(Opracował: F. Gołek)

Ćwiczenie nr 06
WOBULATOR I CHARAKTERYSTYKI
CZĘSTOTLIWOŚCIOWE UKŁADÓW
ELEKTRONICZNYCH
Cele:
Poznanie działania wobulatora. Badanie charakterystyk częstotliwościowych układów
elektronicznych przy pomocy wobulatora.
Przeprowadzenie ćwiczenia
1. Zbudować układ przedstawiony na rysunku 1 i przetestować generator sterowany
napięciem. Zmierzyć zależność częstotliwości generowanego sygnału od napięcia
wejściowego (sterującego).
2. Zbudować układ według rysunku
3. Zmierzyć zależności współczynnika przenoszenia (transmisji) od częstotliwości dla
obwodu elektrycznego złożonego z dwóch obwodów rezonansowych sprzężonych
magnetycznie (schemat tego obwodu zamieszczony jest na rys. 3.
4. Określić pasmo przenoszenia zbadanego obwodu. Dostroić obwody rezonansowe
sprzężone magnetycznie tak aby otrzymać: i) sprzężenie nadkrytyczne, ii) sprzężenie
krytyczne oraz iii) sprzężenie słabe (poniżej krytycznego). Zarejestrować charakterystyki
amplitudowo-częstotliwościowe dla każdego z powyższych przypadków.
5. Zmierzyć zależności współczynnika przenoszenia (transmisji) od częstotliwości dla innego
obwodu elektronicznego wskazanego przez prowadzącego asystenta. Określić pasma
przenoszenia tego obwodu.
Zagadnienia teoretyczne
1. Wobulatory, parametry monolitycznego generatora funkcyjnego XR2206.
2. Obwody sprzężone i transmisja sygnałów elektrycznych, filtry, sprzężenie magnetyczne.
3. Układy scalone, sumatory napięć, prostowniki ze wzmacniaczem operacyjnym.
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Rys. 1. Układ do testowania generatora sterowanego napięciem.

Rys. 2. Układ do badania charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych obwodów
elektronicznych. P1 – pokrętło potencjometru nr 1 wybierającego ułamek napięcia piłozębnego (z podstawy czasu oscyloskopu) - pozwala zmieniać częstotliwościowy przedział
skanowania (∆f = fmax – fo). P2 – pokrętło potencjometru nr 2 wybierającego ułamek stałego
napięcia zasilającego (z 12 V) – pozwala zmieniać dolną częstotliwość fo przedziału
skanowania.

Rys. 3. Obwód elektryczny złożony z dwóch (prawie identycznych) obwodów
rezonansowych. Pasmo przenoszenia tego obwodu może być modyfikowane poprzez zmianę
odległość między indukcyjnościami L1 i L2.

Rys. 3b. Schemat układu złożonego z obwodu rezonansowego L1C1 oraz sprzężonego z nim
magnetycznie obciążenia RLoad. Zmieniając wartość obciążenia RLoad można zmieniać
charakterystykę odpowiedzi układu na elektryczne sygnały wejściowe.

Rys. 3c. Komercyjny filtr kwarcowy (przeznaczony dla dodatkowych pomiarów zależnie od
sugestii prowadzącego).

Rys. 4. Schematy głównych elementów układu pomiarowego.

Rys. 5. Obwód generatora sygnału sinusoidalnego o minimalnej zawartości harmonicznych.
Na podstawie broszury danych technicznych i aplikacyjnych producenta EXAR-Corp.

CAUTION: For safety operation of the circuit, IT should be limited to ≤ 3mA.
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