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MINIPROJEKTY

REKLAMA

Generator sygna ów TTL o cz stotliwo ci 
1/2/4/8/16 MHz

Niejednokrotnie w praktyce 

warsztatowej zachodzi potrzeba 

wygenerowania sygna u 

prostok tnego o cz stotliwo ci 

kilku megaherców. Przydaje 

si  on do uruchomienia 

mikrokontrolera zablokowanego 

le skonÞ gurowanymi fusebitami 

lub do sprawdzenia dzia ania 

jakiego  uk adu cyfrowego, np. 

przerzutnika.

Na rysunku 1 pokazano schemat ideowy 

generatora sygna ów TTL. „Sercem” urz -

dzenia jest oscylator z rezonatorem kwar-

cowym zbudowany z dwóch bramek NOT 

uk adu US1, dwóch rezystorów, kondensa-

tora i rezonatora kwarcowego 16 MHz. Za-

pewnia to sygna  o odpowiedniej stabilnej 

cz stotliwo ci.

Z wyj cia bramki US1B jest pobierany 

sygna  dla licznika modulo 16, który jest 

zawarty w uk adzie US2. W ten sposób wy-

twarzane s  pozosta e cztery sygna y, kolej-

no: 8 MHz, 4 MHz, 2 MHz i 1 MHz. Bramki 

US1C…US1F s u  za bufory, izoluj ce wyj-

cia przerzutnika oraz obwodu generatora od 

wyj . Wyj cie QD uk adu US2A pozostaje 

niebuforowane. Kondensatory C1 i C2 Þ ltru-

j  napi cie zasilaj ce.

Generator zmontowano na dwustron-

nej p ytce drukowanej o wymiarach ok. 

55 mm×22 mm. Schemat monta owy po-

kazano na rysunku 2. Monta  jest wykony-

Rysunek 2. Schemat monta owy genera-

tora sygna u TTL

Rysunek 1. Schemat generatora sygna u TTL

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 tek cie)
Q1: kwarc 16 MHz
Dwie podstawki DIL14
Dodatkowe materia y na CD/FTP:

ftp://ep.com.pl, user: 19891, pass: 428jbr30
• wzory p ytek PCB
• karty katalogowe i noty aplikacyjne elementów 

oznaczonych w Wykazie elementów kolorem 
czerwonym

Projekty pokrewne na CD/FTP:
(wymienione artyku y s  w ca o ci dost pne 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 prostok tnej 

o regulowanym wspó czynniku 
wype nienia (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 mog  wyst powa  w nast puj cych wersjach:
AVT xxxx UK to zaprogramowany uk ad. Tylko i wy cznie. Bez 

elementów dodatkowych.
AVT xxxx A p ytka drukowana PCB (lub p ytki drukowane, je li 

w opisie wyra nie zaznaczono), bez elementów dodat-
kowych.

AVT xxxx A+ p ytka drukowana i zaprogramowany uk ad (czyli 
po czenie wersji A i wersji UK) bez elementów dodat-
kowych.

AVT xxxx B p ytka drukowana (lub p ytki) oraz komplet elementów 
wymieniony w za czniku pdf

AVT xxxx C to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli 
elementy wlutowane w PCB. Nale y mie  na uwadze, 
e o ile nie zaznaczono wyra nie w opisie, zestaw 

ten nie posiada obudowy ani elementów dodatkowych, 
które nie zosta y wymienione w za czniku pdf

AVT xxxx CD oprogramowanie (nie cz sto spotykana wersja, lecz 
je li wyst puje, to niezb dne oprogramowanie mo na 
ci gn  klikaj c w link umieszczony w opisie kitu)

Nie ka dy zestaw AVT wyst puje we wszystkich wersjach! Ka da wer-
sja posiada za czony ten sam plik pdf! Podczas sk adania zamówienia 
upewnij si  któr  wersj  zamawiasz! (UK, A, A+, B lub C)
http://sklep.avt.pl

wany typowo, od komponentów najni szych 

po najwy sze. Pod uk ady scalone warto za-

stosowa  podstawki. Pod rezonator kwarco-

wy nale y w o y  kawa ek nieprzewodz cej 

podk adki, by nie dosz o do zwarcia znajdu-

j cych si  pod nim cie ek. Z 11-pinowego 

z cza goldpin (J2) nale y wyj  co drug  

szpilk , aby zwi kszy  dystanse mi dzy 

wyprowadzeniami. Po zmontowaniu, uk ad 

jest od razu gotowy do pracy. Zasilanie na-

pi ciem stabilizowanym 5 V, pobór pr du ok. 

20 mA.

AVT
1695
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