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Parametry: 

Zakres cz�stotliwo�ci:  20Hz – 10MHz 

Krok cz�stotliwo�ci:  0.1Hz 

Regulacja amplitudy:  85dB (od 19dBm do -66dBm) 

Krok amplitudy:  1dB 

Przebiegi wyj�ciowe:  sinusoidalny, trójk�tny, prostok�tny 

Impedancja wyj�ciowa: 50Ω 

Interfejs:   RS-232       

Napi�cie zasilaj�ce:  230V, 50Hz 

Pobór mocy:   <5W 

Wymiary:   80(W) x 140(S) x 210(G) mm 

Ci��ar:    0.8kg  
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Ponumerowane elementy panelu przedniego i tylnego. 

 
Legenda: 

1. Wy�wietlacz alfanumeryczny LCD 2x16 z pod�wietlaniem 

2. Gniazdo wyj�ciowe generatora (BNC)  

3. Pokr�tło regulacji  

4. Główny wł�cznik zasilania 

5. Przycisk KSZT (Krok)  

6. Przycisk CZ�ST  (Anuluj) 

7. Przycisk AMPL  (Ustaw) 

8. Przycisk   

9. Przycisk  

10. Port szeregowy RS-232 (zł�cze DB9M) 

11. Gniazdo sieciowe 
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Wyposa�enie 

• Kabel zasilaj�cy     1 szt. 

• Instrukcja obsługi      1 szt. 

• Kabel poł�czeniowy do RS-232   1 szt.     
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Schemat kabla poł�czeniowego do RS-232 

Bezpiecze�stwo u�ytkowania 

 Nieprzestrzeganie poni�szych zalece� w czasie pracy, obsługi i napraw urz�dzenia mo�e 

spowodowa� uszkodzenie lub pora�enie obsługi.  

• Nie u�ywa� przyrz�du w miejscach o ekstremalnych temperaturach, zarówno wysokich jak i niskich. 

• Zasila� przyrz�d z gniazda sieciowego z kołkiem uziemiaj�cym poprzez odpowiedni trój�yłowy kabel. 

• Nie eksploatowa� urz�dzenia w pomieszczeniach wilgotnych lub atmosferze zagra�aj�cej wybuchem. 

• Trzyma� instrument w bezpiecznej odległo�ci od obwodów pod napi�ciem, kolb lutowniczych itp. 

• Nie dokonywa� przeróbek i napraw przyrz�du z zastosowaniem cz��ci innych ni� oryginalne. 

• Stosowa� bezpiecznik topikowy 32mA/250V, rozmiar: �5x20, typ: zwłoczny 

• Naprawia� urz�dzenie tylko w obecno�ci osoby przeszkolonej w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy. 

• Symbole bezpiecze�stwa na urz�dzeniu: 

- mo�liwo�� wyst�pienia niebezpiecznego napi�cia. 

- zacisk uziemiaj�cy. 

 

• Przed manipulacjami w urz�dzeniu elektrycznym odł�cz zasilanie sieciowe, aby zabezpieczy� si� 

przed pora�eniem. 

 

Uwaga! 

Nie wolno powodowa� długotrwałego zwarcia na wyj�ciu generatora. Mo�e to spowodowa� 

przegrzanie stopnia ko�cowego i zniszczenie generatora. 
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Uruchomienie 

• Podł�czy� kable sieciowy do gniazda zasilaj�cego (na tylniej �ciance) i do sieci zasilaj�cej 

230V – gniazdo z kołkiem uziemiaj�cym. 

• Wł�czy� zasilanie wł�cznikiem głównym (4) na panelu. 

• Przyrz�d wy�wietli na wy�wietlaczy ramk� powitaln� od autora, po czym wczyta ostatnie 

u�ywane ustawienia: 

 
W górnej linii wy�wietlana jest cz�stotliwo��, a w dolnej poziom sygnału oraz rodzaj 

generowanego przebiegu. 

 

Funkcje generatora 

• Zmiana kształtu przebiegu 

Zmian� kształtu przebiegu uzyskujemy przez naci�niecie przycisku KSZT, kolejno�� zmiany 

przebiegów to: SIN=>TRI =>SQR=>SIN... 

 

• Regulacja cz�stotliwo�ci 

Cz�stotliwo�� wyj�ciowa generatora mo�e by� zmieniana na dwa sposoby: 

− Bezpo�rednie wprowadzenie cz�stotliwo�ci: wciskamy przycisk CZ�ST, do wpisywania cyfr 

słu�y obrotowe pokr�tło, a do przesuwania kursora przyciski �− i −�, ustawiamy warto�� i 

zatwierdzamy przyciskiem Ustaw. Anulowa� ustawienie mo�emy przyciskiem Anuluj. 

− Po�rednio przez warto�� krok: ustawienie warto�ci krok - wciskamy przycisk CZ�ST, 

wciskamy przycisk Krok (na wy�wietlaczu pojawi si� napis KROK), ustawiamy warto�� kroku 

cz�stotliwo�ci identycznie jak w punkcie wy�ej, zatwierdzamy przyciskiem Ustaw lub 

anulujemy przyciskiem Anuluj. Teraz kr�c�c pokr�tłem mo�emy zmienia� cz�stotliwo�� o 

warto�� kroku. Cz�stotliwo�� mo�emy zmienia� w zakresie od 20Hz do 10MHz. 
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• Regulacja amplitudy 

Amplitud� generowanego sygnału mo�na zmienia� na dwa sposoby: 

− Bezpo�rednie wprowadzenie: wciskamy przycisk AMPL, do wpisywania cyfr słu�y obrotowe 

pokr�tło, ustawiamy warto�� i zatwierdzamy przyciskiem Ustaw. Anulowa� ustawienie mo�emy 

przyciskiem Anuluj. 

− Po�rednio przez warto�� krok: ustawienie warto�ci krok - wciskamy przycisk AMPL, 

wciskamy przycisk Krok (na wy�wietlaczu pojawi si� napis KROK), ustawiamy warto�� kroku 

amplitudy (od 1 do 10 dB), zatwierdzamy przyciskiem Ustaw lub anulujemy przyciskiem 

Anuluj. Teraz kr�c�c pokr�tłem mo�emy zmienia� amplitud� o warto�� kroku. Amplitud� 

mo�emy zmienia� w zakresie od 19dBm do -66dBm. 

 

• Wybór po�rednio regulowanej warto�ci  

Po�rednio (u�ywaj�c pokr�tła) regulujemy cz�stotliwo�� lub amplitud�. Zmian� warto�ci 

regulowanej uzyskujemy przez wci�ni�cie przycisku �− lub −�. 

 

• Regulacja jasno�ci pod�wietlania 

Jasno�� pod�wietlania mo�na zmieni� naciskaj�c jednocze�nie przyciski �− i −�, zmieniamy 

poziom pokr�tłem, zatwierdzamy przyciskiem Ustaw lub anulujemy przyciskiem Anuluj. 

 

• Wł�czanie/wył�czanie sygnału na wyj�ciu 

Sygnał na wyj�ciu mo�e by� w ka�dej chwili wył�czony przez naci�ni�cie przycisków CZ�ST i 

AMPL. Ta sama kombinacja przywraca sygnał wyj�ciowy. 

 

•   Sterowanie przez RS-232 

Aby korzysta� z tej funkcji przed wł�czeniem zasilania nale�y poł�czy� generator z urz�dzeniem 

doł�czonym kablem. Wł�czy� zasilanie obu urz�dze�. Sterowanie odbywa si� poprzez wysyłanie 

polece� zło�onych z jednej litery i cyfr. List� polece� i otrzymywane dane przedstawia tabela 1.  
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Tabela 1. Lista polece� i otrzymywane dane przez RS-232 (warto�ci s� przykładowe) 
Polecenie Dane otrzymane w 

odpowiedzi 
Opis polecenia 

g F=10000000 a=10 SIN ON pobiera wszystkie informacje o generowanym 
przebiegu 

a -60 OK 
F=10000000 a=-60 SIN ON 

ustawia warto�� amplitudy na -60dBm 

k 1  OK 
F=10000000 a=-60 TRI ON 

ustawia kształt przebiegu na trójk�tny 
(0 - sinus, 1 - trójk�t, 2 - prostok�t) 

f 00002341 OK 
F=2341 a=-60 TRI ON 

ustawia cz�stotliwo�� przebiegu 

o 1 OK 
F=2341 a=-60 TRI OFF 

wył�cza/wł�cza sygnał wyj�ciowy 
(0 – wł�czone, 1 – wył�czone) 

s 00001000 
001 2 0 

OK 
F=1000 a=1 SQR ON 

ustawia wszystkie parametry 
(cz�stotliwo��, amplitud�, kształt i stan wyj.) 

z Save zapisuje ustawienia w pami�ci EEPROM  
 Amp out of scale!!! warto�� amplitudy z poza zakresu 
 Freq out of scale!!! warto�� cz�stotliwo�ci z poza zakresu  
 Error niepoprawnie wprowadzony parametr 
 OK potwierdzenie poprawnie wprowadzonego 

parametru 
Zarówno dla amplitudy jak i cz�stotliwo�ci nale�y pami�ta� o wpisywaniu zer na znacz�cych 

pozycjach, w innym wypadku generator uzna polecenie za bł�dne i zwróci Error. 

Dla cz�stotliwo�ci poprawny format to  f xxxxxxxx (x -  osiem cyfr). 

Dla amplitudy poprawny format to  a xx  lub  a –xx (x -  dwie cyfry). 

 

Parametry transmisji 

• Szybko�� transmisji  : 9600 bd/s 

• Ilo�� bitów danych   : 8  

• Kontrola parzysto�ci  : brak 

• Bity stopu    : 2 
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Schematy generatora: 

 
Rys. 1. Schemat blokowy generatora cyfrowego 

 
Rys.2. Schemat ideowy zasilacza 
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Rys.3. Schemat ideowy przedniego panelu 

 
Rys. 4. Schemat ideowy płyty głównej cz.1 

 
Rys.5. Schemat ideowy płyty głównej cz.2 


