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 نکشن ژنراتور چیست؟فا
با  ییها گنالیتا س میدار ازین یگاه ی شگاهیو آزما ی کیالکترون یدر مدارها

 گنالیس کیداشتن  ی برا .میقطعه اعمال کن کیشکل موج متفاوت به 
که آن را با دامنه، فرکانس و  میدستگاه هست کی ازمندی)ولتاژ( متناوب ن

امواج   نیسازنده ا  زیتجه  ایو    دستگاه  .کند  دیمدنظر ما تول  یها  ی ژگیو  گرید
 .شوندی ممیده نا ( (Function Generatorمتنوع، فانکشن ژنراتور

رات مختلف، استفاده در مدا یو موج برا گنالیدستگاه س نیا کهییآنجا از
  ل یدر نگاه اول به دل  دیاش  .معروف است  زیژنراتور ن  گنالیبه س  کندی م  دیتول

 یفانکشن ژنراتور ها کار با انواع آن ها سخت بنطر برسد ول  یتنوع مدل ها
با  ی به راحت دیتوانی مورد از آن ها م کی ادگرفتنیاست که با  نیا تیواقع

که فانکشن ژنراتورها   دینکته را در نظر داشته باش  نیا  .دیمدل ها کار کن  ریسا
که حضور  یی مدارها یبرا ندارند و  یداریپا یها ی به صورت معمول خروج

 .ستیمناسب ن ستمیس نیاستفاده از ا شود،ی اختالل م جادیباعث ا زینو
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 دکمه های فانکشن ژنراتور
و بعضا   ی مربع  ،یمثلث  ،ینوسیدکمه انتخاب انواع شکل موج اعم از : س .1

 یدندانه اره ا
 Hz ,KHz ,MHz یها اسیدر مق گنالیانتخاب رنج فرکانس س دکمه .2
 انتخاب مقدار فرکانس یبرا 9تا  0شامل اعداد  دکمه .3
 (AMP) گنالیس یدامنه  رییتغ یبرا چیپ کی .4
شکل موج( به اسم  DCمقدار آفست )مقدار  رییتغ یبرا چیپ کی .5

OFFSET 
 قیاز طر  ی عدم ارسال خروج  ایارسال    یبرا  یمدل خاص دکمه ا  نیا  در .6

 مشخص شده است. OUTکابل پراب که با اسم 
 

 اسیلوسکوپمشاهده شکل موج ها بر روی  
به  ی شوند به صورت کلی ژنراتور ساخته م گنال یس کیکه با  یی ها گنالیس

 هستند. ی و مربع ی مثلث ،ی وسنیشکل س
از اعمال    قبل   .شودی م  دیهم تول  یدندانه اره ا  گنالیموارد خاص س  ی برخ  در
شکل موج  لوسکوپ،یبا استفاده از اس دیشده به مدار با دیتول گنالیس

 کینمونه در ادامه    یبرا  صحت آن مطمئن شد.  از  را مشاهده کرد و  ی خروج
 .مینیبی شکل موج از هر دسته را م

https://namatek.com/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE/
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 شکل موج سینوسی

 

 
 مربعیشکل موج 
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 شکل موج مثلثی

 کاربرد دیجیتالی فانکشن ژنراتور
ی حالت های مختلف کاری مدار، در تست مدارهای آنالوگ برای مشاهده

سیگنال با شکل موج های از  ...، پاسخ فرکانسی وخازنتست شارژ و شارژ 
 .شودمتفاوت استفاده می 

  یتوان به جا ی م مثال .دارد یکاربرد محدودتر ی تالیجید یاما در مدارها
شود ی شدن مدل م کیصورت صفر و  به مدار که کیاز  نیپ کی رات ییتغ

 استفاده کرد. ی از شکل موج مربع اریبه تعداد دفعات بس

 

https://namatek.com/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86/
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 مثال کاربرد دیجیتالی
بسته   ، تعداد دفعات باز ومیکروکنترلردر مداری که قرار است با برنامه ریزی  

متصل به   این باز و بسته شدن را با یک سنسور  شدن یک درب را بشمارد و
رای توان ب، می کند" ارسال می 1بار بسته شدن یک کد " درب که در هر

مدلسازی باز و بسته شدن درب، بدون محدودیت در تعداد دفعات از یک 
 .کردسیگنال مربعی استفاده 

 

https://namatek.com/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7/

