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Pokyny pro vypracování:
Navrhněte dvoukanálový nízkofrekvenční generátor harmonického signálu na principu přímé digitální syntézy (DDS -
Direct Digital Synthesis). Použijte vybraný jednočipový mikroprocesor buďto samostatně nebo v kombinaci s logickými
obvody střední a vysoké míry integrace. Uvažujte výstupní harmonické signály s nastavitelným kmitočtem, amplitudou a
vzájemným fázovým posunem. Maximální generovaný kmitočet určete podle použitých HW prostředků a kmitočtového
kroku. Minimálně však 5 kHz pro realizaci pomocí procesoru a 50 kHz pro kombinaci procesoru a logických obvodů.
Realizujte vývojový vzorek generátoru a ověřte jeho funkci a dosažené parametry.
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