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Dział „Projekty Czytelników” zawiera opisy projektów nadesłanych do redakcji EP przez Czytelników. Redakcja nie bierze
odpowiedzialności za prawidłowe działanie opisywanych układów, gdyż nie testujemy ich laboratoryjnie, chociaż
sprawdzamy poprawność konstrukcji.
Prosimy o nadsyłanie własnych projektów z modelami (do zwrotu). Do artykułu należy dołączyć podpisane oświadczenie,
że artykuł jest własnym opracowaniem autora i nie był dotychczas nigdzie publikowany. Honorarium za publikację
w tym dziale wynosi 250,− zł (brutto) za 1 stronę w EP. Przysyłanych tekstów nie zwracamy. Redakcja zastrzega sobie
prawo do dokonywania skrótów.

Nie−mikroprocesorowy
programowany timer−generator

ìProgramowany timerî
wiÍkszoúci CzytelnikÛw

kojarzy siÍ z†pewnoúci¹
z†urz¹dzeniem

mikroprocesorowym.
Prezentowany w†artykule
projekt taki jednak nie

jest, chociaø nadal jest to
urz¹dzenia cyfrowe. Czy
ktoú jeszcze pamiÍta, øe

moøna sobie poradziÊ bez
89C2051 i†Bascoma?
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Schemat elektryczny ti-
mera pokazano na rys. 1.
Urz¹dzenie moøe s³uøyÊ do
generowania przebiegÛw
prostok¹tnych w†szerokim za-
kresie czÍstotliwoúci (od
u³amkÛw Hz do kilku MHz).
CzÍsto w†tego typu urz¹dze-
niach wykorzystywane s¹
wielostopniowe dzielniki
czÍstotliwoúci. Tak jest teø
i†w†tym przypadku. Jednak
w†proponowanym rozwi¹za-
niu uda³o siÍ wyeliminowaÊ
prze³¹czniki steruj¹ce stop-
niem podzia³u. By³o to moø-
liwe dziÍki wykorzystaniu
uk³adu 4536, ktÛrego wewnÍt-
rzny 24-stopniowy dzielnik
sterowany jest w†kodzie
dwÛjkowym (wejúcia ABCD
oraz wejúcie Bypass). Do
zmiany stopnia podzia³u s³u-
øy tylko jeden przycisk - S1.

Generator sk³ada siÍ z†na-
stÍpuj¹cych blokÛw:
- generatorÛw czÍstotliwoúci
ìuøytkowejî (U1, C1, R1, X1,
Tr1, U2, C2, R2, X2, Tr2),

- uk³adu steruj¹cego stop-
niem podzia³u dzielnika

4536 (U3, P1, C3, R3, C5,
S1, U4, R4),

- programowanego dzielnika
4536 (U5),

- wskaünika stopnia podzia³u
dzielnika (U7, C4, R5, R6,
T1, D17, R7, U6, D1...D16,
R8...R23).
Dzia³anie urz¹dzenia prze-

biega nastÍpuj¹co: w†bloku ge-
neratorÛw zastosowano dwa
generatory kwarcowe. CzÍstot-
liwoúci kwarcÛw wynosz¹:
32,768 kHz i†4,194304 MHz.
DziÍki temu na wyjúciu uk³adu
moøemy uzyskaÊ czÍstotliwoúÊ
od ok. 0,002 Hz do ok. 2†MHz.
Oczywiúcie, w†zaleønoúci od
potrzeb, moøna zastosowaÊ in-
ny kwarc lub tylko jeden ge-
nerator. Wyboru generatora do-
konuje siÍ za pomoc¹ prze³¹cz-
nika S2. S¹ to typowe genera-
tory kwarcowe zbudowane
z†uøyciem bramek NAND (U1
i†U2). Sygna³ z†wybranego ge-
neratora podawany jest na wej-
úcie dzielnika 4536 (U5).

Kolejny blok to uk³ad ste-
ruj¹cy dzielnikiem 4536. Sk³a-
da siÍ on z†generatora pomoc-

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
P1: potencjometr
montażowy 1MΩ
R1: 1,5kΩ
R2: 300kΩ
R3...R5: 10kΩ
R6: 1kΩ
R7: 910Ω
R8...R23: 620Ω
Kondensatory
C1: 47pF
C2: 39pF
C3: 470nF
C4: 560pF
C5: 10nF
C6: 47µF/16V
C7, C8: 47nF
C9: 10µF/16V
Tr1, Tr2: trymer 5...30pF
Półprzewodniki
D1...D16: LED 2,5x5 mm
D17: LED okrągła
T1: BC149
U1...U3: 4093
U4: 4029
U5: 4536
U6: 4515
U7: 4027
Różne
S1: przełącznik przyciskowy
miniaturowy
S2: przełącznik suwakowy
S3: przełącznik przechylny
X1: kwarc 4,194304 MHz
X2: kwarc 32,768 kHz
Gniazdo BNC
Złącze do baterii 9V
Obudowa Z−4

Tab. 1
22222nnnnn Współ−Współ−Współ−Współ−Współ−          Częstotliwość wyjścia          Częstotliwość wyjścia          Częstotliwość wyjścia          Częstotliwość wyjścia          Częstotliwość wyjścia
(st.(st.(st.(st.(st. czynnikczynnikczynnikczynnikczynnik kwarckwarckwarckwarckwarc kwarckwarckwarckwarckwarc
dziel)dziel)dziel)dziel)dziel) podziałupodziałupodziałupodziałupodziału 32,76832,76832,76832,76832,768 4,1943044,1943044,1943044,1943044,194304

kkkkkHzHzHzHzHz MHzMHzMHzMHzMHz

1 :2 16384 2097152
2 :4 8192 1048576
3 :8 4096 524288
4 :16 2048 262144
5 :32 1024 131072
6 :64 512 65536
7 :128 256 32768
8 :256 128 16384
9 :512 64 8190
10 :1024 32 4096
11 :2048 16 2048
12 :4096 8 1024
13 :8192 4 512
14 :16384 2 256
15 :32768 1 128
16 :65536 1/2 64
17 :131072 1/4 32
18 :262144 1/8 16
19 :524288 1/16 8
20 :1048576 1/32 4
21 :2097152 1/64 2
22 :4194304 1/128 1
23 :8388608 1/256 1/2
24 :16777216 1/512 1/4
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Rys. 1

niczego, uk³adu rÛøniczkuj¹-
cego, licznika 4029 (U4), prze-
rzutnika J-K (U7) oraz przy-
cisku S1. Generator pomocni-
czy jest typowym generatorem
RC na bramce NAND (3A).
Potencjometr montaøowy P1
s³uøy do regulacji czÍstotli-
woúci (zalecana czÍstotliwoúÊ
ok. 2†Hz). Uk³ad rÛøniczkuj¹-
cy formuje krÛtkie impulsy
dodatnie na wejúciu bramki
3B, wiÍc na wyjúciu otrzymu-
jemy krÛtkie impulsy ujemne.
Wejúcie CLK licznika 4029
(U4) jest ìpodci¹gniÍteî do
plusa przez rezystor R4. DziÍ-
ki temu wyeliminowany zo-
sta³ efekt wielokrotnych od-
biÊ stykÛw przycisku S1. Po
zwarciu przycisku S1 nic siÍ
nie dzieje, dopÛki na wyjúciu
bramki 3B nie pojawi siÍ im-
puls ujemny. Zak³adamy, øe
w†sytuacji pocz¹tkowej na

wyjúciach QA...QD licznika
4029 mamy stan 0000. Dioda
D17 úwieci siÍ tzn. stopnie
1...8 s¹ od³¹czone. Dla takie-
go stanu uk³ad 4536 dzieli
wchodz¹ce impulsy przez 2.
Przy zwartym przycisku S1
kolejny impuls na wejúciu
licznika powoduje ustawienie
na wyjúciu stanu 0001. Powo-
duje to zmianÍ stopnia po-
dzia³u uk³adu 4536, ktÛry
dzieli teraz przez 4. Kolejne
impulsy powoduj¹ zwiÍksze-
nie stopnia podzia³u o†1. Kie-
dy licznik U4 zliczy 16 im-
pulsÛw, na jego wyjúciu CA
pojawia siÍ sygna³ przepe³nie-
nia. Zostaje on zrÛøniczkowa-
ny (R5, C4) i†podany na wej-
úcie CLK przerzutnika J-K
(U7). Zak³adaj¹c, øe w†sytua-
cji pocz¹tkowej na wyjúciu /
Q przerzutnika J-K panowa³
stan wysoki, po zrÛøniczko-

waniu sygna³u CA nastÍpuje
zmiana stanu na wyjúciach
przerzutnika. Stan niski
z†wyjúcia /Q powoduje wyga-
szenie diody LED (D17) oraz
zablokowanie obwodu Bypass
w†dzielniku 4536. Na wyjúciu
licznika U4 mamy ponownie
stan 0000, ale teraz stopieÒ
podzia³u uk³adu U5 wynosi
1+8, czyli 9. Na wyjúciu U5
otrzymujemy wiÍc sygna³ po-
dzielony przez 29, czyli 512.
Gdy licznik U4 zape³ni siÍ
ponownie, kolejny impuls na
wyjúciu CA spowoduje zmia-
nÍ stanu wyjúÊ przerzutnika
J-K, odblokowanie obwodu
Bypass i†zapalenie diody D17.

Kolejny blok to uk³ad ste-
ruj¹cy wskaünikiem stopnia
podzia³u. Sk³ada siÍ on z†de-
multipleksera (U6) oraz 16
diod LED. Demultiplekser ste-
rowany jest z†wyjúcia licznika

(U4). W†kaødej chwili tylko
1†z†16 wyjúÊ jest aktywne.
DziÍki temu wiemy, jaki jest
stopieÒ podzia³u uk³adu U5,
czyli znamy czÍstotliwoúÊ na
wyjúciu. Rozwi¹zanie to za-
stosowano ze wzglÍdu na ba-
teryjne zasilanie urz¹dzenia.
Moøna rÛwnieø zastosowaÊ
zasilanie z†zewnÍtrznego za-
silacza. NapiÍcie zasilaj¹ce
powinno siÍ zawieraÊ w†prze-
dziale od 7†V†do 15 V.

Korzystanie z†powyøszego
urz¹dzenia bez wykorzystania
czÍstoúciomierza moøe u³at-
wiÊ tab. 1.

Dla u³atwienia naleøy do-
daÊ, øe jeúli dioda D17 úwieci
siÍ, to czÍstotliwoúÊ wyjúcio-
w¹ odczytujemy z†wierszy od
1 do 16. Natomiast jeúli jest
wygaszona, to czÍstotliwoúÊ
odczytujemy z†wierszy od 9
do 24.


