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generowanych czÍstotliwoúci, a†co za
tym idzie, rÛwnieø ich podzia³em na
podzakresy. Wszystkie posiadaj¹ jednoli-
t¹ liniÍ wzornicz¹, s¹ estetycznie wykoÒ-
czone, cechuj¹ siÍ ergonomicznie roz-
mieszczonymi elementami regulacyjnymi
na panelu czo³owym. Najwaøniejsze pa-
rametry elektryczne zebrano w†tab. 1.

Podobne, ale nie takie same
Prezentowane tu generatory odznacza-

j¹ siÍ bardzo podobnymi cechami funk-
cjonalnymi. RÛønice polegaj¹ na przyjÍ-
tych sposobach ustawiania parametrÛw
sygna³u wyjúciowego, co z†pewnoúci¹ ma
odbicie takøe w†rozwi¹zaniach uk³ado-
wych. W†generatorach DF1641B
i†DF1642B wszystkie regulacje, oprÛcz
napiÍcia wyjúciowego, dokonywane s¹
przy uøyciu przyciskÛw. W†modelu
DF1641A s³uø¹ do tego potencjometry.
Czy wygodniej jest krÍciÊ wieloobroto-
wym potencjometrem, czy naciskaÊ kla-
wisz?  Na to pytanie musi sobie odpo-
wiedzieÊ sam uøytkownik. To trochÍ
kwestia przyzwyczajenia, trochÍ wygody.
Aby w†generatorach serii ìBî ustawiÊ

ø¹dan¹ czÍstotliwoúÊ, trzeba przede wszys-
tkim wybraÊ odpowiedni zakres. Zakresy
s¹ zmieniane dekadowo. W†DF1641B czÍs-

totliwoúÊ bazowa wynosi 3Hz, w†DF1642B
natomiast 6Hz. NastÍpnie klikaj¹c lub
przytrzymuj¹c odpowiednie klawisze, do-
prowadza siÍ do uzyskaniu na wyjúciu od-
powiedniej czÍstotliwoúci. CzynnoúÊ tÍ
u³atwia lub wrÍcz umoøliwia obecnoúÊ 5-
cyfrowego wyúwietlacza wspÛ³pracuj¹cego
z†wewnÍtrznym czÍstoúciomierzem. W†ge-
neratorze DF1641A czÍstotliwoúÊ, jak juø
wspomina³em, ustawia siÍ potencjomet-
rem. W†tym przypadku jest to precyzyjny
potencjometr 5-obrotowy.
Do badaÒ z†uøyciem generatorÛw na

ogÛ³ wystarczaj¹ trzy rodzaje przebiegÛw:
sinus, prostok¹t i†trÛjk¹t. Wszystkie oma-
wiane tu modele potrafi¹ je wygenero-
waÊ. Drobna rÛønica polega na sposobie
ich wybierania. W†DF1641B i†DF1642B
s³uøy do tego jeden przycisk. Kolejne je-
go naciúniÍcia powoduj¹ cykliczne prze-
chodzenie pomiÍdzy poszczegÛlnymi
kszta³tami przebiegÛw. W†DF1641A
kaødy z†nich ma przypisany swÛj kla-
wisz. Zauwaøy³em, øe w†tym modelu
prze³¹czenia powoduj¹ nieznaczn¹ zmia-
nÍ czÍstotliwoúci sygna³u wyjúciowego.
W†DF1641B i†DF1642B zmiana wystÍpo-
wa³a tylko w†przypadku w³¹czania pros-
tok¹ta. W†instrukcji, oprÛcz wymienio-
nych wyøej typÛw przebiegÛw jest rÛw-
nieø wymieniony przebieg pi³okszta³tny.
Uzyskuje siÍ go poprzez regulacjÍ symet-
rii przebiegu pi³okszta³tnego. Opcja ta
jest dostÍpna w†kaødym z†prezentowa-
nych modeli. W†DF1641B i†DF1642B s³u-
ø¹ do tego dwa klawisze. Pierwszym
z†nich w³¹cza siÍ moøliwoúÊ regulacji,
drugim zaú skokowo, w†62 krokach wy-
biera siÍ odpowiedni kszta³t. Niestety
nie ma øadnej informacji, w†ktÛrym miej-
scu skali jesteúmy podczas regulacji. Na
nieszczÍúcie postÍpuje ona w†jedn¹ stro-
nÍ. Na wszelki wypadek wiÍc dobrze jest
liczyÊ sobie po cichu liczbÍ naciúniÍÊ,
bo o†ile w†úrodku zakresu moøna zatrzy-
maÊ siÍ w†po³oøeniu ìna okoî odpowia-
daj¹cym potrzebom, to jeúli nie wyhamu-

Generatory stanowi¹

podstawowe wyposaøenie

pracowni elektronicznej. Obok

multimetru, czy oscyloskopu,

prÍdzej czy pÛüniej zachodzi

potrzeba wykorzystania ich

w†pomiarach. To, øe jak

ca³y sprzÍt elektroniczny

podlegaj¹ one postÍpowi

technologicznemu nie oznacza,

øe stare sprawdzone

konstrukcje naleøy odstawiÊ

do lamusa.

ByÊ moøe po takim wstÍpie zostanÍ
üle zrozumiany. åpieszÍ wiÍc wyjaúniÊ,
øe wcale nie uwaøam prezentowanych
w†tym artykule urz¹dzeÒ za sprzÍt prze-
starza³y. Generatory funkcyjne zo-
sta³y†opracowane wprawdzie juø doúÊ
dawno temu, ale konstrukcja jest na tyle
uniwersalna, øe pewnie jeszcze d³ugo
podobne urz¹dzenia bÍd¹ produkowane...
Chociaø w†branøy elektronicznej akurat
trudno jest coú prognozowaÊ.
Pewien mÛj nauczyciel dawa³ kiedyú

øartobliwe wskazÛwki uczniom: ìChcesz
zrobiÊ generator, projektuj wzmacniacz.
Chcesz zrobiÊ wzmacniacz, projektuj ge-
neratorî. ChoÊ by³o to mÛwione w†øar-
tach, to - mogÍ†stwierdziÊ to z†czystym
sumieniem - kaødy elektronik z†podob-
nym problemem kiedyú siÍ spotka³.
Przecieø wszyscy zaczynaliúmy sw¹ ka-
rierÍ od budowy jakiegoú wzmacniacza,
a†sprzÍøenia z†jakimi musieliúmy wal-
czyÊ, spÍdza³y nam sen z†powiek. Po-
dobnie zreszt¹, jak niemoønoúÊ wzbudze-
nia polutowanego w³aúnie generatora.
W†artykule zaprezentujemy rodzinÍ la-

boratoryjnych generatorÛw funkcyjnych
firmy NDN. S¹ to modele DF1641A,
DF1641B i†DF1642B, przy czym DF1641B
i†DF1642B rÛøni¹ siÍ jedynie zakresem
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jemy w†porÍ przy koÒcu, czeka nas po-
nowne przelatywanie wszystkich pozycji.
Przytrzymanie przycisku powoduje
zwiÍkszenie kroku regulacji. Ustawianie
symetrii w†nieznacznym stopniu wp³ywa
na czÍstotliwoúÊ wyjúciow¹. Operacja ta
wykonywana, gdy jest wybrany sygna³
prostok¹tny, powoduje zmianÍ jego
wspÛ³czynnika wype³nienia. Jeúli opcja
ustawiania symetrii jest wy³¹czona, na
wyjúciu uzyskujemy przebieg o†wype³nie-
niu 50%. W†generatorze DF1641A analo-
giczn¹ regulacjÍ przeprowadza siÍ za po-
moc¹ potencjometru. W†tym przypadku
jednak, trudno mÛwiÊ o†jej znikomym
wp³ywie na czÍstotliwoúÊ wyjúciow¹.
Zmienia siÍ ona bardzo, bardzo znacznie.
Generatory rodziny DF164xx posiadaj¹

wyjúcia o†impedancji 50Ω. Standardowo
wszystkie rodzaje przebiegÛw s¹ na nie
podawane bez sk³adowej sta³ej, lecz oczy-
wiúcie istnieje moøliwoúÊ wprowadzenia
offsetu. Poziom sygna³u†jest regulowany
dwustopniowo. W†generatorach DF1641B
i†DF1642B wstÍpnego ustawienia dokonu-
je siÍ tradycyjnie jednym klawiszem w³¹-
czaj¹cym kolejno odpowiednie sekcje t³u-

Prezentowane w artykule urz¹dzenia udostêp-
ni³a redakcji firma NDN, tel. (22) 641-15-47,
www.ndn.com.pl.

Dodatkowe informacje

mika, w†DF1641A kaøda sekcja ma swÛj
w³asny klawisz. Dok³adn¹ regulacjÍ prze-
prowadza siÍ zawsze potencjometrem.
Pewn¹ wygod¹ moøe byÊ 3-cyfrowy
wskaünik bieø¹cej wartoúci miÍdzyszczyto-
wej napiÍcia, zastosowany w†przyrz¹dach
serii ìBî. Trzeba jednak pamiÍtaÊ o†tym,
øe rzeczywiste napiÍcie na obci¹øeniu bÍ-
dzie siÍ zmieniaÊ wraz ze zmian¹ jego im-
pedancji. Dla obci¹øenia 50Ω (dopasowa-
nie), bÍdzie to po³owa wyúwietlanej war-
toúci. W†niektÛrych pomiarach, pomocna
moøe siÍ okazaÊ moøliwoúÊ sterowania
czÍstotliwoúci¹ sygna³u wyjúciowego za
pomoc¹ sygna³u zewnÍtrznego. Do tego ce-
lu s³uøy specjalne wejúcie ìVCFî. W†mo-
delach ìAî znajduje ono siÍ z†przodu,
a†w†modelach ìBî z†ty³u obudowy. W†in-
strukcji jest napisane, øe zakres przestraja-
nia wynosi 1000:1, jednak testy tego nie
potwierdzi³y. W†badanych egzemplarzach
stosunek ten wynosi³ ok. 400:1.
Cech¹ wspÛln¹ ca³ej rodziny opisywa-

nych generatorÛw, jest moøliwoúÊ pomia-
ru czÍstotliwoúci sygna³Ûw zewnÍtrznych,
do³¹czanych poprzez specjalnie do tego
celu przeznaczone wejúcie. DziÍki 20†dB

Tabela 1. Podstawowe parametry generatorów z rodziny DS164xx.
Parametr DF1641A DF1641B DF1642B

Pasmo częstotliwości 0.1Hz... 2MHz 0,1Hz... 3MHz 0.1Hz ̧  6MHz
Liczba podzakresów 7

Generowane przebiegi sinus, prostokąt, trójkąt, piła

Czas narastania przebiegu ≤100ns
(prostokąt)

Zniekształcenia (sinus) ≤1% (10Hz... 100kHz)                    ≤2% (10Hz... 100kHz)

Wyjście synchronizacji TTL/CMOS                      TTL (obciążalność 20 bramek)

Impedancja wyjściowa generatora 50Ω ±10%
Amplituda ≥20Vpp (bez obciążenia)

Tłumik sygnału wyjściowego 20dB, 40dB 20dB, 40dB, 60dB

Składowa stała 0...±10V

Zakres pomiaru częstotliwości 1Hz...10MHz

Impedancja wejściowa 1MΩ/20pF
częstościomierza

Napięcie wejściowe <150V (AC+DC) z tłumikiem
częstościomierza
Tłumik wejściowy częstościomierza 20dB

Zasilanie 220V ±10%, 50Hz ±2Hz, 10VA

Wymiary 280x255x100mm

Waga 3kg 3kg 3kg

t³umikowi moøna doprowadzaÊ do niego
napiÍcia do 150 V†(DC+AC). Pole odczy-
towe w†rodzinie ìBî jest 5-cyfrowe i†za-
wsze wynik jest wyúwietlany z†tak¹ do-
k³adnoúci¹. W†modelu DF1641A wyúwiet-
lacz jest 6-cyfrowy lecz dok³adnoúÊ wska-
zaÒ zaleøy od czÍstotliwoúci. Dla f<100†Hz
wynik jest wskazywany na trzech cyfrach,
nastÍpnie do 1†MHz na czterech i†dalej do
10MHz na piÍciu. Podczas pomiarÛw trze-
ba czuwaÊ, aby wartoúÊ napiÍcia nie by³a
zbyt duøa, gdyø wskazania wtedy staj¹ siÍ
przypadkowe. Najbezpieczniej jest rozpo-
czynaÊ pomiary zawsze od w³¹czonego
t³umika. Zerowy stan wyúwietlacza bÍdzie
oznacza³, øe†sygna³ ma zbyt ma³¹ wartoúÊ
i†trzeba wtedy t³umik wy³¹czyÊ.
Jak juø wspomina³em, w†modelu

DF1641A do ustawienia wartoúci czÍstot-
liwoúci, napiÍcia wyjúciowego, offsetu
i†symetrii sygna³u s³uø¹ potencjometry.
W†niektÛrych przypadkach regulacja jest
moøliwa dopiero po w³¹czeniu sprzÍøo-
nych z†nimi prze³¹cznikÛw. Dodatkowo
jednym z†potencjometrÛw moøna regulo-
waÊ wartoúÊ napiÍcia na wyjúciu syn-
chronizacji. W†pozycji wy³¹czonej, na
wyjúcie jest podawany przebieg TTL.
Dystrybutor generatorÛw DS164xx do³¹-

cza do wyrobu krÛtk¹ instrukcjÍ obs³ugi.
SprzÍt jest bardzo prosty w†uøyciu, wiÍc
ulotka formatu A4 w†zupe³noúci wystarcza
do zapoznania siÍ z†parametrami technicz-
nymi i†nauczenia siÍ z†niej obs³ugi. Opis
poszczegÛlnych elementÛw regulacyjnych
jest dla lepszego zrozumienia oparty na
ilustracji p³yty czo³owej generatora. Nieste-
ty na rysunku†zamieszczonym w†instrukcji
do DF1641A wkrad³ siÍ drobny b³¹d, po-
legaj¹cy na zamianie miejscami dwÛch po-
tencjometrÛw. Nie dyskwalifikuje to oczy-
wiúcie sprzÍtu i†nie uniemoøliwia korzys-
tania z†niego. Warto jednak b³¹d†ten po-
prawiÊ, zw³aszcza, øe moøna to zrobiÊ nie-
wielkim kosztem. Przy okazji naleøa³oby
jeszcze wyjaúniÊ znaczenie wy³¹cznika
sprzÍøonego z†potencjometrem regulacji
napiÍcia wyjúciowego. Wed³ug opisu za-
mieszczonego w†instrukcji powinien on
zmieniaÊ fazÍ sygna³u, jednak testuj¹c ge-
neratory nie stwierdzi³em jakiegokolwiek
skutku jego po³oøenia.
Przedstawione generatory z†pewnoúci¹

zadowol¹ wielu uøytkownikÛw. Z†powodze-
niem bÍd¹ mog³y byÊ wykorzystywane
w†serwisach, a†nawet firmach produkcyj-
nych. Nie znajd¹ siÍ natomiast na stano-
wiskach zautomatyzowanych pomiarÛw,
a†to ze wzglÍdu na brak jakiegokolwiek in-
terfejsu komunikacyjnego. ByÊ moøe zosta-
³y celowo umieszczone w†tej klasie przy-
rz¹dÛw. DziÍki temu moøna by³o obniøyÊ
cenÍ za brak elementu, ktÛry i†tak w†wielu
przypadkach nie by³by wykorzystywany.
Jaros³aw Doliñski, EP
jaroslaw.dolinski@ep.com.pl
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