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W†bardzo bogatej ofercie elektronicznej
aparatury pomiarowej produkcji firmy Hew-
lett-Packard znajduj¹ siÍ takøe generatory fun-
kcyjne. Generator HP33120A moøna by³oby
okreúliÊ mianem najprostszego z†nich, gdyby
tylko przymiotnik ìnajprostszyî by³ tu na
w³aúciwym miejscu, bowiem moøliwoúci tego
generatora s¹ naprawdÍ imponuj¹ce. Potrafi
on generowaÊ 10 sygna³Ûw standardowych,
w†tym przebieg sinusoidalny, prostok¹tny,
trÛjk¹tny, opadaj¹cy i†narastaj¹cy przebieg pi-
³okszta³tny, sin(x)/x, opadaj¹cy i†narastaj¹cy
przebieg wyk³adniczy, szum gaussowski
w†pasmie do 10MHz oraz przebieg... elektro-
kardiogramu. Jako sygna³ jedenasty firma po-
daje napiÍcie sta³e. Generator oferuje takøe
cztery rodzaje modulacji - AM, FM, FSK
i†îburstî (generacja ìpaczekî sygna³u - albo
kluczowanie amplitudy), a†takøe przemiata-
nie czÍstotliwoúci.
Sygna³ generowany jest cyfrowo - jest to

tzw. DDS (ang. Direct Digital Synthesis -
bezpoúrednia synteza cyfrowa), zbliøona do
odtwarzania düwiÍku z†p³yty CD - strumieÒ
danych cyfrowych poddawany jest konwersji
C/A, nastÍpnie filtracji i†ewentualnie t³umie-
niu (regulacji poziomu).
W†generatorze HP33120A sygna³ znajduje

siÍ w†pamiÍci, przy czym zapamiÍtany cykl
moøe zawieraÊ od 8†do 16000 prÛbek, nato-
miast rozdzielczoúÊ amplitudowa wynosi 12
bitÛw (4096 wartoúci). SzybkoúÊ wyprowa-
dzania prÛbek (prÛbkowania) wynosi 40MHz.
Generator wyposaøony jest takøe w†sta³¹ pa-
miÍÊ umoøliwiaj¹c¹ przechowywanie czterech
dowolnych, wprowadzonych z†zewn¹trz prze-

biegÛw (nosz¹ one nazwÍ Arbitrary Wave-
forms - sygna³y dowolne, w†skrÛcie Arb).
Ze wzglÍdu na zastosowanie cyfrowej ge-

neracji sygna³u wystÍpuj¹ tu efekty niespo-
tykane w†generatorach analogowych, np. zja-
wisko nak³adania siÍ widma sygna³u. St¹d
potrzeba zastosowania filtru dolnoprzepusto-
wego na wyjúciu przetwornika C/A. W†przy-
padku sygna³Ûw sinusoidalnych jest to filtr
eliptyczny 9. rzÍdu o†czÍstotliwoúci granicz-
nej 17MHz (t³umienie ponad 60dB powyøej
19MHz), a†w†przypadku pozosta³ych sygna-
³Ûw - filtr Bessela 7. rzÍdu, o†czÍstotliwoúci
9MHz, zapewniaj¹cy lepsz¹ charakterystykÍ
fazow¹ i†mniejsze zniekszta³cenia sygna³u.
Przy cyfrowej generacji obecny jest takøe
szum wynikaj¹cy z†ograniczonej liczby po-
ziomÛw kwantyzacji, o†poziomie -74dB w†sto-
sunku do amplitudy generowanego sygna³u.
Wszelkich regulacji, zmian parametrÛw

i†konfiguracji dokonuje siÍ za pomoc¹ klawi-
szy i†pokrÍt³a umieszczonych na p³ycie czo-
³owej przyrz¹du. Znajduje siÍ na niej takøe
wyúwietlacz, na ktÛry wyprowadzane s¹ ko-
munikaty oraz wartoúci dotycz¹ce generowa-
nego przebiegu. Podstawowe funkcje dostÍp-
ne s¹ bezpoúrednio przez klawisze, natomiast
bardziej zaawansowane opcje przez zestaw
6†zagnieødøonych menu. Na p³ycie czo³owej
znajduj¹ siÍ wyjúcie sygna³u generowanego
oraz sygna³u synchronizacji. Generator wy-
posaøony jest w†zewnÍtrzne wejúcie sygna³u
moduluj¹cego AM oraz wejúcie zewnÍtrznego
wyzwalania, wykorzystywane przy kluczowa-
niu fazy (FSK) oraz przemiataniu czÍstotli-
woúci, ktÛre znajduj¹ siÍ na p³ycie tylnej

przyrz¹du.
Generator HP33120A wyposaøo-

ny jest w†konfigurowalne interfej-
sy RS232 oraz HP-
GPIB, umoøliwiaj¹ce
wspÛ³pracÍ z†kom-
puterem PC. Dzia³a-
j¹ce w†úrodowisku
Windows oprogra-
mowanie HP34811A
BenchLink umoøli-
wia wytworzenie
i†za³adowanie do pa-
miÍc i gene ra to r a
przebiegu o†prak-
tycznie dowolnym

kszta³cie. Moøli-
we jest tak-
øe napisa-
nie - np.
w † j Í z y k u
C†- w³as-
nego op-

rogramowania
do generacji prze-

biegÛw, zapewniaj¹cego
oczywiúcie obs³ugÍ jednego
z†podanych interfejsÛw. Nie

Najważniejsze dane techniczne
generatora HP 33120A
✓ pasmo generowanych sygnałów 100µHz..15MHz (niektóre

przebiegi standardowe mają pasmo ograniczone do 100kHz);
✓ poziom zniekształceń nieliniowych sygnału sinusoidalnego

w pasmie do 20kHz − <0,04%;
✓ poziom napięcia wyjściowego 50mV..10V (amplituda między−

szczytowa, obciążenie 50Ω);
✓ dokładność nastawy amplitudy sygnału wyjściowego ±1%;
✓ krok nastawy częstotliwości 10mHz (10 pozycji);
✓ stabilność częstotliwości 20ppm/rok;
✓ modulacja AM:

❑  częstotliwość nośna do 15MHz;
❑  częstotliwość modulująca 10mHz..20kHz;
❑  głębokość modulacji 0..120%;
❑  sygnał modulujący zewnętrzny lub wewnętrzny (może nim być

także sygnał z grupy Arb);
✓ modulacja FM:

❑  częstotliwość nośna 10MHz..20MHz;
❑  maksymalna dewiacja 10mHz..15MHz;
❑  sygnał modulujący wewnętrzny;

✓ modulacja FSK:
❑  częstotliwość nośna 10mHz..15MHz;
❑  maksymalna częstotliwość kluczowania 10mHz..15MHz;
❑  sygnał modulujący wewnętrzny lub zewnętrzny;

✓ modulacja “burst”:
❑  częstotliwość do 5MHz;
❑  maksymalna liczba cykli w paczce od 1 do 50000;
❑  faza początkowa od −360o do +360o;
❑  częstotliwość modulacji od 10mHz do 50kHz;
❑  sygnał wyzwalający wewnętrzny, zewnętrzny lub wyzwalanie

jednokrotne;
✓ przemiatanie częstotliwości:

❑  liniowe lub logarytmiczne, narastające lub opadające;
❑  częstotliwość początkowa/końcowa od 10mHz do 15MHz;
❑  szybkość przemiatania od 1ms..500sek.;
❑  sygnał wyzwalający wewnętrzny, zewnętrzny lub wyzwalanie

jednokrotne.

trzeba podkreúlaÊ, co taka moøliwoúÊ oznacza
dla osÛb paraj¹cych siÍ opracowywaniem
i†testowaniem aparatury - moøliwa jest prze-
cieø dowolna modyfikacja sygna³u, wprowa-
dzenie go do generatora, a†nastÍpnie podanie
na wejúcie badanego uk³adu czy systemu.
Moøna np. w†poø¹dany sposÛb zmodulowaÊ
sygna³, a†nastÍpnie podaÊ go na wejúcie sys-
temu detekuj¹cego okreúlone wydarzenia.
Moøna zmieniaÊ stosunek sygna³u do szumu
i†badaÊ odpowiedü i†parametry uk³adu lub
systemu pomiarowego. Moøna takøe zmodu-
lowaÊ czÍstotliwoúÊ sygna³u elektrokardio-
gramu i†badaÊ parametry detektora arytmii.
Reasumuj¹c, generator HP 33120 jest nie-

zwykle interesuj¹cym, oferuj¹cym bardzo sze-
rokie moøliwoúci i†bardzo przydatnym w†wa-
runkach laboratoryjnych przyrz¹dem.
Krzysztof Kałużyński

Generator udostępniła redakcji EP firma
Malkom Direct.

Przód i tył generatora HP 33120A.


