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WYSOKONAPIĘCIOWY NADAJNIK IMPULSÓW
OPGUD HV

Nadajnik impulsów OPGUD HV 
przeznaczony jest do pracy z 
przetwornikami o pojemności w zakresie 
500pF - 20nF. Nadajnik jest zasilany 12V
a sterowany sygnałami w standardzie 
TTL.  Możliwe jest także podłączenie go 
do innych urządzeń sterujących.

Zasada działania:

Narastające zbocze sygnału triggera 
(opisanego jako Trig Inp) inicjuje proces 
ładowania przetwornika 
ultradźwiękowego. Po zadanym czasie 
następuje zakończenie ładowania 
przetwornika i wyzwolenie impulsu 
ultradźwiękowego (opadające zbocze 
sygnału Pulse output). W tym samym 
czasie jest generowany impuls Trig. 
Output. 

• Zakres amplitudy impulsu: 100V -
1250V

• Współczynnik wypełnienia: 50% - 
95%

• Zakres częstotliwości: 0.7 – 
164Hz

• Wyjście/ wejście sygnału 
wyzwalania (TRG): poziom TTL

Trig. input

Trig. output

Pulse output



Tryby pracy

Generator ma dwa tryby pracy: 
• Tryb SET, który umożliwia nastawianie parametrów za pomocą potencjometrów 

umieszczonych na przednim panelu. Generator pracuje normalnie, jednak należy 
się liczyć z pewną niestabilnością sygnału.

• Tryb RUN. W tym trybie niemożliwa jest zmiana parametrów pracy, praca 
generatora jest w pełni stabilna. 

Tryby pracy wyzwalania (triggera):
• INT – wyzwalanie wewnętrzne,
• EXT – wyzwalanie zewnętrzne.

W obu przypadkach sygnał triggera jest nadawany lub odbierany poprzez złącze typu 
BNC (TRIG). 
 
Podczas trybu pracy z wyzwalaniem wewnętrznym sygnał triggera jest wysyłany w 
momencie rozładowania przetwornika ultradźwiękowego.
 
W trybie pracy z wyzwalaniem zewnętrznym generator reaguje na narastające zbocze 
sygnału triggera rozpoczynając proces ładowania a następnie rozładowania przetwornika 
ultradźwiękowego.

Złącze triggera jest umieszczone na panelu tylnym.

Panel

SET/RUN –
Przełącznik trybu 
pracy;

INT/EXT  
-przełącznik trybu 
pracy triggera

AMPLITUDE – 
nastawa amplitudy 
impulsu;

DUTY – regulacja 
współczynnika 
wypełnienia;

FREQUENCY – 
regulacja 
częstotliwości 
powtarzania impulsu

Widok z przodu



Panel tylny

TRIG – Złącze 
sygnału wyzwalania 
- wyjście dla trybu 
INT,
- Wejście dla trybu 
INT

OUTPUT +/-
(złącze głowicy 
ultradźwiękowej
)

POWER włącznik 
zasilania

12V/3A 
gniazdo 
zasilacza 
ściennego

Widok z tyłu

Nastawy

Częstotliwość pracy w trybie
wewnętrznym:

Amplituda:



Współczynnik wypełnienia:

Trigger zewnętrzny:

Warunek: 
okres 1/fp musi być krótszy 
niż okres powtarzania 
impulsów 1/fT



Przykłady zmierzonych sygnałów:

Amplituda = 1.160kV; częstotliwość = 164.2Hz

Amplituda = 1.240kV; częstotliwość = 24.24Hz

Amplituda = 440V; częstotliwość = 24.36Hz



wyjście triggeraTrigger – Sygnał TTL 5V; 1.2us;

Wypełnienie 95% 

Wypełnienie 50%.
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