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M  I  N  I  P  R  O  J  E  K  T  Y

 Wspólną cechą układów opisywanych w dziale "Miniprojekty" jest łatwość ich praktycznej realizacji.
Zmontowanie układu nie zabiera zwykle więcej niż dwa, trzy kwadranse, a można go uruchomić w ciągu
kilkunastu minut. Układy z „Miniprojektów” mogą być skomplikowane funkcjonalnie, lecz łatwe w montażu
i uruchamianiu, gdyż ich złożoność i inteligencja jest zawarta w układach scalonych. Wszystkie układy
opisywane w tym dziale są wykonywane i badane w laboratorium AVT. Większość z nich znajduje się
w ofercie kitów AVT, w wyodrębnionej serii „Miniprojekty” o numeracji zaczynającej się od 1000.

W†celu uzyskania duøej
sta³oúci czÍstotliwoúci, takie
generatory powinny byÊ bu-
dowane z†elementÛw o†duøej
stabilnoúci parametrÛw. Wy-
j¹tkowo korzystne jest zasto-
sowanie rezonatorÛw kwarco-
wych, ktÛrych dok³adnoúÊ
wynosi od 10-6 do 10-8 czÍs-
totliwoúci rezonansowej, a†jej
stabilnoúÊ jest lepsza niø in-
nych ürÛde³ sygna³Ûw wzor-
cÛw czasowych.

Wzorcowy generator kwarcowy
Prezentowany

w†artykule uk³ad jest
moøliwym do
samodzielnego

wykonania ürÛd³em
sygna³u o†czÍstotliwoúci

wzorcowej. Taki
generator,

o†czÍstotliwoúci
ustalanej kwarcem,
moøna zastosowaÊ

w†dowolnej aplikacji
(np. miernika

czÍstotliwoúci), jako
wzorzec czasu lub

czÍstotliwoúci.

Rezonatory kwarcowe
znajduj¹ szerokie zastosowa-
nie w†rÛønego rodzaju gene-
ratorach sygna³Ûw. CzÍsto s¹
stosowane takøe jako wzorce
czÍstotliwoúci w†miernikach
czasu i†czÍstotliwoúci.

Przyk³adem generatora,
ktÛrego czÍstotliwoúÊ sygna-
³u wyjúciowego stabilizuje
rezonator kwarcowy, jest
prezentowany uk³ad. Pros-
ta budowa, niewielkie wy-
miary, ma³a liczba uøytych
elementÛw sprawiaj¹, øe
uk³ad jest tanim rozwi¹za-
niem dla prostego modu³u.

Schemat elektryczny gene-
ratora przedstawiono na rys. 1.
Jest to standardowy generator
kwarcowy w†uk³adzie Colpit-
tsa. Ze wzglÍdu na prostotÍ
wykonania, montaø i†urucha-
mianie uk³adu nie wymaga
opisywania - pomocny bÍdzie
natomiast schemat montaøo-
wy zamieszczony na rys. 2.

Rys. 1 Rys. 2

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 1MΩ
R2: 1kΩ
Kondensatory
C1: 33pF
C2: 16pF
C3: 100nF
C4: 100µF/16V
Półprzewodniki
T1: BF256
Różne
X1: 1MHz...12MHz

P³ytka drukowana jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1338.

Wzory p³ytek drukowanych
w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem:
http:/ /www.ep.com.pl/?pdf/
maj02.htm oraz na p³ycie
CD-EP05/2002 w katalogu PCB.

Uk³ad przebadano stosu-
j¹c rezonatory kwarcowe
o†rÛønych czÍstotliwoúciach,
w†zakresie od 1MHz do
12MHz. Nie by³o øadnych
problemÛw z†uruchomie-
niem.
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