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PROJEKTY POKREWNE wymienione artykuły są w całości dostępne na CD
Tytuł artykułu Nr EP/EdW Kit

Wielokanałowy generator sygnałów programowalnych EP 6/2005 AVT-456
Tani generator funkcyjny EP 9/1999 AVT-823
Mini-generator funkcyjny EP 10/2001 AVT-1327
Generator fali prostokątnej o regulowanym współczynniku wypełnienia EP 8/2008 AVT-1474
Uniwersalny generator EdW 7/2001 AVT-2495
Generator impulsów EdW 6/2002 AVT-2633
Komputerowy generator funkcyjny EdW 11/2005 AVT-2771
Generator funkcyjny 0,1 Hz...20 MHz EdW 11/2007 AVT-2846
Generator DDS EdW 7/2008 AVT-2869
Generator funkcyjny DDS EP 2/2008 AVT-5124
Generator zegarowy 1 kHz...30 MHz EP 8/2006 AVT-1436
Częstościomierz & generator na PC EdW 9/2005 AVT-2764
Generator DDS EP 3/2007 ---
Generator DDS EdW 3/2007 ---

Generator DDS (1)

PODSTAWOWE PARAMETRY

• Płytka o wymiarach 122x37 mm (płytka 
generatora), 48x34 mm (płytka regulatora)

• Zakres generowanych częstotliwości: 
1 Hz...25 MHz

• Użyteczny zakres częstotliwości 
25 Hz...25 MHz

• Programowany krok przestrajania: 
1...999999 Hz

• Ustawianie częstotliwości: impulsator lub 
klawiatura numeryczna

• Regulowany sygnał wyjściowy: sinus lub 
trójkąt

• Regulacja amplitudy cyfrowo w 72 krokach
• Wyjście cyfrowe TTL
• Funkcja prostego wobulatora
• Funkcja pomiaru częstotliwości

AVT–5155

Czasy, w których zakup 
sprzętu pomiarowego był dla 
amatorów marzeniem ściętej 

głowy mamy już za sobą. 
Aktualnie aż roi się od ofert 

różnych producentów. Możemy 
wybierać w mniej lub bardziej 
zaawansowanej technologicznie 

aparaturze. Nadal pewną barierą 
pozostaje cena, a wtedy sięgamy 
do sprawdzonych metod „zrób to 

sam”. 
Rekomendacje:

W warunkach amatorskich 
można wykonać generator 

o parametrach sprzętu 
profesjonalnego. Przyda się 

bardzo w warsztacie każdego 
elektronika. 

Generator sygnałowy obok miernika uni-
wersalnego i oscyloskopu jest chyba jednym 
z podstawowych przyrządów pomiarowych 
w warsztacie każdego elektronika. Przebiegi 
elektryczne można generować na wiele sposo-
bów, jest z tym związana dość obszerna teoria. 
Podstawowym konfiguracjom nadano nazwy 
pochodzące od nazwisk ich autorów. O gene-
ratorach wykorzystujących obwody LC mówimy, 
że są to układy Meissnera, Hartleya, Colpittsa, 

Clappa. Są też generatory RC z przesuwnikiem 
fazowym lub z mostkiem Wiena. Jeżeli do tych 
wymienionych generatorów ze sprzężeniem 
zwrotnym dodamy generatory z ujemną rezy-
stancją, to widać, że generowanie sygnałów si-
nusoidalnych nie jest sprawa prostą. Zaprojekto-
wanie oraz zbudowanie klasycznego generatora 
z sinusoidalnym przebiegiem wyjściowym wy-
maga wiedzy i doświadczenia, szczególnie jeże-
li ma być to generator przestrajany w szerokim 
zakresie, jego amplituda ma być stała w funkcji 
częstotliwości, a sygnał wyjściowy musi mieć 
małe zniekształcenia. W przeszłości konstruk-
torzy i producenci takich przyrządów pomiaro-
wych dzielili zakres generowanych częstotliwości 
na podzakresy i stosowali rozbudowane układy 
stabilizacji amplitudy sygnału wyjściowego. Po-
wstawały w ten sposób generatory o bardzo 
dobrych parametrach, ale rozbudowane i co za 
tym idzie bardzo drogie.

Dużym ułatwieniem dla konstruktorów było po-
jawienie się scalonych generatorów funkcji. Chyba 
najbardziej znanym jest układ MAX038. Trzeba 
jednak pamiętać, że w takich układach generowa-
nia są stosowane elementy RC podlegające proce-
som starzenia i zmianom parametrów w funkcji 
temperatury. Niezbędne jest również dzielenie ge-
nerowanych częstotliwości na podzakresy i skalo-
wanie elementów regulacyjnych. Mimo to, nawet 
mniej zaawansowani amatorzy mogą zbudować 
generator o bardzo przyzwoitych parametrach, 
opierając się na dokumentacji układu MAX038 
lub na gotowych opisach konstrukcji dostępnych 
w Internecie. 

Rozwój technik cyfrowego przetwarzania syg-
nałów analogowych spowodował, że konstruk-
torzy układów scalonych zaprojektowali i wyko-
nali wiele szybkich i dokładnych przetworników 
analogowo-cyfrowych i cyfrowo-analogowych. 
Ktoś kiedyś wpadł na pomysł, że skoro potrafimy 

W ofercie AVT:
AVT–5155A – płytka drukowana
AVT–5155B – płytka + elementy

Dodatkowe materiały >>
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Generator DDS

za pomocą przetwornika cyfrowo-analogowego 
dokładnie odtworzyć rzeczywisty analogowy 
sygnał zapisany w formie cyfrowej (np. sygnał 
audio), to można wygenerować „cyfrowy” syg-
nał analogowy i przekształcić go na rzeczywisty 
sygnał analogowy za pomocą przetwornika. 
Wydaje się, że szczególnie łatwo będzie można 
w ten sposób generować przebiegi okresowe, 
na przykład sinusoidalny. Ma to wiele zalet prak-
tycznych: szeroki zakres generowanych często-
tliwości i jej stabilność gwarantowana stabili-
zacją kwarcową, stabilność amplitudy w funkcji 
częstotliwości, możliwość prostego sterowania 
za pomocą sterowników mikroprocesorowych. 

Działanie prostego syntezatora nie jest trudne 
do zrozumienia. Wyobraźmy sobie, że mierzymy 
amplitudę sygnału sinusoidalnego w odstępach 
czasu równych T/n, gdzie T okres sygnału sinusoi-
dalnego, a n liczba próbek. Amplitudy te nazwie-
my próbkami i zapiszemy w pamięci ROM. Tab-
lica z próbkami nazywana jest sine lookup table. 
Wystarczy cyklicznie pobierać próbki z tablicy 
i podawać je na wejście przetwornika cyfrowo-
analogowego. Na wyjściu przetwornika pojawi 
się analogowy sygnał sinusoidalny. Wyjściowy 
sygnał jest generowany w sposób całkowicie cy-
frowy i nie ma nic wspólnego z klasycznymi ana-
logowymi metodami. Taka metoda generowania 
sygnału analogowego nazywa się bezpośrednią 
syntezą cyfrową, czyli DDS (Direct Digital Synthe-
sis). Schemat działania prostego generatora DDS 
pokazano na rys. 1. 

N-bitowy licznik adresowy zlicza impulsy ze-
garowe o częstotliwości fwe. Wyjścia licznika 
adresują pamięć ROM, w której jest zapisa-
nych 2n próbek sygnału sinusoidalnego. Każda 
z próbek jest podawana na wejście przetwor-
nika cyfrowo-analogowego, na wyjściu którego 
pojawiają się poziomy napięcia tworzące sygnał 
sinusoidalny. Żeby „wytworzyć” w ten sposób 
jeden okres sinusoidy potrzeba wystawić na wej-
ście przetwornika 2n próbek (gdzie n jest liczbą 
bitów licznika adresującego pamięć próbek sine 
look up table). Ponieważ licznik adresowy jest 
taktowany przebiegiem o częstotliwości fwe, to 
częstotliwość wyjściowa generowanego sinusa 
jest równa: 

Dla stałej liczby próbek w tablicy, częstotli-
wość wyjściowa zależy tylko od częstotliwości 
sygnału wejściowego fwe. Jest to poważna wada 
tego rozwiązania. Żeby w miarę płynnie i precy-
zyjnie zmieniać częstotliwość generatora, trzeba 
zmieniać częstotliwość sygnału wejściowego fwe. 
Jeżeli założymy, że chcemy zmieniać fwy o 1 Hz, 
to dla np. n=8 częstotliwość wejściowa musi się 
zmieniać z krokiem 256 Hz. Są to bardzo po-
ważne ograniczenia i dlatego taka idea DDS nie 
ma praktycznego znaczenia. 

W praktycznych układach DDS stosowane 
jest rozwiązanie z akumulatorem fazy (phase 
accumulator) pokazane na rys. 2.

Pamięć próbek i przetwornik cyfrowo-analo-
gowy są takie same jak na rys. 1, zmieniona jest 
tylko część adresująca tablicę pamięci próbek. 
Na wejście rejestru akumulatora fazy podawa-
ne są impulsy zegarowe o stałej częstotliwości. 
Wyjście rejestru adresuje pamięć próbek tak, jak 
na rys. 1. Istotna zmiana wiąże się ze sposobem 
zliczania impulsów przez rejestr akumulatora 
fazy. Po każdym zliczeniu jednego impulsu przez 
rejestr akumulatora jest wyliczana suma warto-
ści wyjściowej tego rejestru (adresującej pamięć 
próbek) i wartość zapisana w słowie przestra-
jania (tuning word). Ta suma adresuje kolejną 
próbkę i tak dalej. Częstotliwość wyjściowa 
przebiegu z generatora jest wtedy równa: 

Dla M=1 generator pracuje według zasady 
z rys. 1. Próbki są kolejno adresowane i pobie-
rane z tablicy. Dla M=2 pobierana jest co dru-
ga próbka przy tej samej prędkości wybierania 
określonej przez fwe. Częstotliwość wyjściowa 
się zwiększy. Zwiększając wartość M można 
w prosty i wygodny sposób regulować często-
tliwość sygnału wyjściowego, ale nie może być 
ona większa od częstotliwości fwe/2.

Oczywiście, zbudowanie takiego generatora 
„na piechotę” byłoby kłopotliwe, ale pojawiły się 
układy scalone, które zawierają w swojej struk-
turze wszystkie niezbędne elementy generatora 
DDS. Wykorzystanie gotowego układu scalone-
go pozwala nawet mniej zaawansowanym elek-
tronikom zbudować własny generator DDS. 

Opis budowy
W opisywanym projekcie zastosowano scalo-

ny generator DDS AD9834 firmy Analog Devices.
Jego schemat blokowy pokazano na rys. 3. Bez 
problemu można tu zidentyfikować podstawo-
we bloki DDS: 28-bitowy akumulator fazy, tabli-
cę z próbkami (BIN ROM), dwa 28-bitowe reje-
stry przestrajania (28-bit freq reg) i 10-bitowy 
przetwornik analogowo-cyfrowy. Układ ma też 
możliwość modulacji fazy sygnału wyjściowego. 
Do tego celu są wbudowane dwa 12-bitowe re-
jestry 12-BIT PHASE REG. 

Układ może też generować przebieg cyfrowy 
z wejścia przetwornika. Wykorzystywany jest do 
tego celu komparator. Sygnał z wyjścia IOUT lub 
IOUTB łączy się z wejściem VIN. Sygnał prosto-
kątny TTL jest dostępny na wyjściu SIGN BIT OUT. 
Takie połączenie jest możliwe, gdy bit SIGNPIB 
w rejestrze kontrolnym jest ustawiony. 

Schemat kompletnego generatora DDS po-
kazano na rys. 4. Zasadniczym elementem 
jest układ AD9834. Maksymalna częstotliwość 
sygnału fwe podawanego na wejście MCLK wy-
nosi 50 MHz. Źródłem tego sygnału jest scalo-
ny generator kwarcowy 50 MHz umieszczony 
w plastikowej obudowie DIP (X1). Wejścia F_SEL 
i P_SEL są wykorzystywane do wyboru aktywne-
go rejestru częstotliwości i rejestru fazy (rys. 3). 

Rys. 1. Prosty generator DDS

Rys. 2. DDS z akumulatorem fazy

Rys. 3. Schemat blokowy układu AD9834
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Rys. 4. Schemat generatora DDS
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Generator DDS

Nominalnie Vref=1,2 V, a R=6,8 kV. Napię-
cie Vref jest podawane na wyprowadzenie RF_
OUT i musi być zablokowane kondensatorem 
100 nF (C3). 

Przetwornik cyfrowo-analogowy ma syme-
tryczne wyjście prądowe IOUT i IOUTB. Prąd 
wypływający z tych wyjść powoduje spadek na-
pięcia na rezystorach R2 i R6 (konwersja prąd/
napięcie). Sygnał z wyjścia IOUT jest podawany 
przez rezystor R6 na wejście komparatora VIN. 
Na wyjściu S_BIT_O jest dostępny przebieg pro-
stokątny o częstotliwości równej częstotliwości 
wyjściowego sygnału sinusoidalnego i o pozio-
mach TTL. 

Linie FSYNC, SCLK, i DATA tworzą szeregową 
magistralę sterującą pracą generatora. Sterow-
nik zbudowany w oparciu o mikrokontroler 
PIC18F2580 zapisuje przez tę magistralę reje-
stry: sterujący, dwa alternatywne rejestry często-
tliwości i dwa alternatywne rejestry fazy układu 
AD9834. 

Do linii portów mikrokontrolera oprócz ma-
gistrali sterującej układem DDS, dołączona jest 
klawiatura numeryczna od telefonu, 2 linie ob-
sługujące obrotowy enkoder (impulsator), wej-
ście częstościomierza, wyjście układu PWM ste-
rującego jasnością podświetlania wyświetlacza 
i magistrala I2C. 

Elementy C27, C28, R9...R12 mają za zada-
nie tłumienie drgań styków enkodera w trakcie 
jego pracy. Sygnał PWM z wyjścia JW jest poda-
wany przez rezystor R14 na bazę tranzystora T1 
spełniającego rolę klucza załączającego zasilanie 
diod LED podświetlenia wyświetlacza. Rezystor 
R8 wymusza stan wysoki na wejściu zerowania 
mikrokontrolera. Żeby zerowanie mikrokontro-
lera po włączeniu zasilania było prawidłowe, 
musi być włączony układ POR (bity konfiguracyj-
ne mikrokontrolera). 

Na rys. 5 pokazano schemat klawiatury ma-
trycowej dołączonej do sterownika. Linie RB1...
RB3 są połączone z kolumnami klawiatury, a li-
nie RB4...RB7 z wierszami klawiatury. W mode-

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R2, R6, R13: 75 V 0,25 W
R5: 300 V 0,25 W
R14: 3,3 kV (1206)
R8: 4,7 kV (1206)
R1: 6,8 kV 0,25 W
R3, R4, R9...R12, R16, R17: 10 kV (1206)
PR: 4,7 kV potencjometr
R7: 86,2 V
R13: 43,2 V
R15: 0 V zwora
Kondensatory
C33, C34: 33 pF ceramiczne
C11, C12, C27, C28: 10 nF foliowe
C2, C3, C15, C18, C21, C24: 100 nF foliowe
C5, C9, C10, C22, C23, C30, C31, C36, C38, 
C40, C41: 100 nF (1206) ceramiczne
C8, C29, C39: 1 mF/35 V tanatalowe
C35, C37: 10 mF/16 V
C16, C19, C26: 22 mF/26 V
C32: 4700 mF/25 V
Półprzewodniki
M1: mostek prostowniczy 1 A/100 V  
U7: AD8321
U1: AD9834
U5: PCF8574
U3: PIC18F2580 zaprogramowany
U4, U6: 7805
U2: 7809
T1: BD137
Inne
Klawiatura 12-przyciskowa
Wyświetlacz LCD 2x16 znaków HD44760
Enkoder Burns ECW1-B24
Rezonator kwarcowy 20 MHz
Scalony generator kwarcowy 50 MHz – obu-
dowa DIL
Listwa goldpinów dwu- i jednorzędowych 

AD9834), fwe – fwy oraz powielone wartości 
tych częstotliwości. Żeby sygnał wyjściowy 
był pozbawiony tych zakłócających składni-
ków, to powinien być odfiltrowany dolno-
przepustowo. Jeżeli maksymalna częstotli-
wość wyjściowa ma wartość 25 MHz, to filtr 
powinien przenosić bez zniekształceń sygnał 
w paśmie użytecznym, a tłumić przynajmniej 
na poziomie –50 dB częstotliwości wyższe od 
35 MHz. Filtr powinien być symetryczny, bo 
sygnał z wyjścia przetwornika jest symetrycz-
ny. Zbudowanie filtru aktywnego wymagało-
by odpowiednich elementów, trudno dostęp-
nych i wymagających dużego doświadczenia. 
Wydaje się, że najodpowiedniejszym byłby 
tutaj filtr RLC, jednak i w tej dziedzinie moje 
doświadczenie było zbyt małe, żeby taki filtr 
zaprojektować, zbudować i przede wszystkim 
zweryfikować poprawność jego działania. 

Tomasz Jabłoński, EP
tomasz.jablonski@ep.com.pl

Aktywne rejestry mogą być wybierane alterna-
tywnie przez zaprogramowanie bitów rejestrów 
sterujących układu. Rezystory R3 i R4 wymuszają 
aktywny poziom niski na tych wejściach, gdy wy-
bór rejestrów jest wykonywany programowo. 

Do wejścia FS_ADJ musi być dołączony rezystor 
określający maksymalny prąd wyjściowy dla sa-
mych jedynek na wejściu przetwornika. Prąd ten 
jest wyliczany z zależności: 

lowym generatorze zastosowano standardową 
12-przyciskową klawiaturę telefoniczną. 

Alfanumeryczny wyświetlacz 2x16 znaków, 
ze sterownikiem HD44780, jest podłączony 
do linii ekspandera PCF8574. Stan linii wyj-
ściowych ekspandera jest ustawiany przez 
mikrokontroler przez magistralę I2C. Rezysto-
ry R16 i R17 podciągają linie SDA i SCL do 
plusa zasilania. 

Z linii DATA_V, CLK_V i EINN_V połączonych 
do linii portu PORTA jest zbudowana szere-
gowa magistrala sterująca układem regula-
tora poziomu wyjściowego AD8321. Układ 
ten ma za zadanie wzmocnienie amplitudy 
różnicowego sygnału wyjściowego z wyjść 
IOUT i IOUTB. Pary kondensatorów C19, C21 
i C24, C26 usuwają składową stałą z sygnału 
wyjściowego układu DDS. Para kondensato-
rów C16 i C17 usuwa składową stałą z syg-
nału wyjściowego AD8321. 

Cały układ jest zasilany trzema napięcia-
mi: +5 VD, +5 VA i +9 V. Źródłem napięcia 
+5 VD jest wyjście standardowego stabilizatora 
7805 (U4). Zasila ono mikrokontroler, wyświet-
lacz, ekspander i część cyfrową układu AD9834. 
Napięcie to ma swoją masę cyfrową oznaczo-
ną na schemacie jako DGND. Część analogowa 
AD9834 ma swój własny stabilizator 7805 (U6). 
Układ ten jest źródłem napięcia względem ana-
logowej masy AGND prowadzonej oddzielnie na 
płytce drukowanej. Obie masy łączą się w pobli-
żu ujemnego bieguna kondensatora C32. Napię-
cie wyjściowe +9 V z wyjścia stabilizatora 7809 
zasila układ AD8321.

Generator został wykonany na dwóch płyt-
kach. Na głównej płytce zostały umieszczone 
wszystkie układy poza regulatorem poziomu 
sygnału i zasilającego go stabilizatora. Układ 
DDS generuje sygnał analogowy metodą kon-
wersji cyfrowo-analogowej. Sygnał wyjścio-
wy, oprócz sygnału o częstotliwości podsta-
wowej fwy generowanej przez przetwornik, 
zwiera też składniki o częstotliwościach fwe 
(a częstotliwość podawana na wejście MCLK 

Rys. 5. Klawiatura generatora
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Nie przeoczysz żadnej nowości śledząc serwisy aktualności na

www.elektronikaB2B.pl
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Generator DDS (2)

Montaż płytki regulatora amplitudy 
trzeba rozpocząć od przylutowania 
układu AD8321 (rys. 7). Montaż 
pozostałych elementów nie wymaga 
komentarza. 

Zmontowany układ trzeba zasilić 
napięciem stałym lub przemiennym 
o wartości minimalnej 12...14 V, 
podanym na złącze ZL_Z. Napię-
cie w punkcie VA powinno mieć 
wartość minimum +12 V, ponieważ 
jest podawane również na wejście 
stabilizatora U2 (7809). Zbyt niskie 
VA spowoduje, że napięcie zasilają-
ce układ AD8321 nie będzie stabili-
zowane i układ nie będzie pracował 
prawidłowo. Przy napięciu zasilania 
poniżej +8 V we wzmacnianym 
sygnale pojawiają się widoczne 
zniekształcenia. Układ AD8321 po-
biera ok. 1 W mocy i z tego powo-
du w czasie pracy jest dość ciepły. 
Jeżeli napięcie VA jest większe od 
+12 V, może się okazać, że nie-
zbędny będzie niewielki radiator 
dla układu stabilizatora U2. 

Pobór prądu przez cały układ 
przy włączonym podświetlaniu 
wyświetlacza wynosi ok. 150 mA. 
Po sprawdzeniu wszystkich napięć 
zasilających trzeba zaprogramować 
mikrokontroler. Ponieważ mikrokon-
troler ma obudowę SMD, to naj-
wygodniej jest go zaprogramować 
w układzie. Do tego celu zostało 
umieszczone złącze ICP. Mikrokon-
troler w modelowym generatorze 
był programowany programatorem/

Montaż i uruchomienie
Główną płytkę generatora po-

kazano na rys. 6. Montaż należy 
rozpocząć od przylutowania układu 
AD9834, mikrokontrolera, ekspande-
ra PCF8574, rezystorów i kondensa-
torów SMD. Złącza WYS, KLAW, J2 
i J3 to dwurzędowe listwy goldpin. 

PROJEKTY POKREWNE wymienione artykuły są w całości dostępne na CD
Tytuł artykułu Nr EP/EdW Kit

Wielokanałowy generator sygnałów programowalnych EP 6/2005 AVT-456
Tani generator funkcyjny EP 9/1999 AVT-823
Mini-generator funkcyjny EP 10/2001 AVT-1327
Generator fali prostokątnej o regulowanym współczynniku wypełnienia EP 8/2008 AVT-1474
Uniwersalny generator EdW 7/2001 AVT-2495
Generator impulsów EdW 6/2002 AVT-2633
Komputerowy generator funkcyjny EdW 11/2005 AVT-2771
Generator funkcyjny 0,1 Hz...20 MHz EdW 11/2007 AVT-2846
Generator DDS EdW 7/2008 AVT-2869
Generator funkcyjny DDS EP 2/2008 AVT-5124
Generator zegarowy 1 kHz...30 MHz EP 8/2006 AVT-1436
Częstościomierz & generator na PC EdW 9/2005 AVT-2764
Generator DDS EP 3/2007 ---
Generator DDS EdW 3/2007 ---

PODSTAWOWE PARAMETRY

• Płytka o wymiarach 122x37 mm (płytka 
generatora), 48x34 mm (płytka regulatora)

• Zakres generowanych częstotliwości: 
1 Hz...25 MHz

• Użyteczny zakres częstotliwości 
25 Hz...25 MHz

• Programowany krok przestrajania: 
1...999999 Hz

• Ustawianie częstotliwości: impulsator lub 
klawiatura numeryczna

• Regulowany sygnał wyjściowy: sinus lub 
trójkąt

• Regulacja amplitudy cyfrowo w 72 krokach
• Wyjście cyfrowe TTL
• Funkcja prostego wobulatora
• Funkcja pomiaru częstotliwości

AVT–5155AVT–5155
W ofercie AVT:
AVT–5155A – płytka drukowana
AVT–5155B – płytka + elementy

Po starannym wykonaniu 
montażu sprawdzamy 

poprawność działania układu 
i przechodzimy do fazy 
uruchamiania, regulacji 

parametrów i ustawiania funkcji. 
To przyjemna faza prac nad 
generatorem, gdy urządzenie 
sygnalizuje na wyświetlaczu 

posłuszne reakcjie na komendy 
wprowadzane przez klawiaturę.
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Generator DDS

debugerem ICD2 umożliwiającym 
oprócz zaprogramowania mikro-
kontrolera również debugowanie 
programu (praca krokowa, pułapki 
programowe, podglądanie zmien-
nych itp.).

Do zmontowanych płytek z za-
programowanym mikrokontrolerem 
trzeba podłączyć klawiaturę, impul-
sator i wyświetlacz LCD. W mo-
delowym rozwiązaniu klawiatura 
i wyświetlacz zostały podłączone do 
płytki generatora za pomocą kabla 
zaciskanego na 10-pinowym złączu 
IDC. Płytkę regulatora sygnału wyj-
ściowego łączy się również z płytką 
główną za pomocą 2 złączy IDC10 
zaciśniętych na 10-przewodowym 
kablu. Kabel łączący powinien być 
tak krótki, jak tylko jest to moż-
liwe. Do złącza IMP jest dołączo-
ny trzema przewodami impulsator 
ECW1-B24 firmy Bourns.

Kompletnie zmontowany genera-
tor z zaprogramowanym mikrokon-
trolerem można zasilić i rozpocząć 
sprawdzanie poprawności działania. 
Po włączeniu zasilania, na ekranie 
wyświetlacza pojawia się na kilka 
sekund tekst powitalny, a potem po-
jawia się ekran, na którym w górnej 
linijce jest wyświetlony kształt syg-
nału wyjściowego (sinus lub trójkąt) 
i jego poziom. W dolnej linijce jest 
wyświetlana częstotliwość generowa-
nego przebiegu. Częstotliwość moż-
na zmieniać z ustawionym krokiem 
kręcąc ośką impulsatora: w lewo 
zmniejszanie wartości, w prawo jej 
zwiększanie. 

Oprócz ustawiania częstotliwości 
w tym momencie można:

• przejść do ustawiania poziomu 
sygnału wyjściowego naciskając 
klawisz [*], 

• przejść do menu funkcyjnego 
naciskając klawisz [0],

• przejść do ustawiania częstotli-
wości naciskając klawisz [#].
Po naciśnięciu klawisza [*] pro-

gram wchodzi do funkcji regulacji 
amplitudy sygnału wyjściowego. Na 
ekranie pojawia się, w górnej linij-
ce, wartość wzmocnienia ustawiana 
w zakresie 0...71.

Regulacja sygnału wyjściowego 
celowo nie została wyskalowana 
w żadnych jednostkach (np. Vpp), 
ponieważ sygnał wejściowy regu-
latora można zmieniać przez do-
bór rezystorów R2 i R6 na wyjściu 
przetwornika (od 75 V do 50 V). 
W trakcie uruchamiania urządze-
nia sprawdzamy oscyloskopem 
sygnał na wyjściu regulatora. Dla 
R2=R6=75 V maksymalna amplitu-
da powinna mieć wartość 5 Vpp. 

Po ustawieniu amplitudy naci-
skamy klawisz [*], funkcja regulacji 
kończy działanie, a program wraca 
do menu głównego, gdzie nastawio-
na wartość jest wyświetlana w gór-
nej linijce wyświetlacza. 

Regulacja częstotliwości, oprócz 
poziomu menu głównego, może się 
odbywać po naciśnięciu klawisza 
[#]. Nastawiona częstotliwość jest 
wyświetlana w górnej linijce wy-
świetlacza i możliwe są dwa sposo-
by działania. Jeżeli teraz pokręcimy 
osią impulsatora, to program wej-
dzie w funkcję regulacji częstotli-
wości z nastawionym krokiem, tak 
jak w menu głównym. Naciśnie-

cie klawisza [*] kończy regulację, 
ustawiona wartość jest zapisywana 
w pamięci EEPROM i program wra-
ca do menu głównego, a ustawio-
na częstotliwość jest wyświetlana 
w dolnej linijce wyświetlacza. Je-
żeli jednak po naciśnięciu klawisza 
[#] w menu głównym naciśniemy 
jeden z klawiszy numerycznych, 
to program wejdzie do ustawiania 
częstotliwości za pomocą klawiszy 
numerycznych. Wartość jest usta-
wiana od najbardziej do najmniej 
znaczącej cyfry. Wprowadzanie 
można przerwać w dolnym momen-
cie przez naciśniecie klawisza [#]. 
Po naciśnięciu klawisza [*] kaso-
wana jest ostatnio wprowadzona 
cyfra. Po naciśnięciu klawisza [#] 
wpisana wartość jest wprowadza-
na do układu AD9834 i zapamię-
tywana w pamięci EEPROM. Takie 
samo działanie zostanie wykonane 
po wprowadzeniu wszystkich ośmiu 
cyfr częstotliwości. Jeżeli za pomo-
cą klawiatury numerycznej zostanie 
wprowadzona wartość większa od 
25 MHz (maksymalna częstotliwość 
generatora), to program ją skoryguje 
do 25 MHz. 

Naciśnięcie klawisza [0], gdy 
program jest w menu głównym (wy-
świetlanie poziomu sygnału w gór-
nej linijce i częstotliwości w dolnej) 
powoduje wejście do menu funkcyj-
nego. Do wyboru są funkcje: 

• set step,
• set sin/triangle,
• wobulator,
• f meter.

Funkcja set step ustawia krok, 
z jakim będzie zmieniana częstotli-
wość przy regulacji impulsatorem. 
Krok można zmieniać w zakresie 
od 1 Hz do 999,999 kHz. Ustawia-
ną wartość wpisuje się z klawiatu-
ry numerycznej i akceptuje przez 
naciśnięcie klawisza [#]. Korekcja 
jest możliwa po naciśnięciu klawi-
sza [*]. Powtórne naciśnięcie kla-
wisza [#] kończy wprowadzanie 
kroku. Jego wartość jest zapisywana 
w pamięci EEPROM i funkcja koń-
czy działanie. 

Funkcja set sin/triangle ustawia 
kształt sygnału wyjściowego. Wybie-
ra się ją za pomocą impulsatora, 
a zatwierdza wybór naciśnięciem 
klawisza [#]. Sygnał trójkątny jest 
generowany, gdy w trakcie kształto-
wania sygnału wyjściowego zostanie 
pominięta tablica ROM sine lookup 
table. Po ustawieniu, kształt gene-
rowanego sygnału jest wyświetlany 

Rys. 6. Płytka generatora
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w menu głównym w górnej linijce, 
łącznie z jego poziomem. 

Funkcja wobulator umożliwia au-
tomatyczną zmianę częstotliwości od 
częstotliwości początkowej do koń-
cowej z zadanym krokiem. Dodatko-
wym parametrem działania tej funk-
cji jest ustawiany czas pomiędzy 
kolejnymi zmianami częstotliwości. 
W pierwszym zamierzeniu funkcja 
ta miała być używana do badania 
torów audio i dlatego zakresy usta-
wianych parametrów są ograniczone. 
Jest to tylko ograniczenie programo-
we i można je zmienić. Po wybra-
niu funkcji jako pierwszy ustawiany 
jest krok. W tej wersji oprogramo-
wania krok jest zmieniany impul-
satorem od 10 Hz do 100 Hz co 
10 Hz. Ustawiana wartość jest ak-
ceptowana po naciśnięciu [#]. Na-
stępnie jest ustawiany impulsatorem 
czas przerwy pomiędzy kolejnymi 
zmianami częstotliwości w zakresie 
od 0 ms (brak przerwy) do 900 ms 
z krokiem 100 ms.

Częs to t l iwośc i :  począ tkowa 
i końcowa są ustawiane klawiszami 
numerycznymi w zakresie od 1 Hz 
do 999,999 kHz. Częstotliwość Fstart 
musi być mniejsza przynajmniej 
o wielkość kroku od częstotliwo-
ści końcowej Fstop. Po zaakceptowa-
niu częstotliwości Fstop, na ekranie 
są wyświetlane obie częstotliwości 
i wykonywane jest „przemiatanie”. 
Przed wywołaniem tej funkcji musi 
być ustawiony poziom sygnału, bo 
w trakcie jej działania nie ma moż-
liwości zmiany. 

Rys. 7. Płytka regulatora

Naciśnięcie klawisza [#] kończy 
działanie funkcji, program przecho-
dzi do menu głównego, a rejestr 
częstotliwości jest programowany 
wartością zapamiętaną przed wywo-
łaniem funkcji wobulator. 

Ostatnią funkcją jest funkcja 
częstościomierza f-meter. Po jej wy-
braniu mikrokontroler mierzy czę-
stotliwość sygnału cyfrowego TTL, 
podawanego na pin 4 złącza Z_FC. 
Pomiar jest wykonywany przez zli-
czanie impulsów przez licznik T1 
(tryb zliczania asynchronicznego). 
Czas bramkowania o długości 1 se-
kundy jest odmierzany przez licz-
nik T0.

Uwagi końcowe
Prezentowany generator DDS 

został zaprojektowany, wykonany 
i praktycznie przetestowany. Model 
został umieszczony w prowizorycz-
nej obudowie wykonanej z profili 
i blachy aluminiowej. Sygnał wyj-
ściowy z wyjścia regulatora połą-
czono do izolowanego gniazda BNC 
umieszczonego na płycie czołowej. 
Drugie gniazdo BNC zostało połą-
czone przez przełącznik do wejścia 
częstościomierza (pin 4 Z_FC) lub 
do wyjścia generowanego sygnału 
TTL dostępnego na pinie 3 złą-
cza Z_FC. Oba sygnały są buforo-
wane bramkami układu 74HCT04 
umieszczonego na dodatkowej płyt-
ce uniwersalnej. Układ jest zasilany 
z wtyczkowego zasilacza napięcia 
przemiennego o wartości skutecznej 
ok. 14 V. 

Obie płytki generatora i regula-
tora nie były projektowane zgod-
nie z zasadami projektowania ukła-
dów wielkiej częstotliwości. Być 
może należałoby zmienić projekt 
płytek, tak by podzielić układ na 
bloki funkcyjne z możliwością ich 
ekranowania, oraz zaprojektować 
i umieścić na płytkach filtr dol-
noprzepustowy, o którym była już 
mowa wcześniej. Nie zmienia to 
faktu, że całe urządzenie z układo-
wego i programowego punktu wi-
dzenia działa poprawnie. Umożliwia 
generowanie sygnału sinusoidalnego 
z regulacją poziomu sygnału wyj-
ściowego w szerokim zakresie.
Tomasz Jabłoński, EP
tomasz.jablonski@ep.com.pl
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