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Schemat elektryczny
przyrz¹du pokazano na rys.
1. Stan wyjúcia 8†IC1.C przy-
gotowuje uk³ad do nastÍpne-
go impulsu. Jeøeli wyjúcie to
jest w†stanie wysokim, C1 zo-
stanie w†pe³ni na³adowany
i†wyjúcie IC1.A znajdzie siÍ
w†stanie niskim, a†wyjúcie
IC1.B wraz z†wejúciem 9
IC1.C jest w†stanie wysokim.
Stan wysoki z†wyjúcia 8†jest
przekazywany przez diodÍ do
wejúcia 12 IC1.D, pomimo øe
³¹czy siÍ ono przez R2 z†bÍ-
d¹cym w†stanie niskim wyj-
úciem 3. DopÛki wejúcie 13
uk³adu jest w†stanie wyso-
kim, pozostaje on stabilny.

Jeøeli jednak na wyjúciu
wyst¹pi stan niski, kondensa-
tor zostanie roz³adowany,
a†wyjúcie IC1.A znajdzie siÍ
w†stanie wysokim. Zatem wej-
úcia 9 i†12 rÛwnieø znajd¹ siÍ
w†stanie wysokim (D1 jest te-

raz zablokowana). Stan taki
rÛwnieø jest stabilny, o†ile wej-
úcie pozostaje w†stanie niskim.

RÛwnowaga zostaje za-
chwiana jeúli poziom wejúcia
uk³adu zmieni siÍ. Pojawienie
siÍ na wejúciu dodatniego lub
ujemnego impulsu wywo³uje
na jednym z†wejúÊ, odpowied-
nio 9†lub 12, stan niski nie
zmieniaj¹c stanu na drugim.
W†wyniku tego stan wyjúcia
uk³adu zmienia siÍ pod¹øaj¹c
za stanem jego wejúcia. NastÍp-
ny, nastÍpuj¹cy zaraz po nim,
impuls na wejúciu nie poci¹ga
za sob¹ øadnej zmiany, ponie-
waø moøe ona nast¹piÊ tylko
wtedy, gdy wejúcia 9 i†12 po-
zostaj¹ rÛwnoczeúnie w†stanie
wysokim. Warunek ten zaú mo-
øe zostaÊ spe³niony dopiero po
up³ywie czasu wyznaczonego
sta³¹ czasow¹ R1 i†C1 (w tym
przypadku kilkuset milise-
kund). W†tym ìczasie mart-
wymî stan wejúcia nie ma øad-
nego wp³ywu na stan wyjúcia.

Uk³ad jest tak ma³y i†pros-
ty, øe nadaje siÍ na przyk³ad do
eliminacji wielokrotnoúci im-
pulsÛw generowanych przez
styki prze³¹cznikÛw (deboun-
cing), wystarczy go umieúciÊ
w†torze sygna³u. Moøna go tak-
øe umieúciÊ w†obudowie teste-
ra logicznego w celu - przy za-
stosowaniu wysokowydajnej
diody LED - wizualizacji bar-
dzo krÛtkich impulsÛw.

PobÛr pr¹du przez uk³ad
(oko³o 9mA) jest mniejszy przy

Układ do wykrywania krótkich impulsów
WystÍpuj¹ce krÛtkie
impulsy sygna³Ûw

cyfrowych musz¹ byÊ
w praktyce trochÍ

przed³uøone, aby da³o
siÍ je monitorowaÊ za
pomoc¹ zwyk³ych diod

LED. Opisany
w†artykule ma³y uk³ad

- sk³adaj¹cy siÍ
z†czterech

dwuwejúciowych bramek
NAND z†74HC(T)132,

dwÛch rezystorÛw, diody
i†kondensatora - na
tyle przed³uøa krÛtkie
impulsy, øe wywo³ane
przez nie b³yski LED

staj¹ siÍ wyraünie
widoczne.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 470kΩ
R2: 100kΩ
R3: 3,3kΩ
Kondensatory
C1: 1µF/16V
C2: 100nF
Półprzewodniki
IC1: 74HC132
dioda LED

Artyku³ publikujemy na
podstawie umowy z wydawc¹
miesiÍcznika "Elektor Elec-
tronics".Rys. 1.

niskim poziomie napiÍcia na
wejúciu, poniewaø wtedy p³y-
nie jedynie pr¹d wejúciowy
bramki i†diody przez R2.
W†przeciwnym przypadku
z†wyjúcia 8†p³ynie znacznie
wiÍkszy pr¹d przez diodÍ oraz
przez R2 do wyjúcia 3. Moøna
to ³atwo odwrÛciÊ zamieniaj¹c
miejscami R2 i†D1. Jeszcze
wiÍksz¹ oszczÍdnoúÊ moøna
uzyskaÊ zastÍpuj¹c D1 i†R2
bramk¹ OR. Wtedy uk³ad moøe
pozostawaÊ na sta³e po³¹czony
z†zasilaczem, a†wy³¹cznik zasi-
lania nie jest potrzebny.

Ten uk³ad do wizualizacji
krÛtkich impulsÛw moøe s³u-
øyÊ takøe do sprawdzania po-
ziomÛw logicznych. Moøe
byÊ zasilany z†testowanego
uk³adu.
F. Rimatzki, EE


