
"Generator sinusoidalny 1000Hz" 

Opracuj projekt oraz prototyp urządzenia: 

generator sinusoidalny tonu 1000 Hz, sygnał wyjściowy: ±0.5 V, zasilanie: 3 V, 

parametry kontrolne: 

• pobór prądu, 

• amplituda sygnału wyjściowego, 

• częstotliwość generowanego sygnału, 

• współczynnik zniekształceń nieliniowych THD+N (%) w paśmie: 20 Hz - 20000 Hz, 

• koszt układu oraz ogólna ocena z uwzględnieniem jakości dokumentacji, 

i wygraj indeks Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki 

Gdańskiej. Do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Projektowym 

„Wygraj indeks WETI” zapraszamy wszystkich uczniów szkół 

ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.  

Zgłoszenia można nadsyłać do 15 kwietnia 2023 r. 

Zadanie konkursowe pod przewodnim hasłem "Generator sinusoidalny 1000 Hz" 

polega na zaproponowaniu koncepcji i opracowaniu układu wytwarzającego sygnał 

sinusoidalny o częstotliwości 1000 Hz.  

W ramach rozwiązania zadania należy opracować projekt i prototyp urządzenia. 

Konkurs, który organizuje Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 

Politechniki Gdańskiej, składa się z trzech etapów. 

Etap 1 - projekt: samodzielne opracowanie projektu urządzenia. Komisja dokonuje 

kwalifikacji projektów do realizacji w etapie 2. 

Projekt w pierwszej fazie konkursu powinien być przedstawiony za pomocą opisu 

 w pliku PDF zawierającym: 

• opis zrealizowanej funkcjonalności 

• opis działania 

• schemat ideowy i projekt PCB (jeśli projekt PCB jest potrzebny do realizacji) 

• spis elementów z linkami do sklepu na terenie RP i podsumowaniem całkowitego 

kosztu brutto elementów 

• dodatki (nieobowiązkowe): 

o projekt obudowy 

o szczegółowy algorytm działania oprogramowania na użyty mikrokontroler oraz 

jego pliki źródłowe 

o inne przydatne dodatki uznane przez autora za ważne. 

Projekty konkursowe należy przesyłać przed platformę eNauczanie  

do 15.04.2023 r., do godz. 23:59. 



Etap 2 - prototyp: samodzielne opracowanie prototypu urządzenia. Uczestnicy 

powinni dostarczyć komisji do 27.06.2023 r. do godz. 15:00: 

• prototyp urządzenia 

• pliki produkcyjne PCB w formacie Gerber, 

• pliki źródłowe z programu CAD, (schemat i PCB), 

• pliki źródłowe i końcowe oprogramowania mikrokontrowerów - jeśli takie są użyte 

w projekcie.  

Etap 3 - prezentacja: osobista prezentacja projektu w siedzibie komisji w dniu 

30.06.2023 od godz. 10:00. 

Szczegółowe wymagania i zasady konkursu: 

Zadanie konkursowe pod przewodnim hasłem "Generator sinusoidalny 1000 Hz" 

polega na zaproponowaniu koncepcji i opracowaniu urządzenia wytwarzającego 

sygnał sinusoidalny o częstotliwości 1000 Hz i amplitudzie ±0.5 V, zasilanego 

napięciem 3 V. Urządzenie powinno generować zadany sygnał i charakteryzować się 

możliwie małym poborem prądu oraz jak najmniejszym poziomem zniekształceń 

nieliniowych i szumów, wyrażonym wskaźnikiem THD+N w paśmie: 20 Hz - 20000 Hz. 

Wymagane jest umieszczenie złącz umożliwiających podłączenie źródła zasilania oraz 

przewodów pomiarowych, np. za pomocą męskich złącz goldpin o rastrze 

wyprowadzeń 2,54 mm. 

Zasady oceny projektu: 

• parametry generowanego sygnału: amplituda (do 10 pkt), częstotliwość 

(do 20 pkt), współczynnik THD+N (%) w paśmie: 20 Hz - 20000 Hz (do 20 pkt), 

• pobór prądu przy zasilaniu napięciem 3V, do 15 pkt, 

• koszt układu, do 15 pkt, 

• ogólna ocena projektu: do 20 pkt uznaniowo przez komisję, składniki: ogólna 

jakość projektu, jakość dokumentacji, zgodność ze sztuką inżynierską i inne. 

 

Komisja NIE ZWRACA kosztów wykonania, przesłania 

i prezentacji projektu! 

Harmonogram przebiegu konkursu: 

• Termin ogłoszenia bieżącej edycji konkursu: 01.03.2023 

• Termin zgłoszeń uczestników udziału w konkursie: do 15.04.2023 

• Termin akceptacji uczestników do etapu 2: do 21.04.2023 

• Dostarczenie dokumentacji i prototypu urządzenia: do 27.06.2023 do 15:00 

• Finał konkursu (prezentacja prac konkursowych i ogłoszenie 

wyników):  30.06.2023 od 10:00 


