
1

Monolitické IO pro funkční generátory
Ing. Jan Humlhans

Signální generátory jsou důležité elektronické přístroje poskytující zkušební a měřicí signál pro oživování nebo měření
a kontrolu parametrů elektronických systémů. V řadě případů, kterými se však zde zabývat nebudeme, jsou generátory
i integrální součástí takových systémů (např. pro vytváření časové základny v osciloskopu). Většinou se setkáváme s ge-
nerátory, jejichž výstupní signál je sinusový. Časté jsou však i takové, které poskytují i další průběhy signálu, pravoúhlý
a trojúhelníkový. Pak jsou označovány jako tvarové nebo funkční. Většinou umožňují nastavovat nejen amplitudu a kmito-
čet výstupního signálu, ale i jeho symetrii v průběhu periody (tedy měnit střídu), modulovat jeho amplitudu nebo kmitočet
napěťovým signálem přiváděným na pomocný vstup. Již výčet těchto možných požadavků naznačuje, že zapojení takové-
ho generátoru není úplně jednoduchou záležitostí. Naštěstí, díky speciálním monolitickým  integrovaným  obvodům, máme
nyní možnost si takový generátor pro oblast kmitočtů od řádu desetin Hz do jednotek MHz sestrojit a použít pro měření
svých amatérských nebo i profesionálních konstrukcí, aniž příliš zabředneme do problémů samotných generátorů. Tyto
součástky existují již poměrně dlouho a některé najdeme i v katalogu GM Electronic. Vše podstatné pro sestavení funkč-
ního generátoru obsahují na svém čipu a zvenčí je třeba připojit jen poměrně malý počet pasivních součástek a napájení.

Princip integrovaných obvodů
 pro funkční generátory

Integrované funkční generátory obvykle neobsahují samo-
statný oscilátor každého průběhu, ale jsou vytvořeny např. podle

principu, který je znázorněn na obr. 1. Pravoúhlý signál se zís-
ká poměrně snadno astabilním multivibrátorem, konstantní
proud o směru řízeném podle stavu jeho výstupu převede inte-
grátor na signál trojúhelníkový a z něho diodový funkční měnič

vytvoří průběh blízký si-
nusovému.

XR2206

Nejprve se seznámí-
me s principem obvodu
XR-2206 od firmy Exar
(www.exar.com), popíše-
me si jeho vlastnosti v zá-
kladních zapojeních
a uvedeme praktické za-
pojení funkčního generá-
toru.V případě XR-2206 je
blokové schéma méně

Obr. 1 - Princip funkce některých monolitických funkčních
generátorů, který však XR-2206 přesně neodpovídá

průhledné, ale již doplněné základními externími součástkami
podle obr. 2 nám pomůže v pochopení jednotlivých aplikací.
Tvoří jej čtyři funkční bloky a to napětím řízený oscilátor VCO
(voltage-controlled oscillator), analogová násobička, sinusový tva-
rovač, oddělovací zesilovač a proudové spínače. Výstupní kmi-
točet VCO je úměrný kapacitě kondenzátoru C a vstupním prou-
dům definovaným časovacími rezistory R1, R2. Který z nich se
právě uplatní určuje vstup
FSK (frequency shift
keying – klíčování kmito-
čtovým posuvem) pro-
střednictvím proudových
spínačů. To usnadňuje jed-
nu z  aplikací, kdy je dvoj-
ková informace vyjádřena
dvěma rozdílnými kmito-
čty. Kmitočet je dán vzta-
hem fo = 1/RiC. Vhodné
hodnoty Ri pro požadova-
ný kmitočtový rozsah lze
odvodit z obr. 3. Teplotně
stabilní funkci lze očekávat pro 4 kΩ < R < 200 kΩ. Doporučené
hodnoty kapacity C leží v intervalu od 1 000 pF do 100 µF.

Základní vlastnosti XR-2206
l pracovní kmitočet od 0,01 Hz do typického maxima 1 MHz
l teplotní stabilita kmitočtu 20 ppm/°C
l nízké zkreslení sinusového průběhu s typickým činitelem zkres-
lení (THD – total harmonic distortion) 2,5 %, po nastavení 0,5 %
l rozsah kmitočtového rozmítání 2000:1
l malá závislost amplitudy na napájecím napětí 0,01 %/V
l lineární amplitudová modulace
l klíčování kmitočtovým posuvem řízené TTL signálem

l střída nastavitelná mezi 1 až 99 %

Obr. 4 - Generátor signálu klíčovaného změnou
mezi dvěma hodnotami kmitočtu

Obr. 3 - Diagram pro volbu
odporu časovacího rezistoru

Obr. 2 - a) Blokové funkční schéma
a b) základní testovací zapojení XR-2206
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Obr. 7 -  Tento obvod vyrobí po nastavení v možnostech
XR-2206 minimálně zkreslenou sinusovku

Obr. 8 - Zapojení vyrábějící pravoúhlé impulzy a “pilu“;
kmitočet výstupního průběhu je f = 2/C×(R1 + R2),

střída δδδδδ = R1/(R1 + R2)

l  napájecí napětí 10 až
26 V (±5 až ±13 V), typický na-
pájecí proud 12 mA
l pouzdro DIL-16 nebo SO-16

Některá použití:
l funkční generátor
l rozmítaný generátor
l AM/FM generátor
l převod napětí/ kmitočet
l klíčování kmitočtovým posu-
vem
l VCO pro fázový závěs

Informace a poznámky k několika aplikacím

Klíčování kmitočtovým posuvem
XR-2206, který je pro toto použití zapojen podle obr. 4, pra-

cuje vždy s tím z časovacích rezistorů, který je vybrán logic-
kým signálem na vstupu 9. Je-li tento vývod naprázdno, pří-
padně napětí na něm ≥ 2 V, je aktivní rezistor R1, je-li toto napětí
≤ 1 V je aktivní R2. Kmitočet výstupu může být tedy klíčován
mezi hodnotami f1 = 1/R1 × C a f2 = 1/R2 × C, z nichž jedna
reprezentuje značku a druhá mezeru. Při napájení ze symetric-
kého zdroje o napětích +Ucc a -Ucc je klíčovací napětí na vývo-
du 9 vztaženo k napětí -Ucc. Výstupní stejnosměrné napětí na
vývodu 2 je přibližně stejné, jako je napětí přivedené na vývod
3, tedy díky děliči ze stejných odporů ≈UCC/2. Jezdec potenci-
ometru R3 pro nastavení amplitudy střídavého výstupního sig-
nálu je blokován elektrolytickým kondenzátorem 10 µF. Vliv od-
poru tohoto potenciometru na amplitudu sinusového příp.
trojúhelníkového signálu je znázorněn v grafu na obr. 5. Pro si-
nusový výstup je převodní konstanta přibližně 60 mV/kΩ (pro
trojúhelníkový výstup pak asi 160 mV). Je-li R3 50 kΩ, bude am-
plituda sinusového výstupu 3 V.

Generátor sinusového průběhu
bez a s externím nastavením

Základní zapojení generátoru sinusového, případně i pravo-
úhlého a trojúhelníkového signálu je na obr. 6. Potenciometrem
R1 ve vývodu 7 se nastavuje kmitočet, který jeho odpor spolu-
určuje s kapacitou kondenzátoru C. Pro kmitočet oscilací platí
to samé, co již bylo výše zmíněno, včetně doporučení pro hod-
noty R, C:

 Maximální rozkmit výstupního na výstupu 2 je větší než
UCC/2. Pokud budeme napájet generátor ze symetrického zdroje
napětí +Ucc, -Uccv, spojí se všechny zemnicí body na obr. 6
s napětím -Ucc a trimr R3 se středem napájení (podobně tomu
je v tomto případě i v zapojeních na obr. 4 a 7). Činitel harmo-
nického zkreslení (THD) základního zapojení je menší než 2,5
%. Nižšího zkreslení, asi 0,5 %, se docílí doplněním a nastave-
ním trimrů P2 pro tvar a P1 symetrii podle zapojení na obr. 7.
Trimr RB se nastaví do středu dráhy a pomocí P2 se podle os-
ciloskopu nastaví minimální zkreslení a  poté se provede even-
tuální další oprava s P1.

Generátor trojúhelníkového průběhu
K změně tvaru výstupního napětí na trojúhelníkové postačí

rozpojit v obvodech oscilátorů na obr. 6 nebo 7 spínač S1.
Amplituda výstupu je v tomto případě vůči výstupu sinusové-
mu asi dvojnásobná.

Získání pilového a pravoúhlého průběhu
Jak ukazuje zapojení pro tento případ na obr. 8, je v tomto

případě vývod pro řízení kmitočtového klíčování spojen s vý-
stupem pravoúhlého průběhu 11. Ten pak automaticky přepíná
funkci mezi oběma rezistory a tak lze měnit velikostmi jejich
odporů střídu pravoúhlého průběhu a rychlost nárůstu a pokle-
su průběhu trojúhelníkového signálu a vytvářet průběh pilový.
Střída δ = R1/(R1 + R2) se může měnit od 1 do 99 %. Možné
velikosti R1 a R2 jsou mezi 1 kΩ a 2 MΩ. Kmitočet výstupních
signálů f = 2/C×(R1 + R2). V případech, kdy se používá pravo-
úhlý průběh musí být vývod 11 spojen přes zdvíhací rezistor
s napětím +UCC.

[Hz; Ω, F]fo = RC
1

Obr. 5 - Amplituda výst. na-
pětí v závislosti na odporu

ve výv. 3

Obr. 6 - Základní zapojení pro tvorbu sinusového průběhu
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Obr. 9 - Vstup  bvod umožňující kmitočtové rozmítání
v závislosti na napětí výstupního signálu

Obr. 11 - Příklad zapojení funkčního generátoru
pokrývajícího čtyřmi rozsahy kmitočty 0,1 Hz – 100 kHz (Rx = 62 kΩΩΩΩΩ)

Obr. 10 - Normalizovaná hodnota
amplitudy výstupního napětí
v závislosti na vývodu 1 (AM)

Kmitočtové rozmítání a modulace
V některých měřeních je výhodné, lze-li spojitě měnit: modu-

lovat amplitudu a kmitočet výstupního signálu generátoru. Změ-
nu výstupního kmitočtu označujeme jako rozmítání (sweep).

Kmitočet oscilací je u XR2206 úměrný proudu IT tekoucímu
z vývodu 7 nebo 8:

f = 320 × IT/C [mA, µF, Hz]
Vývody 7 a 8 mají nízkou impedanci a jsou vnitřně přede-

pnuty vzhledem k zemi (12) na napětí asi 3 V. Kmitočet se mění
lineárně s proudem IT v rozsahu od 1 µA do mezní hodnoty
3 mA. Pokud chceme řídit kmitočet napětím UC, přivedeme jej
na 7 nebo 8 přes obvod zapojený podle obr. 9. Kmitočet závisí
na UC podle vztahu:

f = [1 + R/RC(1 - UC/3)]/RC                    [Hz;Ω,V]
Převodní konstanta K = δf/δU [Hz/V] získaná derivací tohoto
vztahu je: K = -0,32/RCC.

Amplitudová modulace
Amplitudu výstupního napětí lze ovládat přivedením modu-

lačního signálu se stejnosměrnou složkou na vývod 1. Jeho vliv
ukazuje graf na obr. 10. Vstupní impedance pinu 1 je přibližně
100 kΩ. Při přechodu úrovně +UCC/2, kdy je amplituda výstupu
nulová, se současně obrací fáze výstupního signálu. To lze vyu-
žít např. pro klíčování změnou fáze signálu. Dynamický rozsah
amplitudové modulace je asi 55 dB. Při užití této funkce obvodu
XR-2206 je vhodné zajistit kvalitní stabilizaci napájecího napětí
+UCC, které rovněž amplitudu výstupu ovlivňuje.

Příklad zapojení
funkčního generátoru s XR-2206

Na obr. 11 je úplné zapojení funkčního generátoru vhodné-
ho pro použití v laboratoři nebo v dílně amatérského elektroni-
ka pocházející z [2]. Jediným potřebným aktivním prvkem je
právě XR-2206. Generátor lze napájet buď z jediného zdroje 12
V nebo souměrného napájecího zdroje ±6 V, který se připojí na
svorky U+, U-, A (GND). Při jediném napájecím napětí je třeba
použít dělič R9 a R10, kterým je vytvořen umělý střed napáje-
ní. Pro většinu aplikací je výhodnější varianta
se souměrným napájením, protože stejnosměr-
ná úroveň výstupu je blízká potenciálu země.
Z výstupů lze vůči střednímu vývodu napájení
(GND) odebírat napětí sinusového, trojúhelníko-
vého a pravoúhlého průběhu v jednom ze čtyř
rozsahů pokrývajících kmitočty od 1 Hz do 100
kHz. Každý z nich je proladitelný potenciomet-
rem P5 v rozsahu 100:1 v rozsahu zvoleném
přepínačem S1. Rozkmit sinusového
a trojúhelníkového výstupu lze potenciometrem
P4 nastavit od 0 do 6 V, výstupní impedance je
600 Ω. Požadovaný průběh se vybere spínačem
S2, při sinusovém je S2 sepnut. Symetrie vý-
stupního signálu se nastavuje potenciometrem
P3, P1 slouží k nastavení stejnosměrného of-
setu trojúhelníkového a sinusového výstupu.
Zkreslení sinusového signálu (THD) je po na-
stavení potenciometrem P2 v rozsahu 10 Hz až
10 kHz do 1 %, v celém rozsahu pak do 3 %.
Pravoúhlý signál má střídu 50 % a v závislosti
na zvoleném výstupu bude mít rozkmit rovný
kladnému napájecímu napětí nebo jeho polovi-
ně. Lze jej použít k synchronizaci osciloskopu

nebo pro buzení logických obvodů. Vstup I je určen k přivedení
napětí pro rozmítání nebo kmitočtovou modulaci, vstup Q pro
modulaci amplitudy výstupního průběhu. Když se modulační
napětí AM blíží polovi-
ně celkového napájecí-
ho napětí, je výstupní
napětí minimální a mě-
ní fázi. Není-li kmitočto-
vé rozmítání nebo funk-
ce AM použita, nechají
se vstupy I a Q (AM) ne-
zapojeny.

Při nastavování se
na výstup trojúhelník/
sinus připojí oscilo-
skop. Při sepnutém S2
se nastaví s P4 maxi-
mální možná amplituda
signálu. Pomocí P2
a P3 se podle osciloskopu nastaví minimální zkreslení zobra-
zeného výstupního signálu. Pokud je k dispozici měřič zkresle-
ní, lze nastavení na závěr provést pomocí P2 podle tohoto pří-
stroje.

Závěr
Některé speciální integrované obvody nejenže převezmou

v elektronickém systému nějakou konkrétní funkci, ale pomo-
hou elektronikům často nahradit bez velkých nákladů drahý
přístroj, jehož parametry nejsou v řadě případů v praxi využity.
Pokud dotyčnému nechybí trochu technické estetiky, je i z hle-
diska vzhledu výsledek většinou vyhovující. Tak je tomu
i v případě amatérských funkčních generátorů s XR-2206. Ně-
kdy lze zakoupit elektronické stavebnice nebo využít stavební
návod, kdy je zaručeno, že se jedná o ověřenou konstrukci,
obvykle včetně mechanického řešení. Zájemce z řad čtenářů
Rádia plus asi potěší, že se v něm taková konstrukce s právě
popsaným obvodem patrně záhy objeví. Rovněž lze doporučit
seznámení s generátory popsanými v [3] a [4]. q

Prameny:

[1] XR-2206 Monolithic Function Generator; katalogový list Exar
Corporation 1997
[2] High-Quality Function Generator System with the XR-2206;
aplikační list TAN-005 Exar Corporation 1997
[3] Einfacher Funktionsgenerator; Elektor 9/92, str. 55 – 59
[4] Generátor funkcí s XR2206; ElektroInzert 5/97, str. 18
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XR8038
Nyní se zaměříme na další z rozšířených integrovaných funkčních generátorů, XR-8038A od firmy EXAR (http://

www.exar.com). Jeho dalším výrobcem, je firma Intersil Corporation (http://www.intersil.com), vzniklá nedávno z polovodi-
čové divize firmy Harris Corporation; označuje ho ICL8038. I tento IO najdeme jako novinku
v katalogu GM pro rok 1999 a je zajímavé, že je to již zhruba čtvrtstoletí, kdy byl pod stejným označením ICL8038
v sortimentu firmy Intersil Inc.(!). Lze jej tedy přiřadit k takovým stálicím mezi IO, jako je např. časovač 555 nebo operační
zesilovač 741. Ač má proti nim poměrně úzkou oblast použití, přesto to svědčí o jeho promyšlenosti. Jediné větší rozdíly
mezi parametry různých 8038 v katalogových listech jsou v udávaném maximálním kmitočtu oscilací od 200 kHz do 1 MHz
(to však platí jen pro výstup pravoúhlých impulzů, linearita trojúhelníkového signálu a zkreslení sinusového se nad 200
kHz rychle zhoršují) a v některých časových charakteristikách pravoúhlých výstupních impulsů a míře vlivu teploty na
kmitočet. Obvody XR-8038A a ICL8038 lze považovat v podstatě za ekvivalenty.

Obr. 1 b - Zapojení vývodù pouzdra IO

Obr. 2 - Zku�ební zapojení pro mìøení parametrù

Obr. 4 - Pravoúhlý prùbìh a prùbìhy napìtí
na ostatních výstupech pøi støídì 50 % (a) a

80 % (b)

b)

a)
Všeobecná charakteristika

Obvod 8038 je přesný funkční generátor poskytující
při minimálním potřebném počtu externích součástek signál
s pravoúhlým, sinusovým a trojúhelníkovým průběhem, případ-
ně s tvarem z nich odvozeným. Pracovní kmitočet, nastavitelný
volbou externích časovacích prvků R, C od 0,001 Hz alespoň
do 200 kHz, je málo závislý na změnách teploty a napájecího
napětí. Pomocí externího řídicího napětí lze rozmítat, případně
modulovat (menší rozsah změny) kmitočet všech tří základ-
ních průběhů (sinus, trojúhelník, obdélník), přičemž jsou všech-
ny tři průběhy k dispozici současně.

Popis funkce
Řešení tohoto generátoru je vyjádřeno ve funkčním bloko-

vém schématu na obr. 1 a. Protože nám pomůže i při pochope-
ní funkce aplikačních zapojení, která chceme uvést dále, vě-
nujeme mu více prostoru. Vnější kondenzátor C je nabíjen
a vybíjen pomocí dvou proudových zdrojů. Zatímco zdroj prou-
du I1, který má velikost I pracuje trvale, zdroj proudu I2 o hodnotě
2.I je ovládán z výstupu bistabilního klopného obvodu (BKO),
jehož stav určují komparátory 1 a 2. Je-li, dejme tomu, BKO
ve stavu, kdy je kondenzátor nabíjen z I1, napětí na něm v čase
lineárně stoupá. Když jeho velikost dosáhne překlápěcí úrov-
ně komparátoru K1 rovné 2/3 napájecího napětí IO, klopný ob-
vod změní stav a spínač S1 zapojí do funkce ještě zdroj prou-
du I2. Vzhledem k orientaci tohoto zdroje je pak výsledný proud
kondenzátoru I – 2I = –I. C je tedy vybíjen a jeho napětí v čase
lineárně klesá tak dlouho, dokud nedosáhne překlápěcí úrov-
ně kom- parátoru K1 rovné 1/3 napájecího napětí. Velikostí na-
pájecí- ho napětí je míněno napětí mezi vývody 6 a 11 (viz též

Pozn.(6) k tab.1).
Po jeho překlo-
pení se obvod
vrací do stavu,
s nímž jsme po-
pis začali, a děj
se periodicky
opakuje. Již do-
sud popsaná
část obvodu
tedy poskytuje
dva základní
průběhy napětí,
které jsou syme-
trické – trojúhel-
níkový na kon-
denzátoru a pra-
voúhlý na vý-
stupu BKO.
Pro vnější pou-
žití jsou k dis-
pozici na výstu-
pu oddělova-
cích zesilovačů.
Protože poměr
v ý s t u p n í c h

proudů proudo-
vých zdrojů lze na-
stavit volbou odpo-
ru vnějších
rezistorů i na jinou
hod- notu než 1 : 2,
lze na stejných vý-
stupech 3 a 9 zís-
kat také  průběhy
nesymetrické –
trojúhelníkový (pi-
lový) obdélníkový
s proměnnou stří-
dou (někdy též
označovanou jako
činitel plnění). Si-
nusový průběh je
po úsecích aproxi-
mován nelineár-
ním funkčním mě-
ničem (NFM)
ze symetrického
t r o j ú h e l n í k a .
Na obr. 1 b je za-
pojení vývodů pouzdra.

Základní vlastnosti
XR-8038 a ICL8038

● pracovní kmitočet od 0,001 Hz do 200 kHz (300 kHz
u ICL8038)

● současný výstup sinusového (harmonického), trojúhelníko-
vého a pravoúhlého signálu

● nízké zkreslení sinusového průběhu THD ≈ 1 %
● dobrá linearita tvaru trojúhelníkového výstupu i kmitočtové
modulace (FM)

● kmitočtové rozmítání v rozsahu až 1 : 1000
● proměnná střída od 2 do 98 %
● minimální vliv změn teploty a napájecího napětí na kmitočet
● 14vývodové pouzdro PDIP (ICL8038 také CERDIP)
pozn.: pokud se údaje pro ICL8038 liší od XR-8038, jsou uve-
deny v závorce!

Obr. 1 a - Blokové schéma monolitického
funkèního generátorù 8038
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Obr. 3 - Dvì mo�nosti nastavení symetrie
výstupních prùbìhu

b)

a)

➤➤➤➤➤ Tab. 1
➤➤➤➤➤

Pozn.:
(1) bez proudů rezistory RA, RB
(2) UCC = ±10V (Un = 20 V)
(3) rozmítací napětí na vývodu 8 vůči 6
U 8 - 6 ≤  1/3 Un - 2V
(4) střída trojúhelníkového výstupu nastavena pomocí
RA a RB na 50 %
(5)  s klesajícím RL roste zkreslení, RL min ≈ 50 kΩ
(6) jde o celkové napájecí napětí IO mezi vývody 6 a
11, tedy např. u dvojitého, symetrického zdroje 2 x 15
V je Un = 30 V

Možnosti použití
● přesné generátory tvarových kmitů
● rozmítané a kmitočtové modulované ge-
nerátory

● nízkofrekvenční (tónové) generátory
● napětím řízené oscilátory (VCO)
pro přesné fázové závěsy (PLL)

●měřicí a zkušební přístroje

Mezní hodnoty

Napájecí napětí – 36 V
Ztrátový výkon – 625 mW, snížený
nad 25 °C
o 5 mW/°C

Charakteristické hodnoty
Zkušební zapojení je na obr. 2.
Podmínky zkoušky:
UCC= ±5 V až ±15 V, TA = 25 °C, RL = 1MΩ,
RA = RB = 10kΩ,
C1 = 3 300 pF, S1 sepnut, není-li uvedeno
jinak.

Definice některých termínů
Napájecí proud – proud, který musí dodat zdroj, aby obvod
pracoval (bez proudu zátěže a proudů rezistory RA  a RB).
Kmitočtové pásmo – rozsah kmitočtů se zaručenou funkcí
na výstupu pravoúhlých impulzů.
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Obr. 5 - Naznaèenými potenciometry lze sní�it zkreslení
sinusového prùbìhu a� na 0,5 %

Obr. 7 - Signál pro kmitoètovou modulaci
pøivádíme na vstup FM

Obr. 6 - Pøipojení rozmítacího napìtí na
oscilátor s IO 8038

Obr. 9 - Dvouhodnotovým signálem lze uvolnit
sinusový výstup na omezený poèet period

Rozsah kmito-
čtového rozmí-
tání – poměr
maximálního
a minimálního
kmitočtu, které-
ho lze dosáh-
nout rozmíta-
cím napětím
na vývodu 8
v intervalu dle
pozn. (3).
Linearita FM –
největší relativ-
n í o d c h y l k a
mezi kř ivkou
z o b r a z u j í c í
skutečnou zá-
vislost výstup-
ního kmitočtu
a řídicího napě-
tí od její náhra-
dy přímkou
(získané tzv. li-
neární regresí).
Linearita trojú-

helníkového výstupu – největší relativní odchylka mezi křiv-
kami skutečného průběhu výstupního průběhu v rostoucí a kle-
sající části a je-jich náhrad přímkami (získanými tzv. lineární
regresí).
Saturační napětí – výstupní napětí na výstupu pravoúhlého
průběhu (otevřený tranzistor), teče-li do něho proud 2 mA.
Doba náběžné a závěrné hrany – doba za níž pravoúhlý vý-
stup přejde z 10 na 90, případně z 90 na 10 % své maximální
hodnoty.

Nastavení tvaru
výstupních signálů

Symetrii všech výstupních průběhů lze docílit nastavením
externích rezistorů RA a RB, které mohou být zapojeny podle
obr. 3a nebo 3b. Druhý způsob použijeme, pokud potřebujeme
jen symetrický výstup se střídou pravoúhlého signálu 50 %,
jako je tomu na obr. 4a. Pokud jsou žádány průběhy s větší
nesymetrií, jako na obr. 4b, se střídou pravoúhlého průběhu asi
80 %, je vhodnější, jsou-li oba nastavovací rezistory nezávislé.

Pro doby trvání narůstající části t1 a klesající t2 trojúhelníkové-
ho průběhu a jeho kmitočet f platí vztah

Pokud budou odpory rezistorů RA a RB stejné hodnoty R,
budou stejné i t1 a t2, střída d = 100.t1/T = 50 % a kmitočet
výstupních signálů bude

Obr. 8 - Vìt�í výstupní impedanci sinusového
výstupu lze sní�it oddìlovacím zesilovaèem (a)

nebo jen sledovaèem (b)

t2 = 5
3

RA RB RC·
2RA - RB

t1 = 5
3 RA · C

(
f =

1
T

= 1

RA C
5
3

·
2RA - RB

)1+
RB

=t1 + t2
1

RC

3,0
f =

RC

15,0
f =
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Pokud nebude požadováno přesné dostavení sy-
metrie, je možné použít jediný rezistor R a vývody 5
a 6 spolu spojit. Pak bude mít kmitočet hodnotu

Minimalizace zkreslení
sinusového průběhu

K snížení zkreslení signálu na sinusovém výstupu
pod 1 % postačí zapojit rezistor s odporem 82 kΩ (nebo
lépe trimr 100 kΩ umožňující nastavení) z vývodu 12
na zem podle obr. 3a, b. Další redukci zkreslení,
až na 0,5 %, lze docílit v zapojení podle obr. 5 pokus-
ným nastavením trimrů 100 kΩ.

Jak volit RA, RB a C

Aby oscilátor s 8038 pracoval na požadovaném kmi-
točtu, lze docílit různými kombinacemi hodnot R, C.
V této volbě je však třeba respektovat některá omeze-
ní plynoucí z možných extrémů v proudech proudo-
vých zdrojů. Není vhodné, aby tyto proudy byly menší

než 0,1 µA (u ICL 1 µA) a větší než 5 µA, a jako optimální je
označen interval mezi 1 µA (ICL 10 µA) a 1 µA. Při spojení
vývodů 7 a 8 je nabíjecí proud kondenzátoru přes RA

Stejný vztah platí i pro RB. Tento vztah vyplývá z hodnot
odporů rezistorů vnitřní struktury obvodu. V tab. 1 se doporučuje
rozmezí 500 Ω až 1 MΩ. Kapacita C by se pro požadovaný
kmitočet měla volit větší a odpor spíše z menších hodnot
v uvedeném rozsahu.

Napájení z jediného a ze
symetrického zdroje napětí

Generátor s 8038 lze napájet buď z jediného zdroje s napětím
10 V až 30 V, nebo ze symetrického zdroje o napětí ±5 až ±15
V. V prvém případě je střední hodnota signálu na sinusovém
a trojúhelníkovém výstupu rovna polovině napájecího napětí.
V případě souměrného zdroje je průběh sinusového a trojúhel-
níkového napětí symetrický okolo 0 V – středu napájecího zdro-
je. U výstupu pravoúhlého napětí, což je tranzistor s otevřeným
kolektorem, závisí, na jaké napětí připojíme externí kolektoro-
vý rezistor. Shora jsme omezeni opět 30 V (vůči vývodu 11),
jako v případě napájení 8038. Použije-li se napětí +5 V, lze pak
na tento výstup přímo připojit vstup logických obvodů TTL.

Kmitočtová modulace (FM)
a rozmítání kmitočtu výstupních signálů

Kmitočet výstupních signálů funkčního generátoru s 8038
klesá, roste-li ss napětí USW mezi vstupem 8 a přívodem
+UCC. Při větším rozsahu změn kmitočtu, neboli jeho rozmí-
tání (sweeping), je základem zapojení na obr. 6. Rozmítací
napětí USW na vstupu 8 se může vůči +UCC pohybovat
od 0 V do 2/3×UCC - 2 V vůči +UCC. Je-li USW = 0, je f = 0.
V tomto případě, kdy nabíjecí proud kondenzátoru C není
odvozen od napětí napájecího (překlápěcí úrovně vnitřních
komparátorů IO však ano), ale od rozmítacího, je třeba zajis-
tit stabilní napájecí napětí, aby nedošlo následkem jeho změn
k ovlivňování kmitočtu.

Pro malé změny kmitočtu při FM, např. do 10 %, lze modu-
lační signál navázat střídavě jeho přivedením přes kondenzá-
tor podle obr. 7. Rezistor R není v zásadě nutný. Pokud není
použit a vývody 7, 8 jsou propojeny, je vstupní impedance asi
8 kΩ. Při použití rezistoru R vzroste její hodnota na (R + 8) kΩ.

Zapojení typických aplikací
Sinusový výstup má dosti vysokou výstupní impedanci, asi

1 kΩ (trojúhelníkový výstup okolo 200 Ω), což nemusí
v některých případech vyhovovat. Pomoc je jednoduchá, stačí

zařadit za nastavovací potenciometr oddělovací zesilovač, pří-
padně jen sledovač podle zapojení v obr. 8 a, b.

Při spojení vývodu 10 pro časovací kondenzátor se středním
vývodem symetrického zdroje dojde k přerušení oscilací. Pou-
žije-li se k tomu účelu polem řízený tranzistor JFET, jako je
tomu na obr. 9, lze naznačeným dvouhodnotovým vzorkova-
cím signálem ovládat výstup generátoru a vytvářet i signály
tvořené několika periodami, které mohou být využity
pro testování funkce některých elektronických systémů.

Zapojení na obr. 10 představuje nízkofrekvenční oscilátor
přeladitelný zhruba od 20 Hz do 20 kHz, tedy v rozsahu 1000 :
1. K tomu je třeba, aby napětí na rezistorech RA a RB kleslo
téměř k nule. To je možné, když napětí na řídicím vstupu 8 pře-
výší napětí na „horní“ části těchto rezistorů o několik stovek
mV. V uvedeném zapojení to umožnilo zapojení diody D1
do přívodu kladného napájecího napětí na trimr nastavení stří-
dy. Účel rezistorů s proměnným odporem je popsán
ve schématu, až na trimr 15 MΩ, který zmenšuje změny střídy
při nastavování kmitočtu.

Dobrou linearitu závislosti mezi výstupním kmitočtem
a rozmítacím napětím vykazuje napětím řízený oscilátor díky
zesilovači s OZ 741 předřazenému vstupu pro rozmítání kmito-
čtu v oscilátoru zapojeném podle obr. 11.

Kompletní zapojení funkčního generátoru pro obvyklé nf pás-
mo 20 Hz –20 kHz napájeného jediným napájecím napětím
a pocházející z [5], je na obr. 12. Přelaďování se provádí ss
napětím z lineárního potenciometru Pf. Výstupy trojúhelníkové-
ho a sinusového průběhu jsou odděleny tranzistorovými emito-
rovými sledovači. Potenciometry Pt, Ps, Pr dovolují spojité na-
stavení střídavých výstupních úrovní. Rezistory R1, R2, R4

I = 5RA

Un

Obr. 10 - Rozsah zmìny kmitoètu a� 1000:1
umo�òuje vlo�ení diody D1

Obr. 12 - V tomto oscilátoru 20 Hz a� 20 kHz je celý rozsah rozdìlen
do tøí pøepínaných dekád.
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nimálního zkreslení slouží vedle P1, P3 také P2. Na maximálním
kmitočtu fmax se použije P1, při fmax/10 P3 a ve středu pásma
P2. Nastavování jsou na sobě závislá a je třeba je opakovat
do dosažení minimálního zkreslení v celém pásmu ladění.
Při přepnutí na jiný kmitočtový rozsah mohou přesto nastat pro-
blémy se zkreslením a může se ukázat nezbytné přepínat
s rozsahem i nastavovací prvky minimalizující zkreslení. Kon-
denzátory C1, C2, C6 zbavují výstupní signál stejnosměrné
složky.

Závěr
V tomto díle jsme zběžně poznali další z monolitických IO

určených pro funkční generátory. Na rozdíl od XR-2206 popsa-
ného v minulé části [6] dovoluje generovat průběhy s kmitočtem
téměř o řád nižším. Co se týče složitosti zapojení generátorů,
není mezi nimi valných rozdílů. Výhodou integrovaných obvo-
dů popsaných v tomto čísle je současný výstup všech tří ob-
vyklých tvarů kmitu, postrádají však zase jednoduchou mož-
nost klíčování kmitočtu, kterou poskytuje již popsaný XR-2206.
Ta však nebývá často požadována.  q

Obr. 11 - Zaøazení zesilovaèe do rozmítacího vstupu zlep�í linearitu vztahu mezi vstupním napìtím
 a výstupním kmitoètem

Prameny:
[1] XR-8038A. Precision Waveform Generator.  Katalogový list
EXAR Corporation, červenec 1997 - 3.
http://www.exar.com
[2] ICL8038. Precision Waveform Generator/Voltage Controlled
Oscillator. Katalogový list 2864.3 Intersil Corporation, http://
www.intersil.com
[3] Everything You Always Wanted to Know About the ICL8038.
Aplikační list Intersil Corporation AN 013.1,
listopad 1996
[4] H. Schreiber: Der integrierte Funktionsgenerator 8038. FUNK-
TECHNIK 1974, č. 15, s. 539 - 541; č. 16, s. 573- 575.
[5] Nízkofrekvenční generátor s obvodem XR8038. ELEKTRO-
inzert 1994,
č.2, s. 4, 5
[6] J. Humlhans: Monolitické IO pro funkční generátory I. Rádio
plus - KTE 1999,
č. 9, s. 22 - 25.

NE/SE566

NE566N (toto provedení lze v GM koupit) se určitě uplatní v aplikacích, kde se nedostává prostoru. Je totiž vyráběn i v
8-vývodových pouzdrech DIP a SO. Další předností tohoto obvodu je, že vám na něj postačí několik málo desetikorun.
Významným omezením je však absence výstupu se sinusovým průběhem. Přesto není dobré ho předem zavrhovat, proto-
že jeho parametry jsou, jak uvidíme, velmi zajímavé.

Obr. 1 - Funkèní blokové schéma integrovaného generátoru NE566

Stručný funkční popis

Funkční generátor NE/SE566 obsahuje napětím řízený os-
cilátor (VCO) s vynikající linearitou a zvláštními výstupy pro

pravoúhlý a trojúhelníkový průběh. Blokové schéma obvodu je
uvedeno na obr. 1 a jak vidíme, obsahuje až na funkční měnič
pro sinusový výstup standardní bloky funkčních generátorů. Oba
výstupní signály vycházejí z oddělovacích zesilovačů s výstupní

impedancí 50 Ω. Kmitočet oscilací určuje od-
por jediného vnějšího rezistoru, kapacita rov-
něž vnějšího kondenzátoru a řídicí napětí na
vstupu UC. Při potřebě měnit kmitočet v šir-
ším rozsahu je vhodné přepínat rezistory nebo
kondenzátory pro změnu po dekádách a uvnitř
dekád jej spojitě nastavovat řídicím napětím.
Typický koeficient teplotní závislosti výstup-
ního kmitočtu na teplotě je pouze 200 ppm
(=10-6) / °C.

NE/SE566 je možné napájet ze symetric-
kého nebo i nesymetrického zdroje s celkovým
napětím v rozsahu 12 V až 24 V. Jak modulace
kmitočtu řídicím napětím, tak průběh napětí na
trojúhelníkovém výstupu, mají velmi dobrou li-
nearitu.
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Obr. 2 - Pojmenování vývodù NE566 a pohled na pouzdro shora
Použitím se neliší od ostatních monolitických integrovaných

obvodů tohoto typu – funkční generátory, FM modulátory, klíčo-
vání kmitočtovým posuvem, hodinové generátory.

I když je vyráběn celkem ve třech typech pouzder, plasto-
vých SO-8 (NE566D) a DIL-8 (NE566N), keramickém
CERDIP-14 (NE566F), v GM dostaneme jen provedení
DIL8. Všechna provedení NE jsou určena pro provozní
teplotu v rozmezí od 0 do +70 °C. Zmíněný SE566, kte-
rý je pouze ve variantě N, může být použit od -55 °C do
+125 °C. Označení a rozmístění vývodů pouzdra N je
na obr. 2.

Mezní hodnoty
V tab.1 jsou uvedeny maximální hodnoty některých

parametrů, které se nesmí ani jednotlivě překročit, jinak
hrozí degradace parametrů nebo zničení
obvodu.

Charakteristické hodnoty NE566
Pokud není uvedeno jinak, platí uve-

dené hodnoty v tab. 2 pro TA = 25 °C
a ±UCC = ± 6 V.

Typické charakteristiky
Představu o možnostech oscilátoru

s NE555 si lze učinit pomocí charakteris-
tik na obrázcích 3a – f. Na prvním z nich
vidíme tvary a typické úrovně výstupních
signálů. Vliv odporu R1 na normalizova-
ný kmitočet (poměr hodnot kmitočtu vý-
stupu a kmitočtu při R1 = 10 kΩ) při Un =
12 V a UC = 10 V ukazuje charakteristika
na obr. 3 b. Jaký kmitočet dostaneme za
podmínek Un = 12 V, UC = 10 V a R1 =
4 kΩ při různé kapacitě kondenzátoru C1
ukazuje obr. 3c. Jak působí na normalizo-
vaný kmitočet (poměr hodnot výstupního
kmitočtu ke kmitočtu při napětí mezi vý-
vody 8 a 5 rovném 1,5 V) výstupních sig-
nálů řídicí napětí, měřené tentokráte mezi
uvedenými vývody, vidíme na obr. 3d. Na
obr. 3e je závislost typického a maximál-
ního proudu odebíraného oscilátorovým
obvodem při R1 = 4 kΩ a různém napáje-
cím napětí. Z poslední charakteristiky, na
obrázku 3f, lze zjistit co lze očekávat, po-
kud je oscilátor vystaven změnám teplo-
ty v širším rozsahu.

Poznámky k použití: Funkční generá-
tor NE556 je určen pro všeobecné použi-
tí a byl navržen tak, aby kmitočtová mo-
dulace měla dobrou linearitu. Typické
zapojení obvodu je na obr. 4. Kmitá však
také je-li modulační vstup naprázdno, tedy
bez rezistorů R2 a R3. Externí klidové
napětí na řídicím vstupu UC musí být v
rozsahu:

Un/2 V < UC < Un

Na obr. 4 je vhodné předpětí nastave-
no děličem z rezistorů R2 a R3, modulač-

ní signál je přiveden přes kondenzátor C2. Pokud je modulační
signál superponován na stejnosměrném napětí vhodné veli-
kosti, lze jej na vstup 5 přivést přímo. Vzhledem k charakteris-
tice na obr. 3d je vhodné nastavit předpětí vývodu 5 asi na 1,5
V vůči +UCC.

Kmitočet výstupního signálu je přibližně dán vztahem:

přičemž R1 má být v rozsahu 2 kΩ až 20 kΩ. Kondenzátor
s malou kapacitou, asi 1 nF, zapojený mezi vývody 5 a 6 brání
vzniku oscilací zdroje proudu.
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Un U×2=(ítìpanícejápanénideJ CC ) 21 42 V

I CC duorpícejápaN 7 5,21 Am
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ecnadepmiínputsýv 05 Ω

timkzor 9,1 4,2 V

atiraenil 5,0 %

putsývýlhúovarP

ecnadepmiínputsýv 05 Ω

timkzor 5 4,5 V

adíøts 04 05 06 %

tR uhìbánabod 02 sn

tF uhìbodabod 05 sn

:.nzoP k2izemtýbísumutèotimkínevatsanorp1RurotsizerropdO)1( Ω k02a Ω

Uuhaszorvtýbísum5uputsvohícidíøítìpdeøP)2( n U<2/ C nU<
Tab. 2 - Charakteristické

hodnoty NE566

lobmyS rtemaraP ytondoH yktondeJ

Un ítìpanícejápanévokleC 62 V

UC ítìpanohínputsvtimkzoR 3 V

TA ílokoatolpetínzovorP 07+�a0 C°

PD atártzávonokýV 003 Wm

Tab.1 - Mezní hodnoty IO NE566

FO = 2 (Un - Uc)
R1 × C1 × Un
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Obr. 4 - Typické zapojení oscilátoru s NE566

Obr. 3a - Výstupní prùbìhy
a jejich úrovnì

Obr. 3b - Odpor rezistoru R1
a odpovídající výstupní kmitoèet

Obr. 3c - Kmitoèet jako funkce
kapacity C1

Obr. 3d - Øídící napìtí (mezi vývody 8
a 5) a výstupní kmitoèet

Obr. 3e - Napájecí proud
v závislosti na napájecím napìtí

Obr. 3f - Vliv teploty na kmitoèet
generátoru

lý výstup obě úrovně vhodné pro logické obvody. Dnes málo
běžné obvody RTL lze připojit na vývod 3 přímo. Pro připojení
hradel TTL a DTL, z jejichž vstupů je třeba odvést (jsou-li v úrovni
L) proud větší než 1 mA, se proto obvykle přidává rezistor za-
pojený mezi vývod 3 a záporný pól zdroje. Tím se zvýší schop-
nost odvádět proud na 2 mA.

Možné je také navázat logické obvody na výstup přes roz-
hraní tvořené spínaným tranzistorem NPN, jak také ukazuje
obr. 5. Tento způsob je vhodný pro připojení TTL obvodů, kte-
ré vyžadují krátkou dobu doběhu (< 50 ns) a vyšší schopnost
odvádět proudy z připojených vstupů.

Obr. 5 - Buzení logických obvodù z NE566

Závěr
S integrovaným obvodem NE566 jsme ukončili část seriálu

o zajímavých součástkách, které nalezneme v katalogu GM
Electronics a z nichž lze sestavit generátory poskytující různé
výstupní průběhy a o možnostech nastavení jejich parametrů.
Pozoruhodných součástek je tam samozřejmě až až a všem
se takto věnovat nelze.

Někdy jsou však v katalogu uvedeny jen s opravdu mini-
málním popisem a tímto způsobem upozorníme alespoň na
některé z nich ty z čtenářů, kteří by se k podrobnější informaci
z jakéhokoli důvodu nedostali.
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MAX038
Tento monolitický funkční generátor pochází z produkce jednoho z nejznámějších výrobců lineárních integrovaných

obvodů firmy MAXIM (http://www.maxim-ic.com). Ve srovnání s “generátorovými“ obvody popsanými dosud v tomto seri-
álu se vyznačuje především možností generovat tvarové průběhy až do kmitočtu 20 MHz. Na začátek bude vhodné uvést,
že Rádio plus se tomuto obvodu již věnovalo: v popisu stavebnice č. 321 – funkčního generátoru 10 Hz až 11 MHz [1]. Ten
z čtenářů, který by takový přístroj ve své praxi nebo domácí laboratoři uplatnil, zde najde inspiraci a informace důležité
pro jeho stavbu a oživení. Na tomto místě se pokusíme o poněkud podrobnější popis funkce MAX038 a uvedeme zapojení
další stavebnice, která pochází přímo od výrobce obvodu.

Obr. 1b - Funkční blokové schéma plus základní zkušební zapojení

RL
KOMPARÁTOR

CL

PDo

PDI

KOMPARÁTOR

FÁZOVÝ
DETEKTOR

TROJÚHELNÍK

TROJÚHELNÍK

PROUDOVÝ
GENERÁTORDADJ

IIN

CF

RF RD RIIN

Obr. 1a - Pouzdro MAX038

Všeobecná charakteristika
MAX038 lze označit za vysokofrekvenční přesný funkční ge-

nerátor. Při minimálním potřebném počtu dalších součástek
vytváří kmity trojúhelníkové, sinusové a pravoúhlé. Volbou ka-
pacity externího kondenzátoru a jej nabíjecího proudu, lze na-
stavit kmitočet výstupního signálu od 0,1 Hz do 20 MHz např.
pomocí potenciometru, případně v jistých mezích také napě-
tím a tak jej modulovat či rozmítat. Dalším řídicím napětím lze
v širokém rozsahu měnit střídu výstupního signálu, což se uplat-
ní při vytváření pilového průběhu nebo modulaci šířky impulzu
(PWM) při impulzové regulaci. Řízení kmitočtu a střídy jsou na
sobě prakticky nezávislé.

Na rozdíl od  zatím popsaných obvodů je třeba vybrat poža-
dovaný tvar výstupního napětí, které je k dispozici na jediném
výstupním vývodu. Zajímavý je číslicový způsob jeho výběru,
kombinací dvoubitového logického signálu. Současně se zvo-
leným výstupem je k dispozici pravoúhlý signál kompatibilní
s úrovněmi TTL signálu s konstantní střídou 50 %, který lze
použít pro případnou synchronizaci funkce dalších částí systé-
mu s výstupem generátoru. Existuje však i opačná možnost,
synchronizace funkce generátoru s externím zdrojem TTL ho-
dinového signálu. MAX038 se vyrábí ve 20vývodových pouz-
drech plastových pouzdrech DIP a SO zapojených dle obr. 1a.

Použití obvodu jsou samozřejmě obdobná jako v případě
dosud popsaných monolitických generátorů, tedy funkční ge-
nerátory, napětím řízené oscilátory, kmitočtové modulátory,
modulátory šířky impulzu, fázové závěsy, kmitočtové syntezá-
tory, generátory pro klíčování posuvem kmitočtu pro sinusový
a pravoúhlý průběh.

Souhrn základních vlastností a parametrů
l rozsah pracovního kmitočtu 0,1 Hz až 20 MHz
l trojúhelníkový, sinusový a pravoúhlý impulzní průběh
l nezávislé nastavení kmitočtu a střídy
l rozmítání kmitočtu v rozsahu 1 : 350

l rozsah změny střídy 15 až 85 %
l výstupní oddělovací zesilovač s nízkou výstupní impedancí
0,1 Ω
l rozkmit výstupního signálu pro všechny průběhy 2 V
l proudové zatížení ±20 mA
l nízké zkreslení sinusového průběhu 0,75 %
l malý vliv teploty na kmitočet 200 ppm (10-6)/°C

Mezní hodnoty
U+ -0,3 V až +6 V
DU+ -0,3 V až +6 V
U– +0,3 V až -6 V

Napětí na vývodech:
IIN, FADJ, DADJ, PDO
                                    (U- – 0,3 V) až (U++ 0,3 V)
COSC +0,3 V až U-
A0, A1, PDI, SYNC,REF
-0,3 V až U+ mezi GND a DGND ±0,3 V
Výkonová ztráta (TA = +70 °C):
plastové DIP 889 mW

SO 800 mW
Rozsah pracovních teplot:
0 až +70 °C (MAX038C)
-40 až +85 °C (MAX038E)

Elektrické parametry

Viz. tab. 1 (Zkušební zapojení podle obr. 1b, GND = DGND = 0
V, U+ = DU+ = 5 V, U- = -5 V, UDADJ = UFADJ = UPDI = UPDO = 0 V,
CF = 100 pF, RIN = 25 kΩ, RL = 1 kΩ, CL = 20 pF, TA = TMIN až  TMAX,
není-li uvedeno jinak. (Typické hodnoty odpovídají TA = 25 °C.)

Podrobný popis

MAX038, jehož funkční blokové schéma je na obr. 1b, je
třeba napájet ze souměrného zdroje s napětím ±5 V ±5 %. Jeho



12
Tab. 1 - Pozn.: UREF nezávisí na U-

rtemarap lobmys yknímdop .nim .pyt .xam aktondej
yrtemarapévotèotimk

teèotimkínvocarp.xam f0 CF ≤ I,Fp51 NI Aµ005= 02 04 zHM

utèotimkínevatsanorpduorpícidíø INI

U JDAF 0= 5,2 057
Aµ

U JDAF V3-= 52,1 573

Iuputsvtesfoývo�ìpan NI UNI 1± 2± Vm

utèotimktneicifeokíntolpet ∆f0 C°/
U JDAF V0= 006

01 /6- C°/
U JDAF V3-= 002

teèotimkanítìpanohícejápanvilv

(∆f /0 f/ 0 +U/) V5-=-U
V52,5�aV57,4=+U 4,0± 2±

V/%

(∆f /0 f/ 0 -U/) V5=+U
V52,5-�aV57,4-=-U 2,0± 1±

v )yhìbùrpynhce�vorpítalp(èavolisezínputsý

ùtimkhcínputsýveirtemysen U TUO 4± Vm

ropdoínputsýv R TUO 1,0 2,0 Ω

oktárkanduorpínputsýv I TUO DNGantarkz 04 Am

R(lángisínputsývýlhúovarp L 001= ΩΩΩΩΩ)

timkzor U TUO 9,1 0,2 1,2 V

uhìbánabod tR %09�a01 21 sn

uhìbodabod tF %01�a09 21 sn

(adíøts δ t×001= NO )T/ δ U JDAD V0= 74 05 35 %

R(lángisínputsývývokínlehújort L 001= ΩΩΩΩΩ)

timkzor U TUO 9,1 0,2 1,2 V

atiraenilen f0 %59�a5,zHk001= 5,0 %

adíøts U JDAD V0= 74 05 35 %

R(putsývývosunis L 001= ΩΩΩΩΩ)

timkzor U TUO 9,1 0,2 1,2 V

ínelserkzékcinomrahévoklec DHT
%05ananevatsanadíøts 57,0

%
ydíøtsínevatsanzeb 5,1

putsývínèazinorhcnys

�L�ítìpanínputsýv U LO I LO Am2,3= 3,0 4,0 V

ítìpanínputsýv � �H U HO I HO Aµ004= 8,2 5,3 V

uhìbánabod tR
R,%09�a01 L k3= Ω

CL Fp51= 01 sn

uhìbodabod tF
R,%01�a09 L k3= Ω

CL Fp51= 01 sn

adíøts δ CNYS 05 %

)JDAD(ydíøtsínevatsan

JDADduorpínputsv I JDAD 091 052 023 Aµ

JDADítìpanhaszor U JDAD 3,2± V

ydíøtsínevatsanhaszor δ V3,2- ≤ U JDAD ≤ V3,2 51 58 %

ydíøtsínevatsanatiraenilen δ U/ JDAD V2- ≤ U JDAD ≤ V2 2 4 %

teèotimkanydíøtsínevatsanvilv f0 U/ JDAD V2- ≤ U JDAD ≤ V2 5,2± 8± %

JDADteèotimk.ludomínlámixam fδ 2 zHM

utèotimkínevatsan

JDAFduorpínputsv I JDAF 091 052 023 Aµ

JDAFítìpanhaszor U JDAF 4,2± V

utèotimkínátímzorhaszor f0 V4,2- ≤ U JDAF ≤ V4,2 07± %

utèotimkínevatsanatiraenilen f0 U/ JDAF V2- ≤ U JDAF ≤ V2 2,0± %

utèotimkínevatsaniøpsydíøtsanìmz δ U/ JDAF V2- ≤ U JDAF ≤ V2 2± %

teèotimkínèaludomínlámixam fF 2 zHM

ítìpanínènerefer

ítìpanínputsýv U FER I FER 0= 84,2 05,2 25,2 V

tneicifeokíntolpet U FER C°/ 02 01 6- C°/

ecalugerínputsývletiniè U FER I/ FER

Am0 ≤ I FER ≤ )jordz(Am4 1 2
Am/Vm

Aµ001- ≤ I FER ≤ )èìdavdo(Aµ0 1 4

ecalugerínputsvletiniè U FER +U/ 57,4 ≤ +U ≤ ).nzoP(V52,5 1 2 V/Vm

)IDP,1A,0A(yputsvékcigol

�L�ítìpanínputsv ULI 8,0 V

�H�ítìpanínputsv UHI 4,2 V

)1A,0A(duorpínputsv ILI I, HI U 0A U, 1A U= LI U, HI 5± Aµ

)IDP(duorpínputsv ILI I, HI U IDP U= LI U, HI 52± Aµ

ínejápan

ítìpanícejápanéndalk +U 57,4 52,5 V

CNYSítìpanícejápan +UD 57,4 52,5 V

ítìpanícejápanénropáz -U 57,4- 52,5- V

+Uzrìbdo +I 53 54 Am

itsáèévocilsíèrìbdo I UD + 1 2 Am

-Uzrìbdo -I 54 55 Am

základem je relaxační oscilátor, střídavě nabíjející a vybíjející
kondenzátor CF konstantními proudy, který přitom vyrábí sou-
časně dostupné signály s průběhem trojúhelníkovým
a pravoúhlým. Nabíjecí a vybíjecí proudy CF jsou řízeny prou-
dem tekoucí do vývodu IIN
a napětími přivedenými na
vývody FADJ a DADJ.
Proud do IIN se může mě-
nit mezi 2 µA a 750 µA, což
umožní změnu kmitočtu de-
finovanou kapacitou CF
o více než dvě dekády. Na-
pětí proměnné v rozsahu
±2,4 V na vstupu FADJ
změní kmitočet vůči nomi-
nální hodnotě při UADJ rov-
ném 0 o ±70 %, což lze vy-
užít pro jemné nastavení
kmitočtu.

Střídu (v procentech vy-
jádřenou část periody pravo-
úhlého výstupního signálu,
kdy je tento signál kladný)
lze nastavit napětím na vý-
vodu DADJ proměnným
v rozsahu ±2,3 V od 10 do
90 %. Referenční napětí
2,5 V dostup

né na vývodu REF umož-
ňuje snadné nastavení buď
jedné, nebo proměnné hod-
noty kmitočtu a střídy rezis-
tory případně potenciomet-
ry, jak je naznačeno na obr.
1b. Při spojení FADJ a DADJ
se zemí (0 V) má výstupní
signál nominální kmitočet
a střídu 50 %.

Kmitočet výstupních sig-
nálů je nepřímo úměrný ka-
pacitě kondenzátoru CF. Vol-
bou CF lze docílit kmitočet
až nad 20 MHz. Sinusový
průběh je získán, jak je to u
těchto obvodů obvyklé, z
trojúhelníkového funkčním
měničem. Rovněž z troj-
úhelníkového signálu vytvá-
ří komparátor signál SYNC
pro synchronizaci jiných
bloků systému, ale např. i
osciloskopu, na němž mů-
žeme sledovat ovlivnění
signálu při průchodu měře-
ným obvodem. Dalším kom-
parátorem je z dvou o 90°
posunutých pravoúhlých
průběhů získán třetí výstup-
ní signál. Tyto signály vstu-
pují také do fázového detek-
toru, na jehož vstup PDI lze
přivést signál z externího
oscilátoru. Proudový výstup
detektoru PDO může být
připojen na vstup FADJ
a synchronizovat MAX038
s externím oscilátorem, kte-
rý může být vytvořen rovněž
s MAX038.

Výběr výstupu

Volba žádaného výstupního signálu se provádí přivedením
logických signálů v úrovni TTL nebo CMOS na řídicí vstupy A0



13

0A 1A putsýv
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0 0 ýlhúovarp
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Tab. 2

Obr. 3 - Závislost normalizované
hodnoty výstupního kmitočtu

na napětí UFADJ

Obr. 5 - Závislost střídy
výstupního signálu

na napětí UDADJ

Obr. 2 - Nomogram
pro nalezení vhodné kapacity CF

a řídicího proudu vstupu IIN

a A1 multiplexeru
v hodnotách podle
tab. 2. K přepnutí do-
jde do 0,3 µs, případ-
ný přechodový děj se
ustálí za 0,5 µs.

Výstupní kmitočet
je určen proudem
vnuceným do vývodu
IIN, kapacitou vývodu
COSC vůči zemi
a napětím na vývodu
FADJ. Pro UFADJ = 0
bude základní kmito-
čet

f0  = IIN/CF
[MHz; µA, pF] (1)

a perioda

T0 = CF/IIN [µs; pF, µA] (2)

kde IIN je proud mezi 2 µA a 750 µA vnu-
cený do vývodu IIN a CF kapacita konden-
zátoru zapojeného mezi COSC a zem
(GND) s hodnotou od 20 pF do více než 100
µF.

Kmitočtu 0,5 MHz lze tedy dosáhnout
např. použitím kondenzátoru CF = 200 pF
při proudu 100 µA. Optimální funkci lze oče-
kávat při 10 µA ≤ IIN ≤ 400 µA, byť dobrou
linearitu lze očekávat ještě při uvedeném
rozsahu 2 µA ≤ IIN ≤ 750 µA. Nejmenší ovliv-
nění kmitočtu teplotou a změnou nastave-
ní střídy nastává zhruba při IIN = 100 µA.
Při výběru CF a IIIN pomůže nomogram na
obr. 2.

Spojové cesty mezi od CF k vývodu
COSC by měly být co nejkratší. Ten by měl
být současně obklopen uzemněnou plo-
chou spojového obrazce pro snížení vlivu
rušení. Kondenzátory pro nejnižší  kmitočty by neměly být po-
larizované.

Protože vstup IIN lze považovat prakticky za virtuální zem,
lze mu vnutit vstupní proud IIN nejen proudovým zdrojem, ale
zdrojem napětí UIN připojeným k němu přes rezistor s odporem
RIN, takže např. využitím výstupu UREF získáme IIN = UREF/RIN
a oscilátor bude mít kmitočet:

f0 = UIN/(RIN×CF) [MHz; V, MΩ, pF] (3)
Kmitočet je tedy, je-li odpor neměnný, přímo úměrný napětí

UIN a lze jej tímto napětím modulovat. Použije-li se např. odpor
10 kΩ a pro rozmítání napětí UIN od 20 mV do 7,5 V, bude se
kmitočet měnit  v rozsahu 1 : 375. Největší kmitočet modulač-
ního signálu může být 2 MHz. Po zapnutí napájení bude mít
kmitočet hodnotu lišící se od konečné jen o 1 %.

Vstup FADJ
Základní kmitočet výstupu f0 nastavený proudem IIN lze mo-

dulovat napětím na vstupu FADJ. Tento vstup je zásadně určen
pro jemné nastavení kmitočtu ve smyčce fázového závěsu.
UFADJ se může měnit od -2,4 do +2,4 V, přičemž se výstupní
kmitočet fout mění mezi 1,7×f0 a 0,3×f0, tedy o ±70 % od f0 (při
UFADJ = 0 V). Grafické vyjádření je na obr. 3. Napětí UFADJ, kte-
ré je třeba přivést na FADJ pro změnu kmitočtu f0 o DX v % je

UFADJ = -0,0343×DX (4)

Napětí UFADJ potřebné pro změnu kmito-
čtu f0 na hodnotu fX zjistíme ze vztahu:

UFADJ = (f0  – fX)/(0,2915× f0) (5)

Opačně, pro určitou hodnotu napětí UFADJ, zjistíme fX podle
vzorce:

fX = f0×(1 – 0,2915×UFADJ) (6)

Programování FADJ
Vstup FADJ odvádí z připojeného zdroje do U- konstantní

proud 250 µA, který musí dodat připojený zdroj napětí. Pokud
je tímto zdrojem výstup operačního zesilovače, není teplotní
součinitel vlastní tomuto proudu důležitý. Pokud se k nastavení
užije proměnný odpor, je situace jiná a tento způsob je vhodný
jen tehdy, je-li možné vliv chyby manuálně opravit. Jestliže se
proměnný rezistor s odporem RF připojí mezi napětí +2,5 V na
vývodu REF a FADJ,  je hodnota RF, při níž bude mít napětí na
FADJ velikost UFADJ dána vztahem:

RF = (UREF – UFADJ)/0,25 [kΩ; V, mA] (7)

Je třeba dát pozor na správné znaménko. Např. pro zvýšení
kmitočtu o 58,3 %, kdy UFADJ = - 2 V, vyjde z (7) pro RF:
RF = [+2,5 - (-2 )]/0,25 = 18 kΩ (8)

Část obvodu zahrnující vstup FADJ přidává také malou tep-
lotní závislost výstupního kmitočtu. Tam,
kde je to na obtíž, lze tomu zabránit spoje-
ním vývodu FADJ rezistorem s odporem
12 kΩ se zemí podle obr. 4. Tím na vývodu
FADJ vznikne napětí -
3 V (= 12 kΩ × 250 mA). To zruší vazbu
FADJ na oscilátor a tak zabrání jeho ovliv-
nění teplotou, ale také způsobí zdvojnáso-
bení jeho kmitočtu (nikoli ovšem jeho hor-
ní meze). Možnost řízení kmitočtu vstupem
IIN zůstává zachována. V žádném případě
nesmí zůstat FADJ naprázdno nebo připo-
jen na napětí zápornější než -3,5 V!

Rozmítání kmitočtu
Kmitočet výstupního signálu lze měnit při-

vedením proměnného signálu na vstup IIN
nebo FADJ. V případě vstupu IIN je změna
možná v širším rozsahu, odezva je poně-

kud pomalejší, vliv teploty je menší, ale vyžaduje to řízení prou-
dem jedné polarity. Řízení napětím na vstup FADJ vyhoví pro
změnu kmitočtu v rozsahu ±70 % okolo středního kmitočtu. Ten-
to způsob se hodí
např. pro fázové zá-
věsy. Rozmítací na-
pětí je symetrické
kolem země.

Řízení střídy
Střídu (v procen-

tech vyjádřený po-
měr doby, kdy je vý-
stup kladný, k délce
periody) lze měnit
napětím na vstupu
DADJ. Je-li UDADJ =
0, jako na obr. 4, je
střída 50 %. Mění-li
se mezi +2,3 a –2,3
V, střída bude, jak vi-
díme na obr. 5, od 15
% do 85 %, což od-
povídá asi 15 %/1V.
Překročení uvede-
ného rozsahu může
způsobit změnu
kmitočtu a/nebo
způsobit nestabilitu.
Vývod DADJ může
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Obr. 6 - Toto zapojení umožní přesné na-
stavení symetrie a tím i minimalizaci

zkreslení

Obr. 4 - Při tomto způsobu je nastavený
kmitočet méně závislý na teplotě
a výstupní kmitočet dvojnásobný

Tab. 3

1UJ 2UJ hìbùrpínputsýv
ìnlovobil anejopzor sunis
anejopzor anejops kínlehújort

anejops anejops ýlhúovarp

akjoporp akjops 830XAMputsýv
3UJ 2+1 teèotimkýnletivatsan

3+2 *teèotimkýnevatsandeøp
4UJ 2+1 adíøtsánletivatsan

3+2 %05adíøtsánvep

Tab. 4

* Předvolený kmitočet je dán kapacitou C1 a vstup-
ním proudem (nastavením R3) podle vztahu (12)

být také
využit pro
minimali-
z a c i
zkreslení
sinusové-
ho průbě-
hu. Bez
nastavení,
je-li UDADJ
= 0 je stří-
da 50 % ±
2 %. Tím
může dojít
ke vzniku
zkreslují-
cích su-
dých har-
monických.
Náp ravu
p ř i n e s e
přesné na-
s t a v e n í

symetrie výstupního signálu, např. pomocí jednoduchého ob-
vodu na obr. 6, který k tomuto účelu poskytne napětí ±100 mV.
Napětí na DADJ ve voltech potřebné pro nastavení δ [%] se
odvodí ze vzorce:

UDADJ = (50 - δ)×0,0575 (9)

Opačně, známe-li UDADJ, zjistíme výslednou střídu ze vzta-
hu:

δ = 50 - 17,4×UDADJ (10)

Vývod DADJ, podobně jako FADJ odvádí k U- konstantní
proud 250 mA, který musí dodat zdroj řídicího napětí. Tím bývá

většinou výstup ope-
račního zesilovače,
kdy teplotní koefici-
ent tohoto proudu
neškodí. Při manuál-
ním nastavování pro-
měnným odporem
může teplotní závis-
lost proudu hrát roli
a musí se tedy ruč-
ně opravit. Proměn-
ný odpor RD pro ma-
nuální nastavení
střídy se zapojuje
mezi vývod REF
s napětím +2,5

V a DADJ a jeho hodnotu vypočteme ze vzorce:
RD = (UREF - UDADJ)/0,25 [kΩ; V, mA] (11).

Změna střídy v rozsahu 15 až 85 % má na kmitočet výstupu
minimální vliv. Část obvodu spojená se vstupem DADJ má ši-
rokopásmový charakter a může být modulována s kmitočtem
až 2 MHz.

Vlastnosti výstupu
Výstupní signál je při všech tvarech signálu symetrický ko-

lem země (GND, 0 V) a má mezivrcholové napětí 2 V. Výstupní
impedance vývodu OUT je nízká, jen 0,1 Ω, lze jej zatížit až
± 20 mA. Pokud by však jeho kapacitní zátěž byla větší než
50 pF, je třeba zapojit za výstup rezistor s odporem asi 50 Ω
nebo oddělovací zesilovač, který kapacitní zátěž snáší lépe.

Vnitřní referenční napětí
Na výstup REF je vyveden interní zdroj referenčního napětí

+2,5 V (band-gap – založený na šířce zakázaného pásma kře-
míku 1,205 V) schopný dodat 4 mA nebo odvést 100 µA. Hlav-

ním použitím je dodání stabilního proudu pro vstup IIN a vytvoření
předpětí vstupů FADJ a DADJ. Lze jej však užít i pro jiné účely.
Kvůli snížení šumu se doporučuje blokovat výstup REF konden-
zátorem 100 nF.

Volba rezistorů a kondenzátorů
Pokud má být kmitočet výstupního signálu stabilní v čase

a málo závislý na teplotě, musí být součástky určující odpory
a kapacitu zvoleny odpovídajícím způsobem. Rezistory by měl
být metalizované a mít toleranci 1 %, kondenzátory pak
v příslušném rozsahu teplot málo teplotně závislé, pokud mož-
no nikoli elektrolytické. Pokud by tyto byly přesto použity, pak
je třeba jejich kladnou elektrodu připojit na zem, protože trojú-
helníkové napětí na vývodu COSC se mění mezi 0 a -1 V. Veli-
kost potřebné kapacity se sníží volbou nízkého proudu do  vý-
vodu IIN.

Synchronizační výstup
Signál na výstupu SYNC je kompatibilní s úrovněmi TTL

a lze jej použít k synchronizací externích obvodů. Jedná se
o pravoúhlý signál, jehož náběžná hrana probíhá současně
s průchodem sinusového nebo trojúhelníkového signálu úrov-
ní 0 V, v případě zvolení obdélníkového výstupu to odpovídá
středu kladné půlvlny. Tento signál má nezávisle na napětí na
DADJ střídu 50 %. K napájení výstupního obvodu poskytující-
ho signál SYNC slouží vývody DU+ a DGND. Není-li tato funk-
ce potřebná, ponechá se DU+ naprázdno.

Několik oscilogramů
Zviditelnění průběhu signálu na stínítku osciloskopu vypoví

většinou o sledovaném ději daleko více než dlouhé povídání
a komentář k obrázkům 7a až 7j, kde jsou oscilogramy zachy-
cující různé režimy oscilátoru s MAX038 (viz další strana), bude
proto velmi stručný. Pocházejí z katalogového listu k MAX038
[2] a byly získány v jeho zapojení dle obr. 1b za podmínek U+ =
DU+ = 5 V, U- = -5 V, UDADJ = UFADJ = UPDI = UPDO = 0, RL = 1 kΩ,
CL = 20 pF, není-li přímo u oscilogramu specifikováno jinak. Struč-
né popisky obrázků:
l obr. 7a – 7f ukazují všechny tři výstupní průběhy při kmitočtu
50 Hz a 20 MHz. Na obr. 7a, c, e vidíme současně fázový vztah
výstupního a synchronizačního signálu;
l na obr. 7g, h, i je ukázána funkce při kmitočtové modulaci
pomocí napětí na vstupu FADJ i proudu do vstupu IIN;l obr. 7j
přibližuje funkci šířkové impulzní modulace pomocí napětí na
vstupu DADJ.

Vývojová stavebnice
MAX038 EV

Praktické a ověřené využití vf generátoru s MAX038
s výhodou popíšeme na vývojové stavebnici firmy Maxim po-
psané v [3], jejíž zapojení je na obr. 8. V tomto prameni zájem-
ce nalezne ved-
le rozpisu
vhodných sou-
č á s t e k
i inspiraci pro
vhodný spojový
obrazec desky
plošného spoje.
Na stavebnici si
lze experimen-
tálně ověřit
vlastnosti obvo-
du MAX038
a bez velkých
úprav a  pro-
blémů vyzkou-
šet vhodné způ-
soby řízení pa-
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Obr. 7a – j - Oscilogramy signálů ze zkušebního zapojení 1b ukazují názorně funkci oscilá-
toru s MAX038 v popsaných režimech (podrobnosti viz text)

a   b

c d

e f

g h

i j

Horní: Výstup
Dolní: IIN

Horní: Výstup
Dolní: IIN

Horní: Výstup f0 = 50Hz
Dolní: Sync

Horní: Výstup f0 = 50Hz
Dolní: Sync

Horní: Výstup f0 = 50Hz
Dolní: Sync

Horní: Výstup
Dolní: UFADJ

Horní: Obdélníkový průběh, 2VŠŠ
Dolní: UDAJD, -2 až + 2,3V

f0 = 20 MHz

f0 = 20 MHz

f0 = 20 MHzIIN = 50 µµµµµA
CF = 1 µµµµµF

IIN = 50 µµµµµA
CF = 1 µµµµµF

IIN = 50 µµµµµA
CF = 1 µµµµµF

IIN = 400 µµµµµA
CF = 20 µµµµµF

IIN = 400 µµµµµA
CF = 20 µµµµµF

IIN = 400 µµµµµA
CF = 20 µµµµµF

rametrů oscilátoru, před rozhodnutím, které se v konečné apli-
kaci skutečně použijí. Tento generátor poskytne podle potřeby
signál s tvarem trojúhelníku nebo pily, sinusový a pravoúhlý
symetrický nebo obdélníkový v rozsahu
kmitočtů od 325 kHz do 10 MHz. Volba po-
žadovaného výstupu se provádí propoj-
kami. Současně je k dispozici synchroni-
zační symetrický pravoúhlý výstupní
signál s úrovní TTL. Kmitočet a střídu lze
nastavit na desce rovněž umístěnými po-
tenciometry. Pro buzení 50Ω koaxiálního
kabelu je deska doplněna oddělovacím
zesilovačem se zesílením 2 a výstupním
odporem 50 Ω, takže i po zatížení stej-
nou impedancí je maximální hodnota vý-
stupního napětí 1 V. Volba tvaru výstupu
se provádí propojkami JU1 (jumper) a JU
2, které umožní adresovat vstupy A0
a A1signály s úrovněmi CMOS/TTL způ-
sobem odpovídajícím tab. 3. Volbu lze po
odstranění propojek přenechat externím
zdrojům logických signálů, s tím, že na
desce jsou již zdvíhací (pull-up) rezistory
10 kΩ.

Rovněž propojkami, JU3 a JU4, se volí
různé možnosti nastavení kmitočtu
a střídy. Vodítkem je tab. 4.

Výstupní kmitočet
Kmitočet oscilátoru je určen, jak již bylo

řečeno ve všeobecné části, kapacitou
kondenzátoru C1, proudem vnuceným do
vstupu IIN a napětím na vývodu FADJ.
Stavebnice dovoluje nezávisle nastavit jak
proud – pomocí R3, tak napětí FADJ trim-
rem R2. Základním způsobem je nasta-
vení proudu do IIN, v tomto případě od 50
mA do 725 mA. Tento proud lze měřit na-
hradíme-li propojku JU5 mikroampérmet-
rem a tak se přesvědčit o platnosti vzta-
hu:

f0 = IIN/COSC [mA; pF] (12)

kde COSC je externí kapacita externí-
ho kondenzátoru C1 a

IIN = UREF/(R3 + R12) = 2,5/[(0 ÷50) + 3,3]
[mA;V, kΩ]

V případě, že by bylo vhodné užít vněj-
ší zdroj proudu do svorky IIN, je třeba od-
stranit spojku JU5 a pamatovat, že v ces-
tě k vývodu IIN je ještě rezistor R12 s od-
porem 3,3 kΩ.

Řízení kmitočtu napětím
na vstupu FADJ

Kmitočet lze měnit, jak již také víme,
také napětí na vývodu FADJ. Při spojení
1 a 2 na JU3 je možné jej nastavit pomo-
cí potenciometru R2. Je-li na této propoj-
ce spojeno 2 a 3, je vývod FADJ uzem-
něn a generátor kmitá na základním
kmitočtu f0, který je určen vztahem (12).
Má-li se k řízení použít externí napětí
v rozmezí ±2,4 V na svorce FADJ, odstra-
ní propojka se z JU3.

Řízení střídy
Řízení střídy zvoleného výstupního

průběhu probíhá prostřednictvím napětí
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Funkční generátor s MAX038 – stavebnice č. 321 (viz [1])

Obr. 8 - Zapojení generátoru podle vývojové stavebnice MAXIM; spoje s naznačeným
přerušením se vypustí při odděleném napájení synchronizačního výstupu

na vývodu DADJ. Je-li na propojce JU4 spojeno 1 a 2, způsobí
změna odporu potenciometru R1 takovou změnu napětí na
DADJ, že se střída mění mezi 15 % a 85 %. Pokud se na pro-
pojce spojí svorky 2 a 3, vývod DADJ je uzemněn a je nastave-
na pevná střída 50 %. Je-li požadováno řízení externím napě-
tím (opět ome- zíme na ±2,3 V) na svorce DADJ stavebnice,
propojka se z JU4 odstraní.

Výstupní oddělovací zesilovač
MAX038 je sám schopen dodat signál s rozkmitem 2 V do

kapacitní zátěže až 90 pF. Pomocí zesilovače vytvořeného z
MAX442 je vytvořen výstup k němuž lze přizpůsobeně připojit
koaxiální kabel s impedancí 51 Ω. Vzhledem k zesílení nasta-
venému na hodnotu 2, je amplituda výstupu (BNC) spojeného
s výstupem IO2 rezistorem s odporem 50 Ω při zatížení jmeno-
vitou impedancí 1 V. Na další výstupní svorce stavebnice je
však dostupný i samotný výstup oscilátoru. Zesilovač MAX442
je zajímavý tím, že má dva vstupy, z nichž aktivní je ten, který
je zvolen adresovacím vstupem A0. V tomto případě, kdy je
výstup MAX038 připojen k IN0, je A0 spojen se zemí, stejně
jako nevyužitý vstup IN1.

Rozšíření
kmitočtového rozsahu

S hodnotami součástek uvedenými v zapojení na obr. 8 lze
odebírat na výstupu signál s kmitočtem 325 kHz až 10 MHz.
Ten je definován kapacitou kondenzátoru C1  a řízen vstupním
proudem, který určuje napětí z interního referenčního zdroje a
na- stavení potenciometru R3. Vyšší kmitočet lze získat sníže-
ním kapacity C1, snížení dolní kmitočtové hranice jejím zvýše-
ním. Vhodnou volbou jsou teplotně máo závislé keramické kon-
denzátory.

Synchronizační výstup
a vstup fázového detektoru

Vývody MAX038 SYNC a PDI, PDO jsou na desce staveb-
nice přístupné přes stejně označené svorky. Jejich prostřed-
nictvím je možná např. synchronizace oscilátoru dalším ř ídi-
cím oscilátorem se stejným obvodem nebo jiným externím

zdrojem řídicího kmitočtu, případně demodulace kmitočtově mo-
dulovaného signálu či kmitočtová syntéza [4]. Rychlé spínání
synchronizačního obvodu může na zvoleném výstupním sig-
nálu způsobit špičky, které lze odstranit výstupním LC filtrem.
Není-li synchronizační signál požadován, je lépe celou přísluš-
nou část zablokovat přerušením spoje mezi +5 V a DU+ ozna-
čeného na obr. 8 jako SYNC.

Závěr
MAX038 je dobrou volbou v přípa- dech, vyhovují-li nám jeho

kmitočtové možnosti, je-li pro nás prvořadá jednoduchost ge-
nerátoru a přitom přesnost a nezávislost nastavení kmitočtu a
střídy a poměrně malé zkreslení sinusového průběhu i bez ex-
terních nastavovacích prvků. Rozhodující může být i jednodu-
chá možnost číslicového řízení kmitočtu i střídy napětími vy-
tvářeným D/A převodníky popsaná v [4]. Nezanedbatelná je
také přítomnost fázového detektoru přímo na čipu a jednotná
velikost výstupního napětí.

Prameny:
[1] Funkční generátor 11 MHz; stavebnice č. 321; Rádio plus-
KTE 8/97, str. 5 – 11
[2] MAX038 High-Frequency Waveform Generator; katalogový
list firmy Maxim In- tegrated Products
[3] MAX038 Evaluation Kit; Maxim Integrated Products
[4] Vielseitiger Funktionsgenerator arbeitet von 0,1 Hz bis 20
MHz; Maxim Engineering Journal č. 19, str. 3 – 11


