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REZUMAT. Lucrarea prezintă realizarea unui generator de funcții de laborator cu ajutorul circuitului ICL8083. 

După o mică introducere în domeniul generatoarelor de funcții, sunt prezentate principalele etape în 

proiectarea și realizarea dispozitivului. Totodată este prezentată și o descriere a structurii și funcționalității 

circuitului ICL8083 folosit la realizarea dispozitivului. În ultima parte a lucrării este prezentată pas cu pas 

verificarea generatorului de funcții folosind un osciloscop digital, dar și prelucrarea datelor experimentale 

folosind metoda celor mai mici pătrate.  

Cuvinte cheie: generator de funcții, forme de undă, osciloscop, ICL8038, frecvență. 

ABSTRACT. The paper presents the realization of a laboratory function generator using the ICL8083 circuit. 

After a brief introduction to the field of function generators, the main steps in the design and implementation 

of the device are presented. At the same time, a description of the structure and functionality of the ICL8083 

circuit used to make the device is presented. In the last part of the paper is presented step by step the 

verification of the function generator using a digital oscilloscope, but also the processing of experimental data 

using the least squares method. 

Keywords: function generator, waveforms, oscilloscope, ICL8038, frequency. 

1. INTRODUCERE

Un generator de funcții este un echipament 

electronic de testare care generează diferite forme de 

undă. Aceste forme de undă pot fi repetitive sau 

singulare, caz în care generatorul necesită o sursă de 

trigger-are. Formele de undă rezultante sunt aplicate 

dispozitivului testat si analizate asa cum parcurg 

dispozitivul confirmand operabilitatea acestuia, sau 

din contra, indicând defectele.[1] Generatoarele de 

functii au în componenta lor un oscilator electronic, 

adica un circuit care este capabil să creeze forme de 

undă repetitive. Generatoarele moderne folosesc 

procesarea digitală de semnal, pentru a sintetiza 

forma de undă, urmată de un convertor numeric-

analogic (CNA), pentru a produce o ieșire analogică. 

Cele mai des folosite forme de undă sunt: semnalul 

sinusoidal, rampă, dinte de fierastrău, dreptunghiular, 

PWM (Pulse Width Modulation). În cazul în care se 

generează semnale cu frecvente mai mari decât 

frecventa audio (>20kHz) generatorul de semnal 

trebuie să includă și circuite pentru modularea 

semnalului (modulația poate să fie de amplitudine, de 

frecvență sau de fază). Generatoarele analogice de 

funcții generează un semnal triunghiular ce stă la baza 

celorlalte forme de undă pe care le poate genera.  

O altă categorie de generatoare de functii sunt 

generatoarele de unde arbitrare AWG (Arbitrary 

Waveform Generators), mai sofisticate, care permit 

utilizatorului să genereze forme de undă arbitrare intr-

o anumită gamă de frecvențe, de nivel de ieșire și de 

acuratețe.[1] 

2. REALIZAREA GENERATORULUI

DE FUNCȚII

În cazul acestui proiect, generatorul de semnal a 

fost conceput în jurul circuitului integrat, generator de 

functii ICL8038 (circuitul produce simultan semnale 

sinusoidale, dreptunghiulare si triunghiulare). Nivelul 

de tensiune al semnalului de ieșire poate fi ajustat și 

modulația în frecvență este realizată cu o tensiune 

externă. Circuitul ICL8038 contine un oscilator intern 

ce produce semnale dreptunghiulare.[2] Valoarea 

frecventei este determinată de valorile condensa-

toarelor nepolarizate (C9-C12) si potentiometrul de 

10 K. Intern, semnalul este diferentiat pentru a 

produce semnale triunghiulare si format intern pentru 

obtinerea semnalelor sinusoidale(puritate ajustata cu 

potentiometrul de 100 K). Comutatoarele sunt de tip 

rotativ, atât pentru selecția gamelor cât și pentru 

selecția tipului de semnal de ieșire. Nivelul maxim de 

semnal la ieșire este 4 Vvv pentru semnale drept-

unghiulare, 7Vvv pentru cele triunghiulare și 4 Vvv 

pentru cele sinusoidale. Semnalele de test sunt de 20 
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și 50 mV. [2, 3] Generatorul de forme de undă 

ICL8038 este un circuit integrat monolitic capabil să 

producă cu înaltă precizie forme de undă de tip: 

sinusoidal, pătrat, triunghiular, dinte de ferăstrău și 

PWM cu un minim de componente externe. Frecvența 

poate să fie selectată extern de la 0,001 Hz la mai mult 

de 300 kHz folosind fie rezistențe sau condensatoare, 

iar modulația în frecvență și baleierea pot fi realizate 

cu o tensiune externă. ICL8038 este fabricat printr-o 

tehnologie monolitică avansată, folosind diode de 

barieră Schottky și rezistențe din filme subțiri, iar 

ieșirea este stabilă pe un domeniu mare de variaţiile 

de temperatură şi de tensiuni de alimentare. Aceste 

dispozitive pot fi interfațat cu circuite cu buclă 

blocată în fază pentru a reduce variație de temperatură 

la mai puțin de 250 ppm/oC. [3] 

Principiu de funcționare. Un condensator extern C 

este încărcat și descărcat de două surse de curent (Fig. 

1.1). Sursa de curent 2 este pornită și oprită de un 

circuit bistabil, în timp ce sursa de curent 1 

functionează continuu. În situatia în care circuitul 

bistabil este în starea în care blochează sursa de curent 

2, iar condensatorul C este încărcat cu un curent I, 

tensiunea pe condensator creste liniar. Când aceasta 

tensiune atinge un anume nivel la comparatorul 1 este 

comandat bistabilu care îsi schimbă starea și comandă 

sursa de curent 2, ce generează curentul 2I de 

descărcare a condensatorului C, tesiunea scade liniar 

pâna la valoarea 1/3 din tensiunea de alimentare. La 

acest prag stabilit al comparatorului, bistabilul este 

resetat, revine în starea inițială iar ciclul se repetă. [3] 

Cu aceste circuite de bază se obţin patru forme de 

undă. Prin valorile stabilite ale curenţilor I şi 2I, 

timpii de încărcare şi de descărcare sunt egali. Pe 

condensator se obţine un semnal triunghiuar iar la 

ieşirea bistabilului se obţin semnale de formă 

dreptunghiulară. Ambele semnale sunt transmise prin 

buffer la ieşire pe pinii 3 și 9 (fig.1.2). [3] Nivelurile 

de curent ale surselor sunt stabilite pe domenii largi 

de valorile a două rezistenţe externe astfel încât prin I 

și 2I putem genera semnale dinţi de fierăstrău pe pinul 

3 şi semnale cu factor de umplere de la 1% până a mai 

mult de 99% pe pinul 9 (fig.1.2). [3] 

Semnalul sinusoidal este creat prin conversia 

semnalului triunghiular într-o reţea neliniară 

(convertor sin). Această reţea asigură o scădere a 

impedanţei şunţului astfel încât nivelul de tensiune al 

semnalului triunghiular creşte şi descreşte faţă de 

valorile externe. [3] Simetria tuturor formelor de undă 

poate fi ajustată cu rezistenţele de sincronizare 

externe. Două moduri posibile de a realiza acest lucru 

sunt prezentate în fig. 1.3. Cele mai bune rezultate se 

obţin folosind rezistenţele pentru temporizare RA şi 

RB separate. RA controlează zona de creştere a 

semnalului triunghiular, sinusoidal şi faza 1 a 

semnalului dreptunghiular. [3] Circuitul electric al 

generatorului de funcții realizat în Orcad, pentru 

verificarea ECG-urilor este prezentat în figura 1.4, iar 

cablajul (PCB) dispozitivului este prezentat în fig.1.5. 

După parcurgerea acestor etape s-a trecut la realizarea 

practică a dispozitivului (fig.1.6). 

 

 
 

Fig. 1.1. Descrierea circuitului integrat ICL8038 [3]. 

 

 
 

Fig. 1.2. Circuitul de test [3]. 

 

 
 

Fig. 1.3. Relația de fază a formelor de undă [3]. 
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Fig. 1.4. Circuitul electric al generatorului de funcții  

simulat în ORCAD. 

 

 
 

Fig. 1.5. Cablajul imprimat (PCB) al dispozitivului realizat în 

ORCAD. 

 

 
 

Fig. 1.6. Realizarea practică a generatorului de funcții 

(poziționarea și lipirea componentelor pe PCB). 

3. VERIFICAREA GENERATORULUI DE 

FUNCȚII 

Verificarea generatorului de semnal s-a realizat, în 

prima faza, cu ajutorul unui osciloscop analogic, cu 

un singur canal, dar datele obținute nu au fost 

concludente. Drept urmare s-a trecut la verificarea 

generatorului de funcții cu ajutorul unui osciloscop 

digital model Rigol DS5022M (Fig.1.7). În Fig.1.7 și 

1.8 sunt prezentate o parte din tipurile de semnale 

obținute cu generatorul de funcții. 

 
 

Fig. 1.7. Verificarea gneratorului de funcții cu ajutorul 

osciloscopului digital. 

 

 
 

Fig. 1.8. Tipuri de semnale obținute. 

 

Din punct de vedere practic, paşi urmaţi în 

procesul de înregistrare a frecvenţei (f) şi a tensiuni 

(Uvv) sunt următorii: 

1. Se pune sub tensiune osciloscopul şi se 

calibrează traseul; 

2. Se selectează ca declanşare baza de timp a 

osciloscopului (Trigger), pe canalu 1 şi sonda de 

intrare se conectează pe canalul 1;  

3. Se pune sub tensiune generatorul de semnal şi 

se slectează semnalul de ieşire alternativ sinusoidal; 

4. Se conectează sonda osciloscopului la ieşirea 

generatorului; 

5. Din selectorul de gamă al potenţiometrului de 

reglaj, amplasat pe panoul frontal al generatorului, se 

stabileşte o frecvenţă de pornire de aprox. 100Hz, 

unde U este aprox. 19,6V. (amplitudinea = 1V). Se 

apasă butonul Measure al osciloscopului şi se 

selectează frecvenţa şi tensiunea vârf la vârf (Vpp). 

Se blochează potenţiometrul, rămânând aceeaşi 

valoare pe toată perioada procesului; 

6. Urmează oprirea şi pornirea generatorului de 

semnal în intervalul de timp stabilit (330 de minute); 

7. Înregistrarea datelor într-un tabel și prelucrarea 

lor. 

Pentru verificarea dispozitivului au fost efectuate 

măsurări de frecvenţă a semnalului emis în funcţie de 

tensiunea de alimentare a aparatului.  

Normele de verificare a acestei clase de aparate 

prevede măsurarea frecvenţei în funcţie de tensiune la 

interval de 30 minute.  

Valorile măsurate sunt prezentate în tabelul 6.1. 
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Tabelul 1. Valorile frecvenţelor măsurate  

în funcţie de tensiuni calibrate 
 

Nr. 

crt 

Tensiunea 

calibrată, U [V] 

Frecvența 

măsurată, f [Hz] 

1 1,96 100 

2 1,98 101 

3 2,01 102 

4 1,98 101 

5 1,95 102 

6 1,94 103 

7 1,93 105 

8 1,91 102 

9 1,92 100 

10 1,96 98 

11 1,99 95 

12 1,98 97 

13 1,98 99 

14 2,01 99 

15 2,02 99 

16 2,03 98 

17 2,05 99 

18 2,04 98 

19 2,08 99 

20 2,09 101 

21 2,1 100 

22 1,98 102 

23 2,01 103 

24 2,02 105 

25 2,03 102 

26 2,05 100 

27 2,04 98 

28 2,08 95 

29 2,09 97 

30 2,1 99 

31 1,98 101 

32 1,95 102 

33 1,96 101 

34 1,98 101 

35 2,01 102 

36 1,98 101 

37 1,95 102 

38 1,94 103 

39 1,93 105 

40 1,91 102 

41 1,92 100 

42 1,96 98 

43 1,99 95 

44 1,98 97 

45 1,98 99 

46 2,01 99 

47 2,02 98 

48 2,03 98 

49 2,05 99 

50 2,04 98 

 

În acest caz, se poate considera că rezultatele 

analizei datelor centralizate (Tabelul 1.1), referitor la 

sursele şi frecvenţa apariţiei claselor de erori, poate fi 

tratată ca o populaţie statistică, formată din subşiruri 

determinate de factorii generatori de erori aleatoare. 

[4, 5] Şirul de valori va fi caracterizat de către doi 

parametrii statistici importanţi – media şirului de 

valori: 
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şi abaterea standard: 
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     (1.2) 

unde: n  este numărul de valori din șir și in este 

frecvența absolută de apariție a valorii ix . După 

efectuarea calculelor s-au obținut valorile: 

 
1,9976 ; 0,051411

99,96 ; 2,432434

U

f

U V V

f Hz Hz





 

 
   (1.3)  

Pentru determinarea rezultatului final al evaluării 

este necesar să se calculeze incertitudinea ce va fi 

echivalentă cu incertitudinea de tip A, generată de 

erorile aleatoare: 

 
2,432434

0,344
50

f

A x
u u Hz

n


      (1.4) 

Reazultă că valoarea adevărată a frecvenței în 

funcție de tensiunea calibrată se va găsi cu o 

probabilitate de 68,3% într-un interval de încredere 

dat de relația: 

68,3%

99,96 2,432434 99,96 99,96 2,432434

(99,5276;102,3924)

f fx x x f f f           

   



  

(1.5) 

Între cele doua multimi reprezentând valorile de 

intrare - ale tensiunii și respectiv valorile de 

Ieșire – ale frecvenței există o dependență a cărei 

imagine numerică este reprezentată de coeficientul de 

corelație:  
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(1.6) 

Se observă că dată fiind valoarea coeficientului de 

corelaţie între cele două mărimi, se poate afirma că 

între ele există o dependenţă funcţională, adică curba 
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de regresie va fi de gradul I, adică o dreaptă de 

regresie. [4, 5]  

Metoda cea mai cunoscută de calcul a dreptei de 

regresie este metoda celor mai mici patrate. 

Dependenţa funcţională considerată se scrie sub 

forma generală: 

 
1 2

1 2

( , ,....., )

( , ,....., )

n

n

y f x x x sau

f g U U U




      (1.7) 

Datorită variațiilor aleatoare ale variabilelor x și y 

graficul funcției nu va trece prin toate punctele 

determinate experimental. 





Fig.1.9. Determinarea dreptei de regresie  

prin metoda celor mai mici pătrate. 

 

Reprezentând datele experimentale prin n puncta 

iA într-un sistem de coordonate rectangulare ( )Uof

vom avea imaginea acestora, caracterizata prin 

perechile de coordonate ca:  

   1 1 2 2, , (U , ),......, , ,...., ( , )i i n nU f f U f U f 

Ecuatia dreptei adevarate (cea mai probabilă) este: 

   : f aU b                         (1.8) 

unde : a  este o constantă reprezentând panta dreptei şi 

b  este ordonata la origine. Pentru un punct oarecare iU

corespunde pe dreaptă un punct de ordonată if , diferită, 

de regulă, de valoarea if obţinută experimental. 

Diferenţa dintre if  determinat şi iF ales va fi : 

 ( )i i i i iD f F f aU b                (1.9) 

Conform acestei metode, pentru ca linia sa 

reprezinte aprecierea cea mai bună este necesar ca 

suma pătratelor tuturor diferențelor de la măsurări, pe 

verticală, să fie minimă. Pentru punctul oarecare 

( , )i iU f  pătratul deviatiei acestuia de la dreapta 

presupusă este: 

  
22

i i iD f aU b          (1.10)  

Iar suma pătratelor va fi funcția D ce urmează a fi 

minimizată: 
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          (1.11) 

Calculăm derivatele parțiale ale lui D în raport cu 

a si b si le egalam cu zero : 
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După o serie de calcule se obține relațiile pentru 

calculul coeficienților a și b, după cum urmează:  
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     (1.13) 

Coeficienti ce determina dreapta presupusa cea 

mai probabila din punct de vedere al functiei de 

optimizare propuse – suma patratelor distantelor 

masurate pe verticala. Pentru cazul analizat la care au 

fost prelevate datele experimentale din Tabelul 2 s-au 

aplicat considerentele teoretice precedente si s-un 

folosit valorile rezultate din prelucrarea lor din tabelul 

de mai jos. 

În urma efectuarii calculelor s-au obtinut 

urmatoarele valori ale parametrilor dreptei: 

9981,47 50 1,9976 99,76
0,0018

9981,47 50 1,9976

99,96 9981,47 50 9981,47
50,47

9981,47 50 1,9976

a

b

  
   


    

  



Cu valorile calculate mai sus rezultă ecuaţia 

dreptei de regresie de forma: 

  : 0,0018 50,47f U       (1.14) 
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Tabelul 2. Valorile rezultate din prelucrarea datelor 

 

Nr. 

crt iU  if  
2

iU  
2

if  
i iU f  

1 1,96 100 3,8416 10000 196 

2 1,98 101 3,9204 10201 199,98 

3 2,01 102 4,0401 10404 205,02 

4 1,98 101 3,9204 10201 199,98 

5 1,95 102 3,8025 10404 198,9 

6 1,94 103 3,7636 10609 199,82 

7 1,93 105 3,7249 11025 202,65 

8 1,91 102 3,6481 10404 194,82 

9 1,92 100 3,6864 10000 192 

10 1,96 98 3,8416 9604 192,08 

11 1,99 95 3,9601 9025 189,05 

12 1,98 97 3,9204 9409 192,06 

13 1,98 99 3,9204 9801 196,02 

14 2,01 99 4,0401 9801 198,99 

15 2,02 99 4,0804 9604 197,96 

16 2,03 98 4,1209 9604 198,94 

17 2,05 99 4,2025 9801 202,95 

18 2,04 98 4,1616 9604 199,92 

19 2,08 99 4,3264 9801 205,92 

20 2,09 101 4,3681 10201 211,09 

21 2,1 100 4,41 10000 210 

22 1,98 102 3,9204 10404 201,96 

23 2,01 103 4,0401 10609 207,03 

24 2,02 105 4,0804 11025 212,1 

25 2,03 102 4,1209 10404 207,06 

26 2,05 100 4,2025 10000 205 

27 2,04 98 4,1616 9604 199,92 

28 2,08 95 4,3264 9025 197,6 

29 2,09 97 4,3681 9409 202,73 

30 2,1 99 4,41 9801 207,9 

31 1,98 101 3,9204 10201 199,98 

32 1,95 102 3,8025 10404 198,9 

33 1,96 101 3,8416 10000 196 

34 1,98 101 3,9204 10201 199,98 

35 2,01 102 4,0401 10404 205,02 

36 1,98 101 3,9204 10201 199,98 

37 1,95 102 3,8025 10404 198,9 

38 1,94 103 3,7636 10609 199,82 

39 1,93 105 3,7249 11025 202,65 

Nr. 

crt iU  if  
2

iU  
2

if  
i iU f  

40 1,91 102 3,6481 10404 194,82 

41 1,92 100 3,6864 10000 192 

42 1,96 98 3,8416 9604 192,08 

43 1,99 95 3,9601 9025 189,05 

44 1,98 97 3,9204 9409 192,06 

45 1,98 99 3,9204 9801 196,02 

46 2,01 99 4,0401 9801 198,99 

47 2,02 98 4,0804 9604 197,96 

48 2,03 98 4,1209 9604 198,94 

49 2,05 99 4,2025 9801 202,95 

50 2,04 98 4,1616 9604 199,92 

  Σ 199,6498  9981,47 

 
4. CONCLUZII 

Echipamentul este destinat generării de semnale 

necesare pentru testarea și analizarea unor aparate din 

domeniul medical (cum ar fi ECG-urile) și nu numai. 

Acest echipament generează semnale sinusoidale, 

dreptunghiulare și triunghilare. Având o construcție 

simplă și implicit un preț de cost scăzut poate intra în 

dotarea unor laboratoare din domeniul Mecatronicii 

sau Inginerie Medicale.  
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