
S  P  R  Z  Ę  T

Elektronika Praktyczna 12/9938

System GPS zazwyczaj kojarzy siÍ -
i†s³usznie - wy³¹cznie z†precyzyjnym okreú-
laniem po³oøenia, prÍdkoúci, bieø¹cego cza-
su i†daty. Okazuje siÍ jednak, øe odbiorniki
GPS mog¹ byÊ takøe pomocne w†precyzyj-
nym ustalaniu czÍstotliwoúci, co skwapli-
wie wykorzystali konstruktorzy prezento-
wanego urz¹dzenia.
Poprzez odpowiedni¹ obrÛbkÍ sygna³u

GPS, mikroprocesorowy generator sygna³Ûw
o czÍstotliwoúciach wzorcowych HM8125
dostarcza na piÍÊ wyjúÊ BNC sygna³y wzor-
cowe, ktÛre moøna bezpoúrednio wykorzys-
taÊ jako sygna³y referencyjne w†aplikacji
lub jako wzorce w†generatorach wyposaøo-
nych w†pÍtle FLL/PLL, ewentualnie cyfro-
we powielacze czÍstotliwoúci. Przebiegi wy-
júciowe generatora o†czÍstotliwoúciach
1kHz, 2,048MHz i†10MHz s¹ takøe synte-
zowane w†oparciu o†wzorzec 1-sekundowy,
stanowi¹cy bazÍ czasow¹ w†systemie GPS.
Na dodatkowych dwÛch wyjúciach referen-
cyjnych dostÍpne s¹ sygna³y precyzyjnie
wyznaczaj¹ce okres 1†s, przy czym jeden
z†nich odpowiada 1†sekundzie w†DCF77,
natomiast drugi jest buforowanym sygna-
³em 1PPS modu³u odbiorczego GPS.
Panel uøytkownika - jak we wszystkich

dotychczas prezentowanych na ³amach EP
przyrz¹dach firmy Hameg - jest przejrzysty
i†³atwy w†obs³udze. Wszystkie komunikaty
wyúwietlane s¹ na alfanumerycznym wskaü-
niku LCD (2x20 znakÛw) z†podúwietleniem,
a†modyfikacjÍ parametrÛw i†przegl¹danie
menu uøytkownika umoøliwia 7-przycisko-
wa klawiatura. ZarÛwno kontrast wyúwiet-

Odbiorniki GPS s¹ coraz taÒsze,
co pozwala stosowaÊ je

w†aplikacjach coraz bliøszych
codziennemu øyciu. Przyk³adem

tego trendu jest generator
sygna³Ûw o czÍstotliwoúci

wzorcowej HM8125 firmy Hameg.

lacza jak i†jasnoúÊ podúwietlenia moøna
regulowaÊ z†poziomu menu. Brak synchro-
nizacji wewnÍtrznego powielacza z†GPS
oraz modyfikacja istotnych parametrÛw jest
sygnalizowana úwieceniem dwÛch diod
LED.
Generator HM8125 jest standardowo wy-

posaøony w†interfejs RS232 oraz proste op-
rogramowanie (dla DOS), za pomoc¹ ktÛ-
rego moøna monitorowaÊ pracÍ modu³u od-
biorczego. Efektem pracy programu jest plik
tekstowy zawieraj¹cy kolejno odbierane ko-
munikaty NMEA0183.
Nieco mniej waønymi, lecz takøe uøy-

tecznymi funkcjami oferowanymi przez
HM8125 s¹:
- moøliwoúÊ pomiaru czÍstotliwoúci syg-
na³u wzorcowego 10MHz z†czasem bram-
kowania 0,2 lub 2s,

- pomiar aktualnego po³oøenia anteny od-
biornika (d³ugoúÊ i†szerokoúÊ geograficz-
na oraz wysokoúÊ),

- prezentacja aktualnego czasu, z†uwzglÍd-
nieniem lokalnej strefy czasowej oraz cza-
su letniego i†zimowego,

- prezentacja aktualnej daty,
- wyúwietlanie informacji o†widocznych
i†wykorzystywanych przez HM8125 sate-
litach.
W†sk³ad prezentowanego zestawu wcho-

dzi antena GPS przystosowana do pracy na
zewn¹trz, konwerter oraz kable po³¹czenio-
we. Maksymalna dopuszczalna odleg³oúÊ
pomiÍdzy konwerterem i†odbiornikiem wy-
nosi 25 metrÛw (w zestawie kabel ma 15
metrÛw), a†pomiÍdzy anten¹ i†konwerterem
3†metry.
Andrzej Gawryluk, AVT

Prezentowane w†artykule urz¹dzenie
udostÍpni³a redakcji firma NDN, tel. (0-22)
641-61-96.

Podstawowe możliwości generatora HM8125:
✓ wyjścia wzorcowe: 1Hz (DCF77), 1s (1PPS), 1kHz,

2,048MHz, 10MHz,
✓ dokładność częstotliwości wyjściowej: ±1x10−12,
✓ precyzyjny pomiar częstotliwości 10MHz,
✓ dokładność pomiaru: ±3x10−10,
✓ wbudowany interfejs RS232,
✓ możliwość pomiaru położenia na kuli ziemskiej,
✓ określanie aktualnej daty i czasu,
✓ możliwość definiowania lokalnej poprawki czasu,
✓ możliwość definiowania chwili zmiany czasu letni/zi−

mowy.
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