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G5100A 
 

50MHz generator funkcyjny / arbitralny 
 

  

      
Charakterystyka:  
 

   50MHz przebiegi sinusoidalne, 25MHz przebiegi prostokątne i 10MHz przebiegi arbitralne 
   1µHz rozdzielczość częstotliwości 
   Przebiegi arbitralne o długości do 256k punktów, z rozdzielczością 14-bitową i szybkością  

próbkowania 125MSa/s 
   Przebiegi impulsowe, piłokształtne, trójkątne, szumowe i DC 
   Przemiatanie liniowe i logarytmiczne częstotliwości oraz generacja paczek impulsów Burst 
   Generacja sygnałów z modulacją AM, FM, PM, FSK i PWM 
   Amplituda sygnału na otwartym wyjściu regulowana w zakresie 20mVpp do 20Vpp  
   Zdalne sterowanie przez interfejsy USB i LAN oraz opcjonalnie przez magistralę GPIB 
   Tryb graficzny wyświetlacza do wizualnej weryfikacji ustawień sygnału 
   16-bitowe wyjście danych cyfrowych 
   Oprogramowanie do edycji przebiegów dowolnych 
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Ekran   Tryb graficzny do weryfikacji wizualnej ustawień sygnału  
Przebiegi standardowe sinus, prostokąt, piła, trójkąt, impulsy, szum, DC 

Możliwości  Wbudowane przebiegi 
arbitralne 

wykładnicze narastanie i opadanie napięcia, piła 
opadająca, Sin(x)/x, krzywa kardiograficzna 

PRZEBIEGI WYJŚCIOWE 
Częstotliwość 1µHz do 50MHz 

0,1dB (<100kHz) 
0,15dB (<5MHz) 
0,3dB (<20MHz) 

Amplituda i płaskość  
[1] [2]

charakterystyki  
(względem 1kHz)  

0,5dB (<50MHz) 
DC do 20kHz 

-70 (<1Vpp) -70 (≥1Vpp) 
20kHz do 100kHz 

-65 (<1Vpp)   -60 (≥1Vpp) 
100kHz do 1MHz 

-50 (<1Vpp)   -45 (≥1Vpp) 
1MHz do 20MHz 

-40 (<1Vpp)   -35 (≥1Vpp) 

Zniekształcenia 
[2] [3] 

harmoniczne 
 

(w jednostkach dBc) 

20MHz do 50MHz 
-35 (<1Vpp)   -30 (≥1Vpp) 

Całkowite zniekształcenia [2] [3] 
harmoniczne (THD) 

DC do 20kHz, wyjście ≥0,5Vpp 
THD+N≤0,06% 

DC do 1MHz:  -70dBc 
Oscylacje pasożytnicze [2] [4] 

(nieharmoniczne) 1mHz do 50MHz 
-70dBc + 6dB/oktawę 

Sinus 

Szum fazowy 
(powyżej 10kHz) 

typowo -115dB/Hz, 
gdy f≥1MHz, V≥0,1Vpp 

Częstotliwość 1µHz do 25MHz 
Czas narastania/opadania < 10ns 

Przerost impulsu < 2% 
20% do 80% (do 10MHz) 

Regulacja wypełnienia 
40% do 60% (do 25MHz) 

Asymetria 1% okresu + 5ns 
(przy wypełnieniu 50%) 

Prostokąt 

Jitter 200ps dla f≥1MHz, V≥0,1Vpp 

Częstotliwość 1µHz do 200kHz 
Liniowość < 0,1% dla wartości szczytowej 

Piła, 
Trójkąt 

Symetria 0,0% ~ 100,0% 

Częstotliwość 500µHz do 10MHz 
minimum 20ns 

Szerokość impulsów 
rozdzielczość 10ns (okres ≤10s) 

Regulacja czasu 
trwania zbocza < 10ns do 100ns 

Przerost impulsu < 2% 

Impulsy 

Jitter 200ps dla f≥50kHz, V≥0,1Vpp 

Szum Pasmo typowo 20MHz 

Częstotliwość 1µHz do 10MHz 
Długość przebiegu 2 do 256k punktów 

Rozdzielczość 14 bitów (łącznie ze znakiem) 
Szybkość próbkowania 125MSa/s 

Minimalny czas  
narastania/opadania  typowo 30ns 

Liniowość <0,1% dla wartości szczytowej 
Czas ustalania  

wyjścia 
<250ns z dokładnością do 0,5%  

wartości końcowej 
Jitter (RMS) 6ns + 30ppm 

Przebieg 
arbitralny  

Pamięć nieulotna 4 przebiegi x 256k punktów 

DANE OGÓLNE 
Zasilanie 110-240V AC ±10%, kat.II Wymiary 107(W)x224(Sz.)x380(Gł.)mm 

Częstotliwość sieci 50Hz do 60Hz Waga 4,08kg 

Pobór mocy maks. 50VA Normy bezpieczeństwa  IEC61010-1, EN61010-1, UL61010-1 

Temp. w czasie pracy 0°C do 55°C Kompatybilność EM EN61326, IEC61000-3, IEC61000-4 

Temp. przechowywania -30°C do 70°C Cza nagrzewania 1 godzina 

Interfejsy USB, LAN, GPIB (opcja) Gwarancja 1 rok 

Język programowania SCPI-1993, IEEE-488.2 Akcesoria opcjonalne karta GPIB (opcja 04)  

 
[1] Przy pracy w temperaturze poza zakresem 18°C~28°C należy do wyspecyfikowanej 

amplitudy dodać 10% na każdy °C. 
[2] Włączony automatyczny dobór zakresu. 
[3] Składowa stała ustawiona na 0V. 
[4] Poziom sygnałów pasożytniczych przy małej amplitudzie wyjściowej wynosi -75dBm. 
[5] Przy pracy w temperaturze poza zakresem 18°C~28°C należy do wyspecyfikowanej 

wartości dodać średnio 1ppm/°C. 
[6] Modulacja FSK wykorzystuje wejście wyzwalające (maksimum 1MHz). 
[7] Sygnały sinusoidalne i prostokątne powyżej 10MHz są dozwolone tylko przy ustawieniu 

nieskończonego („Infinite”) zliczania impulsów.  
 

 
 

 

PARAMETRY WSPÓLNE 
Rozdzielczość częstotliwości 1µHz 

10mVpp do 10Vpp przy obciążeniu 50Ω Zakres 
20mVpp do 20Vpp na wyjściu wysokoomowym 

Dokładność (1kHz) 1,2 ±1% ustawienia ±1mVpp 
Jednostki Vpp, Vrms, dBm 

Amplituda 

Rozdzielczość 4 cyfry 
±5V przy 50Ω Zakres 

(ACp + DC) ±10V przy wysokiej impedancji wyjścia (Hi-Z) 
Dokładność 1,2 ±2% ustawienia ±0,5% ustawienia amplitudy ±2mV

Składowa 
stała 

Rozdzielczość 4 cyfry 
Impedancja znamionowa 50Ω 

Odporność izolacji maksymalnie 42Vpk względem ziemi Wyjście 
główne 

Zabezpieczenia przeciwzwarciowe; przy przeciążeniu  
automatyczne odłączenie wyjścia  

±10ppm w okresie 90 dni  Stabilność wewnętrznego [5] 
oscylatora odniesienia  ±20ppm w okresie 12 miesięcy 

Standardowy zewnętrzny sygnał częstotliwości odniesienia 
Zakres synchronizacji 10MHz ±500Hz 

Poziom 100mVpp ~ 5Vpp 
Impedancja  typowo 1kΩ, sprzężenie AC 

Wejście  
częstotliwości
zewnętrznej 

Czas synchronizacji <2s 
Zakres synchronizacji 10MHz 

Poziom typowo 632mVpp (0dBm) 
Wyjście  
częstotliwości
zewnętrznej Impedancja  typowo 50Ω, sprzężenie AC 

Zakres -360° do +360° 
Rozdzielczość 0,001° 

Przesunięcie
fazy 

Dokładność 8ns 

MODULACJA 
Nośna sinus, prostokąt, piła, przebieg arbitralny (Arb)
Źródło sygnał wewnętrzny lub zewnętrzny 
Sygnał modulujący (wewn.) sinus, prostokąt, piła, trójkąt, szum, Arb 
Częstotliwość mod. (wewn.) 2mHz do 20kHz 

AM 

Głębokość 0,0% do 120,0% 
Nośna sinus, prostokąt, piła, Arb 
Źródło sygnał wewnętrzny lub zewnętrzny 
Sygnał modulujący (wewn.) sinus, prostokąt, piła, trójkąt, szum, Arb 
Częstotliwość mod. (wewn.) 2mHz do 20kHz 

FM 

Dewiacja  DC do 25MHz 
Nośna sinus, prostokąt, piła, Arb 
Źródło sygnał wewnętrzny lub zewnętrzny 
Sygnał modulujący (wewn.) sinus, prostokąt, piła, trójkąt, szum, Arb 
Częstotliwość mod. (wewn.) 2mHz do 20kHz 

PM 

Dewiacja 0,0° do 360° 
Nośna przebieg impulsowy 
Źródło sygnał wewnętrzny lub zewnętrzny 
Sygnał modulujący (wewn.) sinus, prostokąt, piła, trójkąt, szum, Arb 
Częstotliwość mod. (wewn.) 2mHz do 20kHz 

PWM 

Dewiacja 0% do 100% szerokości impulsu 
Nośna sinus, prostokąt, piła, Arb 
Źródło sygnał wewnętrzny lub zewnętrzny 
Sygnał modulujący (wewn.) prostokąt o wypełnieniu 50% 

FSK 

Częstotliwość mod. (wewn.) 2mHz do 100kHz 
Napięcie ±5V 
Rezystancja wejściowa typowo 8,7kΩ 

Wejście [6] 
zewn. sygnału 

modulacji Pasmo DC do 20kHz 
Przebiegi sinus, prostokąt, piła, arbitralny 
Charakterystyka liniowa lub logarytmiczna 
Kierunek w górę lub w dół  
Okres przemiatania 1ms do 500s 
Wyzwalanie wewnętrzne, zewnętrzne lub ręczne  

SWEEP 
(przemiatanie 
częstotliwości)

Znacznik  zbocze opadające sygnału synchronizacji  
Przebiegi sinus, prostokąt, piła, trójkąt, szum, arbitralny

Rodzaj zliczanie (1 do 50000 cykli), bramkowanie, 
generacja ciągła 

Faza startu/stopu -360° do +360° 
Okres wewnętrzny 1µs ~ 500s 
Źródło bramkowania sygnał zewnętrzny 

BURST [7] 
(generacja 

paczek  
impulsów) 

Wyzwalanie  wewnętrzne, zewnętrzne lub ręczne 
Poziom zgodny ze standardem TTL 
Zbocze ustawiane (opadające/narastające) 
Szerokość impulsu > 100ns 
Impedancja > 10kΩ, sprzężenie DC 

Wejście 
wyzwalające 

Opóźnienie < 500ns 
Poziom zgodny ze standardem TTL 
Szerokość impulsu > 400ns 
Impedancja wyjściowa  typowo 50Ω 
Maksymalna częstotliwość 1MHz 

Wyjście  
wyzwalające 

Obciążalność ≤ 4 generatory G5100A Picotest 

GENERACJA WZORCOWEGO SYGNAŁU CYFROWEGO 
Zegar Częstotliwość maksymalnie 50MHz 

Poziom zgodny ze standardem TTL na obciążeniu 2kΩ Wyjście Impedancja wyjściowa typowo 110Ω 
Ciąg wzorcowy Długość 2 do 256K 

 



ŁŁŁaaatttwwwooośśśććć   ooobbbsssłłłuuugggiii   fffuuunnnkkkcccjjjiii   
Użytkownik może w łatwy sposób uruchamiać poniższe funk-
cje. 

 Wewnętrzna modulacja AM, FM, PM, FSK i PWM dla  
lepszego uformowania przebiegu wyjściowego. 

 Przemiatanie częstotliwości wyjściowej z charakterystyką 
liniową i logarytmiczną z okresem od 1ms do 500s. 

 W trybie generacji paczek impulsów (Burst) można usta-
wiać liczbę generowanych cykli przebiegu. 

 Możliwość zdalnego sterowania dzięki interfejsom USB, 
LAN lub GPIB (opcja).  

 Programowanie pracy urządzenia z wykorzystaniem  
komend standardu SCPI. 

 Precyzyjne regulacja fazy i kalibracja mogą być wykony-
wane z panelu czołowego lub komputerem PC. 

 

 
 
 
PPPrrrzzzyyyjjjaaazzznnnyyy   dddlllaaa   uuużżżyyytttkkkooowwwnnniiikkkaaa   pppaaannneeelll      
ccczzzooołłłooowwwyyy   
Panel czołowy przyrządu jest prosty i 
łatwy w obsłudze. Użytkownik może 
aktywować wszystkie funkcje za 
pomocą jednego lub dwóch 
przycisków, a pokrętłem nastawczym 
lub klawiaturą numeryczną może 
wprowadzać wartość częstotliwości, 
amplitudy, składowej stałej i innych 
parametrów. Możliwe jest nawet bezpośrednie wprowadzanie 
wartości napięcia międzyszczytowego (Vpp), skutecznego 
(Vrms) lub poziomu w dBm, a także poziomów logicznych – 
niskiego i wysokiego. Parametry czasowe mogą być wpro-
wadzane w hercach (Hz) lub w sekundach.  

 
TTTrrraaannnsssmmmiiisssjjjaaa   wwwzzzooorrrcccooowwwyyyccchhh   sssyyygggnnnaaałłłóóówww      
lllooogggiiiccczzznnnyyyccchhh   ppprrrzzzeeezzz   wwwyyyjjjśśśccciiieee   cccyyyfffrrrooowwweee   
Oprogramowanie WavePatt uzupełnia edytor przebiegów, 
pozwalając na tworzenie i zachowywanie w pamięci ulotnej i 
nieulotnej generatora G5100A 16-bitowych przebiegów lo-
gicznych. Zachowany przebieg wzorcowy, odpowiednio do 
potrzeb, może być przesyłany do urządzeń zewnętrznych 
poprzez wyjście cyfrowe (Pattern Out) zlokalizowane na tyl-
nej ściance przyrządu. 

PPPrrrzzzeeebbbiiieeegggiii   wwwyyyjjjśśśccciiiooowwweee  
G5100A dostarcza stabilnych, precyzyjnych i czystych prze-
biegów sinusoidalnych o bardzo małych zniekształceniach 
tworzonych metodą bezpośredniej syntezy cyfrowej (DDS). 
Dzięki szybki czasom narastania i opadania przyrząd generu-
je przebiegi prostokątne o częstotliwości do 25MHz oraz piło-
kształtne do 200kHz, pozwalając na spełnienie szczegóło-
wych oczekiwań użytkownika co do kształtu sygnału testo-
wego. 

 
GGGeeennneeerrraaacccjjjaaa   ppprrrzzzeeebbbiiieeegggóóówww   iiimmmpppuuulllsssooowwwyyyccchhh   
G5100A może generować sygnały impulsowe z regulowanym 
czasem trwania zbocza o częstotliwości do 10MHz. Dzięki 
możliwości zmiany okresu, szerokości impulsów i amplitudy 
przebiegu, generator może znaleźć zastosowanie w aplika-
cjach wymagających różnorodnych sygnałów impulsowych. 

 
GGGeeennneeerrraaacccjjjaaa   ppprrrzzzeeebbbiiieeegggóóówww   dddooowwwooolllnnnyyyccchhh   
Przyrząd G5100A może generować przebiegi złożone, do-
wolnie definiowane przez użytkownika (arbitralne). Dużą ela-
styczność tworzenia przebiegów umożliwia 14-bitowa roz-
dzielczość oraz próbkowanie z szybkością 125MSa/s. W pa-
mięci generator można zachować do 5 przebiegów arbitral-
nych – 4 (4 x 256K punktów) w pamięci nieulotnej i  1 w pa-
mięci nietrwałej. 

Oprogramowanie narzędziowe Waveform Editor pozwala na 
tworzenie, edycję i ładowanie do generatora złożonych prze-
biegów arbitralnych. Dodatkowo oprogramowanie umożliwia 
pobieranie i odtwarzanie wcześniej zarejestrowanych prze-
biegów z oscyloskopu Agilent MSO 8104.  

 

 
 

SSSyyynnnccchhhrrrooonnniiizzzaaacccjjjaaa   uuurrrzzząąądddzzzeeeńńń   zzzeeewwwnnnęęętttrrrzzznnnyyyccchhh   
Wyjście zewnętrznego sygnału odniesienia generatora 
G5100A pozwala na synchronizację do zewnętrznego zegara 
10MHz innych generatorów G5100A lub pozostałych urzą-
dzeń wyposażonych w funkcję synchronizacji zewnętrznym 
sygnałem odniesienia 10MHz. 
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