
S  P  R  Z  Ę  T

Elektronika Praktyczna 4/9934

Ultraprecyzyjny
generator sygnału wzorcowego

Najm³odsze ìdzieckoî MJM - generator
sygna³Ûw o czÍstotliwoúci wzorcowej - nosi
oznaczenie MGW10. Urz¹dzenie sk³ada siÍ
z†dwÛch modu³Ûw: aktywnej anteny i†gene-
ratora zintegrowanego z†miernikiem czÍstot-
liwoúci. Antena jest niezbÍdnym elementem
zestawu, poniewaø sygna³ wyjúciowy po-
wstaje w†wyniku syntezy czÍstotliwoúci,
w†ktÛrej rolÍ sygna³u odniesienia spe³nia
noúna pierwszego programu Polskiego Radia
(225kHz)!
Jak wiadomo, jest to jeden z†najstabilniej-

szych, powszechnie dostÍpnych wzorcÛw
czÍstotliwoúci, a†dodatkow¹ zalet¹ jest moø-
liwoúÊ bezp³atnego korzystania z†niego i†bar-
dzo duøy zasiÍg.
Niestety, ten darmowy sygna³ nie jest

pozbawiony wad. Po pierwsze, aby go wy-
korzystaÊ jako wzorzec naleøy usun¹Ê wol-
nozmienn¹ modulacjÍ amplitudy noúnej, bÍ-
d¹cej efektem pracy kompresora.
Po drugie, aby selektywnie odebraÊ sygna³

o†tak niskiej czÍstotliwoúci, trzeba stosowaÊ
anteny ferrytowe, ktÛrych charakterystyki
czu³oúci s¹ bardzo kierunkowe.
Po trzecie, sygna³ ten jest ³atwo zak³ÛciÊ,

co moøe spowodowaÊ zrywanie synchroni-
zacji pÍtli syntezera.
Wymienione wady s¹ stosunkowo ma³o

istotne z†punktu widzenia klienta decydu-
j¹cego siÍ na zakup syntezera MGW10. Wy-
nika to z†faktu, øe konstruktorom firmy MJM
uda³o siÍ pokonaÊ podstawowe trudnoúci
techniczne. Zak³Ûcenia trwaj¹ zazwyczaj na
tyle krÛtko, øe nie utrudniaj¹ pracy, a†b³Í-
dom prowadzonych pomiarÛw zapobiega
akustyczna i†optyczna sygnalizacja braku
synchronizacji.
CzÍstotliwoúÊ na wyjúciu generatora

MGW10 moøna wybraÊ w†bardzo szerokim
zakresie: 0,2Hz..10MHz. Za pomoc¹ prze-
³¹cznika obrotowego dokonuje siÍ selekcji
jednej z†dziewiÍciu czÍstotliwoúci podstawo-
wych, ktÛre moøna dodatkowo podzieliÊ

przez 2†lub 5. Wybrany wspÛ³czynnik po-
dzia³u jest sygnalizowany úwieceniem siÍ
jednej z†dwÛch diod LED. W†sumie s¹ do-
stÍpne sygna³y aø o 27 rÛønych czÍstotli-
woúciach wyjúciowych. Niezaleønie od za-
stosowanego stopnia podzia³u czÍstotliwoúci
wyjúciowej wype³nienie przebiegu wyjúcio-
wego wynosi 50%.
Jak wspomniano na pocz¹tku, generator

jest zintegrowany z†miernikiem czÍstotli-
woúci. Jest to jeden ze standardowych,
w†pe³ni automatycznych modu³Ûw pomia-
rowych produkowanych przez MJM. Wy-
nik pomiaru wyúwietlany jest na 6-cyfro-
wym wyúwietlaczu LED, a†zakres pomia-
rowy (kHz/MHz) wskazuje jedna z†dwÛch
diod LED. Wzorcem czÍstotliwoúci dla mo-
du³u pomiarowego jest sygna³ wyjúciowy
z†uk³adu syntezy, dziÍki czemu wyniki
pomiaru s¹ w†pe³ni wiarygodne. Miernik
moøe mierzyÊ czÍstotliwoúÊ sygna³u wy-
júciowego generatora lub czÍstotliwoúÊ ze-
wnÍtrznego sygna³u, podawanego na z³¹cze
BNC. WybÛr wejúcia moøliwy jest dziÍki
zastosowaniu mikroprze³¹cznika. Aktywne
wejúcie wskazywane jest przez úwiec¹c¹ siÍ
diodÍ LED. W†tylnej czÍúci obudowy zna-
jduje siÍ gniazdo cinch, s³uø¹ce do do³¹-
czenia aktywnej anteny oraz z³¹cze zasi-
lania.
Egzemplarz testowany w†redakcji pocho-

dzi³ z†serii przedprodukcyjnej, w†zwi¹zku
z†czym nie mieliúmy dostÍpu do pe³nej
specyfikacji opisuj¹cej faktyczn¹ stabilnoúÊ
i†dok³adnoúÊ wzorca MGW10. Bior¹c pod
uwagÍ dok³adnoúÊ i†stabilnoúÊ czÍstotliwoúci
referencyjnej oraz sposÛb obrabiania sygna-
³u w†syntezerze moøna spodziewaÊ siÍ dos-
kona³ych rezultatÛw.
Andrzej Gawryluk

Urz¹dzenie przedstawione w†artykule
udostÍpni³a redakcji firma MJM (tel. (0-22)
834-00-24).

Warszawska firma MJM jest
znanym w†Polsce producentem

uniwersalnych, modu³owych
miernikÛw czÍstotliwoúci oraz

szeregu modu³Ûw do odbiornikÛw
telewizyjnych i†radiowych.

Jednym z†najnowszych
opracowaÒ tej firmy jest generator

sygna³Ûw o czÍstotliwoúci
referencyjnej.


