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Tym razem siÍgnÍliúmy po przyrz¹d z†gÛr-
nej ìpÛ³kiî, ktÛry wchodzi w†sk³ad rodziny
HM8100 firmy Hameg. Programowany syn-
tezer w.cz. HM8134 umoøliwia samodzielne
komponowanie przez uøytkownika przebie-
gu sinusoidalnego o†czÍstotl iwoúci
1Hz..1,024GHz, modulowanego amplitudo-
wo, czÍstotliwoúciowo, fazowo, a†takøe syg-
na³u z†kluczowan¹ noún¹. DziÍki bardzo du-
øej rozdzielczoúci zadawania czÍstotliwoúci
(0,1Hz) moøliwe jest ustalenie praktycznie
dowolnej, ø¹danej czÍstotliwoúci sygna³u,
w†ca³ym uøytecznym zakresie radiowym.
Nowoczesne konstrukcja przyrz¹du i†je-

go cyfrowe programowanie zapewniaj¹ wy-
soki komfort i†³atwoúÊ obs³ugi. Wszystkie
parametry sygna³u wyúwietlane s¹ na al-
fanumerycznym wskaüniku LCD (2 wier-
sze po 20 znakÛw) z†podúwietleniem LED.
Ustawianie parametrÛw przebiegu i†kon-
figurowanie generatora umoøliwiaj¹: kla-
wiatura numeryczna z†dodatkowymi przy-
ciskami funkcyjnymi oraz cyfrowy enko-
der, ktÛry pozwala obs³ugiwaÊ przyrz¹d
w†sposÛb prawie ìanalogowyî.
Sygna³ moduluj¹cy moøna pobieraÊ z†we-

wnÍtrznego programowanego generatora
(10Hz..100kHz dla FM i†PM, 10Hz..30kHz
dla AM), lub ze ürÛd³a zewnÍtrznego o†czÍs-
totliwoúci mieszcz¹cej siÍ w†przedziale
0..100kHz. Dewiacja modulacji FM moøe
wynieúÊ do +/-400kHz, modulacji PM do
Π rad (przy czÍstotliwoúci wyjúciowej po-
niøej 16MHz), a†nawet 10rad (przy czÍs-
totliwoúci wyjúciowej powyøej 16MHz).
G³ÍbokoúÊ modulacji AM moøe byÊ nawet
do 100%. Zakres regulacji poziomu syg-
na³u w.cz. na wyjúciu syntezera wynosi -
127..+13dBm. Wejúcie bramkuj¹ce sygna³

wyjúciowy przystosowane jest do sterowa-
nia sygna³em cyfrowym o†poziomach TTL.
Syntezer HM8134 wykonano na bazie

cyfrowego syntezera przebiegÛw sinusoi-
dalnych DDS, ktÛrego jedn¹ z†waøniejszych
cech jest duøa szybkoúÊ ustalania siÍ prze-
biegu wyj-úciowego. Wed³ug danych pro-
ducenta zmiana parametru przebiegu w†pe³-
ni ustala siÍ na wyjúciu po zaledwie 10ms.
W†zastosowaniach laboratoryjnych ogrom-
ne znaczenie ma takøe spektralna czystoúÊ
przebiegu wyjúciowego.
Podobnie jak i†inne przyrz¹dy firmy Ha-

meg syntezer HM8134 ma wbudowany in-
terfejs RS232 lub IEEE488, za pomoc¹
ktÛrego moøna go ìwpi¹Êî w†dowolny sys-
tem pomiarowy. W†przypadku czÍstego ko-
rzystania z†sygna³Ûw o†takich samych pa-
rametrach moøna wykorzystaÊ wbudowa-
n¹ w†urz¹dzenie 10-pozycyjn¹ pamiÍÊ na-
staw. Moøna j¹ programowaÊ i†wywo³y-
waÊ wczeúniej zapisane nastawy poprzez
RS232 lub z†poziomu klawiatury.
Reasumuj¹c mogÍ stwierdziÊ, øe HM8134

doskonale spisa³ siÍ w†naszym laborato-
rium (prÛby trwa³y ponad 3†tygodnie!). Je-
dyn¹ wychwycon¹ przeze mnie wad¹ syn-
tezera by³ niezbyt pewnie dzia³aj¹cy en-
koder, ktÛry w†doúÊ zaskakuj¹cy sposÛb
reagowa³ na dzia³ania operatora - zdarza³o
siÍ, øe krÍcenie pokrÍt³em w†kierunku
ìzwiÍkszî powodowa³o zmniejszanie war-
toúci parametru i odwrotnie... Chyba z†tego
powodu twÛrcy przyrz¹du przewidzieli
w†menu moøliwoúÊ wy³¹czenia enkodera.
Andrzej Gawryluk, AVT

Przyrz¹d udostÍpni³a redakcji firma
NDN (tel. (0-22) 641-61-95).

Syntezer sygnałów o częstotliwoś−
ciach radiowych firmy

Rzadko - niestety -
prezentujemy w†EP tak atrakcyjne

przyrz¹dy dla elektronikÛw
ìuprawiaj¹cychî wysokie

czÍstotliwoúci. Cyfrowy syntezer
HM8134 firmy Hameg jest na

wskroú nowoczesnym,
programowanym generatorem
sygna³Ûw w.cz., doskonale
nadaje¹cym siÍ do pracy

w†laboratorium i†w†serwisie
elektronicznym.


