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Programowany generator
przebiegów firmy Tektronix

SprzÍt
Przyrz¹d AFG310 jest jednokana³o-

wym generatorem przebiegÛw funkcyj-
nych z†moøliwoúci¹ generowania prze-
biegÛw predefiniowanych przez uøyt-
kownika. Pojedynczy przebieg moøe siÍ
sk³adaÊ z†10..16384 krokÛw, kaødy
o†rozdzielczoúci 12 bitÛw. W†wewnÍt-
rznej pamiÍci generatora moøna zapisaÊ
do 4†rÛønych przebiegÛw. Standardowo,
w†pamiÍci generatora zapisane s¹ typo-
we przebiegi funkcyjne, tzn. sinusoidal-
ny, prostok¹tny, trÛjk¹tny (pi³okszta³t-
ny). Podczas pomiarÛw moøna takøe
wykorzystaÊ wbudowany generator szu-
mu oraz precyzyjne ürÛd³o napiÍcia sta-
³ego. Moøliwe jest takøe definiowanie
dowolnych impulsÛw oraz ich paczek
(praca w†trybie burst). Maksymalna
czÍstotliwoúÊ generowanych przebiegÛw
sinusoidalnych oraz prostok¹tnych wy-
nosi 16MHz, pozosta³ych przebiegÛw
typowych 100kHz, a†przebiegÛw prede-

finiowanych 1,6MHz.
Pozosta³e moøliwoúci definiowania

parametrÛw przebiegu s¹ bardzo typo-
we: moøna samodzielnie dobieraÊ jego
wype³nienie, amplitudÍ, sk³adow¹ sta³¹
i†fazÍ. W†zaleønoúci od wymagaÒ apli-
kacji pomiarowej, przyrz¹d moøna wy-
korzystaÊ jako standardowy generator
przebiegu, generator wyzwalany sygna-
³em zewnÍtrznym (ze specjalnego we-
júcia lub poprzez interfejs GPIB) oraz
jako wyzwalany generator zadanej licz-
by impulsÛw (lub kolejnych prÛbek).
Przebieg wyjúciowy moøna poddaÊ

modulacji AM, FM, FSK lub Sweep
(liniowa lub logarytmiczna). DziÍki krÛt-
kiemu czasowi narastania i†opadania
zboczy przebiegu prostok¹tnego, szyb-
koúÊ i†g³ÍbokoúÊ modulacji moøe byÊ
stosunkowo duøa.
Panel uøytkownika jest przejrzysty

i†prosty w†obs³udze. Modyfikacje na-
staw umoøliwia gumowa klawiatura,
ktÛrej klawisze s¹ rozmieszczone w†spo-
sÛb przemyúlany, lecz nie w†100% wy-
godny. Wartoúci parametrÛw wraz z†opi-
sami wyúwietlane s¹ na 2-liniowym, 40-
znakowym wyúwietlaczu alfanumerycz-
nym. Wbudowany podúwietlacz LED
u³atwia korzystanie z†przyrz¹du
w†ciemnych pomieszczeniach. Drobnym
utrudnieniem w†pos³ugiwaniu siÍ przy-
rz¹dem jest s³abo widoczny, bez dodat-
kowego oúwietlenia zewnÍtrznego opis
(znajduj¹cy siÍ na przednim panelu obu-
dowy) komunikatÛw wyúwietlanych na
wyúwietlaczu, co zmusza uøytkownika
do samodzielnej interpretacji wskazaÒ.

Oprogramowanie
Standardowym wyposaøeniem genera-

tora AFG310 jest program WaveWriter,
ktÛry umoøliwia ³atwe projektowanie
przebiegu wyjúciowego (przyk³ad na rys.
1), zapisywanie go do pamiÍci przyrz¹du,

Prezentowany w†artykule
przyrz¹d jest owocem wspÛ³pracy
Tektronix'a z†firm¹ Sony. Jest to

wyøszej klasy programowany
generator przebiegÛw funkcyjnych,
o†parametrach kwalifikuj¹cych go

zarÛwno do zastosowaÒ
w†laboratoriach pomiarowych, jak

i pracach serwisowych.

Rys. 1.



S  P  R  Z  Ę  T

Elektronika Praktyczna 10/9938

a†takøe drukowanie na dowolnym
urz¹dzeniu zdefiniowanym w†sys-
temie Windows. WaveWriter jest
uniwersalnym programem, wspÛ³-
pracuj¹cym poprzez interfejs GPIB
lub RS232 z†wiÍkszoúci¹ przyrz¹-
dÛw firmy Tektronix (rys. 2).
Przebieg dla generatora moøna za-

projektowaÊ czterema sposobami:
- opisanie go (prawie) dowoln¹ for-

mu³¹ matematyczn¹ (rys. 3), co znako-
micie u³atwia tworzenie przebiegÛw
okresowych oraz gasn¹cych,
- ìúci¹gniÍcieî przebiegu z†dowolne-

go oscyloskopu wspÛ³pracuj¹cego z†pro-
gramem WaveWriter,
- zdefiniowanie parametrÛw typo-

wego przebiegu funkcyjne-
go (rys. 4),
- rÍczne narysowanie je-

go kszta³tu (rys. 1) lub (tak-
øe rÍczne) modyfikowanie
przebiegÛw uzyskanych
w†jeden z†wczeúniej wy-
mienionych sposobÛw.

Tak wiÍc, dziÍki WaveWriter'owi uøyt-
kownik nie musi ømudnie definiowaÊ
amplitudy kolejnych prÛbek przebiegu
- moøe ich byÊ aø 1024!

Podsumowanie
Prezentowany w†artykule przyrz¹d,

pomimo pewnych ograniczeÒ, jest dos-
kona³¹ alternatyw¹ dla standardowych

generatorÛw funkcyjnych, zastÍpuj¹c
przy okazji szereg pomocniczych przy-
rz¹dÛw, czÍsto niezbÍdnych podczas
testowania lub uruchamiania urz¹-
dzeÒ. Do³¹czone do generatora oprog-
ramowanie spe³nia doskonale wszys-
tkie przypisane mu funkcje, zwiÍksza-
j¹c komfort pos³ugiwania siÍ przyrz¹-

dami pomiarowymi.
Andrzej Gawryluk, AVT
Prezentowany w†artykule przy-

rz¹d udostÍpni³a redakcji firma
TesPol (tel. (0-71) 336-75-20).
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