
Elektronika Praktyczna 8/200122

M  I  N  I  P  R  O  J  E  K  T  Y

Znana metoda syntezy fali
sinusoidalnej, sterowanej syg-
na³em o czÍstotliwoúci wej-
úciowej, polega na zastosowa-
niu dla fali prostok¹tnej filtru
dolnoprzepustowego. OprÛcz
sk³adowej podstawowej zawie-
ra ona bowiem nieparzyste
harmoniczne, po odfiltrowaniu
ktÛrych otrzymuje siÍ czyst¹
sinusoidÍ o†zadanej czÍstotli-
woúci. Niestety, czÍstotliwoúÊ
odciÍcia filtru ogranicza uøy-
teczny zakres czÍstotliwoúci.

W uk³adzie o schemacie
przedstawionym na rys. 1,
przez uøycie wiÍkszej liczby
poziomÛw niø tylko wysokie-
go i†niskiego, moøna obejúÊ
siÍ bez filtru dolnoprzepusto-
wego. W†generatorze zastoso-
wano 16 nastÍpuj¹cych po so-

bie poziomÛw napiÍciowych
w†ci¹gu 32 prÛbek. Wyjúcia
Q0 do Q3 licznika IC1 steruj¹
poziomami tego napiÍcia. Q4
odwraca polaryzacjÍ sygna³u
wyjúciowego w†drugiej po³o-
wie okresu. Nie usuwa to ca³-
kowicie harmonicznych nie-
parzystych, s¹ one jednak sil-
nie t³umione.

Rezystory R1..R4 dostar-
czaj¹ do wzmacniacza opera-
cyjnego 16 poziomÛw napiÍ-
cia. Rezystory R5 i†R6 utrzy-
muj¹ wejúcie nieodwracaj¹ce
wzmacniacza na po³owie na-
piÍcia zasilaj¹cego. Zatem
wzmacniacz pracuje jako od-
wracaj¹cy z†rezystorem R7
w†pÍtli sprzÍøenia zwrotne-
go. W†celu uzyskania opty-
malnej symetrii godne pole-

cenia jest uøycie potencjo-
metru symetryzuj¹cego.

Po takiej symetryzacji po-
miary wykaza³y mniej niø 10%
zawartoúci harmonicznych
i†szumÛw (THD + N) w†paú-
mie 22kHz i†mniej niø 13%
w†paúmie 500kHz, przy czÍs-
totliwoúci wejúciowej 32kHz,
a†zatem wyjúciowej 1kHz.
Przebieg zmierzonego sygna³u
wyjúciowego pokazano na rys.
2. Kszta³t sygna³u wyjúciowe-
go (w tym przypadku sinusoi-
da) jest wyznaczony wzajem-
nymi stosunkami rezystancji
R1..R4. Pozostawia to szerokie
pole do eksperymentowania.
CzÍstotliwoúÊ wejúciowa musi
byÊ zawsze 32-krotnie wyøsza
od wymaganej czÍstotliwoúci
wyjúciowej.

Szerokopasmowy generator przebiegu sinusoidalnego
Przedstawiony uk³ad
s³uøy jako cyfrowe

szerokopasmowe ürÛd³o
przebiegÛw

sinusoidalnych. Jego
g³Ûwn¹ zalet¹ jest
sposÛb ich syntezy
w†32 krokach, nie
wymagaj¹cy filtru

dolnoprzepustowego do
eliminacji nieparzystych

harmonicznych.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 150kΩ
R2: 68kΩ
R3: 27kΩ
R4, R5, R6: 10kΩ
R7: 2,2kΩ
Kondensatory
C1, C2, C3: 100nF
C4: dobrać w zależności od
częstotliwości wyjściowej
(nie mniej niż 1µF)
Półprzewodniki
IC1: 4040B
IC2: 4030
IC3: LM358

Artyku³ publikujemy na
podstawie umowy z wydawc¹
miesiÍcznika "Elektor Elec-
tronics". Rys. 2.

Na wyjúciu wzmacniacza
operacyjnego IC3.A wystÍpu-
je napiÍcie o wartoúci rÛwnej
po³owie napiÍcia zasilania.
Jeúli moøe to sprawiaÊ jakieú
k³opoty w†uk³adzie sterowa-
nym, naleøy uøyÊ kondensa-
tora sprzÍgaj¹cego C4. Im niø-
sza czÍstotliwoúÊ generatora
i†niøsza impedancja obci¹øe-
nia, tym pojemnoúÊ tego kon-
densatora musi byÊ wyøsza.

Uk³ad moøe byÊ zasilany
napiÍciem od 5V do 15V - od
wartoúci tego napiÍcia zaleøy
amplituda sygna³u zegarowe-
go steruj¹cego licznik IC1. Am-
plitudÍ sygna³u wyjúciowego,
niezaleønie od jego kszta³tu,
ustala siÍ rezystorem R7. Po-
bÛr pr¹du wynosi oko³o 3mA.
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