ib rezonatora kwarcowego 16b MHz. Zapewnia to sygnaï ob odpowiedniej stabilnej
czÚstotliwoĂci.
Zb wyjĂcia bramki US1B jest pobierany
sygnaï dla licznika modulo 16, który jest
zawarty wbukïadzie US2. Wbten sposób wytwarzane sÈ pozostaïe cztery sygnaïy, kolejno: 8bMHz, 4bMHz, 2bMHz ib1bMHz. Bramki
US1C…US1F sïuĝÈ za bufory, izolujÈce wyjĂcia przerzutnika oraz obwodu generatora od
wyjĂÊ. WyjĂcie QD ukïadu US2A pozostaje
niebuforowane. Kondensatory C1 ibC2 ÞltrujÈ napiÚcie zasilajÈce.
Generator zmontowano na dwustronnej pïytce drukowanej ob wymiarach ok.
55b mm×22b mm. Schemat montaĝowy pokazano na rysunkub 2. Montaĝ jest wykony-

Rysunek 2. Schemat montaĝowy generatora sygnaïu TTL
wany typowo, od komponentów najniĝszych
po najwyĝsze. Pod ukïady scalone warto zastosowaÊ podstawki. Pod rezonator kwarcowy naleĝy wïoĝyÊ kawaïek nieprzewodzÈcej
podkïadki, by nie doszïo do zwarcia znajdujÈcych siÚ pod nim Ăcieĝek. Zb 11-pinowego
zïÈcza goldpin (J2) naleĝy wyjÈÊ co drugÈ
szpilkÚ, aby zwiÚkszyÊ dystanse miÚdzy
wyprowadzeniami. Po zmontowaniu, ukïad
jest od razu gotowy do pracy. Zasilanie napiÚciem stabilizowanym 5bV, pobór prÈdu ok.
20bmA.
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