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GENERÁTORY  SIGNÁLU 

Zdroje měřícího signálu 



    Důležitou aplikací měřící techniky je ověřování 
funkce a chování nejrůznějších elektrických zařízení, 
proměřování frekvenčních charakteristik, měření 
signál-šum a podobně. Pro všechna tato měření je 
třeba mít k dispozici zkušební signál s nastavitel-
nými parametry a garantovanou přesností. Toto po-
skytují zdroje měřícího signálu. Za měřící signál po-
važujeme časový průběh napětí nebo proudu. 
Generované signály jsou stejnosměrné, periodické 
či neperiodické (stochastické,náhodné,šumové). 
Místo signálu náhodného se v praxi často používá 
signál pseudonáhodný. 
    Zvláštní skupinu tvoří generátory pro ověřování 
elektromagnetické kompatibility – EMC. 
      



Generátory harmonického průběhu 

    Základním blokem těchto generátorů je har-
monický oscilátor. Jestliže má dojít ke genero-
vání harmonického signálu o určité frekvenci, 
musí být splněny dvě podmínky 

   1) zesílení otevřené smyčky musí být rovno 
jedné 

   2) celkový fázový posuv otevřené smyčky musí 
být roven nule   

Používá se kladná zpětná vazba. 



Nízkofrekvenční generátory 

    Tyto generátory slouží ke generování 
harmonických signálů o frekvencích od desítek 
Hz do jednotek MHz. Jejich výstupní impedance 
bývá většinou 50 Ω nebo 600 Ω.  



    Jako vhodný nízkofrekvenční oscilátor je osci-
látor s Wienovým můstkem. Je to frekvenčně 
závislý impedanční můstek tvořený Wienovým 
členem a dvojicí rezistorů. Výstup oscilátoru je 
připojen na výstupní zesilovač, který slouží k na-
stavení výstupní amplitudy. 

    Výhodou generátoru je obvodová jednodu-
chost a dobrá spektrální čistota generovaného 
signálu. Přesnost nastavení frekvence je asi 3%. 



Oscilátor s Wienovým můstkem 



Vysokofrekvenční generátory 
(radiofrekvenční generátory) 

    Tyto generátory využívají harmonického osci-
látoru s LC filtrem ve zpětné vazbě. Používají se 
pro měření ve frekvenčním pásmu od stovek kHz 
do stovek MHz. Často umožňují amplitudovou či 
frekvenční modulaci generovaného signálu. 

    Frekvence oscilací se mění změnou kapacity 
varikapu a změnou sekcí cívky LC obvodu.  





Funkční generátor 

    Generátor, který umožňuje vytvářet nejen har-
monický signál, ale i trojúhelníkový a pravoúhlý, 
se nazývá funkční generátor.  

    Základním blokem je obvod generující troj-
úhelníkové periodické napětí a posloupnost pra-
voúhlých impulsů. Trojúhelníkové napětí je po-
mocí tvarovače převedeno na harmonické na-
pětí (přibližně). Tvarovač se používá vzhledem k 
jeho frekvenční nezávislosti. 





    Základem generátoru je integrátor s operač-
ním zesilovačem OZ1 a napěťový komparátor s 
hysterezí s operačním zesilovačem OZ2. 

    Výstup generátoru je stejný jako u nf či vf 
generátorů. 

    Frekvence je nastavitelná změnou časové 
konstanty integrátoru v rozsahu MHz až desítky 
MHz, přesnost frekvence jednotky procent. 
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