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Podstawowym zadaniem generato-
rÛw tego typu jest wytwarzanie prze-
biegÛw napiÍcia o†rÛønym kszta³cie
i†czasie trwania. Mog¹ to byÊ prze-
biegi sinusoidalne, prostok¹tne, pi³o-
we, a†takøe wszelkie inne o†wczeúniej
zaprogramowanym przez uøytkownika
kszta³cie. DziÍki temu generator
úwietnie nadaje siÍ do sprawdzania
parametrÛw rÛønego typu torÛw syg-
na³owych, w†tym wzmacniaczy audio.
Generator K8016 sk³ada siÍ w†is-

tocie z†dwÛch czÍúci: czÍúci sprzÍto-
wej i†oprogramowania steruj¹cego,
uruchamianego na komputerze. CzÍúÊ
sprzÍtowa mieúci siÍ w†estetycznej,
plastikowej obudowie o†wymiarach
235x165x47mm i†zawiera niezbyt
skomplikowany blok elektroniki, ktÛ-
rego dokumentacja wchodzi w†sk³ad
zestawu. Do dzia³ania uk³adu jest
niezbÍdne napiÍcie stabilizowane
o†wartoúci +12V, dostÍpne z†zewnÍ-
trznego zasilacza. PobÛr pr¹du przez
generator nie przekracza 800mA.
Na p³ycie czo³owej generatora znaj-

duj¹ siÍ dwa gniazda wspÛ³osiowe ty-
pu BNC. Jedno z†nich s³uøy do wy-
prowadzenia sygna³u wyjúciowego, ktÛ-
rego czÍstotliwoúÊ moøe siÍ zmieniaÊ
w†zakresie od 0,01Hz do 1MHz. Regu-

lacja amplitudy jest moøliwa w†prze-
dziale od 100mV do 10V. Do sygna³u
moøe byÊ dodana sk³adowa sta³a
o†wartoúci od 0V do ±5V. Drugie
gniazdo s³uøy do wyprowadzenia syg-
na³u synchronizuj¹cego, ktÛry ma am-
plitudÍ TTL. Za pomoc¹ tego sygna³u
moøna okreúliÊ pocz¹tek nowego cyklu
generowanego sygna³u i†synchronizowaÊ
urz¹dzenia zewnÍtrzne (np. oscylo-
skop), jeúli jest to konieczne. Panel
operatorski uzupe³niaj¹ dwie diody
LED, ktÛre sygnalizuj¹ pod³¹czenie na-
piÍcia zasilaj¹cego oraz transmisjÍ da-
nych z†komputera do generatora.
Generator jest ³¹czony z†kompute-

rem 25-øy³owym kabelem. Komunika-
cja odbywa siÍ poprzez port drukar-
kowy Centronics. Za poúrednictwem
tego portu komputer przesy³a do pa-
miÍci RAM generatora parametry ge-
nerowanego sygna³u oraz kontroluje
jego pracÍ.
Oprogramowanie steruj¹ce jest do-

starczane na dyskietce razem z†czÍú-
ci¹ sprzÍtow¹ uk³adu. Program pra-
cuje z†Windows 95/98/NT/2000 i†za
jego poúrednictwem steruje siÍ
wszystkimi funkcjami generatora. Po
zainstalowaniu oprogramowania utwo-
rzony zostaje podkatalog VELLEMAN,
a†plikiem startowym jest plik o†na-
zwie windso_fg32.exe. Oprogramowa-
nie przewidziane zosta³o do sterowa-
nia zarÛwno generatorem funkcyjnym,
jak i†dwukana³owym oscyloskopem,
oferowanym takøe przez firmÍ Velle-
man w†postaci kitu.
Po po³¹czeniu kablem portu LPT

komputera z†gniazdem generatora i†do-
³¹czeniu zasilania moøna uruchomiÊ
program steruj¹cy. NastÍpnie na poja-
wiaj¹cym siÍ na ekranie pulpicie na-
leøy nacisn¹Ê klawisz ìFunction Gene-
ratorî. W†tym momencie pojawi siÍ

nowy pulpit (rys. 1) pozwalaj¹cy usta-
wiÊ wszystkie parametry generatora.
Do zgrubnego ustawienia czÍstotliwoú-
ci generowanego przebiegu s³uøy osiem
przyciskÛw: 1MHz, 100kHz, 10kHz,
1kHz, 100Hz, 10Hz, 1Hz, 0,1Hz. Usta-
wiona wartoúÊ czÍstotliwoúci przebiegu
jest wyúwietlana w†polu powyøej su-
waka. Z†prawej strony pulpitu znajdu-
j¹ siÍ dwa dodatkowe suwaki, za po-
moc¹ ktÛrych uøytkownik moøe usta-
wiÊ amplitudÍ i†offset sygna³u, czyli
wartoúÊ napiÍcia sk³adowej sta³ej do-
dawanego do sk³adowej zmiennej syg-
na³u wyjúciowego. Powyøej suwakÛw
znajduje siÍ ekran, na ktÛrym przed-
stawiany jest kszta³t dwÛch cykli ak-
tualnie generowanego sygna³u.
Do wyboru kszta³tu przebiegu s³uø¹

cztery wirtualne przyciski. Trzy z†nich
pozwalaj¹ wybraÊ najczÍúciej uøywane
kszta³ty przebiegÛw: sinusoidalny, pros-
tok¹tny i†trÛjk¹tny (rys. 2). Naciskaj¹c
przycisk ìmore funct.î przechodzimy

Zestawy do samodzielnego montaøu

firmy Velleman naleø¹ do úwiatowej

ekstraklasy pod wzglÍdem

estetyki, funkcjonalnoúci uk³adu

i†³atwoúci montaøu. W†artykule

przedstawiamy moøliwoúci

programowanego generatora

funkcyjnego, ktÛrego parametry

pozwalaj¹ na stosowanie go nawet

w†laboratoriach szkolnych.

Rys. 1.

Zestawienie najważniejszych właściwości
i parametrów generatora K8016:
✦ częstotliwość przebiegów wyjściowych

0,01Hz..1MHz,
✦ amplituda 100mV − 10V na obciążeniu 600Ω,
✦ składowa stała regulowana w zakresie od 0V

do ±5V,
✦ zniekształcenia wyjściowego sygnału

sinusoidalnego <0,08%,
✦ maksymalna częstotliwość próbkowania

generatora 32MHz,
✦ wyjście impulsów synchronizujących

o poziomie TTL,
✦ połączenie z komputerem przez port LPT,
✦ predefiniowane kształty sygnału

wyjściowego: sinusoidalny, prostokątny,
trójkątny, szum,

✦ biblioteka kształtów 21 sygnałów,
✦ system operacyjny potrzebny do pracy programu

sterującego Windows 95/98/NT/2000,
✦ wymiary 235x165x47mm,
✦ zasilanie +12V.
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do opcji wyboru
i†programowania bar-
dziej skomplikowa-
nych kszta³tÛw im-
pulsÛw. Moøe to
byÊ np. przebieg
wobulowany, sygna³
szumu albo ktÛryú
z † o p r a c o w a n y c h
przez producenta
kszta³tÛw sygna³Ûw
zawartych w†do³¹-
czonej do programu

bibliotece. Po wyborze sygna³u jego
kszta³t zostanie wyúwietlony, a†dane
przes³ane do czÍúci sprzÍtowej genera-
tora i†sygna³ pojawi siÍ na gnieüdzie
wyjúciowym. Parametry tak wybranego
sygna³u moøna regulowaÊ w†opisany
wczeúniej sposÛb.
Interesuj¹c¹ i†uøyteczn¹ funkcj¹ jest

moøliwoúÊ samodzielnego zaprojektowa-
nia kszta³tu sygna³u. Jest to moøliwe
po wybraniu opcji ìToolsî i†ìWave
Editorî. Wyúwietlone zostaje wtedy po-
le edycyjne do wpisywania parametrÛw
projektowanego sygna³u, a†po naciúniÍ-
ciu klawisza ìPreviewî moøna obejrzeÊ
jego kszta³t. Projektuj¹c kszta³t w³asne-
go przebiegu, najlepiej na pocz¹tku po-

Rys. 2.

Rys. 3.
dejrzeÊ pliki juø utworzonych przez
producenta przebiegÛw. S³uøy do tego
klawisz ìOpenî, pozwalaj¹cy wczytaÊ
do edytora plik wybranego przebiegu
z†katalogu g³Ûwnego programu.
Generator w†po³¹czeniu z†oscylosko-

pem firmy Velleman moøna wykorzys-
taÊ takøe do sprawdzania charakterys-
tyk przejúciowych torÛw sygna³owych,
do czego s³uøy generator wykresÛw
ìBode plotterî (rys. 3). W†ten sposÛb

nasze laboratorium wzbogaca siÍ
o†niezbyt kosztowny zestaw wobulos-
kopowy o†parametrach umoøliwiaj¹-
cych testowanie sprzÍtu audio.
Ryszard Szymaniak, AVT
ryszard.szymaniak@ep.com.pl

Zestaw prezentowany w†artykule
jest dostÍpny w†ofercie handlowej
firmy AVT, tel. (0-22) 864-64-82,
www.sklep.avt.com.pl.


