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PostÍp technologiczny umoøliwi³ kon-
struowanie tak uniwersalnych (a przy
tym moøliwych do wykorzystania) - jak
prezentowany w†artykule - przyrz¹dÛw
laboratoryjnych. FunkcjÍ standardowe-
go generatora funkcyjnego spe³nia
HM8130 tylko przy okazji, co wynika
z†faktu, øe jego moøliwoúci s¹ bardzo
duøe.
Najwaøniejsz¹ z†nich jest moøliwoúÊ

projektowania przez uøytkownika w³as-
nych przebiegÛw, ktÛre HM8130 odtwa-
rza z†wbudowanej pamiÍci nieulotnej
o†pojemnoúci 1024 10-bitowych prÛbek.
Kszta³t przebiegu uøytkownik moøe opi-
saÊ przy pomocy opcjonalnej, zewnÍtr-
znej klawiatury lub poprzez interfejs IE-
E488. Moøliwe jest takøe przechwycenie
i†zapamiÍtanie przebiegu zmierzonego os-
cyloskopem z†pamiÍci¹ pÛ³przewodniko-
w¹ firmy Hameg.
Kolejn¹ interesuj¹c¹ funkcj¹ przyrz¹du

jest generacja przebiegÛw wobulowanych,
przy czym moøliwe jest niezaleøne usta-
lanie gÛrnej i†dolnej czÍstotliwoúci oraz
przedzia³u wobulacji. Tak wiÍc testowa-
nie torÛw audio i†pochodnych w†szero-
kim zakresie czÍstotliwoúci nie przedsta-
wia dla uøytkownika HM8130 øadnej
trudnoúci.
W†niektÛrych aplikacjach przydatne bÍ-

d¹ przebiegi wyzwalane przez system po-
miarowy, co jest moøliwe dziÍki wbudo-
wanemu w†generator wejúciu wyzwalaj¹-
cemu. DziÍki tej funkcji moøliwe jest np.
regularne odtwarzanie sinusoidalnego
przebiegu gasn¹cego, ktÛry jest czÍsto
stosowany do testowania filtrÛw lub ob-
wodÛw rezonansowych. Wejúcie wyzwa-
lania moøe spe³niaÊ alternatywnie rolÍ

wejúcia bramkuj¹cego sygna³ wyjúciowy,
a†dodatkowe wejúcie moduluj¹ce daje
uøytkownikowi moøliwoúÊ samodzielne-
go stworzenia sygna³u z†modulowan¹ am-
plitud¹.
Pomimo rozbudowanych moøliwoúci

obs³uga generatora jest bardzo prosta, a†to
dziÍki zastosowaniu mikroprocesorowe-
go sterowania i†wykorzystaniu jako ele-
mentu steruj¹cego cyfrowej ìga³kiî, ktÛ-
rej funkcja jest kontekstowo zaleøna od
wybranego trybu pracy. PrzyjÍte nastawy
oraz podstawowe parametry przebiegu
wyjúciowego s¹ sygnalizowane przy po-
mocy diod LED i†wyúwietlaczy 7-segmen-
towych. Alternatyw¹ rÍcznego sterowa-
nia prac¹ przyrz¹du jest programowanie
go poprzez interfejs IEE488 lub RS232.
S¹ one dostÍpne w†postaci opcjonalnych,
zewnÍtrznych modu³Ûw.
Wszystkie sygna³y wyjúciowe s¹ two-

rzone na drodze elektronicznej DDS. O†ile
zbudowanie w†ten sposÛb przebiegÛw si-
nusoidalnego i†prostok¹tnego jest stosun-
kowo proste, to pozosta³e mog¹ ulegaÊ
silnym zniekszta³ceniom wraz ze wzros-
tem czÍstotliwoúci (przy sta³ej czÍstotli-
woúci prÛbkowania). Z†tego powodu mak-
symalne czÍstotliwoúci przebiegÛw o†rÛø-
nych kszta³tach doúÊ znacznie siÍ rÛøni¹,
co zaznaczono w†tabeli z†parametrami
przyrz¹du. Jest to jedyna wada genera-
tora HM8130, jak¹ uda³o siÍ nam zauwa-
øyÊ podczas kilkutygodniowej eksploata-
cji przyrz¹du w†laboratorium.
Tomasz Grzywacz

Prezentowany w†artykule przyrz¹d
udostÍpni³a redakcji firma NDN, tel. (0-
22) 641-61-96.

Programowany generator funkcyjny
HM8130

PojÍcie ìgenerator funkcyjnyî
kojarzy siÍ zazwyczaj

z†urz¹dzeniem generuj¹cym kilka
podstawowych przebiegÛw

o†modyfikowanej amplitudzie,
czÍstotliwoúci i†sk³adowej sta³ej.
Po uwaønym przeczytaniu tego

artyku³u, z†pewnoúci¹
stwierdzicie, øe jest to juø

przesz³oúÊ.

Podstawowe parametry generatora HM8130:
✓ zakres częstotliwości sygnału sinusoidalnego:

10mHz..10MHz,
✓ amplituda sygnału sinusoidalnego: 0..20Vpp,
✓ harmoniczne podczas generacji sygnału

sinusoidalnego:
0,5% (dla częstotliwości poniżej 500kHz),
<3% (częstotliwość wyjściowa w przedziale

3..10MHz),
✓ zakres częstotliwości sygnału prostokątnego:

10mHz..10MHz,
✓ amplituda sygnału prostokątnego:0..20Vpp,
✓ czas narastania/opadania zbocza: <10ns,
✓ wypełnienie: 50%,
✓ zakres częstotliwości sygnału impulsowego:

10mHz..5MHz,
✓ amplituda sygnału impulsowego:

0..10V lub 0..−10V,
✓ czas narastania/opadania zbocza: <10ns,
✓ szerokość impulsu: 100ns..80s,
✓ zakres częstotliwości sygnału piłokształtnego:

10mHz..10kHz,
✓ amplituda sygnału piłokształtnego: 0..20Vpp,
✓ zakres częstotliwości sygnału trójkątnego:

10mHz..100kHz,
✓ amplituda sygnału trójkątnego: 0..20Vpp,
✓ zakres częstotliwości sygnału programowanego:

10mHz..100kHz,
✓ amplituda sygnału programowanego: 0..20Vpp,
✓ częstotliwość próbkowania: 10MHz,
✓ rozdzielczość programowania przebiegu: 10x10

bitów,
✓ zakres regulacji składowej stałej wszystkich

przebiegów: −7,5..+7,5V,
✓ głębokość modulacji AM: 0..100%,
✓ pasmo modulacji AM: 0..20kHz,
✓ maksymalna częstotliwość wyzwalania: <500kHz,
✓ opóźnienie reakcji na sygnał bramkujący: <150ns,
✓ czas przemiatania wobulatora: 20ms..100s,

Uwaga! Parametry napięciowe podano na
nieobciążonym wyjściu!


