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Za pomoc¹ 555 moøna ³at-
wo skonstruowaÊ generator
kilku rodzajÛw sygna³Ûw,
mog¹cy pracowaÊ jako gene-
rator funkcyjny. Ogranicze-
niem jest moøliwoúÊ pracy
tylko z†jedn¹ dobran¹ wczeú-
niej czÍstotliwoúci¹ ale zale-
tÍ stanowi niebywa³a prosto-
ta uk³adu. Jego schemat ideo-
wy pokazuje rys. 1.

Uk³ad U1 generuje fale
prostok¹tn¹ o†wype³nieniu
rÛwnym ok. 50%. CzÍstotli-
woúÊ generowanego przebie-
gu zaleøy od wartoúci ele-

mentÛw do³¹czanych do uk³a-
du czyli C1, R1 i†R2. CzÍstot-
liwoúÊ t¹ moøna obliczyÊ ko-
rzystaj¹c z†nastÍpuj¹cego
wzoru:
f†=1,44 /(R2 + 2*R1) * C1,
gdzie

f=Hz, R†=, C†=F
Stosuj¹c elementy o†war-

toúciach podanych na sche-
macie na wyjúciu 3†U1 otrzy-
muje siÍ sygna³ prostok¹tny
o†czÍstotliwoúci zbliøonej do
1kHz. NastÍpnie ten sygna³
w†kolejnych uk³adach RC
przekszta³cany jest na sygna-
³y o†innym kszta³cie.

Najpierw w†punkcie po³¹-
czenia opornika R6 i†konden-
satora C3 otrzymywany jest
przebieg przypominaj¹cy zÍ-
by pi³y. Po przejúciu przez
kolejny uk³ad R7 i†C4 kszta³t
fali zbliøony jest do przebie-
gu trÛjk¹tnego. Ten impuls
podany zostaje na uk³ad in-
tegratora zbudowany z†uøy-
ciem tranzystora T1. Na ko-
lektorze tranzystora sygna³
przybiera kszta³t sinusoidy.

Opisane przed chwil¹
sygna³y podane s¹ na wejúcia

uk³adu U2 bÍd¹cego multi-
plekserem analogowym.
Uk³ad do³¹cza do wyprowa-

dzenia 3†U2 jeden z†sygna-
³Ûw, w†zaleønoúci od pozio-
mu logicznego na wejúciach
steruj¹cych A†i†B. Poniewaø
oba wejúcia podci¹gniÍte s¹
do poziomu zasilania, za po-
úrednictwem opornikÛw R9
i†R10 w†tym stanie na wyj-
úciu uk³adu pojawi siÍ sygna³
prostok¹tny. Po zwarciu do
masy wejúcia steruj¹cego
A†na wyjúciu pojawi siÍ syg-
na³ pi³y, zwarcie z†mas¹ wej-
úcia B†spowoduje pojawienie
siÍ sygna³u trÛjk¹tnego nato-
miast po zwarciu z†mas¹ oby-
dwu wejúÊ steruj¹cych na
wyjúciu bÍdzie dostÍpny syg-
na³ sinusoidalny.

Wyjúcie 3†uk³adu U2 jest
po³¹czone z†wtÛrnikiem emi-
terowym T2. AmplitudÍ syg-
na³u wyjúciowego ustala po-
tencjometr P1. Poziom sygna-
³u wyjúciowego bÍdzie takøe
zaleøny od rodzaju sygna³u
podawanego na wyjúcie gene-
ratora a†takøe od wartoúci na-
piÍcia zasilaj¹cego. Uk³ad ge-
neruje przy zasilaniu napiÍ-
ciem od 5V do 10V. Ze wzglÍ-
du na niski pobÛr pr¹du ok.

Mini−generator funkcyjny
Timer typu 555,

pomimo up³ywu wielu
lat od chwili pojawienia
siÍ na rynku, wci¹ø jest

produkowany
i†wykorzystywany

w†wielu konstrukcjach
elektronicznych. Jest

doskona³ym przyk³adem
tego, øe dobre pomys³y

siÍ nie starzej¹.

Rys. 2.

10mA generator moøe byÊ za-
silany z†baterii 9V.

Jak to zosta³o wczeúniej na-
pisane czÍstotliwoúÊ pracy ge-

neratora jest ustawiona na sta-
³e. Moøe byÊ jednak inna niø
1kHz jednak w†takim przypad-
ku naleøy dobraÊ zarÛwno
wartoúci elementÛw do³¹cza-
nych do uk³adu 555 (C1, R1,
R2) jak i†elementÛw kszta³tu-
j¹cych poszczegÛlne przebiegi.
RS

Rys. 1.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
P1: 47kΩ
R1: 15kΩ
R2..R4: 1kΩ
R5: 4,7kΩ
R6..R10: 10kΩ
R11: 1MΩ
R12, R13: 100kΩ
Kondensatory
C1..C4: 47nF
C5, C6: 10nF
C7, C8: 1µF/16V
C9: 100nF
Półprzewodniki
D1: 1N4007
T1, T2: BC547
U1: NE555
U2: 4052

P³ytka drukowana wraz z kom-
pletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1327.

Wzory p³ytek drukowanych
w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem:
http:/ /www.ep.com.pl/?pdf/
pazdziernik01.htm oraz na
p³ycie CD-EP10/2001 w katalogu
PCB.


