
generator DDS (Bezpoœrednia Cyfrowa Synteza - Direct Digital Synthesis)
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yjœcie sygna³u sinusoidalnego  zakres czêstotliwoœci
zakres czêstotliwoœci 1Hz -100MHz

ustawianie czêstotliwoœci z dok³adnoœci¹ 0.1Hz
wewnêtrzna modulacja czêstotliwoœci lub amplitudy
ustawianie czêstotliwoœci: klawiatur¹ numeryczn¹, krokowo lub z pamiêci.
szybki dostêp do zapamiêtanych czêstotliwoœci / amplitud

(razem 20 komórek  pamiêci)
ma³e wymiary

DANE TECHNICZNE:

Zakres czêstotliwoœci:

Krok przestrajania:

Impedancja wyjœciowa:

Poziom napiêcia sta³ego na wyjœciu:

Amplituda wyjœciowa :

Amplituda wyjœciowa :

Krok przestrajania amplitudy :

Nierównomiernoœæ charakterystyki:

Dok³adnoœæ czêstotliwoœci:

Zniekszta³cenia  i zak³ócenia

(odniesione do 1Vpp / 50 ):

Modulacji amplitudy:

G³êbokoœæ modulacji amplitudy:

Modulacja czêstotliwoœci:

Dewiacja czêstotliwoœci:

Wyjœcie sygna³u sinusoidalnego:

(dla RL*>10k

(dla RL*=50

W)

W)

W

0.1Hz -150MHz (ograniczenie dla 160MHz)

0.1Hz, 1Hz, 10Hz, 100Hz itd. do 10MHz

50 Ohm

0V

2mVpp ÷ 2Vpp

1mVpp  ÷ 1Vpp

1mV, 10mV, 100mV  lub  0.5,  1,  3,  6, 10dB

max +1dB / -4dB

+5ppm , -3ppm

0.1Hz ÷ 20MHz:       < - 55dB

20MHz ÷ 100MHz:   < - 45dB

100MHz ÷ 150MHz: < - 40dB

prostok¹t   (sta³a czêstotliwoœæ moduluj¹ca ok.470Hz)

0% ÷ 100%  z krokiem 10%

prostok¹t   (sta³a czêstotliwoœæ moduluj¹ca ok.470Hz)

+/-1kHz do  +/-50kHz  z krokiem 1kHz

+/-10%

+/-5mV

(odniesione do 1MHz / 1Vpp / 50 / 0.1Hz - 150MHz)

(18 C ÷ 28 C)

W

O O

Wyjœcie sygna³u TTL:

Zakres czêstotliwoœci:

Krok przestrajania:

Impedancja wyjœciowa :

Amplituda wyjœciowa :

Amplituda wyjœciowa :

Czas narastania / opadania sygna³u:

Symetria:

Dok³adnoœæ czêstotliwoœci:

Modulacja czêstotliwoœci:

Dewiacja czêstotliwoœci:

(dla RL*>10k

(dla RL*=50

W)

W)

1Hz ÷100MHz

0.1Hz, 1Hz, 10Hz, 100Hz itd. do 10MHz

50  Ohm

+5Vpp

+2.5Vpp

<8ns

50%

+5ppm , -3ppm

prostok¹t   (sta³a czêstotliwoœæ moduluj¹ca ok.470Hz)

+/-1kHz do  +/-50kHz  z krokiem 1kHz

+/-10%

+/-10%

(18 C ÷ 28 C)O O

Zasilanie:

Napiêcie zasilania:

Pr¹d pobierany:

Gniazdo zasilaj¹ce:

Zasilacz 230V/12V

Inne:

Wyœwietlacz:

Wymiary:

Waga:

Gwarancja:

*   RL - impedancja obci¹¿enia

11V ÷ 15V

max. 200mA / 12V

5.5mm/2.1mm

w komplecie

(+ wewn¹trz)

LCD, 2x16 znaków, bia³e znaki, podœwietlony

93mm x 82mm x 52mm

330g DD1A (700g w pude³ku z zasilaczem zai kablem)

2 lata

(szer. x g³êb.  wys.)

GENERATOR DDS 150MHz DD1B

Oscylogram sygna³u wyjœciowego
1mV/1kHz/50W

-40dB

0dB/1Vpp

-60dB

-20dB

-80dB

1mVpp/10MHz

-40dB

1000mVpp/20MHz

-60dB

Zdjêcie ekranu analizatora widma.
1mVpp/10MHz/50 x = 50MHz/div

y = 10dB/div
W

Zdjêcie ekranu analizatora widma.
1Vpp/20MHz/50 x = 50MHz/div

y = 10dB/div
W
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150MHz DDS GENERATOR

MHz kHz Hz

STEPMOD

MEMORY

AMPLITUDE

1 2MEM

NUM

3

7 8 9 0

STEP

SET

QUIT

PROG MOD FREQAMP

ENTER

-

-

+

+

4 5 6

Opis funkcji klawiszy:

-  w³¹cza bank pamiêci A lub B.
W ka¿dym banku mo¿emy zapamiêtaæ 10 dowolnych czêstotliwoœci wraz z amplitudami.
¯eby zapamiêtaæ dan¹ czêstotliwoœæ nale¿y:

- ustawiæ ¿¹dan¹ czêstotliwoœæ w dowolny sposób (np. przez skopiowanie jej z innej komórki)
- ustawiæ odpowiedni bank pamiêci klawiszem MEM  (A lub B)
- przycisn¹æ i przytrzymaæ ok. 4 sek. klawisz od 0 do 9.

- w³¹cza klawiaturê numeryczn¹.
Po ustawieniu czêstotliwoœci numerycznie nale¿y zatwierdziæ j¹ klawiszem ENTER.
Klawisz QUIT kasuje ostatnio wpisane cyfry.

Klawisze do ustawiania czêstotliwoœci numerycznie lub zapisu / odczytu czêstotliwoœci z pamiêci.
Pod numerami 0,1,2,3, ......9 mo¿emy zapisaæ dowoln¹ czêstotliwoœæ wraz z odpowiadaj¹c¹
jej amplitud¹  (d³ugie przytrzymanie klawisza - ok.4s) lub j¹ odczytaæ krótko naciskaj¹c na klawisz.

- wejœcie do “menu”
1. TTL on/off  - w³¹cza wyjœcie sygna³u TTL (on) lub wy³¹cza (off).

Po w³¹czeniu TTL na wyjœciu analogowym (SIN) sygna³ ma wartoœæ 1Vpp/50
i nie mo¿na zmieniaæ  jego amplitudy.

2. AM - ustawianie g³êbokoœæ modulacji AM  od 0% do 100% (co 10%)
3. FM - ustawianie dewiacji czêstotliwoœci   od 1kHz do 50kHz (co 1kHz)
Z “menu” wychodzimy po przyciœniêciu klawisza QUIT.
Zmian dokonujemy klawiszami +/-SET .

przy programowaniu czêstotliwoœci (NUM) cofa ostatnio wpisan¹ cyfrê.
W trybie programowania,  zatwierdza ustawienia i wyjœcie z “menu”

przy programowaniu czêstotliwoœci (NUM) zatwierdza wpisan¹ czêstotliwoœæ.

w³¹cza modulacjê amplitudy (1 naciœniêcie) , czêstotliwoœci (2) lub wy³¹cza modulacjê
Czêstotliwoœci¹  moduluj¹c¹ jest przebieg prostok¹tny ok. 470Hz.
Uwaga! W przypadku gdy czêstotliwoœæ modulacji (FM) przekracza czêstotliwoœæ noœn¹,
generator  nie da siê prze³¹czyæ na modulacjê FM.

prze³¹cza klawisze +/- SET do zmiany amplitudy a klawisze +/- STEP
do zmiany kroku ustawiania amplitudy.
Powtórne naciœniêcie zmienia jednostki amplitudy z mV na dB lub odwrotnie.

prze³¹cza klawisze +/- SET do zmiany czêstotliwoœci
a klawisze +/- STEP do zmiany kroku ustawiania czêstotliwoœci.

+/-  klawisze do zmiany kroku amplitudy lub czêstotliwoœci.

+/-   klawisze do zmiany  amplitudy lub czêstotliwoœci.
W trybie programowania - zmieniaj¹ parametry ustawieñ.
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Klawisze 1,2,3 ........0
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STEP
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W

Amplituda  sygna³u sinus
na wyjœciu DDSa dla  50 ,
wyœwietlana w mV lub dB.

W

Ustawiony krok do zmiany
czêstotliwoœci lub amplitudy
0.1Hz
1Hz
10Hz
100Hz
1kHz
10kHz
100kHz
1MHz
10MHz

1mV
10mV
100mV

0.5dB
1dB
3dB
6dB
10dB

Aktywny bank pamiêci A lub B
NUM - aktywna klawiatura
numeryczna

Czêstotliwoœæ na wyjœciu DDSa

Rodzaj modulacji
A - modulacja amplitudy
F - czêstotliwoœci

- brak modulacji
modulacja

Zmiana kroku

Wyjœcie sygna³u
sinusoidalnego

Wyjœcie sygna³u
(5V)TTL

Gniazdo zasilania
5.5mm / 2.1mm

Zmiana czêstotliwoœci lub amplitudy

Klawisze pamiêci lub numeryczne
ustawianie czêstotliwoœci
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dBmVpp

Gniazda pod³¹czeniowe DDSa

TTL OUT

ON +12V

SIN OUTPOWER

+

W³¹cznik zasilania

BNC 50W

BNC
50W

W³¹cznik zasilania

Wyjœcie TTL Wyjœcie SIN

BNC
50W

Typowa zmiana czêstotliwoœci wyjœciowej
generatora DD1A w funkcji czasu.
T=0 w³¹czenie "zimnego" generatora
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