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Текст лекції
1. ЦИФРО-АНАЛОГОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ДЛЯ ЗАДАЧ
АВТОМАТИЗОВАНОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ.
Більшість зазвичай використовуваних структур ЦАП (відмінних від
простого однорозрядного ЦАП, заснованого на одному комутаторі з
використанням опорного напруги) є двійковими зважують ЦАП або
багатоланкові схемами сходового типу. Дані схеми, хоча і є нескладними за
структурою, вимагають дуже ретельного аналізу. Одна з найпростіших
структур - дільник Кельвіна, представлений на рис. 4.1. N-розрядної версії
цього ЦАП просто містить 2N рівних за величиною послідовно з'єднаних
резисторів.

Вихідний

сигнал

знімається

з

відповідного

відведення

замиканням одного з 2N комутаторів після декодування N-розрядних даних.
Сучасні ЦАП, що використовують цю архітектуру, називаються строковими
ЦАП.

Рис. 4.1. Дільник Кельвіна - найпростіший ЦАП з виходом напруги
(строковий ЦАП)
Ця архітектура проста, має вихід із змінним значенням напруги ZOUT, і
спочатку забезпечує монотонний сигнал (навіть якщо опір одного з
резисторів дорівнює 0, OUTPUTN не може перевищувати OUTPUTN+1).
резисторів дорівнює 0, OUTPUTN не може перевищувати OUTPUTN + 1).

Архітектура лінійна, якщо все резистори рівні за значенням, але може бути
навмисно зроблена нелінійної, якщо потрібно нелінійний ЦАП. Так як в
момент перемикання працюють тільки два комутатора, ця архітектура має
малу хибним сигналом (low-glitch). Її головним недоліком є велика кількість
резисторів, необхідних для забезпечення високої роздільної здатності, тому в
якості окремого пристрою вона зазвичай не використовується, але, як ми
побачимо пізніше, застосовується в ролі компонента більш складних
структур ЦАП.
Існує аналогічний ЦАП з струмовим виходом, який також складається з
2N резисторів, або джерел струму, але підключених тепер паралельно між
входом опорної напруги і віртуальним заземленим виходом (рис.4.2).

Рис. 4.2. Найпростіший ЦАП з струмовим виходом
В даному ЦАП, як тільки будь-якої резистор підключається до
ланцюга, будь-які подальші збільшення цифрового коду вже не можуть його
відключити. Таким чином, структура є спочатку монотонною, незалежно від
похибок резисторів і, подібно до попереднього випадку, може бути зроблена
навмисно нелінійної там, де ця нелінійність потрібно. Знову, як і в
попередньому випадку, архітектура є рідкістю, так як, якщо спробувати її
використовувати для виготовлення повного ЦАП, буде потрібно велика
кількість резисторів і комутаторів. Але знову ж таки вона часто
використовується в якості компонента в ЦАП більш складної структури.
На відміну від подільника Кельвіна, цей тип ЦАП не має унікального
назви, хоча обидва типи згадані як повно-декодуючі (fully decoded) ЦАП,

ЦАП типу «стовпчик термометра» (thermometer) або строкові (string) ЦАП.
Повно-декодуючі ЦАП часто використовуються як компоненти більш
складних ЦАП. Найбільш популярними є сегментні ЦАП, де частина
вихідного сигналу повно-декодирующего ЦАП в подальшому знову
надходить на дільник (рис.4.3).

Рис. 4.3. Сегментні ЦАП з виходом напруги
Дана структура використовується тому, що повно-декодуючий ЦАП
спочатку монотонний, так що, якщо наступний дільник теж є однорідним, в
цілому є таким же і результуючий ЦАП.
В сегментних ЦАП з виходом по напрузі сигнал подається з одного з
резисторів подільника Кельвіна на новий дільник Кельвіна (в цьому випадку
повна структура відома як «дільник Кельвіна-Варлея») або на ЦАП будь-якої
іншої структури.
У всіх ЦАП вихідний сигнал являє собою результат комбінації
опорного напруги і цифрового коду. У цьому сенсі все ЦАП є
перемножуючими, але багато хто з них добре працюють тільки в
обмеженому

діапазоні

Vref.

Справжні

перемножуємо

ЦАП

(MDAC)

орієнтовані на роботи в широкому діапазоні Vref. Суворе визначення
перемножуємо ЦАП вимагає, щоб його діапазон опорного напруги включав

0 В, і багато схем, особливо сходового типу з струмовим режимом і з
перемикачами CMOS, допускають позитивне, негативне і змінне значення
Vref. ЦАП, які не працюють при значенні Vref = 0 В, теж корисні, і їх типи, що
допускають зміна значення Vref в пропорції 10: 1 або близько того, часто
відносять до перемножуємо ЦАП (MDAC), хоча більш точно їх можна було б
назвати полуперемножающімі ЦАП.
АРХІТЕКТУРИ ЦАП З МАЛИМИ СПОТВОРЕННЯМІ
Через акценту, що робиться в системах зв'язку на ЦАП прямого
цифрового синтезу (DDS), було покладено багато сил на визначення
оптимальної архітектури ЦАП. Фактично, всі високошвидкісні ЦАП з
малими спотвореннями використовують деякий вид режиму струмового
комутації без ненасичених. Як описано вище, прямий двійковий ЦАП з
одним струмовим ключем на розряд дає кодозавісімие помилкові сигнали і,
звичайно, не є найбільш оптимальною архітектурою (рис.4.4).

Рис. 4.4. Архитектуры 5-разрядных двоичных ЦАП
АП з одним струмовим джерелом на кодовий рівень не має
кодозавісімих хибних сигналів, але не практичний в реалізації, коли потрібно
досягнення високої роздільної здатності. Проте, ця характеристика може
бути поліпшена, якщо декодувати кілька перших старших розрядів (MSB) в
код «термометра» при одному струмовому ключі на рівень. Наприклад, 5-

розрядний ЦАП- «термометр» мав би архітектуру, подібну представленої на
рис.4.5.

Рис. 4.5.

5-розрядний полнодекодірующій

ЦАП, що

мінімізує

кодозавісімие імпульсні перешкоди
Тут вхідний двоичное слово фіксується тригером і потім декодується
на один з 31 можливих виходів, які керують другим тригером. Вихід другого
тригера керує 31 струмовим ключем з однаковою вагою, вихідні сигнали
яких складаються разом. Ця схема ефективно усуває майже будь-яку
залежність вихідного коду від помилкового сигналу. Остаточний помилковий
сигнал на виході однаковий і не залежить від зміни вхідного коду, тобто він
Кодонезависимость, і може підлягати фільтрації, оскільки з'являється на
частоті перетворення ЦАП і її гармоніках. Причинами спотворень, пов'язаних
з полнодекодірующей архітектурою, є, перш за все, асиметричний вихідний
поворот (slewing), кінцевий час включення і виключення ключів і інтегральна
нелінійність. Очевидним недоліком цього типу ЦАП є велика кількість
тригерів і ключів, необхідних для створення 14-, 12-, 10- або навіть 8розрядного ЦАП. Але, якщо ця методика використовується на п'яти старших
бітах 8-, 10-, 12- або 14-розрядної ЦАП, можливе істотне скорочення
кодозавісімості помилкового сигналу. Цей процес називається сегментацією і
досить звичайний в ЦАП з низькими спотвореннями.

На рис.4.6 представлена схема, за допомогою якої перші п'ять розрядів
10-розрядного ЦАП декодируются, як описано вище, і управляють 31
ключем з однаковою вагою. Протягом останніх п'яти розрядів отримані за
допомогою використання двійковій-зважених джерел струму. Сигнали від
джерел струму з однаковою вагою, що подаються на сходову резисторную
схему R/2R, могли б використовуватися для отримання молодших розрядів
(LSB), але цей підхід вимагає наявності тонкоплівкових резисторів, в
загальному випадку недоступних для дешевого CMOS процесу. Крім того,
використання R/2R схем знижує вихідний опір ЦАП, так як вимагає більшого
керуючого струму при тій же напрузі і фіксованому опорі навантаження.

Рис. 4.6. 10-розрядний сегментований ЦАП
У 14-розрядному ЦАП AD9772 (TxDAC ™) з швидкодією 150 MSPS
використовується три секції сегментації, показаних на рис.4.7. В інших
представників сімейства AD977x і AD985x використовується такий же
принцип.

Рис. 4.7. Ядро 14-розрядної CMOS ЦАП AD9772

Перші п'ять розрядів (MSB) повністю декодуються і управляють 31
струмовим ключем з однаковою вагою, кожен з яких є джерелом для 512
рівнів, що відповідають молодшим розрядам. Наступні чотири розряду
декодируются в 15 сигналів. Вони керують 15 струмовими ключами, кожен з
яких є джерелом для 32 рівнів, які відповідають таким розрядами. П'ять
молодших розрядів зберігаються тригером і керують традиційним двійковим
зважують ЦАП з одним розрядом на вихід. Для реалізації цієї архітектури
потрібно 51 струмовий ключ і 51 тригер.
В основі осередку токового ключа лежить диференціальна МОП
(PMOS) транзисторная пара, показана на рис.4.8. Диференціальні пари
управляються низьковольтної логікою, що мінімізує час перехідних процесів
при комутації та часове зрушення. Виходи ЦАП є симетричними
диференціальними струмовими виходами, які забезпечують мінімізацію
спотворень парного порядку (особливо у випадках, коли вихід ЦАП управляє
пристроєм з диференціальним входом, таким як трансформатор або
операційний підсилювач - перетворювач струму в напругу).

Рис. 4.8. Струмові ключі на МОР-транзисторах (PMOS)
Таким чином, повна архітектура сімейств AD977х TxDAC ™ і AD985хDDS є компромісом в співвідношенні енергоспоживання / продуктивність і

дозволяє реалізувати повну функцію ЦАП на базі стандартного CMOSпроцесу без тонкоплівкових резисторів. Робота з однополярним джерелом
живлення +3,3 В або +5 В робить пристрої досить ефективними для
переносних і малопотужних додатків.
ЛОГІКА ЦАП
Найбільш ранні монолітні ЦАП містили невелику, якщо така взагалі
була, логічну схему, і паралельні дані повинні були накопичуватися на
цифровому вході, щоб сформувати аналоговий вихідний сигнал. Сьогодні
майже всі ЦАП мають вхідні елементи фіксації стану (тригери) і записують
дані тільки один раз, без процедури накопичення.
Також існують численні різновиди вхідних структур ЦАП в яких
переважають пристрої «з подвійною буферизацією». ЦАП з подвійною
буферизацією має два набори тригерів. Дані спочатку зберігаються
(замикаються) в першому наборі і згодом передаються на другий, як
показано на рис.4.9. Існує три причини, за якими це компоновка
представляється вигідною.
Перша - це те, що вона дозволяє вводити дані в ЦАП багатьма різними
способами. ЦАП без тригера або з одним тригером повинен бути заповнений
відразу в усіх розрядах, так як інакше його вихідний сигнал протягом
завантаження може сильно відрізнятися від тих значень, які були до
перетворення і з'являться після перетворення. З іншого боку, ЦАП з
подвійною буферизацією може бути завантажений паралельними даними,
послідовними даними, 4-розрядними або 8-розрядними словами або чимось
подібним, і вихід його залишається незмінним до тих пір, поки нові дані
повністю не буде завантажено, і на ЦАП вступить команда модифікації
вихідних даних.

Рис. 4.9. ЦАП з подвійною буферизацією допускають складні вхідні
структури даних і миттєву модифікацію
Другою особливістю вхідних структури цього типу є те, що тактовий
генератор може працювати на фіксованій частоті (частоті дискретизації
сигналу), в той час як вхідний тригер може бути завантажений асинхронно.
Це вигідно в додатках, де потрібно відновлення сигналу в реальному
масштабі часу.
Третя вигідна особливість структури з подвійною буферизацією
полягає в тому, що кілька ЦАП можуть виконувати перетворення одночасно.
Дані завантажуються в перший набір кожного ЦАП, і коли перетворення
завершаться, вихідні буфери всіх ЦАП модифікуються одночасно. Існує
багато програм, що вимагають цифро-аналогового перетворення, в яких
виходи кількох ЦАП повинні одночасно змінюватися, і структура з
подвійною буферизацією дозволяє легко здійснити це.
Найбільш ранні однокристальні ЦАП з високою роздільною здатністю
мали паралельні порти даних для підключення до паралельним шинам
передачі даних і дешифратора адреси. Вони відображалися в адресному
просторі мікропроцесора в вигляді дуже маленьких блоків пам'яті тільки для
запису (деякі ЦАП забезпечували не тільки запис, але і читання вмісту - це
було вигідно для деяких додатків, але не дуже поширене). ЦАП, що
підключаються до паралельної шині даних, уразливі через ємнісний зв'язку

шини з аналоговому виходом. Тому багато ЦАП сьогодні мають послідовні
структури введення даних. Вони менш схильні до шуму (так як в них менше
шумових контактів), використовую меншу кількість висновків і тому
займають менше місця і більш зручні для використання з сучасними
мікропроцесорами, багато з яких мають послідовні порти передачі даних.
Деякі, хоча і не всі з таких послідовних ЦАП мають додаткові виходи даних,
завдяки яким кілька ЦАП можуть з'єднуватися послідовно, щоб отримувати
дані з одного послідовного порту. Ця компоновка часто згадується як
«гірляндного ланцюг».
Інше досягнення в технології ЦАП полягає в можливості виконання
кількох ЦАП на одному кристалі, що є корисним з точки зору скорочення
розмірів друкованої плати і витрат на зборку. Сьогодні існує можливість
застосування в системах обробки сигналів шістнадцяти 8-розрядних, восьми
12-розрядних, чотирьох 14-розрядних або двох 16- / 18- / 20- / 22- / 24розрядних ЦАП в одному корпусі.

2. ПАРАЛЕЛЬНІ ЦИФРО-АНАЛОГОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ
ЦАП на джерелах струму.
Для ЦАП з МДН-ключами, щоб отримати вихідний сигнал у вигляді
напруги, можна використовувати інверсне увімкнення резистивної матриці
(рис. 4.4).

Рис. 4.4. Інверсне включення ЦАП з МДН-ключами

Для розрахунку вихідної напруги знайдемо зв'язок між напругою U на
ключі Si і вузловим напругою U'i. Скористаємося принципом суперпозиції.
Будемо вважати рівними нулю всі напруги на ключах, крім розглянутого
напруги Ui. При Rн=2R до кожного вузла підключені праворуч і ліворуч
навантаження опором 2R. Скориставшись методом двох вузлів, отримаємо:

Вихідна напруга ЦАП знайдемо як загальну напругу на крайньому
правому вузлі, викликане сумарним дією всіх Ui. При цьому напруги вузлів
сумуються з вагами, відповідними коефіцієнтами розподілу резистивної
матриці R-2R отримаємо:

Для определения выходного напряжения при произвольной нагрузке
воспользуемся теоремой об эквивалентном генераторе. Из эквивалентной
схемы ЦАП на рис. 4.5 видно, что
(13)

Рис. 4.5
Звідки е.р.с. еквівалентного генератора
(14
)
Еквівалентний опір генератора Rе збігається з вхідним опором матриці

R-2R, тобто Rе = R. При Rн = 2R з (14) одержимо
(15
)
Підставивши (15) в (13), для довільної навантаження отримаємо

Зокрема, при Rн=
(16
)
Недоліками цієї схеми є: велике падіння напруги на ключах, що
змінюється навантаження джерела опорного напруги і значне вихідний опір.
Внаслідок першого недоліку за цією схемою не можна включати ЦАП типу
572ПА1 або 572ПА2, але можна 572ПА6 і 572ПА7. Через другого недоліку
джерело опорного напруги повинен володіти низьким вихідним опором, в
іншому випадку можлива немонотонність характеристики перетворення.
Проте,

інверсне

увімкнення

резистивної

матриці

досить

широко

застосовується в ІМС ЦАП з виходом у вигляді напруги, наприклад, в 12-ти
розрядному МАХ531, що включає також вбудований ОУ в неінвертуючому
включенні в якості буфера, або в 16-ти розрядному МАХ542 без вбудованого
буфера . 12-ти розрядний ЦАП AD7390 побудований на инверсной матриці з
буферним підсилювачем на кристалі і споживає всього 0,3 мВт потужності.
Правда його час встановлення досягає 70 мкс.
Паралельний ЦАП на перемикаються конденсаторах
Основою ЦАП цього типу є матриця конденсаторів, ємності яких
співвідносяться як цілі ступені двох. Схема простого варіанту такого
перетворювача наведена на рис. 4.6. Ємність k-го конденсатора матриці
визначається співвідношенням
Сk=2kC0.

(17)

Цикл перетворення складається з двох фаз. У першій фазі ключі S0ЕSN_1
знаходяться в лівій позиції. Ключ скидання Sсб замкнутий. При цьому всі
конденсатори розряджені. У другій фазі ключ скидання Sсб розмикається.
Якщо k-й біт вхідного N-розрядного слова dk=1, то відповідний ключ Sk
перемикається в праву позицію, підключаючи нижню обкладку конденсатора
до джерела опорного напруги, або залишається в лівій позиції, якщо dk = 0.
Сумарний заряд конденсаторів матриці з урахуванням (17) складе:

(18)

Рівний заряд одержує і конденсатор С в зворотного зв'язку ОУ. При
цьому вихідна напруга ОП складе:
Uвых=_q/C.

(19
)

Рис. 4.6. Паралельний ЦАП на комутованих конденсаторах
Підставивши (18) в (19), знайдемо остаточно
(20)
Для зберігання результату перетворення (постійної напруги) на протязі
скільки-небудь тривалого часу до виходу ЦАП цього типу слід підключити
пристрій вибірки-зберігання. Зберігати вихідна напруга необмежений час, як
це можуть робити ЦАП з підсумовуванням вагових струмів, забезпечені

регістром-клямкою, перетворювачі на комутованих конденсаторах не можуть
через витік заряду. Тому вони застосовуються, в основному, в складі аналогоцифрових перетворювачів. Іншим недоліком є велика площа кристала ІМС,
яку займає подібною схемою.
3. ЛОГІКА ЦИФРО-АНАЛОГОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ
Найбільш ранні монолітні ЦАП містили невелику, якщо така взагалі
була, логічну схему, і паралельні дані повинні були накопичуватися на
цифровому вході, щоб сформувати аналоговий вихідний сигнал. Сьогодні
майже всі ЦАП мають вхідні елементи фіксації стану (тригери) і записують
дані тільки один раз, без процедури накопичення.
Також існують численні різновиди вхідних структур ЦАП в яких
переважають пристрої «з подвійною буферизацією». ЦАП з подвійною
буферизацією має два набори тригерів. Дані спочатку зберігаються
(замикаються) в першому наборі і згодом передаються на другий, як
показано на рис. 3.19. Існує три причини, за якими це компоновка
представляється вигідною.
Перша - це те, що вона дозволяє вводити дані в ЦАП багатьма різними
способами. ЦАП без тригера або з одним тригером повинен бути заповнений
відразу в усіх розрядах, так як інакше його вихідний сигнал протягом
завантаження може сильно відрізнятися від тих значень, які були до
перетворення і з'являться після перетворення. З іншого боку, ЦАП з
подвійною буферизацією може бути завантажений паралельними даними,
послідовними даними, 4-розрядними або 8-розрядними словами або чимось
подібним, і вихід його залишається незмінним до тих пір, поки нові дані
повністю не буде завантажено, і на ЦАП вступить команда модифікації
вихідних даних

Рис. 3.19 ЦАП з подвійною буферизацією допускають складні вхідні
структури даних і миттєву модифікацію
Другою особливістю вхідних структури цього типу є те, що тактовий
генератор може працювати на фіксованій частоті (частоті дискретизації
сигналу), в той час як вхідний тригер може бути завантажений асинхронно.
Це вигідно в додатках, де потрібно відновлення сигналу в реальному
масштабі часу.
Третя вигідна особливість структури з подвійною буферизацією
полягає в тому, що кілька ЦАП можуть виконувати перетворення одночасно.
Дані завантажуються в перший набір кожного ЦАП, і коли перетворення
завершаться, вихідні буфери всіх ЦАП модифікуються одночасно. Існує
багато програм, що вимагають цифро-аналогового перетворення, в яких
виходи кількох ЦАП повинні одночасно змінюватися, і структура з
подвійною буферизацією дозволяє легко здійснити це.
ЦАП, що інтерполюються
У системах, що використовують аналого-цифрове перетворення,
надлишкова дискретизація сприяє зниженню вимог до СФНЧ. Сигма-дельта
АЦП володіють цим характерним перевагою в найбільшій мірі. У системах,
що базуються на цифроаналогових перетворенні (таких, як системи прямого
цифрового
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застосовується в цифрових звуковідтворювальних CD- програвачах, де
основна швидкість оновлення даних від CD приблизно дорівнює 44 KSPS.
Додавання «нулів» в паралельний потік даних збільшує ефективну швидкість

відновлення в 4, 8 або 16 разів в порівнянні з базовою швидкістю. 4-x, 8-ми,
або 16-кратний потік пропускають через цифровий інтерполяційний фільтр,
який генерує додаткові значення даних. Висока швидкість надлишкової
дискретизації сприяє зсуву вгору крайніх частот, допускаючи таким чином
використання менш складного фільтра з більш широким перехідним
діапазоном. Архітектура однорозрядного сигма-дельта ЦАП являє собою
приклад завершеного розвитку цієї концепції і є популярною в сучасних CDпрогравачах.
Та ж сама концепція може застосовуватися в високошвидкісних ЦАП.
Припустимо, що традиційний ЦАП працює на частоті дискретизації 30 MSPS
(рис. 3.20 а). Нехай вихідна частота ЦАП дорівнює 10 МГц. Компонент
бічній частоти 30-10 = 20 МГц повинен бути пригнічений аналоговим ФНЧ, і
перехідною діапазон фільтра знаходиться в діапазоні від 10 до 20 МГц.
Припустимо, що бічна частота повинна бути зменшена на 60 дБ. Тому
характеристика фільтра повинна пройти від смуги пропускання, що
закінчується в точці 10 МГц, до ослаблення на 60 дБ в смузі затримки, що
починається в точці 20 МГц, тобто через перехідний діапазон, який
знаходиться між 10 і 20 МГц (одна октава). Фільтр Баттерворта дає
ослаблення 6 дБ на октаву для кожного порядку. Тому для забезпечення
бажаного ослаблення потрібно як мінімум фільтр 10 порядку. Фільтри стають
ще більш складними, якщо потрібно більш вузький перехідною діапазон.

Рис. 3.20 Вимоги до аналогового фільтру
для f0 = 10 МГц: при fc = 30 MSPS та fc = 60 MSPS

Припустимо, що ми збільшимо швидкість оновлення ЦАП до 60 MSPS
і вставимо «нуль» між кожним первинним відліком даних. Швидкість
паралельного потоку даних тепер дорівнює 60 MSPS, але тепер необхідно
визначити значення точок з нульовими даними. Для цього потік даних 60
MSPS з доданими нулями пропускається через цифровий інтерполяційний
фільтр, який обчислює додаткові значення даних. Реакція цифрового фільтра
при надмірній дворазовою дискретизації представлена на рис. 3.20 б. Тепер
зона переходу аналогового СФНЧ займає від 10 до 50 МГц (перша складова
потрапляє на 2fc-fo = 60-10 = 50 МГц). Ця перехідна зона трохи більше, ніж
дві октави, і фільтра Баттерворта п'ятого або шостого порядку виявляється
досить.
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представлена на рис. 3.21. Пристрій призначений для обробки 14-розрядних
вхідних даних, що надходять з частотою до 150 MSPS. Максимальна частота
даних на виході інтерполятора становить 300 MSPS. Для вихідної частоти 60
МГц, швидкості оновлення 150 МГц і коефіцієнта надлишкової дискретизації
2 збоку частота дорівнює 300 МГц - 60 МГц = 240 МГц. Тому перехідною
діапазон для аналогового фільтра дорівнює 60 МГц - 240 МГц. Без надмірної
дискретизації бічна частота дорівнює 150 МГц - 60 МГц = 90 МГц і
перехідною діапазон фільтра знаходиться в інтервалі від 60 МГц до 90 МГц.

Рис. 3.21 14-розрядний інтерполяційний ЦАП AD9772

Сигма-дельта ЦАП
Інший шлях отримання високого дозволу полягає в використанні
методів надлишкової дискретизації і однорозрядного ЦАП. Цей метод,
відомий як сигма-дельта (Σ-Δ), є методом з вельми інтенсивними
обчисленнями, так що тільки недавно почалося практичне використання його
для виготовлення ЦАП з високою роздільною здатністю. Оскільки даний
метод використовує однорозрядних ЦАП, йому по визначенню властиві
лінійність і монотонність.
Σ-Δ-ЦАП, на відміну від Σ-Δ-АЦП, є в основному цифровим пристроєм
(рис. 3.22).

Рис. 3.22 Сігма-дельта (Σ-Δ) ЦАП: однорозрядный і багаторозрядный
Він складається з наступних пристроїв:
- интерполяционного фільтра (цифрова схема, яка приймає дані, що
надходять з низькою частотою дискретизації, вставляє нулі в потік даних,
збільшуючи тим самим частоту дискретизації, потім застосовує алгоритм
інтерполяції і видає дані з високою частотою дискретизації);
- Σ-Δ-модулятора (який ефективно діє як ФНЧ по відношенню до
сигналу і як ФВЧ по відношенню до шуму квантування, перетворюючи
результуючі дані в високошвидкісний послідовний потік бітів)
- однорозрядного ЦАП, чий вихід перемикається між рівними за

значенням позитивним і негативним опорними напруженнями. Вихід
фільтрується зовнішнім аналоговим ФНЧ. Внаслідок високої частоти
надлишкової дискретизації, складність ФНЧ набагато менше, ніж в разі
традиційного підходу Найквиста.
Можливе використання більшого, ніж один, кількості розрядів в ЦАП, і
це призводить до многоразрядной архітектурі, представленої на рис.4.12 б. Її
концепція подібна до описаного раніше інтерполяційних ЦАП з додаванням
цифрового Σ-Δ-модулятора. Раніше багаторозрядні ЦАП були складні для
проектування через високі вимог по точності до внутрішнього n-розрядному
ЦАП (цей ЦАП, хоча і є n-розрядних, повинен мати лінійність, відповідну
кінцевого числа розрядів N). Моделі серії звукових ЦАП AD185x
використовують патентований метод скремблювання даних (званий прямим
Скремблювання даних або D2S), який вирішує цю проблему і має гарне
ставлення загальних нелінійних спотворень і шуму. Наприклад, подвійний
24-розрядний ЦАП AD1853 з швидкодією 192 KSPS має значення
відношення нелінійних спотворень і шуму більше, ніж 115 дБ при частоті
дискретизації 48 KSPS.
Прямий цифровий синтез
Частотні синтезатори використовується для генерації деякого безлічі
частот на одному або більшій кількості опорних частот. Ці пристрої
використовуються

протягом

десятиліть,

особливо

в

комунікаційних

системах. Багато з них засновані на перемиканні і змішуванні частотних
виходів від групи кварцових генераторів. В основі інших лежать відомі
методи використання ланцюгів з фазовим автопідстроюванням частоти
(ФАПЧ). Ця традиційна технологія представлена на рис. 3.23. Опорна
фіксована частота подається на один із входів компаратора фази. Інший вхід
компаратора фази підключається до дільнику частоти на N, на який, в свою
чергу, подається сигнал від генератора, керованого напругою (ГКН).
Наявність негативного зворотного зв'язку призводить до того, що сигнал на

виході фільтра, включеного в контур зворотного зв'язку, приймає таке
значення, яке робить вихідну частоту ГКН рівній N-кратною опорній частоті.
Постійна часу контуру зворотного зв'язку залежить від характеристик
фільтра в контурі. При проектуванні ФАПЧ часто доводиться йти на
компроміси між фазовим шумом, швидкістю підстроювання, роздільною
здатністю по частоті і т.д.

Рис. 3.23 Частотний синтез з використанням генераторів і ланцюгів
фазового автопідстроювання частоти (ФАПЧ)
У

зв'язку з
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вимірювальних та комунікаційних системах, метод генерації набору частот
від джерела опорної частоти, що реалізовується в цифровій формі,
розвинувся в так званий метод прямого цифрового синтезу (DDS). Основна
його архітектура представлена на рис. 3.24. У цій спрощеної моделі,
стабільний генератор тактового сигналу керує програмованим ПЗУ (PROM),
який зберігає один або більше ціле число циклів синусоїдального сигналу
(або іншого сигналу довільної форми). У міру того, як адресний лічильник
проходить через кожну клітинку пам'яті, відповідна цифрова амплітуда
сигналу з кожного осередку подається на ЦАП, який, в свою чергу,
відтворює аналоговий вихідний сигнал. Спектральна чистота кінцевого
аналогового вихідного сигналу визначається, перш за все, ЦАП. Фазовий
шум є, в основному, шумом, що задає.

Рис. 3.24 Система прямого цифрового синтезу (DDS)
Система прямого цифрового синтезу (DDS) відрізняється від ФАПЧ
декількома моментами. У зв'язку з дискретною природою DDS повинні бути
розглянуті всі проблеми, присутні в процесі дискретизації: шум квантування,
накладення спектрів, фільтрація і т.д. Наприклад, гармоніки високого
порядку вихідних частот ЦАП, потрапляючи назад в смугу Найквиста,
більше не фільтруються, тоді як гармоніки високого порядку в вихідному
сигналі ФАПЧ-синтезаторів можуть бути відфільтровані.
Основна проблема цієї простої DDS-системи полягає в тому, що
вихідна частота може бути змінена тільки шляхом зміни частоти генератора,
що задає або за допомогою перепрограмування ПЗУ, що робить систему
дуже негнучкою. На практиці DDS-система здійснює цю основну функцію
набагато більш гнучким і ефективним способом, використовуючи цифрову
схему, звану генератором з цифровим управлінням (Numerically Controlled
Oscillator, NCO). Блок-схема такої системи представлена на рис. 3.25.
Серцем системи є суматор фази, вміст якого оновлюється одноразово
за кожен тактовий цикл. Кожен раз при оновленні сумматора фази цифрове
число М, збережене в регістрі збільшення фази (delta phase register),
додається до числа в суматорі фази. Припустимо, що число в delta-регістрі
одно 00 ... 01 і що початкове вміст суматора фази одно 00 ... 00. Суматор фази

оновлюється значенням 00 ... 01 кожен тактовий цикл. Якщо акумулятор є
32-розрядним, для повернення сумматора фази в стан 00 ... 00 потрібно 232
тактових циклу (понад 4 мільярди), після чого цикл повторюється.

Рис. 3.25 Гнучка система прямого цифрового синтезу (DDS)
Усеченное значення вихідного сигналу суматора фази служить адресою
для таблиці завдання синуса (або косинуса). Кожен адреса в таблиці
відповідає точці синусоїдального сигналу з фазою від 0 ° до 360 °. Таблиця
пошуку містить інформацію, яка відповідає цифровий амплітуді для одного
повного циклу синусоїдального сигналу (в дійсності, потрібні тільки дані для
90 °, тому що дані про квадраті містяться в двох старших значущих
розрядах). Таким чином, таблиця відображає фазу синусоїдального сигналу
суматора фази у вигляді значення цифровий амплітуди, яке, в свою чергу,
подається на ЦАП.
Розглянемо випадок для n = 32 і M = 1. Суматор фази проходить через
кожне з 232

можливих значень виходу перед переповненням. Відповідна

частота вихідного синусоїдального сигналу дорівнює частоті синхронізації,
поділеній на 232. Якщо M = 2, то число в регістрі суматора фази встигає двічі
змінитися, і вихідна частота подвоюється. Це можна узагальнити наступним
чином.
Для n-розрядного суматора фази (в більшості DDS-систем значення n
лежить в діапазоні від 24 до 32) існує 2n можливих значень фази. Число М в

регістрі збільшення фази є величину, на яку поточне значення фази
збільшується в кожному тактовом циклі. Якщо fc - частота синхронізації, то
вихідна частота синусоїдального сигналу дорівнює
f0 

M  fc
2n

Це рівняння відоме як рівняння настройки DDS. Зверніть увагу, що
роздільна здатність системи за частотою дорівнює fc/2n. Таким чином, для
n=32 роздільна здатність більше, ніж один до чотирьох мільярдів. У
реальному DDS-системі не все розряди від суматора фази використовуються
для вибору значення з таблиці, залишаються тільки перші 12-16 старших
значущих розрядів (MSB), тоді як молодші розряди ігноруються. Це зменшує
розмір таблиці і не погіршує роздільну здатність по частоті. Усічення
розрядності фази тільки додає незначне, але прийнятне кількість фазового
шуму до остаточного вихідному сигналу; тоді як більша частина вихідних
спотворень виникає безпосередньо в ЦАП.
Описана вище базова DDS-система являє надзвичайно гнучке рішення
з досить високою роздільною здатністю. Частота може бути миттєво змінена
без спотворення фази простим зміною вмісту М-регістру. Реальні DDSсистеми спочатку вимагають виконання послідовної або паралельної
завантаження нового значення частоти у внутрішній буферний регістр, який
передує М-регістру з паралельним виходом. Це робиться для мінімізації
числа висновків в мікросхемі лічильника. Після того, як нове слово буде
завантажено в буферний регістр, воно синхронно переноситься в регістр
збільшення фази, завдяки чому всі розряди регістра збільшення фази
одночасно змінюються. Число тактових циклів, необхідних для завантаження
регістра збільшення фази, визначає максимальну швидкість, з якою можна
змінювати вихідну частоту.
DDS-система AD9850 швидкодією 125 MSPS (рис. 3.26) використовує
32-розрядний суматор фази, вихід якого, перед тим як він використовується

для адресації в таблиці, обмежується 14-ма старшими розрядами. На
внутрішній ЦАП подається остаточний вихідний 10-розрядний цифровий
сигнал. AD9850 дозволяє модулювати вихідну фазу, використовуючи
додатковий регістр і суматор, поміщений між виходом суматора фази і
входом таблиці. AD9850 для управління фазою використовує 5-розрядне
слово, яке дозволяє зрушувати фазу в бік збільшення на 180°, 90°, 45°, 22,5°,
11,25° або на будь-яку комбінацію з перерахованих вище. Пристрій також
містить внутрішній високошвидкісний компаратор, який може бути
налаштований для прийому відфільтрованого сигналу ЦАП, що дозволяє
згенерувати вихідний імпульс з незначним тремтінням фази, придатний для
подачі на тактовий вхід АЦП. Повний динамічний діапазон значень струму
на виході може лежати в межах від 10 до 20 мА при використанні одного
зовнішнього резистора. Значення вихідної напруги становить +1 В.

Рис. 3.26 CMOS-синтезатор DDS / ЦАП AD9850 з швидкодією 125
MSPS
Налаштування частоти (вхідний слово регістра збільшення фази) і
значення завантажуються для фазової модуляції в AD9850 в паралельному
або послідовному форматі. Паралельний формат має на увазі завантаження
п'яти байтів. Перший байт управляє фазовою модуляцією (5 розрядів),
активізацією виключення живлення (1 розряд) і форматом завантаження (2
розряду). В байтах 2-5 міститься 32-розрядне слово настройки частоти.

Максимальна частота оновлення регістра дорівнює 23 МГц. Послідовна
завантаження

AD9850

виконується

з

використання

40-розрядної

послідовного потоку даних, що завантажується через один висновок
мікросхеми. Максимальна швидкість (частота) поновлення регістра в режимі
послідовного завантаження дорівнює 3 МГц.
Споживана потужність AD9850 становить 380 мВт з однополярним
джерелом живлення +5 В при максимальній швидкодії 125 MSPS. Пристрій
випускається в 28-контактному корпусі для поверхневого монтажу SSOP
(Shrink Small Outline Package). Також як приклад можна привести пристрої
фірми Analog Devices, що пропонує системи прямого цифрового синтезу для
різноманітних додатків. Сімейство AD983X представляє недорогі 10розрядні системи з частотами синхронізації до 50 MSPS. Сімейство AD985x
пропонує 10-розрядні і 12-розрядні системи з синхронізації до 300 MSPS і
додатковими функціями, такими, як квадратурная і фазова модуляція,
можливість режиму імпульсного сигналу з частотною модуляцією (ЧМ) і
програмовані, інтегровані на кристалі умножители частоти задає генератора.

