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část W2 a krátká ss úroveň
W3. Tyto tři průběhy mohou
být vzaty z uživatelské knihov-
ny. Sekvence s devíti kroky
(obr. 3) je konstruována ná-
sledovně: 

W1×N1 > W2 > W3×D1 >
W1×N2 > W2 > W3×D2 >
W1×N3 > W2 > W3×D3

N a D jsou počty opakování
daného úseku. N určuje opako-
vání sinusového průběhu, za-
tímco D zpoždění. 

Změna průběhu, jako např.
změna zpoždění, může být pro-
vedena velmi jednoduše pou-
hou změnou nastavení přísluš-
ného ovládacího prvku.

U generátoru s DDS by bylo
potřeba konstruovat celý prů-
běh pomocí konstrukčního pro-
gramu. Každá malá změna by
znamenala novou konstrukci
celého průběhu a jeho přetaže-
ní do generátoru.

Generátory
se smíšenou konstrukcí
Z důvodu popsaných nevýhod
DDS pro generovaní složitých
průběhů byla vytvořena vý-
konná technika, která přináší
částečné výhody pro genero-
vání rychlých opakovaných
signálů. Je-li průběh konstruo-
ván z 500 bodů, je pro hodiny
100 MHz maximální výstupní
frekvence 200 kHz, aniž by
došlo k předefinování počtu
bodů. Pokročilý DDS-generátor
s tím, jak roste vzorkovací frek-
vence, efektivně redukuje dél-
ku vlny automaticky. To může
být využito u přelaďování do
vysokých frekvencí.

Některé signální generátory
využívají obou technik, jak ar-
chitektury s proměnnou frek-
vencí hodin, tak i DDS v jednom
zařízení. Příkladem takových
řešení jsou přístroje Fluke řady
280 a 290 (obr. 4). 

Více kanálů
V mnoha situacích je potřeba
generovat více samostatných
signálů současně. Většina ge-
nerátorů, které používají DDS
i proměnnou frekvencí hodin,
mají možnost fázového navázá-
ní na další generátor. V tomto
případě je však vhodnější ge-
nerátor s více kanály. Technika

s proměnnou frekvencí hodin
nabízí větší pružnost při ge-
nerování složitých průběhů
a přesnější časovou vazbu me-
zi kanály než DDS. Generáto-
ry Fluke 284 (40 MS/s) a 294
(100 MS/s) nabízejí například
čtyři kanály, které mohou být
plně nezávislé nebo vzájemně
svázané pro zajištění spouš-
tění, modulace, sčítání nebo
fázového řízení. Kterýkoliv
z kanálů může být řízen exter-
ními hodinami. To nabízí
možnost generování dynamic-
kých komplexních signálů.
Fluke 294 je pak navíc vyba-
ven pamětí Flash pro průběhy.
Pro tvorbu signálů je dodáván
software Waveform Manager
Plus. Generátory jsou datově
kompatibilní s digitálními os-
ciloskopy LeCroy, a tak lze
naměřený signál z oscilosko-
pu snadno využít jako měřicí
průběh znovu vytvářený gene-
rátorem. Osciloskopem pak
provádíme měření a srovnání.
Díky komunikaci a možnosti
dálkového řízení jak gene-
rátorů Fluke 280/290, tak i os-
ciloskopů LeCroy lze snadno
sestavit velmi výkonné auto-
matizované měřicí pracoviště.

Podrobnější informace o ge-
nerátorech Fluke můžete zís-
kat od výhradního distributora
Fluke FPM pro ČR, společnosti
Blue Panther s.r.o. (www.blue-
panther.cz).
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Současný vývoj v oblasti ge-
nerátorů funkcí založených
na přímé číslicové syntéze
DDS umožnil vznik generáto-
rů libovolných (arbitrary)
průběhů s úžasnými vlast-
nostmi. Avšak řešení s techni-
kou DDS má pro  generování
libovolných průběhů vážná
omezení, která nejsou na prv-
ní pohled patrná. Alternativní
přístup s architekturou pro-
měnných hodin nabízí větší
úroveň flexibility a může být
použit k řešení mnoha reál-
ných problémů.

Většina digitálních generá-
torů průběhů používá data pro
průběh uložená v paměti RAM.
Jak se zvyšuje adresa paměti
RAM, jsou výstupní data při-
váděna na D/A převodník
(DAC). Ten rekonstruuje prů-
běh jako sérii napěťových kro-
ků, které jsou před tím, než
jsou přivedeny na výstupní
zesilovač a děliče napětí,  fil-
trovány. Frekvence výstupní-
ho napětí je určena rychlostí
změn adres paměti.

V prvních generátorech libo-
volných funkcí (arbitrary-gene-
rátorech) byly adresy RAM zvy-
šovány pomocí jednoduchého
čítače.

Opakovací rychlost přehrá-
vání průběhu byla nastavová-
na změnou frekvence hodin.
V dalším vývoji byla zavedena
možnost adresace samostat-
ných částí RAM. Avšak základ-
ní princip generování průběhu
z paměti a změny frekvence
odvozené ze změny hodin byl
zachován. Tento princip je na-
zýván architekturou s proměn-
nými hodinami.

V tomto článku se budeme
zabývat posouzením relativ-
ních výhod a nevýhod genero-
vání signálů metodami DDS
a architektury s proměnnými
hodinami.

Princip DDS (obr. 1) částeč-
ně dobře vyhovuje generování
sinusových průběhů. Výstupní
filtr může generovat sinusové
signály s velmi nízkým zkres-
lením z velmi malého počtu
vzorků za periodu, který se blí-

ží k Nyquistově limitu 2. Pro
nesinusové průběhy, jako jsou
impulzy, trojúhelníky či nábě-
hy s rychlými přechody, které

nemohou procházet výstup-
ním filtrem, je rychlost opako-
vání nízká.

Zatímco pro hodinový ge-
nerátor 100 MHz jsme schop-
ni generovat sinusové signály
až 40 MHz i více, pro trojú-
helníky a náběhy je to pou-
hých 500 kHz nebo méně,
a platí to pro všechny typy ar-
bitrary-generátorů.

Uměle generovaný signál
nemusí sestávat pouze z kom-
binací sinusoid (například
jako harmonicky zkreslený
signál), ale může obsahovat
špičky, hrany a další rychlé
přechody. To jsou případy,
kdy se začínají ukazovat ome-
zení techniky DDS, která
chceme ukázat.

Generátory s DDS pouze
reprodukují uložené průběhy

frekvencí hodin DDS dělenou
délkou průběhu (nebo jejich
násobků). Všechny další frek-
vence jsou vynechány. U opa-

kovaných signálů to způsobí
při přechodu  na startovací ad-
resu paměti jitter průběhu. Při
vysokých opakovacích rych-
lostech bude průběh „vzorko-
ván“, což může vést k vyne-
chávání části generovaného
průběhu. Je třeba poznamenat,
že efekt jitteru je funkcí perio-
dy hlavních hodin a bude rela-
tivně zanedbatelný na nízkých
opakovacích frekvencích.

Oproti DDS, systémy s pro-
měnnými hodinami (obr. 2)
opakují průběh přesně tak,
jak je definován. Každý bod
průběhu je postupně přehrán
rychlostí, která je nastavena
hodinami.

Vnější synchronizace hodin
Arbitrary-generátory s proměn-
nou frekvencí hodin mohou být

synchronizovány vnějším sig-
nálem, použitým jako hodiny.
Generátory s DDS pracují s pev-
nými vnitřními hodinami. Mo-
hou být tedy zavěšeny pouze fá-
zově a neumožní navázání na
vnější generátor s proměnnou
frekvencí.

Generátory s DDS mají vel-
ká omezení, co se týče délky
generované vlny. Velikost pa-
měti potřebné pro reprodukci
složitého průběhu může být
velmi velká, a to až miliony
slov. Vzhledem k potřebným
rychlostem je nutno použít
velmi drahé statické paměti
RAM. To je důvod, proč lev-
nější generátory s DDS mají
jen malou kapacitu paměti.
Protože při DDS musí být celý
generovaný průběh  v paměti,
dochází k omezení komplex-
nosti generovaného průběhu.

Generátory s proměnnými
hodinami mohou využívat so-
fistikovaný způsob adresování
paměti, což jim umožní při-
stupovat do vybraných částí
průběhu, a tím i komplexní
řazení jednotlivých částí prů-
běhu. Mnoho reálných průbě-
hů obsahuje opakované části.
Užitím segmentované paměti
lze sestavit průběh z jednot-
livých „sekvencí“, ve kterých
jsou přehrávány jednotlivé
elementy v definovaném po-
řadí a s definovaným počtem
opakování. Tímto způsobem
může být průběh generován
z mnohem většího počtu bodů,
než odpovídá velikosti paměti.
Možnost vytváření sekvencí
a opakování nabízí také zá-
kladnu k modifikaci průběhů
bez nutnosti jejich nového
vytváření.

Jednoduchý sekvenční průběh
V tomto příkladu jsou poža-
dovány tři sinusové tlumené
impulzy. Každý s různou dél-
kou s exponenciálním pokle-
sem. Odstupy pulzů jsou také
různé. Použitím sekvencí je
možno tento průběh konstru-
ovat jednoduše a rychle ze tří
základních průběhů. Jedna si-
nusová perioda W1, tlumená

Architektura arbitrary-generátorů
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Obr. 2  Blokové schéma generátoru s architekturou proměnných hodin
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Obr. 3  Příklad generování signálové sekvence

Obr. 4  Generátory Fluke řady 280 a 290


