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MULTIFUNKČNÍ SYNTEZÁTORY
NF WAVE FACTORY                    

DDS systém
             - 0.01μHz až 15MHz / 50MHz          
             - přesnost nastavení ±5ppm
             - rozlišení frekvence 0.01μHz

stárnutí 3ppm za rok
generované průběhy: sinus, obdélník, trojúhelník, pila,  
libovolný, bílý šum, stejnosměrný
funkce: RF pulz, klíčování (gate), spouštěné klíčování
rozmítání a modulace: FM, PM, AM, Offset a PWM
maximální výstupní napětí 20VPP / 5 digit. rozlišení
maximální offset ±10V
GPIB a USB rozhraní
možnost připojení až 5 podřízených zařízení.

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Syntezátory NF jsou vysoce stabilní a kvalitní signálové syntezátory, které lze využít v automobilovém průmyslu např. k simulování signálů 
senzorů převodovky, a tím testovat funkci vyhodnocovací jednotky. Dále k ověřování funkce ABS kontrolních obvodů. Uplatnění naleznou 
ovšem i v elektrotechnických laboratořích, při testování přenosových schopností navržených spojů, či při zjišťování odolnosti přijímače 
proti přidanému šumu. Unikátní možnosti měření nabízí spodní hranice frekvence rozsahu syntezátoru při zkoumání periodických dlou-
hodobých dějů.

WF�943B WF�945B WF�944B WF�946B WF�965 WF�966

Počet kanálů � � � �

Maximální frekvence [MHz] �5 �5 �5 �5 50 50

Vertikální rozlišení [bitů] �4 �6 �4 �6 �4

Frekvenční rozsah 0.0�μHz až �5MHz 0.0�μHz až 50MHz

Generované signály sinus, obdélník (střída 0 až �00%),  trojúhelník, pila, libovolný, bílý šum, DC

Rozlišení amplitudy průběhů �4 bitů �6 bitů �4 bitů �6 bitů �4 bitů �4 bitů

Rozlišení nastavení frekvence 0.0�μHz

Maximální výstupní napětí �0VPP(OPEN), �0VPP(50Ω)

Výstup s vysokým napěťovým rozlišením 0.�mVPP (OPEN) (�V rozsah)

Spektrální čistota

Harmonické

Neharmonické

�0Hz až �00kHz: ≤0.�%
�0Hz až �00kHz: -50dBc
nad �MHz: -30dBc
do �5MHz: -35dBc

�0Hz až �00kHz: ≤0.3%
�0Hz až �00kHz: -47dBc
nad �MHz: -35dBc
do 50MHz: -30dBc

Frekvence a průběhy

sinus
obdélník se střídou 50%

0.0�μHz až �5MHz 0.0�μHz až 50MHz

Obdélník s volitelnou střídou 0.0�μHz až 500kHz (střída 0% až �00%) 0.0�μHz až �MHz

Pila a trojúhelník 0.0�μHz až 500kHz 0.0�μHz až �MHz

Programovatelný průběh 0.0�μHz až 500kHz (analogové frekvenční pásmo �0MHz) 0.0�μHz až �MHz (analogové 
frekvenční  pásmo 35MHz) 

Šířka pásma bílého šumu 500kHz �MHz
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MULTIFUNKČNÍ SYNTEZÁTORY
NF WAVE FACTORY                    

Funkce WF1943B WF1945B WF1944B WF1946B WF1965 WF1966

Spojitý signál Ano Ano Ano Ano Ano Ano

RF pulz, spouštění, klíčování, 
spouštěné klíčování

0.0�μHz až 
500kHz

0.0�μHz až 
500kHz

0.0�μHz až 
500kHz

0.0�μHz až 
500kHz

0.0�μHz až 
500kHz

0.0�μHz až 
500kHz

Rozmítání Frekvence, fáze Frekvence, fáze, 
amplituda, DC 
offset, střída

Frekvence, fáze Frekvence, fáze, 
amplituda, DC 
offset, střída

Frekvence, fáze, 
amplituda, DC 
offset, střída

Frekvence, fáze, 
amplituda, DC 
offset, střída

Modulace FM, PM FM, PM, AM, 
Offset, PWM

FM, PM FM, PM, AM, 
Offset, PWM

FM, PM, AM, 
Offset, PWM

FM, PM, AM, 
Offset, PWM

Obdélník s volitelnou náběžnou a 
sestupnou hranou

Ne Ne Ne Ne Ano Ano

� kanálový mód Ne Ne Ano Ano Ne Ano

Externí AM Ne Ano Ne Ano Ano Ano

Plovoucí výstup Ne Ano Ne Ano Ano Ano

Počet uložitelných nastavení �0 �0 �0 �0 �0 �0

GPIB Ano Ano Ano Ano Ano Ano

USB Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Digitální výstup (option) Ne Ano Ne Ano Ano Ano

Ostatní

Příkon 65VA �00VA 65VA �00VA

Síťové napětí �00V / ��5V / �30V přepínatelné

Rozměry ��6 x �3�.5 x �90 mm (šířka x výška x hloubka)

Hmotnost 4.�kg 4.3kg 4.5kg 4.6kg 4.4kg 4.7kg

Speciální módy dvou kanálových verzí:
 - konstantní poměr frekvencí:
 - konstantní rozdíl frekvencí: frekvence obou kanálů jsou do sebe zavěšeny
   (využití při zkoumání schopností přijímače vypořádat se s intermodulačními produkty)
 - opačné výstupy: amplituda a offset jsou vzájemně opačné, frekvence jsou stejné 
    (využití pro testování diferenciálních výstupů zesilovačnů)

Volitelné příslušenství

�99� Synchronizace operací Funkce synchronizuje práci mnoha samostatných jednotek.
WF �945A, WF�946A, WF�965, WF�966

�994 Kabel pro synchronizaci jednotek Kabel propojující synchronizované jednotky.
WF �945A, WF�946A, WF�965, WF�966

�99� Digitální výstup Hodinový signál a zbývajících �5 bitů programovatelného průběhu.
WF �945A, WF�946A, WF�965; příslušenství �ks kabelu.


