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Анотація 
   Представлена структурна схема формувача до характериографа за допомогою якого встановлюється 

міткою довільна частота свіп-генератора. 
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Abstract 

  Presented block diagram of generator to harakteryohrafa whereby a tag set an arbitrary frequency  

sweep- generator. 

  Keywords: sweep generator; a base generator; generator tags; mixer. 

   

Вступ 

 

    Існуючі формувачі міток характериграфів [1]. Встановлюють на моніторах координатні мітки з 

відомим частотним кроком. Їх недолік є не можливість формувати мітку, яка відповідала б будь-

якій частоті свіп-генератора в межах його робочого діапазону.  

    З метою усунення цього недоліку пропонується структурна схема формувача (рис.1). 
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 рис.1 схема формувача міток 

 

Формувач міток  складається з послідовно з’єднаних блоку перестройки 1, та свіп-

генератора 2, змішувача 3, фільтра нижніх частот 9, формувача міток 4 та блоку керування та 

обчислення 5,  а також з ключа 8, до першого входу якого приєднано перший опорний генератор 6, 



до другого входу – другий  опорний генератор 7, до третього входу – третій  опорний генератор 

10; причому вхід блоку перестройки 1 з’єднано з першим виходом блоку керування та обчислення 

5, вихід ключа 8 з’єднано з другим входом змішувача 3, вихід фільтра нижніх частот 9 приєднаний 

до другого входу  блоку керування та обчислення 5; другий вихід блоку керування та обчислення 

5 з’єднано з входом керування ключем 8, четвертий вихід блоку керування та обчислення 5 

з’єднано з входом третього опорного генератора 10, а третій вихід блоку керування та обчислення 

5 є виходом пристрою.  
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