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Generator impulsów
o regulowanej długości
W†praktyce czÍsto spotykamy
wymÛg, aby generator dostarcza³
impulsÛw o†zmiennej d³ugoúci. Kilka przyk³adÛw: oúwietlenie schodÛw, prze³¹czniki praca/przerwa
w†prywatnych i†s³uøbowych samochodach, wy³¹cznik czasowy
oúwietlenia pokoju, radia lub sprzÍtu stereo albo wentylatorÛw. Scalone timery bardzo czÍsto wykorzystuj¹ uk³ad 555. Jest to jednak
furtka bez moøliwoúci dostarczenia
bardzo d³ugich impulsÛw. Co wiÍcej, czasy trwania bardzo d³ugich
impulsÛw nie mog¹ byÊ precyzyjnie
ustawiane potencjometrem.
W†prezentowanym uk³adzie
d³ugoúÊ impulsu moøe byÊ ustawiana bardzo dok³adnie w†szerokim zakresie. Uk³ad jest sterowany przez przerzutnik bistabilny
RS z³oøony z†bramek IC3a i†IC3b.
Jest on ustawiany wy³¹cznikiem
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roboczym S1 na wejúciu Set (wyprowadzenie 6).
Sygna³ wyjúciowy przerzutnika
(wyprowadzenie 3) prze³¹cza za
poúrednictwem T1 przekaünik
RE1. Dioda obcinaj¹ca D1 chroni
uk³ad przed przepiÍciami indukowanymi w†uzwojeniu. Status uk³adu wskazuje dioda D3.
Przerzutnik jest przywracany do
stanu wyjúciowego poprzez wejúcie
Reset (wyprowadzenie 1). Po w³¹czeniu zasilania rÛwnieø nastÍpuje
Reset za poúrednictwem R4-C2.
Wejúcie Reset jest sterowane
z†wyjúcia oscylatora licznika.
W†stanie spoczynkowym licznik
dziesiÍtny IC2 jest zablokowany
stanem wysokim na wejúciu Enable (pin 13), podczas gdy IC1
oscyluje i†zlicza. Jest to nieistotne, poniewaø wciúniÍcie przycisku resetuje obydwa liczniki do
zera. NastÍpnie w IC1 zaczyna siÍ
zliczanie impulsÛw i†gdy suma
osi¹gnie 16348, na wyprowadzeniu 3†pojawia siÍ impuls zliczany
przez licznik dziesiÍtny IC2.
Dalej S2, ktÛry moøe byÊ prze³¹cznikiem obrotowym, prze³¹cznikiem DIP lub zwor¹, umoøliwia
wybranie jednego z†dziesiÍciu impulsÛw wyjúciowych i†doprowadzenie go do linii resetu przerzutnika. Dioda D2 zapobiega uszkodzeniu wyjúÊ IC2 w momencie
w³¹czenia zasilania.
Czas up³ywaj¹cy pomiÍdzy wygenerowaniem impulsÛw 16348
i†16380 zaleøy. oczywiúcie, od
czÍstotliwoúci oscylatora i, tym
samym, od ustawienia P1. Potencjometr 1kΩ umoøliwia czasy
prze³¹czania do 2s. Czas trwania
impulsu jest niemal wprost proporcjonalny do rezystancji tego
potencjometru. Uk³ad pobiera pr¹d
15mA (g³Ûwnie dioda LED) z†pominiÍciem pr¹du przekaünika.
[974003 − Praedeep G.]
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