
1

stavebnice č. 435
Funkční generátor je přístroj nezbytně nutný pro oživování a zkoušení mnoha zařízení z oblasti nf techniky. V čísle 8/97

jsme uveřejnili stavebnici generátoru s integrovaným obvodem MAX038, která pracovala až do kmitočtu 11 MHz, což je
pro takové přístroje neobvyklé. Nyní přinášíme stavebnici generátoru s obvodem XR2206, jež se používá v mnoha profe-
sionálních přístrojích. Výstupní kmitočet je sice “pouze” 100 kHz (nejvýše 200 kHz), což pro většinu aplikací bohatě posta-
čí, ale navíc je zapojení vybaveno regulací výstupní amplitudy.

Funkční generátor
s XR2206

Integrovaný obvod XR2206, který je základem celé staveb-
nice, má své místo v měřicí technice (a nejen tam) již více než
20 let. Přesto si své postavení udržuje především díky své ceně
a jednoduchosti ovládání spolu s dobrými parametry výstup-
ních signálů. Nebudeme se zde příliš rozepisovat o vlastním
obvodu, protože ten byl podrobně popsán v č. 9/99. Zaměříme
se spíše na popis vlastního generátoru. Návrh byl realizován
s ohle- dem na různé potřeby uživatelů. Proto je možné omezit
frekvenční pásmo na 100 kHz, což je kmitočet, do kterého jsou
výstupní průběhy na velmi dobré úrovni. Plošný spoj navíc
umožňuje osazení víceotáčkového potenciometru pro nasta-
vení kmitočtu, a tím zvýšení nastavovací přesnosti. Víceotáč-
kový potenciometr má vyšší životnost (a také cenu), ale neu-
možňuje rychlé přeladění. Dále je možné připojit modul měřiče
amplitudy KTE436. Ten disponuje ručkovým měřicím přístro-
jem, který je pro náhledové nastavení výstupní úrovně zcela
dostačující. Navíc měřicí přístroj lze využít pro nastavení zkres-
lení výstupního sinusového signálu (stavebnice KTE 447). Ne-
bude-li měřicí přístroj osazen, lze prostor nechat volný, nebo jej
využít pro umístění jednoduchého čítače.

Stavebnice, tak jak je navržena, umožňuje generovat vý-
stupní signál sinusového, pilového ne- bo obdélníkového sig-
nálu se střídou 1:1 a výstup- ní amplitudou až 3 Vef sinusového
signálu. Výstupní kmitočet lze nastavit v rozmezí od 0,1 do
100 kHz v pěti rozsazích, respektive 0,1 –  200 kHz v šesti roz-
sazích. Pomocí vstupu Ext. lze výstupní kmitočet snadno řídit
vnějším stejnosměrným napětím a po připojení zdroje pilové-
ho průběhu i rozmítat. Výstupní amplituda se nastavuje v roz-
mezí 0 – 3 Vef v sedmi rozsazích dostavitelná potenciometrem
a výstupní impedance je 50 W u stejnosměrné vazby a 600 W
u vazby střídavé. Přestože generátor nemá možnost nastavení
stejnosměrné složky a teoreticky se výstupní signál pohybuje
vždy kolem “nuly”, byly použity oba výstupy, aby se minimali-
zovala chyba nastavení pracovních hodnot IO. Stavebnice má
navíc výstup pro buzení obvodů TTL, popř. i CMOS, při napáje-
ní 5 V. Síťový zdroj je nedílnou součástí stavebnice pro sní-

žení vlivu případ- ného nevhodného napájení na funkci gene-
rátoru.

Jak již bylo výše řečeno, základem celého generátoru je
integrovaný obvod IO2 typu XR2206. Výstupní kmitočet gene-

rátoru je dán časovacím kondenzátorem připojeným mezi vý-
vody C1 a C2 a proudem do vstupů R1 nebo R2. Výběr vstupu
R je dán napětím na klíčovacím vstupu FSK. V našem případě
je pro vnitřní, a tedy nejčastěji používané nastavení použit vstup
R1, který je řízen napětím ze zdroje konstantního proudu vy-
tvořeného z nízkošumového operačního zesilovače IO1B a R5.
Referenční napětí pro zdroj je odebíráno z výstupu Uref IO2
přes trimr P1. Zdroj konstantního proudu pro řízení výstupního
kmitočtu byl zvolen pro linearizaci průběhu řídicího napětí,
a operační zesilovač v jeho zapojení slouží pro snížení odběru
z vnitřní reference IO2. Velikost řídicího proudu pro vstup R1
určuje rezistor R7 v závislosti na napětí děliče P2 a P3. Trim-
rem P1 se nastavuje maximální výstupní kmitočet, resp. veli-
kost proudu do děliče. Potenciometrem P2 lze regulovat vý-
stupní kmitočet, jehož minimální hodnotu lze dostavit trimrem
P3. Tímto zapojením lze snížit vliv tolerancí součástek na mini-
mum a zvýšit stabilitu výstupního kmitočtu. Druhá polovina IO1
je zapojena jako sledovač a zvyšuje vstupní impedanci

vnějšího řídicího napětí pro vstup R2. Vnější kladné řídicí
napětí v rozsahu 0 – 10 V se v tomto případě připojuje na páje-
cí bod X2. Bod X1 slouží k ovládání vnitřního přepínače vstupů
mezi R1 a R2. Je-li X2, a tedy i vstup FSK IO2 připojen na
GND, je aktivní vstup R1. Při nezapojeném X2 je vstup FSK
pomocí rezistoru R11 připojen na - 0 V a řídicí proud se odebí-
rá ze vstupu R2. Časovací kondenzátory se na vstupy C1 a C2
připojují přes přepínač S1B, jehož druhá polovina je nevyužitá.
Zkratovací propojka S4 umožňuje zablokovat poslední rozsah
(tedy 200 kHz) v případě, že nebude využit. Použité kondenzá-
tory by měly být fóliové s malou tolerancí, aby bylo možné přes-
né a stabilní nastavení výstupních kmitočtů. To samozřejmě
není možné u nejnižšího ani nejvyššího rozsahu.
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Obr. 1 - Schéma zapojení

Z vnitřního zapojení
integrovaného obvodu
vyplývá, že nejprve se
vytvoří signál obdélníko-
vého tvaru, z něj integrá-
torem pilový průběh,
a následně funkč- ním
měničem sinusový tvar.
V případě obdélníkové-
ho tvaru není co nasta-
vovat, protože ten je vy-
tvářen díky napětím
řízeným oscilátorem
VCO v závislosti na
vstupním proudu R1
nebo R2. Avšak u pilo-
vého průběhu se trim-
rem P6 nastavuje vý-
sledná amplituda a P7
určuje stejnosměrnou
úroveň signálu. Na vý-
stupu OUT je možné
zvolit sinusový nebo pi-
lový průběh a tvar prů-
běhu se volí spojením
(sinus) nebo rozpojením
(pila) vývodů Tv1 a Tv2.
Protože toto spínání by
mělo být realizováno
s co nejmenšími parazit-
ními kapacitami, tedy co
nejkratším vodičem, aby
n e d o c h á z e l o
k deformaci tvaru vý-
stupního průběhu, je
jako spínač použit tran-
zistor T1 typu JFET,
umístěný co nejblíže
u vývodů IO a ovládaný
přepínačem S2B. Trimr
P4 umožňuje nastavit
správný tvar výstupní
sinusovky, a tedy její
zkreslení. Pomocí P5 se
nastavuje ss výstupní
úroveň sinusového prů-
běhu.

Výstupní úroveň na
vývodu OUT IO2 je pří-
liš nízká, aby výstupní
sinusový signál generá-
toru dosahoval požado-
vané hodnoty 3 Vef. Pro-
to je v signálové cestě
zapojen operační zesilo-
vač IO3 se zesílením 2,
který díky velké vstupní
impedanci odlehčí vý-
stupu funkčního generá-
toru, a tak přispívá ke
zvýšení stability výstup-
ní amplitudy. Odporové
děliče R18, R19 a R20,
R21 slouží k dostavení
výstupní amplitudy sinu-
sového a pilového kmi-
točtu na stejnou špičko-
vou hodnotu.

Obdélníkový signál
je odebírán z vý- stupu
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Obr. 5 - Rozmístění součástek

Obr. 2 - Deska s plošnými spoji KTE435a – strana A

TTL IO2. Ten je vybaven výstupním tranzistorem s otevřeným
kolektorem proti -Ucc, a proto je rezistor R12 připojen ke klad-
nému napájecímu napětí. Protože však průběh není symetric-
ký kolem GND, jsou v signálové cestě zapojeny diody D4 a D5,
které výstupní hodnotu upraví na ±0,3 V. IO4 poté zesílí signál
na úroveň cca 9 Všš, která odpovídá špičkové hodnotě sinuso-
vého signálu 3 Vef. Takto zesílený průběh je přiváděn na přepí-
nač funkce S2C a na tranzistor T2, který signál přizpůsobuje
na hodnoty použitelné pro TTL logiku.

Z přepínače funkce S2C je signál veden přes potenciometr
P9 pro jemné nastavení výstupní amplitudy na odporové děli-
če R30 – R36. Maximální hodnotu amplitudy lze nastavit trim-
rem P8. Signál z běžce P9 je rovněž veden na konektor X8, ke
kterému lze připojit modul pro měření výstupní amplitudy nebo

zkreslení. Odporový dělič R30 – R36 nastavuje rozsah výstup-
ního signálu ve skocích po 10 dB (3,16 V; 1,00 V; 0,316 V…).
Kondenzátory C13 – C19 připojené paralelně k příslušným re-
zistorům nejsou součástí stavebnice a slouží k frekvenční kom-
penzaci děliče. Koncový zesilovač IO5 je zapojen jen jako sle-
dovač a slouží ke snížení výstupní impedance. Tranzistory T4
a T5 chrání operační zesilovač před přetížením a v případě
velkého odběru nebo zkratu na výstupu protéká většina prou-
du právě přes ně. Rezistor R41 chrání koncový stupeň, a tím
i zdroj před zničením při výstupním zkratu. Kondenzátory C20
a C21 oddělují zbytkovou stejnosměrnou složku v signálu, kte-
rá vzniká při chybném nastavením trimrů P7 a P5.

Napájecí zdroj je v tomto případě trochu složitější, protože
IO2 má maximální povolené napájecí napětí pouze na
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Obr. 3 - Deska s plošnými spoji KTE435a – strana B
26 V, resp. ±13 V, což pro požadovanou výstupní úroveň 3 Vef
nestačí.

Konstrukce je již dnes typická pro stavebnice měřicích pří-
strojů zveřejněné v našem časopisu a je určena k vestavbě U-
ECS302. Protože však, jak jsme již inzerovali, dané krabičky
se již nevyrábí a tedy nejsou v námi používané prodejní síti
dostupné, není krabička součástí stavebnice. Přesto situace
není nikterak ztracená, protože těm, kteří si podobnou krabič-
ku neumí sehnat sami a ani nejsou mechanicky zruční, aby si
ji vlastnoručně vyrobili (výkresy mechanických rozměrů na ad-
rese www.radioplus.cz/ecs302.html), můžeme navrhnout alter-
nativu v krabičce U-ECS303 z prodejen GM Electronic. Krabič-
ka je shodné konstrukce, ale rozdílné šířky a bohužel také bez
povrchové úpravy. Je tedy nezbytně nutné krabičku nejprve
očistit od zbytků nečistot a koroze kouskem smirkového papíru
a přestříkat nejprve základovou a poté i krycí barvou. Základní
deska se pak připevní pomocí čtyř rozpěrných sloupků
DI5M3×0,8, které se přišroubují ke spodnímu krytu krabičky.
Do čelního panelu krabičky vyvrtáme čtyři otvory pro připevně-
ní plošného spoje panelu pomocí distančních sloupků
DI5M3×10. Rozpěrné sloupky nejsou součástí stavebnice, ale
rádi vám je ke krabičce přibalíme.

Zapojení se skládá ze dvou desek plošných spojů, z nichž
je jedna oboustranná. Před začátkem osazování základní des-
ky nejprve převrtáme upevňovací otvory pro upevnění transfor-
mátoru, chladičů i samotné desky, a následně pro- pojíme hor-
ní a dolní stranu kousky drátu. Poté přišroubujeme stabilizátory
IO6 a IO7 k chladičům, vložíme do plošného spoje
a zkontrolujeme, zda chladič sedí na des- ce. V opačném pří-
padě je nutno větším vrtákem zahloubit otvory pro vývody sta-
bilizátorů, tak aby se vývody daly zasunout hlouběji. Dále již
můžeme obvyklým způsobem osadit všechny součástky
s výjimkou transformátoru.

Složitější situace je u desky panelu. Tam nejprve převrtáme
otvory na příslušný průměr, vyřízneme otvor pro síťový vypí-
nač a dále musíme ujasnit, zda osadíme modul měření výstup-
ní amplitudy a jaký typ potenciometru použijeme. Modul měře-
ní amplitudy (stavebnice KTE 436) se skládá z desky elektroniky
a ručkového měřicího přístroje PM2-100µA. V případě osa- zení
měřicího přístroje je nezbytné před zahájením osazování vy-
říznout (nebo vyvrtat) otvor Æ 38 mm pro tubus měřidla. Bude-
li použit jiný typ měřicího přístroje, nelze použít vyznačené ot-
vory na plošném spoji. Táž situace nastává u potenciometru

pro nastavení kmitočtu. Do stavebnice je dodáván obyčejný po-
tenciometr, ale rovněž je možno využít desetiotáčkový typ 534.
Tak získáme vyšší přesnost nastavení, ale ztratíme možnost
rychlého přeladění kmitočtového pásma. V případě víceotáč-
kového potenciometru je rovněž nutno převrtat otvor ještě před
zahájením osazování, a to včetně výběžku na protažení vývo-
dů.

Před osazením potenciometrů a pře- pínačů zkrátíme jejich
hřídelky na potřebnou délku. Osazujeme součástky podle je-
jich stavebních rozměrů od nejmenších až po největší. Pokud
budeme generátor využívat pouze do frekvence 100 kHz, lze
vynechat kondenzátory C3 a C4 a na pozici C4 dát pevnou
drátovou propojku. Nakonec zapojíme přepínače a poten- cio-
metry, oba plošné spoje přišroubujeme k bočnicím krabičky a na
přechodových ploškách propájíme.

Konektor pro vnější ovládání není dodáván se stavebnicí,
protože potřeby uživatelů jsou různé. Rovněž neoznačený dvo-
jitý přepínač na externím řídicím vstupu není součástí staveb-
nice, protože některé konektory jsou podobným přepínačem
vybaveny již ve své konstrukci a navíc je ponecháno na uživa-
teli, zda možnost vnějšího řízení vůbec využije (neboť bez roz-
mítače nemá tento vstup žádný význam). Nebude-li externí ří-
zení využito, je nutno body X1 a X2 připojit na GND.

Před vlastním oživováním připojíme nejprve pomocný, nej-
lépe laboratorní, zdroj symetrického napětí ±17 V na vstupní (stří-
davé) vývody usměrňovače D2, zkontrolujeme odběr proudu,
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Obr. 4 - Deska s plošnými spoji KTE435b
a případně tak odhalíme zkraty nebo obráceně zapojené inte-
grované obvody. Proud odebíraný ze zdroje nesmí přesáhnout
hodnotu ±100 mA, ale spíše se bude pohybovat okolo ±50 mA.
Poté můžeme přišroubovat a zapájet transformátor se síťo-
vým přívodem a zkontrolovat hodnoty napájecích napětí.

Nyní může začít poměrně složitý proces oživování
a nastavování. Nejprve nastavíme minimální a maximální kmi-
točet generátoru, a k tomu využijeme obdélníkový průběh.
Osciloskop, nebo lépe čítač, připojíme na výstup IO4 (vhod-
ným bodem pro připojení je některý z vývodů potenciometru
P9) a trimrem P1 nastavíme maximální (P2 v poloze maxi-
mální) a P3 minimální (P2 v poloze minimální) kmitočet ge-
nerátoru. Rozsah zvolíme podle použitého potenciometru.
Nastavování není vhodné provádět na nejnižším ani nejvyš-
ším rozsahu, protože kondenzátory použité na tyto rozsahy
mají velkou toleranci hodnot (±20 %). Nyní můžeme přistou-
pit k nastavení parametrů sinusového a pilového průběhu.
K tomu využijeme měřicí bod X4, který vybavíme kouskem
drátu pro připojení osciloskopu. Přepínačem S2 nastavíme

pilový průběh na výstupu OUT (poloha druhá zleva) a trimrem P6
vytočeným zcela doleva nastavíme maximální amplitudu pilové-
ho signálu. Nyní otáčíme trimrem P7 tak, aby omezení sinusové-
ho průběhu bylo symetrické. Dále snižujeme pomocí P6 amplitu-
du pilového signálu na maximální nezkreslenou hodnotu
a případně znovu upravíme stejnosměrnou úroveň (symetrii ome-
zení). Výstupní amplituda by měla být cca 11,0 Všš. Přepneme
přepínač S2 do polohy sinus (první zleva) a trimrem P5 nastaví-
me symetrii sinusového signálu okolo nuly. Trimrem P4 nastaví-
me výstupní zkreslení na nejnižší hodnotu. Protože vizuální

nastavování podle tvaru sinusovky je dost nepřesné a ne kaž-
dý má k dispozici měřič zkreslení, připravili jsme jednoduchý měřič
zkreslení jako stavebnici KTE447. Navíc lze zkreslení snížit na-
stavením amplitudy sinusového signálu trimrem P4 na hodnotu
cca 4,40 Všš (při amplitudě pily 11,0 Všš). Toto nastavení není sice
nijak odborné a ani přesné, ale lepší něco než nic.

Dále můžeme přistoupit k nastavení výstupní amplitudy. Jako
měřicí bod využijeme vývod 15 přepínače S2C a výchozí úrovní
bude špičková hodnoty obdélníkového průběhu. Ta by měla být

Obr. 6 - Osazení čelního panelu
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Obr. 7 - Popis čelního panelu

Obr. 8 - Kótování čelního panelu
8,56 Všš. Špičková hodnota obdélníkového, pilového
a sinusového průběhu mají být stejné. K tomu slouží odporové
děliče R18, R19 pro pilový tvar a R20, R21 pro sinusovku. Na
zkoušených vzorcích nebylo děliče R20 a R21 třeba a byl vy-
nechán, protože hodnoty jednotlivých průběhů se lišily
v rozmezí ±1 %, což je zcela dostačující. Na plošném spoji však
byly pozice pro součástky děliče zachovány pro případný zá-
jem uživatelů o vyšší přesnost. Trimrem P8 se nastavuje na
vývodu 1 P9 hodnota 3,16 Vef (9,04 Všš) sinusového průběhu.
Protože se efektivní hodnoty jednotlivých průběhů při stejné
špičkové hodnotě liší, je dělič “kalibrován” pro efektivní hodno-
tu sinusového průběhu, který je nejčastěji používán, a při oži-
vování nf zařízení nás zajímá právě tato hodnota. Dále zkontro-
lujeme funkčnost přepínače S3, resp. děliče R30 – R36 měřením
amplitudy na výstupu generátoru. Výsledné hodnoty se mění
ve skocích po 10 dB. V případě, že přenos koncového stupně
bude znatelně jiný než 1, lze výstupní amplitudu trimrem P8
upravit. Kompenzační kondenzátory C13-C19 nebyly na zkou-
šených vzorcích třeba (zkreslení způsobené děličem nestálo
za námahu), přesto jsme na plošném spoji ponechali jejich po-
zice pro případné experimentátory.

Tím je oživování a nastavování u kon- ce. Obdobný generá-
tor je v naší vývojové dílně již několik let používán k napro- sté
spokojenosti. Drobné odchylky od ide- álních parametrů (zkres-
lení < 1 %, amplituda < 1,5 %), stejně jako horší obdélníkový
průběh na frekvencích vyšších než 100 kHz, nejsou
v amatérské praxi překážkou.

Jak již bylo zmíněno, k tomuto generátoru je samostatně
dodáván také modul pro měření výstupní amplitudy, doplňkový
modul pro měření zkreslení a jednoduchý čítač pro měření frek-
vence. K těmto připojením těchto bloků slouží konektor X8
a bližším popisům se budeme věnovat v popisech příslušných
stavebnic.

Seznam součástek
R1 – R4 1M0
R5, R37, R38 100R
R6, R7 8k2
R8, R9, R11, R12,
R22, R24, R25 10k
R10 10M
R13, R14 30k
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R15 56k
R16, R23 15k
R17 120k
R18 910R
R19, R32 680R
R20, R21 viz text
R26, R28 3k9
R27, R34 68R
R29, R33 220R
R30 6k8
R31 2k2
R35 22R
R36 10R
R39 1k5
R40 560R
R41 47R
C1, C2 10µ/25V
C3 33p
C4 470p
C5 1n0/J CF2
C6 10n/J CF2
C7 100n/J CF2
C8 1µ0/J CF1
C9, C10 22µ/16V
C13 – C19 viz text
C20, C21 100µ/16V
C22, C23 1m0/35V
C24 – C27, C30 – 33,
C36 – 43 100n
C28, C29,
C34, C35 470µ/16V
C44, C45 47µ/16V
P1 250k PT6V
P2 1k0 PC16ML
P3, P8 250R PT6H
P4 500R PT6V
P5 – P7 50k PT6V
P9 5k0 PC16ML
D2 B250C1000DIL
D3 LED 5mm LOW zelená
D4, D5 1N4148
T1 BS170

T2 BC546
T3 BD136
T4 BD135
IO1 NE5532
IO2 XR2206
IO3, IO5 NE5534
IO4 CA3100E
IO6 7815
IO7 7915
IO8 78L10
IO9 7910
S1 SB20-2
S2 SB20-3
S3 SB20-1
X5 – X7 BNC-Z50
X8 BL210G
Po1 T 50 mA
Tr1 MT715-2 2×15V
1× plošný spoj KTE335a
1× plošný spoj KTE335b
1× pojistkový držák KS20SW
2× izolační podložka GL530
2× izolační podložka IB2
2× chladič V7141
1× síťový vypínač P-H8550VB01
1× přístrojový knoflík P-S8877
4× přístrojový knoflík P-S8879

Cena stavebnice je 2 580 Kč. Zásilka obsahuje všechny
položky, které uvádíme v seznamu. Objednávat ji můžete opět
v naší redakci. Moduly pro měření amplitudy a zkreslení uve-
řejníme v čísle  2/00.


