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Rys. 1.

Jak wskazuje nazwa, prezento-
wane urz¹dzenie spe³nia rolÍ se-
lektora jednego spoúrÛd wejúÊ syg-
na³Ûw fonii cyfrowej, czego do-
konuje za poúrednictwem multi-
pleksera.
Multiplekser IC6 jest sterowany

przez ustawiany wstÍpnie licznik
rewersyjny IC2. Ustawianie liczni-
ka odbywa siÍ za poúrednictwem
prze³¹cznikÛw DIP S3 (zauwaømy,
øe prze³¹cznik MSB nie jest wy-
korzystywany w†tym zastosowa-
niu).
PoszczegÛlne wyjúcia s¹ wybie-

rane wy³¹cznikami przyciskowymi
S1 i†S2. Bramki IC1d i†IC1e w†po-
³¹czeniu z†obwodami R1, C1 i†R3,
C2 zapewniaj¹ skuteczne t³umie-
nie drgania stykÛw. Rezystor R5
i†kondensator C3 zapewniaj¹ usta-

Selektor wejść fonii
cyfrowej

W†artykule prezentujemy
konstrukcjÍ prostego

prze³¹cznika - selektora wejúÊ
cyfrowych, ktÛry umoøliwia

przesy³anie sygna³u
z†wybranego wejúcia na
wyjúcie. Urz¹dzenie moøe
wspÛ³pracowaÊ z†kablami

optycznymi lub standardowymi
z†miedzi.

wienie licznika przy w³¹czeniu
zasilania.
Jeúli potrzebne jest mniej niø

osiem wejúÊ, ich liczba moøe byÊ
zmniejszona do czterech poprzez
przestawienie zwory JP1 tak, by
wyprowadzenie 9†IC6 by³o po³¹-
czone ze sta³ym poziomem. Nie
uøywane wejúcia multipleksera,
wyprowadzenia 1, 2, 4†i†5, musz¹
byÊ zwarte z†mas¹.
Jedna z†czterech (lub oúmiu)

diod LED, wysterowana przez de-
koder IC3 kodu dwÛjkowego na
kod "1 z 8" wskazuje, ktÛre
wyjúcie jest wybrane. Jeúli wyko-
rzystywane s¹ cztery wejúcia, dio-
dy D5..D8 naleøy pomin¹Ê.
Poniewaø uk³ady wejúÊ fonii

cyfrowej s¹ identyczne, zamiesz-
czony zosta³ tylko jeden (obwie-

dziony lini¹ przerywan¹
w†lewym gÛrnym rogu sche-
matu - rys. 1). Kaødy z†nich
ma wejúcie optyczne (IC5)
i†koncentryczne (K1). Wyma-
ga tylko jednego inwertera
( tuta j IC4a) , pozosta³e
(IC4b..IC4e) s¹ zwarte z†ma-
s¹. Wyjúcie selektora rÛw-
nieø ma wyjúcia optyczne
(IC7) i†koncentryczne (K2).
Pr¹d pobierany przez

uk³ad zaleøy przede wszys-
tkim od liczby modu³Ûw
optycznych (z ktÛrych kaødy
pobiera 20..25mA). Jeúli zo-
stan¹ zastosowane standar-
dowe diody LED zamiast
wysokowydajnych, wartoúÊ
R10 naleøy obniøyÊ do 220Ω.
Wskutek tego pobÛr pr¹du
wzroúnie o†oko³o 10mA.
EE

Artyku³ publikujemy na
podstawie umowy z re-
dakcj¹ miesiÍcznika "Elek-
tor Electronics".

Editorial items appear-
ing on pages 25..26 are the
copyright property of (C)
Segment B.V., the Nether-
lands, 1998 which reserves
all rights.


