
CEL ĆWICZENIA:

Celem ćwiczenia jest zbudowanie generatora przebiegów dowolnych

WSTĘP:

Generatory możemy podzielić na wiele rodzajów: poróżnić je między sobą ze względu na 
jakość  otrzymanego  przebiegu,  typ  określonego  przebiegu,  typ  wzbudzenia  generatora: 
(obcowzbudne albo samowzbudne). 

Generator jaki zbudowaliśmy na pracowni elektrycznej jest zbudowany w oparciu o bramki 
NAND popularnej techniki TTL (na tranzystorach bipolarnych). Jego podstawową zaletą jest 
prostota konstrukcji i popularność elementów z których został wykonany. 

Składa się z dwóch rezystorów, dwóch kondensatorów oraz układu UCY 74H0. Generator ten 
jest  typowym  multiwibratorem  astabilnym  o  sygnale  wyjściowym  składających  się  z 
prostokątów zarówno w części ujemnej i dodatniej wykresu funkcji U(t).

Spis elementów aplikacji i przyrządów pomiarowych:

- układ scalony UCY 74H00
- rezystory 3000 Ω x 2
- kondensatory 10uF/16V
- mierniki cyfrowe Mastech
- oscyloskop pomiarowy dwukanałowy produkcji polskiej
- generator porównawczy



SCHEMAT MULTIWIBRATORA W OPARCIU O UCY 74H00

* - dodatni biegun zasilania zawiera się wyłącznie dla zasilania 14. nóżki układu NAND

Tabele:

Tabela  przykładowych  wartości  okresu  drgan  i  częstotliwości  dla  odpowiednich  wartości 
rezystorów i kondensatorów

L.p. R1=R2 C1=C2 T= f=
 Ω µF ms Hz
1. 3000 10 30 33,33333
2. 2000 100 200 5
3. 2200 100 220 4,545455
4. 3000 330 990 1,010101
5. 3000 100 300 3,333333
6. 3000 220 660 1,515152
7. 4700 100 470 2,12766
8. 3300 330 1089 0,918274
9. 2000 50 100 10
10 5000 1 5 200



Wykresy:

Powyżej  przedstawiono typowe przebiegi  napięcia  U w funkcji  czasu  t.  Zasilanie  układu 
przyjmujemy za 5 V. 

Wnioski:

Przedstawiony powyżej generator jest typowym przedstawicielem multiwibratorów. Cechuje 
go tak jak każdy tego typu układ zastosowanie dwóch stopni wzmacniających sprzężonych ze 
sobą pojemnościowo. Tak że wejście jednego jest zwarte z wyjściem drugiego za pomocą 
pojemności, a wejście drugiego z wyjściem pierwszego.

Niczym praktycznie się nie różni od generatorów tego typu w oparciu o lampy elektronowe 
bądź tranzystory. Elementem wzmacniającym jest tutaj pojedyncza bramka NAND. 

Pojawienie się sygnału nadanego przez R1 i R2 na bramki B1 i B2 powoduje wystąpienie 
takich samych sygnałów na ich wyjściach. Nie ma identycznie takich samych bramek NAND 
więc któraś z nich nada swój sygnał na wyjście z pewnym opóźnieniem w stosunku do bramki 
drugiej. 

Tak  skonfigurowany  praktycznie  rzecz  biorąc  układ  ~RS  przejdzie  wówczas  w  stan 
niedozwolony  i  nieustalony.  Układ  bramek  NAND  będzie  czekał,  aż  odpowiednio 
naładowane kondensatory spowodują przeciwne stany na wejściach na przemian leżących 



bramek. Wszystko zależy od tego jak szybko będą się ładowały poszczególne kondensatory 
C1 i C2 by odpowiednio skonfigurowały kolejno wejścia bramek tak aby ich praca była ciągła 
i powodowała powstawanie sygnału przybliżonego do prostokątnego na wyjściu układu.

Na początku działania układu kondensatory są uważane za rozładowane. Więc układ można 
uznać  za  układ  ~RS  który  stopniowo  zaczyna  zamieniać  się  w  układ  samowzbudnego 
multiwibratora.

Ciekawą  sprawa  w  wymienionym  wzmacniaczu,  iż  jego  parametry  wyjściowe  sygnału 
prostokątnego  są  marne,  natomiast  dodając  wyjście  układu  na  jednym  z  kondensatorów 
otrzymujemy  sygnał  piłokształtny  o  dobrych  parametrach  –  jest  to  wynikiem  pracy 
kondensatorów. Widzimy wówczas krzywą kondensatora, która dochodząc do górnej granicy 
powoduje przejście układu w stan przeciwny.

Przebudowa  multiwibratora 

Układ  zachowuje  się  jak  w  opisie  powyżej  gdy  zewrzemy  rezystor  R1.  Gdy  natomiast 
chcemy, by nasz układ przestał generować sygnały wystarczy zewrzeć na chwile przełącznik 
Q. Ponowne zwarcie przełącznika P powoduje przejście układu do stanu pierwotnego jaki 
zaobserwować  możemy  zaraz  po  włączeniu  układu-  generuje  sygnał  piłokształtny  o 
częstotliwości równej generatorowi prostokątnemu opartego na tym samym układzie. 

Generowane sygnały sa o tej samej czestotliwości coodpowiadajace im przebiegi prostokątne.

Układ ten znalazł zastosowanie we wszelkich dziedzinach elektroniki począwszy od prostych 
generatorów  poprzez  bardziej  skomplikowane  obwody  logiczne  służące  do  przetwarzania 
sygnału  taktującego.  Przykładem  mogą  być  elektroniczne  kostki  do  gry  elektroniczne 
maszyny losujące...

Jakość przebiegu jest związana z jakością elementów. Układy tego typu zbudowane w oparciu 
o  marne  kondensatory  elektrolityczne  charakteryzują  się  niezbyt  dobrym  sygnałem 
prostokątnym  na  wyjściu.  Zbyt  małe  wartości  rezystancji  rezystorów  prowadzą  do  zbyt 
dużego nachylania  zbocza  opadającego  sygnału.  Może  być  to  też  spowodowane  użyciem 



rezystorów  z  drutu  oporowego  o  stosunkowo  dużej  reaktancji  indukcyjnościowej,  która 
powoduje wystąpienie sił oporu w układzie. 
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