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PROJEKTY SOFT

Łatwy w budowie 
generator przebiegu 
prostokątnego
Dużą zaletą prezentowanego urządzenia jest łatwość budowy przy za-
pewnieniu szerokiej funkcjonalności. Generator zbudowano bez użycia 
specjalizowanych układów – jego „sercem” jest płytka uruchomieniowa 
z mikrokontrolerem LPC1114. Ponadto, wyróżnia się czytelnym i łatwym 
w obsłudze interfejsem graficznym użytkownika.

Rekomendacje: generator przyda się w warsztacie każdego elektronika.

rezystora 100 V regulującego prąd podświe-
tlenia wyświetlacza.

Uruchomienie
Przed uruchomieniem urządzenia należy 
zaprogramować procesor na  płytce Cor-
texino. W tym celu należy przyłączyć płytkę 
do komputera PC. Interfejs USB płytki Cor-
texino zbudowano na  bazie popularnego 
układu FT232RL, więc system operacyjny 
powinien automatycznie znaleźć i zainsta-
lować sterowniki. Jeśli tak się nie stanie, na-
leży pobrać sterowniki ze strony http://www.
ftdichip.com/Drivers/VCP.htm. Niewąt-
pliwą zaletą kontrolerów FTDI jest bogata, 
dostępna baza sterowników. Z wyświetlonej 

Jak wspomniano i co jest cechą charakte-
rystyczną projektów prezentowanych w ru-
bryce „Soft”, komponenty zastosowane 
do budowy urządzenia to:

• Płytka uruchomieniowa Cortexino 
(zestaw AVT1620).

• Wyświetlacz kolorowy o przekątnej 
1,8 cala (Kamami modTFT18).

• Impulsator (AVT 03724).
• Gniazdo BNC, przewody połącze-

niowe i rezystor 100 V.
Schemat połączenia komponentów po-

kazano na rysunku 1. Większość połączeń 
można wykonać przewodami do płytek sty-
kowych. Przylutowania wymaga jedynie 
przygotowanie gniazda BNC oraz dołączenie 

Podstawowe parametry:
• Zakres regulacji częstotliwości 

wyjściowej 1 Hz...1 MHz.
• Regulacja ze skokiem 

minimalnym: 1 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 
10 kHz, 100 kHz, odpowiednio, 
w zakresach do: 1 kHz, 20 kHz, 
100 kHz, 300 kHz, 1 MHz.

• Regulacja wypełnienia przebiegu 
w przedziale 1%...99%, w zakresie 
do 100 kHz oraz 10%...90% 
w zakresie do 1 MHz.

• Wyjście: przebieg prostokątny 
o amplitudzie 3 V i obciążalności 
20 mA.

• Prezentacja parametrów 
na wyświetlaczu kolorowym.

• Wyświetlane parametry: 
częstotliwość, wypełnienie, czasu 
trwania impulsu oraz czasu 
przerwy.

• Sterowanie za pomocą 
impulsatora.

• Zasilanie z USB.
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wartości częstotliwości i wypełnienia prze-
biegu wyjściowego oraz czasy trwania 
poziomu wysokiego i niskiego dla ustawio-
nych parametrów.

Generator jest obsługiwany za pomocą im-
pulsatora. Obrót osi impulsatora w prawo lub 
w lewo powoduje zwiększanie lub zmniej-
szanie wartości. Krótkie wciśnięcie osi im-
pulsatora ustala wielkość zmian, dostępne 
są wartości 1, 10, 100, 1000, 10 k, 100 k, 
zmieniane w pętli. Długie przytrzymanie 
osi impulsatora zmienia parametr do edycji 
z częstotliwości na wypełnienie i odwrotnie. 
Przy aktualnie edytowanej wartości pojawia 
się wskaźnik „>>>>” a pod nim ustawiona 
wielkość zmian. Oczywiście, przy ustawia-
niu wielkości zmian pomijane są wartości 
nieaktywne dla danego zakresu np. dla wy-
pełnienia nie można ustawić skoku o war-
tości 1000.

Działanie
Generowanie przebiegu prostokątnego jest 
realizowane przy wykorzystaniu 32-bito-
wego timera, jednego z  dwóch wchodzą-
cych w skład peryferiów mikrokontrolera. 
Timer skonfigurowano jako generator PWM 
z aktywnym kanałem PWM0, którego wyj-
ście ustawione jest na bicie numer 1 portu 1. 
Parametry przebiegu wyjściowego konfigu-
rowane są  wartościami dwóch rejestrów. 
Wartość rejestru oznaczonego MR3 określa, 
ile cykli zegarowych taktujących timer, bę-
dzie przypadało na jeden okres przebiegu 
PWM, a więc pozwala na ustawienie często-
tliwości tego przebiegu. Drugi rejestr MR0 
określa współczynnik wypełnienia prze-
biegu PWM a dokładnie, liczbę cykli tak-
tujących, przypadających na trwanie stanu 
niskiego na wyjściu.

Przy takiej metodzie wytwarzania prze-
biegu prostokątnego kluczowym parame-
trem jest częstotliwość taktowania timera. Im 
wyższa będzie częstotliwość taktująca tym 
większy będzie zakres możliwych do uzyska-
nia częstotliwości wyjściowych oraz większa 

w polu Hex File należy wskazać lokalizację 
pliku hex na naszym komputerze. Będzie 
on umieszczony w folderze projektu genTFT 
w podfolderze Release. Po wskazaniu wła-
ściwego pliku należy kliknąć Start.

Proces programowania procesora zajmie 
kilka sekund, jeżeli wszystko przebiegło pra-
widłowo to po jego zakończeniu ekran urzą-
dzenia „ożyje”.

Obsługa
Na  fotografii tytułowej pokazano treść 
ekranu. Można na niej zobaczyć ustawione 

listy należy wybrać odpowiednią wersję ste-
rownika, pobrać ją i zainstalować ręcznie. 
Płytka Cortexino zostanie dołączona do za-
sobów sprzętowych komputera i wyświe-
tlona na liście Menedżera Urządzeń systemu 
Windows jako port szeregowy COM – należy 
zapamiętać jego numer.

Kolejnym i ostatnim etapem będzie uru-
chomienie prostego programu FlashMagic 
dostępnego na stronei internetowej http://
www.flashmagictool.com. Wszystkie pa-
rametry, które należy ustawić przedstawia 
zrzut ekranu pokazany na rysunku 2, tylko 

Tabela 1. Wykaz generowanych częstotliwości
Częstotliwość zadana

[Hz]
Częstotliwość rzeczywista

[Hz]
Rozdzielczość 

[Hz]
1 1 0,00000002
10 10 0,00000208
100 100 0,00020833
221 221,0005801 0,00159765
1000 1000 0,02083376
2000 2000 0,0833368
5500 5500,17188 0,80220032
10000 10000 2,08376745
20000 20000 8,336807
50000 50000 52,13764337
68000 68065,10638 181,8181818
90000 90056,28518 225,5639098
100000 100000 208,7682672
140000 140350,8772 762,4633431
150000 150000 470,2194357
200000 200000 836,8200837
300000 300000 1886,792453
500000 500000 5263,157895
1000000 1000000 21276,59574

Rysunek 1. Schemat połączeń generatora

Rysunek 2. Parametry pokazywane na ekra-
nie generatora
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Fotografia 3. Pomiar parametrów oscyloskopem

będzie dokładność ustawiania częstotliwości 
i wypełnienia. W prezentowanym urządze-
niu mikrokontroler oraz jego peryferia tak-
towane są zegarem o częstotliwości 48 MHz. 
Zatem częstotliwość przebiegu wyjściowego 
można wyznaczyć ze wzoru:

f
MRout � �
48000000
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W tabeli 1 umieszczono kilka przykłado-
wych wartości częstotliwości, w tym takie, 
których nie da się idealnie wygenerować 
i ich rzeczywiste wartości. Jako ciekawostka 
podane są  także wartości rozdzielczości, 
czyli najmniejsze, możliwe do osiągnięcia, 
zmiany częstotliwości.

Parametry wskazywane na wyświetlaczu 
mają ograniczoną dokładność, wynikającą 
z obcinania i niezaokrąglania części ułam-
kowych w obliczeniach. Po analizie wartości 
parametrów wskazywanych na rysunku 1 
można dojść do wniosku, że „coś jest nie tak”. 
Częstotliwość obliczona z okresu 2×12,8 ms 
wynosi 39062,5 Hz, a nie 39024 Hz. Prze-
kształcając wzór na  fout, można obliczyć, 
że dla częstotliwości 39024 Hz, okres prze-
biegu wynosi 1230 cykli taktujących, czyli 
po 615 dla poziomów wysokiego i niskiego. 
Zatem czasy trwania stanów będą wyno-
siły 12,8125  ms (wyświetlane jest tylko 
12,8 ms). Częstotliwość obliczona z okresu 
2×12,8125 ms wynosi dokładnie 39024,39, 
czyli zgadza się z wartością wskazywaną 
przez urządzenie. Podobne nieścisłości 
dotyczą obliczania współczynnika wy-
pełnienia. Na  fotografii  3 pokazano po-
równanie przykładowych parametrów 
z pomiarami oscyloskopem.

Podsumowanie
Generator ma bardzo dobre parametry, 
a dzięki zastosowaniu kolorowego wyświe-
tlacza jest łatwy w obsłudze i interesujący na-
wet na tle urządzeń o lepszych parametrach. 

drukowanej. Cały “ciężar” projektu przenie-
siony został na stronę programową a pełne 
źródła programu, dostępne są w materiałach 
dodatkowych do projektu.                         KS

Powyższy opis przedstawia jak zbudować 
urządzenie dosłownie w  „kilka chwil”. 
Budowa jest na  tyle nieskomplikowana, 
że nie wymaga nawet wykonywania płytki 
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R E K L A M A

Od stycznia br. zmieniliśmy sposób dostarczania Czytelnikom EP 
materiałów dodatkowych dołączonych do numeru. 
1.  Wejdź na stronę www.media.avt.pl
2.  Zarejestruj się/zaloguj
3.  Wybierz wydanie „Elektroniki Praktycznej”, które chcesz dodać 

do swojej biblioteki.
4.  Odpowiedz na proste pytanie dotyczące bieżącego numeru.
5.  Pobieraj pliki.


