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SAMENVATTING.

Oit verslei beschrijft de reelisetie ven een optilche mixer, weermee

een eerste eenzet ieieven wordt tot het toepeSlen ven coherente

technieken (hier: heterodyne detektie) in de optische communicetie.

Anelooi een de rediocommunicetie leidt heterodyne detektie tot een

efficienter iebruik ven de beschikbere bendbreedte en Ben betere

siineel/ruis verhoudini t.o.v. direkte detBktie. Hier wordt heterodyne

detektie beperkt tot het overzenden ven slechts de dreeiiolf. Module

tie ven het licht wordt buiten beschouwini ieleten.

De optische mixer besteet uit twee lesers (zender en oscilletor), met

een iolflenite ven 850 nm, weerven het uitiestreelde licht ieprojec

teerd wordt op een beemsplitter, weerne de interfererende lichtstrelen

iedetekteerd worden door een fotodiode. Er ontsteet eldus een elektri

sche stroom die o.e. een frekwentiekomponent bevet, besteende uit het

verschil ven oscilletor- en zenderfrekwentie.

Aeniezien de frekwentie ven het uitiestreelde licht efhenkelijk is

van de laserstroom ( -3 GHz/mA ) en ven de temperetuur ven de leser

(-25 GHz/K), zijn, voor het opwekken van een stabiele verschilfrekwen

tie, de lasers temperetuur- en stroomiestebiliseerd. Resp. tot op 1 mK

en SjlA/K neuwkeurii. Omdet eIleen stebilisatie ven stroom en tempe

retuur de verschilfrekwentie onvoldoende konstant houdt venweie de

hOie waarden ven oscillator- en zenderfrekwentie (in de ordeirootte

van 350 THz) , wordt een eutometische frekwentiereielini toeiepest. Bij

deze reielini wordt de verschilfrekwentie teruiiekoppeld en eenieboden

ean een frekwentiediskriminator, die een proportioneel/inteirerende

reielaar eanstuurt, waarmee de oscillatorstroom beinvloed ken worden,

teneinde eventuele efwijkinien van de iniestelde verschilfrekwentie

wei te reielen.

Het is mOielijk, door toepassini van temperatuur- en stroomstebilise

tie, de verschilfrekwentie, iedurende korte tijd (ca 30 minuten),

konstant te houden binnen 100MHz.

Indien daarbij ook de automatische

wordt, blijft de verschilfrekwentie

B uur) binnen 20MHz konstant.

In beide ievallen is de verschilfrekwentie instelbaar van 50- tot 500

MHz.
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1.INLEIOING

In de rediocommunicetie wordt veelvuldia aebruik lemeekt ven lineeire

moduletie weerbij het (bendbearensde) spectrum ven een over te zenden

bericht neer een hoaere (dreeaaolf)frekwentie wordt aetrensformeerd.

Oit wordt toeaepest om het sianeel veri de zender een te pessen een de

frekwentiekerekteristiek ven het trensmissiekeneel en het biedt tevens

de moaelijkheid om een eentel berichten teaelijkertijd in verschillen

de frekwentiebenden over te zenden en eldus de beBchikbere bendbreedte

optimeel te benutten.

Aen de ontvenaerkent wordt het sianeel aedemoduleerd door het omae

keerde toe te pessen: teruatrensformetie ven het spectrum.

Oet leetste is moaelijk door het ontvenaen sianeel ven de zender te

vermeniavuldiaen met een hermonisch sianeel (lokele oscilletor) met

een frekwentie aelijk een de dreeaaolffrekwentie, aevolad door leea

doorleetfilterina. Oit proces wordt weI 'mixen' ~enoemd. (lit.[5])

In de optische communicetie wordt licht toea~pest om berichten over te

zenden. Oit is op te vet ten elB een vorm ven moduletie weerbij de

dreeaiOlffrekwentie de frekwentie ven het aebruikte licht is.

Ook hier is het moaelijk om met een mixproces het spectrum neer bene

den te trensformeren. De lokele oscilletor is in det aevel een

lichtbron weerven het uitaestreelde licht interfereert met het ontven

aen licht ven de zender. De methode ven detekteren die den ontsteet.

wordt coherente detektie aenoemd, en er il in de leetste jeren veel

onderzoek een verricht. (lit.[11]-[19])

Coherente detektie bezit nemelijk een eentel belenarijke voordelen

t.o.v. de tot nu toe uitlluitend toeaepeste direkte detektie.

Ten eerste is er de verbeterde sianeel-ruisverhoudina, die vooral ven

belena is voor de steeds meer toeaepeste lenae aolflenaten tUlsen

1300 en 1600 nm. Bij deze aolflenaten il de dispersie era klein, meer

de bijbehorende detektoren leveren (tot nu toe) een slechte lianeel

ruisverhoudina. Coherente detectie ken hier een belenarijke verbete

rina betekenen.(lit.[ 11])

Ten tweede bieden coherente technieken een moaelijkheid tot optische

fese- en frekwentiemoduletie.
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Tenslotte is er da moaelijkheid tot het beter banutten ven da beschik

bere optische bendbreedte, enelooa een boven beschrlven methode in de

rediocommunicetie.

Wenneer ean alesvezel licht met een aolflanate ven 400 tot '500 nm ken

aeleiden komt dit overeen met aen bendbreedte ven ceo 500.000 Giae

harz, ofwe 1 '00 ~iljoen televisiekenelanl

Ook de TUE dreeat bij een het onderzoek een coherente systemen.

Dit verslea beschrijft een axperiment in het keder hierven an is het

resulteet ven aen efstudeeropdrecht binnen de vekaroep talHCI,mmunice

tie (Eel ven de fekulteit elektrotechniek.

De opdrecht wes het reeliseren ven een optische mixer voor coherente

detektie.

Bij coherente detektie onderscheidt men twee methoden: homodyne- en

heterodyne detektie. In het eerste aevel is de frekwentie ven de

lokele oscilletor aelijk een de frekwentie ven de zender en in het

tweede aevel is er spreke ven een konstent verschil.

Dit verslea beschrijft de reelisetie ven een optische mixer ven het

tweede type, weerbij voorelsnoa aeen moduletie is toeaepest.

Het is het resulteet ven het werk ven twee studenten die, zij het met

aesplitste teken, aezemenlijk de opdrecht hebben uitaevoerd. am herhe

linaen te vermijden is aekozen voor de versleaaevina in '~n verslea.
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2. INTERFERENTIE

Zoels in de inleidina is vermeld wordt er bij coherent. detectie

aebruik aemeekt yen een optische mixer. Hierbij interfereert het licht

yen een lokele lichtbron (lokele oscilletor) met het licht yen de

zender. Cit is moaelijk met een opstellina weerven het principe in

Fia.2.' is weeraeaeven.

LOKALE
OSCILLATOR

BEAM
SPLITTER

ZE::NDER

C==::::J--- ELE KTR I SC ~
SIGNAAL

Fia.2.': De optische mixer

In de volaende pereareef wordt de interferantie, dia optreedt in

bovensteende opstellina, wet neder bekeken.

2.' Interferantie yen twee vlekke Kolven

Beschouw twee vlekke, lineeir aepoleriseerde, hermonische aolven , en

2.

De elektrische veldvectoren zijn den els volat te schrijven:

~, • ~, .cos(w,t - ~,.!. + <P,) ( 2. ')

(2.2)
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Hierin is w de hoekfrekwentie, h. de aolfvector en r.p de feu ven de

aolven. Veronderltel det h., en ~ en deermee de voortplentinasrichtin

aen ven de aolven een hoek ~ met elkeer meken. Kiel een ellenltellel

zo det beide vectoren in het y-z-vlek 1iaaen zoe11 il eenaeaeven in

Fia 2.2.

x

z

y

Fia.2.2: Voortplentinasrichtinaen

De arootte ven de vermoaensstroomdichtheid in ieder punt ven de ruimte

is evenredia een het kwedreet ven de norm ven de elektrische veldvec

tor (lit.[4], pereareef 3.4), dUB een

(2.3)

Het inprodukt in (2.3) reprelent.ert de optredende interferentie. Met

(2.') en (2.2) wordt deze term

(2.4)

I.v.m. het mixen aeet de belenaltellina slechtl uit neer de term met

de verschilfrekwentie w, - w
2

. In de rediokommuniketie wordt de lom-



-10-

term d.m.v. leeadoorleetfilterina verwijderd.

In dit aevel wordt het vermoaen aedetekteerd m.b.v. een fotodiode

(Fia.2.1) die een stroom levert, evenredia een het opvellende vermo

aen. Door de bendbearensdheid ven deze sensoren kunnen de hoaere orde

termen buiten besehouwina worden aeleten.

Voor de overiae termen ven (2.3) aeldt eenzelfde eraumentetie zodet de

relevente vermoaensstroomdiehtheid evenredia is een:

( 2.5)

(2.6)

(Zie Fia.2.2) wordt de vermoaensstroomdiehtheid in een vlek z· Zo
evenredia een:

Weerin

(2. ?)

p •
I

p •
o

(2. Be)

(2. Bb)

(2.?) is voor t • 0 weeraeaeven in Fia.2.3

(2. Be)



-, ,-

F!tPo I

P-B~-
o 1

211'

Fia·2.3: Vermoaensstroomverdelina in een vlek z • %0 op t • 0

Uit (2.?) volat det de vermoaensstroomdichtheid in een vlek loodrecht

op de z-es een in de y-richtina lopende aolf voorstelt met een hoek

frekwentie aelijk een de verschilfrekwentie w, - w2 en een aolflenate

21f

>.. •
interferentie

(2.9)

Wenneer k, ~ k2 • 21f1>" wordt de aolflenate yen het inhrferentie

verschijnlel :

>.. •
interferentie

2.lin(a/2)

( 2 . 10)

Weerin >.. de aolflenate yen de interfererende aolven is.

Uit het vooraeende ken nu het volaende aekonkludeerd worden;

,. Wil er spreke zijn yen interferentie, den moaen de polerisetie

richtinaen yen de aolven niet loodrecht op elkeer steen. II det weI

het aevel den is immers het inprodukt yen (2.5) aelijk een nul.

2. De emplitude yen het interferentieverschijnsel PI wordt aroter

neermete de polerisetierichtinaen meer aelijkaericht zijn (2.8b).
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3. De aolflenate ven het interferentieverschijnsel is efhenkelijk ven

de hoek die beide aolven met elkeer meken. (2.10)

4. In dit verbend moet er bij de detektie ven het interferentiesianeel

m.b.v. een fotodiode rekenina aehouden worden met de breedte ven deze

fotodiode: er wordt niets aedetekteerd wenneer de efmetina ven de

fotodiode in de y-richtina aelijk is een een veelvoud ven de

aolflenate (2.10). Bekijk ter verduidelijkina Fia.2.3.

lerk op det bij een bepeelde hoek ~, en hiermee .en bepeelde

A. t f ti de emplitude ven het interferentieverschijnsel meximeel1n er eren e
wordt wenneer de breedte d ven de fotodiode aelijk i. een de helve

aolflenata

5. De te aebruiken lichtbronnen moeten een arote coherentie vertoneni

In het vooraeende zijn de fesen ~1 en ~2 konstent verondersteld, meer

in de prektijk is dit netuurlijk niet het aevel. Zie ook hoofdstuk 3.
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3. LASERS BIJ COHERENTE DETECTIE: SPECTRUMBESCHOUWINGEN.

In hoofdstuk 2 is bij de efleidina ven het interferentiepetroon uitae

aeen ven ideele lichtbronnen met konstente fese en emplitude, en

dientenaevolae een oneindia smel spectrum.

In de prektijk besteen zulke lichtbronnen netuurlijk niet, meer lesers

benederen bovensteende beschrijvina voldoende om er coherente detektie

mee te kunnen bedrijven.

In dit hoofdstuk wordt besproken det ook lesers aeen oneindia smel

spektrum bezitten en wordt er aekeken neer de invloed hierven op het

interferentiesianeel .

3.1 Leserspectrum

Een veldkomponent ven het licht det door een onaemoduleerde leser

wordt uitaezonden is te schrijven els

(3.1)

Met W de hoekfrekwentie die hoort bij de optische frekwentie f .c c
De emplitude is hierbij kon.tent te veronderstellen. De fesehoek~(t)

verieert lenazeem t.o.v. w t en is een stochestisch proces det een
c

rendom welk uitvoert. (lit.[2], blz.B.11)

Om de spectrele vermoaensdichtheid ven de leser te bepelen wordt de

Fourieraetrensformeerde ven de eutocorreletie ven (3.1) bepeeld.

(lit[S], bIz. 110)

De eutocorreletie ven (3.1) is:

(3.2)

Weerin E[ .. ] voor stetistische verwechtina steet.
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Uitaewerkt wordt (3.2)

+ COI(WeT + «P(t) - «P(t - Tn] (3.3)

De term met de dubbele hoekfrekwentie il niet van belana.

Fasefluctuaties in een laser ontstaan als aevola van spontane emilsies

in de trilholte. In lit.[3l wordt afaeleid dat de faleverandering die

hierdoor optreedt in een tijdsduur T normaal verdeeld il.

Definieer de faseveranderina

«p( t) - «p( t - T) • I/J

dan is de kansdichtheid van de foseveranderina

c::=' -1 2 2
p(tJ!) • (v21t' 0') . exp( -tP /2c:J )

Waarin

(3.4)

( 3.5)

(3.6)

Merk op dat de breedte ven de normale verdelina aroter wordt naarmate

de tijdsduur T aroter wordt.

~ is een lalerkonstante die omaekeerd evenredia il met het uitae

straalde vermoaen:

2
we

~ • ----.C(konltante)

4E 2o

(3.1)
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Zie lit.[3] , blz.296.

let (3.5) wordt de autocorrelatie (3.3)

Ha enia rekenwerk wordt dit

R (r) • (E02/2) .cos(wr) .exp(-Irl·rr/r)e c c

Waarin r .. 21T/1l
c

(3.8)

(3.9)

~ wordt weI de coherentieti1d aenoemd. Het spectrum van de laser

wordt aevonden door Fouriertransformatie van (3.9):

G (w)
e +

n·rc
(3.10)

In Fia.3.1 is dit spectrum uitaezet als funktie van de frekwentie f

(aenormeerd en aIleen rond f • f )
c

De vorm van het spectrum volaens (3.10) wordt weI een Lorenzprofiel

aenoemd. Meestal wordt de bandbreedte aedefinieerd als de breedte van

het Lorenz-profiel op halve hooate. De bandbreedte is dan de reciproke

van de coherentietijd. (Fia.3.1)
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0,5

t

Fia.3.1: Leserspectrum

Bendbreedte B a (1/ r) a( ~ /2rr) a (w 2/ E0 2) . (C/21T) (3.11)
c c

2Merk op det de bendbreedte efneemt wenneer het vermoaen (- EO) toe-

neemt.

3.2 Spectrum ven het interferentiesigneel

In de voriae pereareef is besproken det het spectrum ven een leser een

bepeelde bendbreedte vertoont. Oit heeft uitereerd ook konsekwenties

voor het interferentiesianeel ven twee lesers. Hoe het spectrum ven

dit sianee1 eruit aeet zien wordt besproken in deze pereareef.

Veronderstel det twee lesers interfereren zoels is beschreven in

hoofdstuk 2. M.b.v. een fotodiode ken het interferentiepetroon ven

(2.5) omaezet worden in een stroom die immers evenredia is een het

opvellende vermoaen. Afaezien ven de DC term is de stroom den evenre

dia een

A.cos(6w.t + l,"1(t) - <P
2
(t)) (3.12)
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Hierin is

6W • W
1

- W
2

: verlchil optische hoekfrekwenties v.d.leserl

~1 • fesehoek ven leser 1

~2 • fesehoek ven leler 2

Het spectrum ven (3.12) wordt nu op dezelfde menier bepeeld els in

perea reef 3.1.

lIet

til • <,0 (t) - <,0 (t - T)222

~1 en ~2 zijn normeel verdeeld volaens (3.5).

De eutocorreletie (3.13) wordt den

co

Ri [T) • [A2/2) / / co.[hWT + "', + "'2)· p[ "',) • p[ "'2) d "',d "'2

-00

( 3. 13)

(3.14)

Veronderltel nu det ~1 en ~2 onefhenkelijk zijn. Den wordt (3.14),

aelet op het feit det de funktie (3.5) even is

00 00

Ri [T) • [A2/2) . co.[hWT)/CO'[ "',) .p[ "',) d""/co.( "'2) . p[ "'2) d"'2

- co

( 3. 15)
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Met een kensdichtheid volaens (3.5) wordt dit

2 -1 -1
Ri(T) • (A /2) .cos(6WT) .811p(- ITI1t'.( Tc1 + Tc2 » ( 3. 16)

Weerin Tc1 de coherentietijd yen leler 1 en T
c2

die yen leser 2 il.

Het bijbehorende spectrum is net els (3.10) een Lorenz-profiel, nu

rond de verschilfrekwentie yen beide lesers. De breedte is de som yen

de bendbreedten yen beide lesers. In het vervola yen dit verslea wordt

de reelisetie yen een interferentiesianeel beschrewen, weerbij lesers

met een bendbreedte yen 50 MHz worden aebruikt. Het te verwechten

spectrum is weeraeaeven in Fia 3.2.

0.5 - - - - - - - - - - - -

f

100 MHz

Fia.3.2: Verschilspectrum bij lelerl met een bendbreedte yen 50 MHz



-19-

4. REALISERING VAN EEN PROEFOPSTELLING VOOR HETERODYNE DETEKTIE.

In de inleidina en hoofdstuk twee en drie is reeds aeformuleerd weerom

coherente technieken toeaepest worden. In hoofdstuk twee wordt een

theoretische efleidina aeaeven ven het opwekken ven een verschilfre

kwentie m.b.v twee lichtbronnen en een fotodetektor. In dit hoofdstuk

zel, een de hend ven de deer efaeleide formules, bepeeld worden een

welke eisen een proefopstellina, met zijn verlchillende onderdelen,

moet voldoen voor het opwekken ven een stebiele verschilfrekwentie. De

specifieke problemen, lemenhenaend met het aebruik ven lelers, e

venels de lesers zelf, zullen hier een de orde komen.

4.1. Hat vermogen op de fotodiode.

Hieronder wordt het vermoaen det op de fotodiode velt, berekend els

deze bestreeld wordt met twee interfererende aolven. Aen de hend ven

de efaeleide formules, zullen den een eentel eilen omtrent heterodyne

detektie opaesteld worden. Er besteet een verbend tussen de aolflenate

en de efmetinaen ven de fotodiode enerzijds en de hoek weeronder de

lesers uitaericht moeten worden enderzijdl, voor een bepeeld opvellend

vermoaen. Een criterium, voor een voldoende ar~ot opvellend vermoaen,

zel eveneens aeformuleerd worden.

De vermoaensltroomdichtheid (met wealetina ven het konstente vermoaen)

ven het interferentiesianeel in het vlek z·z (het hier aebruikte
o

essenstelsel is hetzelfde els in hoofdstuk twee) op tijdstip t wordt

aeaeven door (zie val 2.?):

(4.1),

( 4. 1e)

(4.1b).

Wordt nu in het vlek z·zO een rechthoekiae fotodiode aepleetst met
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lenate L in de x-richtina en breedte d in de y-richtina, den ken voor

het opvellende vermoaen, aeschreven worden:

(4.2) .

Hier1n is W -lJ-1o./
V 1 2

en Kv-(k , +k
2

)s1n(cX/2).

Uitwerkina yen (4.2) levert:

P1L

P d( t)--- . (sin(t.J t+CO+K .d/2)-sin(w t+CO-K .d/2)}
P K v v v v

v

(4.3) .

Met k,~ k
2

-2U/A en toepess1na yen aoniometrische somformules volat

tenslotte voor Ppd(t):

( 4.4) ,

(4.4e) .

Uit (4.4) blijkt det het vermoaen op de fotodiode en dUI de Itroom

deerdoor cOlinusvorm1a met de verlchilfrekwentie verieert.

Een meet voor het vermoaen is de emplitude ~Pd~ Deze il 1n Fia. 4.1

uitaezet els funk tie yen lin(~/2).
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O~------7I(-----4~--~~r---------

Fia. 4.1: De emplitude yen het vermoaenlAp~ uitaezet els funktie yen

sin(<</2) .

Uit (4.4) blijkt det het vermoaen ook neaetief ken worden. Oit komt

omdet bij de efleidina het konstente vermoaen Po niet verdisconteerd

is.

Uit de fiauur blijkt det bij vrijwel iedere hoek de verschilfrekwentie

weeraenomen ken worden. Ais een aeheel eentel aolflenaten op de foto

diode velt, dus els:

kA • dinterferentie (4.5) t

( zie

de

wordt aeen interferentieverschijnsel op de fotodiode weeraenomen

ook val (2.10)). Oit is in overeenstemmina met optreden yen

nulpunten in Fia. 4.1.

Meximeel vermoaen wordt verkreaen els ~ • 0, dus els de lesers precies

in elkeers verlenade uitaericht worden. Oit is in de prektijk niet te

reeliseren. Ais criterium wordt deerom aenomen det het vermoaen binnen

de hoofdlob yen de sinc-funktie moet liaaen en aroter is den de ebso-

lute weerde yen het vermoaen in de eerste zijlob.
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Dit geldt els:

2d/A.sin(~/2) <- 0.8 (4.6) .

Omdet ()( zeer klein is ken voor (4.6) bij benedering geschreven

worden:

D.e A
d

(4.?) .

(4.?) Geeft dus een betrekking weer tussen de meximele hoek yen uit

richting tussen de lasers, de gebruikte golflengte en de efmeting yen

de fotodiode in de y-rtchting.

4.2 Eisen t.e.v heterodyne detektie.

Indien W1=~ wordt van homodyne detektie gesproken. Oit wordt om nog

neder te noemen redenen hier niet toegepest. Als w, #~ wordt van

heterodyne detektie gesproken.

Aen de hend yen de hierboven efgeleide formules kunnen nu een eentel

eisen t.e.v heterodyne detektie geformuleerd worden:

,. De golflengten yen de lesers moeten gelchikt zijn voor trenlmillie

in glesvezels. Oeertoe zijn lelerl met een golflenlte in het

aebied yen '.5 ~m het meelt leschikt, omdet de dempina yen de

meest aebruikte alesvezels deer het leellt is. Om prektilche

redenen (aeen fotodiodes en lesers in det aebied belchikbeer)

worden lesers aebruikt met een aolflenlte in het nebije infre

rood (850 nm).

f, en f 2 zijn den yen de ordelrootte 3501Hz.
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2. Voor een stebiele verschilfrekwentie moeten de frekwentiea ven

oscilletor en zender zo stebiel moaelijk zijn. Genabere weerden

ven de verschilfrekwentie liaaen in het aebied 1001Hz - 1 GHz.
5Aenaezien de leserfrekwenties een fektor 10 of meer hoaer liaaen

worden zwere eisen aesteld een de atebiliteit deerven. Indien

bijvoorbeeld uitaeaeen wordt ven een leserfrekwentie ven 3501Hz

en een verschilfrekwentie ven 3501Hz, den levert een verietie ven

de leserfrekwentie ven 0,001 promille een verietie ven de ver

schilfrekwentie op ven 100 I. Er wordt aestreefd neer een

frekwentiestebiliteit ven 0,1 ppm, overeenkomend met een

frekwentieverietie ven onaeveer 351Hz.

3. Voor een beperkte bendbreedte ven de verschilfrekwentie dienen de

bendbreedtes van de oscillator en zender klein te zijn. Anders

aezead: de lesers moeten spectreel zeer zuiver zijn, aezien het

feit dot de verschilfrekwentie zoveel leaer is den de leserfre

kwenties. Indien els criterium aehenteerd wordt det bij de leeaste

verschilfrekwentie (1001Hz) het spectrum meximeel 1001Hz breed

is, den moet de bendbreedte ven een laser kleiner zijn den 501Hz.

4. Indien de polerisetierichtinaen ven de lesers (de vectoriele rich

tina ven ~1 en ~2 in (4.1» niet aoed op elkear efaestemd zijn,

ken dit ertoe leiden det onvoldoende vermoaen op de fotodiode

velt.

In het meest extreme aevel (poleriaetierichtinaen loodrecht op

elkeer, i.e. ~1'~2· 0) wordt in het aeheel aeen verschilfre

kwentie weeraenomen. Bij het pleetaen ven de leaera in een e.v.t

opstellina zel hiermee rekenina aehouden moeten worden.

5. Het feseverschil ~1-'2' zoels det optreedt in de konatente

Co in val (4.1), zou eiaenlijk konatent moeten zijn in de tijd

voor een stebiele verschilfrekwentie. Een rendom fluktuetie in het

feseverschil levert volaens (4.4) ook een rendom fluktuetie in

het opvellende vermoaen. Een en ender betekent dot de coherentie

ven de lesers aroot moet zijn.

Coherentie honat rechtstreeks somen met spektrele zuiverheid,

zodet deze eis met 3. overeenkomt.
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6. Uit (4.?) blijkt det bij 2eaeven aolflenate en efmetinaen ven de

fotodiode de hoek tussen de lesers uitaericht moet kunnen worden.

Bij het ontwerp ven de proefopstellina zel erneer aestreefd worden

det deze hoek eenvoudia en neuwkeuria in te stellen is.

4.3 Eigenscheppen ven lesers ven bel eng voor heterodyne detektie.

In het voorgeende zijn een eentel eisen aeformuleerd voor heterodyne

detektie. Deeruit kwem o.e. neer voren, det de eigenscheppen ven de

gebruikte lesers m.b.t. tot de frekwentie ven het uitgestreelde licht

zeer belengrijk zijn Hieronder worden den ook niet de fysische

eigenscheppen ven de leser beschouwd, enkel de eiaenscheppen die ven

belen2 zijn voor het opwekken en stebiliseren ven de

verschilfrekwentie.

De aebruikte lesers zijn z.a. double heterostructure helfaeleiderle

sers [24]. De ektieve leea besteet uit Al Ge
1

As (x is de molfrektiejx -x
x>-O). De piekaolflen2te, vestaelead door de molfrektie x, liat tussen

800 en 850 nm.

Het uitaestree1de licht is sterk diveraent 10 o
( perellel een de

junktie) x 30o (100drecht op de junktie).

De drempelstroom (de stroom weerbij leserwerkina optreedt) is bij

kemertemperetuur typisch?O mAo Het meximele outputlichtvermoaen be

dreeat 15 mW. Wordt deze weerde overschreden den ken det tot dearede

tie ven de lesers leiden. Een typische arefiek, weerin het outputver

moaen Po is uitaezet teaen de voorweertse stroom IF' bij verlchillende

heetsinktempereturen, is weeraeaeven in Fia. 4.2.

Beneden de drempelstroom is het spectrum ven een leserdiode aelijk een

det ven een LED. Dwz een vrij breed continue spectrum. Het spectrum

bij een stroom aroter den de drempelstroom is een lijnenspectrum.

Iedere lijn komt overeen met een lonaitudinele modus.

Een typisch spectrum is te zien in Fia. 4.3. Uit deze fiauur blijkt

det pij een hoaere leserstroom het vermoaen voornemelijk aebundeld
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wordt in een enkele lonaitudinale modus.

De spectrale breedte van een ftDdus i. ~leiner dan 50MHz, overeenkomend

met een coherentielenate aroter dan 10m.

1.5

--
==E-

0
0..
~

'"'CJ
~
0

0..
.....
= 0.50-.....
=0

o

HLP 2400
I10- I

, I
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0o C __ ....
2SoC--- ---

0
50 C-- '-- --

....-

))~
I I

."

o 10 20 30 40

Forward Current, IF (rnA, DC)

Fia. 4.2: Het outputlichtvermoaen Po uitaezet teaen de voorwaartse

stroom IF
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Fia. 4.3: Emissiespectre ven de leser bij verschillende weerden ven

het outputlichtvermoaen.
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De golflengte (in vocuem) von modus m wordt doorbiJ gegeven door;

A
m

2nL=
m

(4. B) •

Hierin is n de brekinasindex yen de ektieve leea (n-3.6. bij de

aebruikte leser) en L is de lenate yen de trilholte (L-300/m).

De aolflenate (in vecuOm) van de laser kan ook op een andere menier

bepeeld worden. NI. uit:

(4.9) .

-34 2hierin is h de konstente yen Plenck (h-6.63.10 Ws), c de licht-

snelheid in vecuOm (c - 3.'08 m/s) en E de bendgepeneraie yen de
a

direkte bendaep in Al Ga, As.x -x

Het modespectrum is sterk efhankelijk yen de temperetuur. Cit komt

omdet de brekinasindex efhenkelijk is yen de temperetuur, weerdoor

volaens (4.8) de aolflenate verendert. De lenate yen de trilholte is

eveneens efhenkelijk yen de temperetuur. Cit beinvloedt de aolflenate

dus ook, meer t.o.v. eerstaenoemd effect is dit effect verweerloosbeer

klein.

Gestyleerd kan de temperetuurefhenkelijhkheid yen de

weeraeaeven worden els in Fia. 4.4.

aolflenate
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Fia. 4.4: De aolflenate els funktie ven de heetsinktemperetuur.

De fiauur heeft een trapsaewijs verloop. Bij toenemende temperetuur

tendeert de hoofdmodu& neer arotere aolflenaten t.a.v. de tempere

tuurefhenkelijkheid yen de brekinasindex. Bij bepeelde tempereturen

treedt een spronavormiae verenderina yen de aolflenate op. Dit ver

schijnsel wordt "mode hoppen" aenoemd. Wordt noameels Fia. 4.3 be

schouwd, den ken aezead worden, det bij "mode hoppen" de hoofdmodus

overaenomen wordt door een neburiae modul, die deermee hoofdmodul

wordt. De arootte yen de Iprona in de aolflenate die in

optreedt, komt overaen met de efltend tUllen twee neburiae

Fia·

Ilodi

4.4

in

Fia. 4.3.

In de prektijk is het pleetje veel arilliaer [25, pp 60]. De tempere

turen weer "mode hoppina" optreedt liaaen over het elaemeen niet op

equidiltente efstenden. Oak de .teilheid yen een trede il niet eltijd

aelijk.

De temperetuurefhenkelijkheid yen de aolflenate ken berekend worden

een de hend ven (4.8) en (4.9). In het nu volaende zel, tUlsen twee

punten weer "mode hoppen" optreedt, de temperetuurefhenkelijkheid yen

de aolflenate berekend worden.
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Tevens wordt berekend hoe groot de sprong in de golflengte il bij het

optred8n ven "mode hoppen", of wet op hetzelfde neerkomt, hoe groot

het golflengteverschil is tussen twee neburige modi.

Golflengteverschil tussen twee modi.

Uitgengspunt bij de berekening ven het golflengteverlchil zijn de

formules (4.8) en (4.9).

Differenthtie ven m in (4.8) neer ). (weerbij~m • -1) levert:

(4.10) .

2L(n- (~n)}
~T

Hierin is ~~ de efstend tussen twee modi en T de temperetuur ven de

ektieve heg.

In (4.10) is de fek tor (fl.n) benederd door (~~) .
L::..>. ,,1'1 T

(~n) ken uit Fig. 4.5 bepeeld worden. In deze figuur i. n uitgezet
~>. T

els funktie ven Abij verschillende weerden ven de molfrektie x.

1.1 1.4
1.-

0.1
0.18

0.38

1.7 JAm 2.0

Fig. 4.5: De brekingsindex n uitgezet els funktie ven A bij

verschillende weerden ven de molfrektie x in Al Ga, As.)( -x
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Om ~A te berekenen dient dus eerst de molfrektie bepeeld te worden.

Voor E ken aelchreven worden (zie [21]):a

E • 1,424+1,24?xa (4.11).

E wordt hierin aeaeven in eV. De molfrektie x ken nu berekend wordena
uit (4.9) en (4.11) ell de piekaolflenate bekend is. Deze bedreeat

850 nm voor de aebruikte lesers (aemeten met een monochrometor).

Substitutie ven de aeaeven weerden in (4.9) en (4.11) levert:

J( • 0.031

in
Uit Ha. 4.5 wordt vervolaens (TI) bepeeld:

T

( 4. 12) .

6• -1,04.10(dn)
dA

T • 300K

-1
m ( 4 . 13) .

Ne substitutie in (4.10) volat voor~A:

11'A • 0,2? nm (4.14).

Temperetuurefhenkeli1kheid ven de golflenate in een gebied weer geen

"mode hoppen" optreedt.

Differentieren ven (4.8) neer T levert:

d~ • 2n. dL + 2L .( ~n) + !!:.(~). dA

dT m dT hi ~T l m aA T dT
(4.15).

Voor Al Ge 1 As isx -x
dL

dT
verweerloo8beer klein,
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zodat onaeveer ae1dt:

1. dA

AdT

1 -l.(~ n )

n \'dA T

(4.16).

Verder kan uit (4.6) makkelijk aeverifieerd worden dat (zie ook [9]):

( ~n) _~n, dA)
~ \ • \~Al' (~

A T n

(4.1?)·

De laatste faktor in (4.1?) wordt nu uitaedrukt in termen van de

afaeleide van de bandaapeneraie naar de temperatuur.

Met (4.9) kan dan aesehreven worden:

2

( ~).T) • -~ ~• he . dT
n

Combinerina van (4,10), (4.16) ,(4.1?)
d~eenvoudiae veraelijkina op voor --:
dT

dA • _1 (2nl4A _ >. 2) . dE,
dT he dT

(4.16).

en (4.16) Ie vert tenslotte een

(4.19) .
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De temper~tuursco@fficilnt v~n E wordt in [21] aeaeven door:
a

dE--a • -3,95 - 1,15x
dT

-4(x10 eV/K) (4.20) .

Uit (4.19) en (4.20) en n~ substitutie v~n de berekende en aeaeven
dA

w~~rden k~n __ berekend worden:
dT

dA
-- = 0,045 nm/K
dT

(4.21).

Het is v~ak h~ndiaer om de temper~tuur~fh~nkelijkheid v~n de aolf-

lenate uit te drukken in Hz/K, omdat de verschilfrekwentie eveneens in
;'

Hz aeaeven is.

Voor df
ae1dt dan:

dT

df df dA c dA (4.22J.= = --'-
dT d~ dT }..2 dT

8 \ -9 dA -9
Met c = 3.10 mIs, A= 850.10 m en • 0.045.10 m/K volat d~n:

dT

dfdT = - 18,? GHz/K (4.23).

N~ast de temperatuur~fh~nkelijkheid v~n de aolflenate is deze eveneens

afhankelijk van de laserstroom. Volaens o.~. [13] bedr~~at deze

-3 GHz/mA. Deze ~fh~nkelijkheid vindt aedeeltelijk zijn oorz~ak in
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het feit, det het verenderen ven de stroom een temperetuursverenderina

(0,06 K/mAj bij konstente heetsinktemperetuur) teweea brenat, tevens

verendert echter de elektronen- en fotonendichtheid in de ektieve

leea, hetaeen de brekinasindex en dus de aolflenate ven het uitae

streelde licht beinvloedt.

M.b.v. de hiervoor berekende aeaevens is het temperetuureffect te

berekenen. Er aeldt n.l:

df
dI

df•
d"

d'\
dT

dT
dI

c d'\ dT (4.24)'. -- CIT~2 dT

Er volat den: df • -1,1 GHz/mA .
dI

Het tweede effekt is moeilijk te berekenen zonder verdere aeaevens.

Deze berekenina is den ook niet uitaevoerd.

4.4 Beschri1ving en verentwoording ven de proefopstelling.

Het doel ven de proefopstellina is een zo stebiel mogelijke verschil

frekwentie te aenereren. De fektoren die ven invloed zijn op de stebi

liteit deerven zijn in het vooraeende reeds opaesomd. eelenarijke

problemen zijn de temperetuur- en stroomefhenkelijkheid ven de leser

frekwentie, evenels de wijze weerop de leserdioden neuwkeuria uitae

richt kunnen worden.

Ter stebilisetie ven de verschilfrekwentie zijn twee principes

aereeliseerd:

1. Stebiliserina ven de frekwentie ven o9cilletor en zender.

2. Stebiliserina ven de frekwentie ven zender en oscilletor bene-

vens een eutometische verschilfrekwentiereaelina door reaeling

ven de oscilletorstroom.
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De wijze w~~rop dit ied~~n is, is in Fii. 4.6 terui te vinden. Een

soortielijke proefopstellini wordt eveneens in [13] beschreven.

Principe.

Het principe is in wezen hetzelfde ell het theoretilche iev~l in

hoofdstuk twee. Het door de oscilletor en zender uitiestreelde licht

wordt ieprojecteerd op een beemsplitter. Het eldus ontstene interfe

rentiesiine~l wordt in de ene t~k toeievoerd ~~n een ~v~1~nch8 foto

diode. De in de fotodiode 0Piewekte verschilfrekwentie wordt versterkt

door een 4DdB versterker en zichtb~~r iem~~kt op een spectrum~n~lyser.

Tevens wordt deze (eventueel) ~~nieboden e~n een teruiiekoppeld sys

teem, d~t eventuele veri~ties of verloop v~n de verschilfrekwentie

compenseert vi~ reielini v~n de oscill~torstroom.

De frekwentie v~n een l~ser wordt iest~biliseerd door toep~ssini ven

een stroom- en temper~tuurreielini. Elke leser i.s bevestiid op een

tweetel peltierelementen die iestuurd worden door ~an temper~tuurreie

lini, die de temper~tuur v~n de he~tsink tot op 1mK n~uwkeurii kon

stent houdt. Voor verdere inform~tie omtrent de temper~tuurreielini

wordt verwezen n~~r hoofdstuk 5.

De stroomreielini reielt de stroom door de lesers tot op vijf flA

n~uwkeurii. Hiervoor wordt verwezen n~~r hoofdstuk 6. De ~utom~tische

frekwentiereielini wordt eveneens in hoofdstuk 6 behendeld.

In de endere tek worden de iolfleniten v~n oscilletor en zender vi~

een F~bry-Perot interferometer zichtb~~r iem~~kt op een oscilloscoop.

Dit wordt ied~~n, omdet de frekwentie ven de l~sers d~n iem~kkelijk

irofwei op dezelfde w~~rden zijn in te stellen. Door fijne m~nipule

ties yen stroom- en temperetuurreielini worden de hoofdmodi over el

k~~r ieschoven totdet de verschilfrekwentie op de Ipectrum~nelyser te

zien il. Voor nedere informetie over de werkiniswijze ven de Febry

Perot interferometer wordt verwezen neer [4].

Diverientie.

Het uitiestr~~lde licht v~n de lesers il sterk diverient. Om voldoende

vermoien op de fotodiode te l~ten yellen is het noodzekelijk het licht
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te converaeren tot een evenwijdiae of eniazins converaente bundel.

Deertoe wordt echter elke leser een objectief aepleetlt. weerbij de

efstend objectief-leser verenderd ken worden. Verder ken het objectief

horizonteel en verticeel bewoaen worden t.o.v. de leser, weermee de

richtina ven het uitaestreelde licht inaesteld ken worden.

Een nedeel ven het aebruik ven een objectief il het optreden ven

reflekties tussen leser en objectief. Dit levert vermoaenlverliel op

en ken leiden tot instebiel "leseren".

Instelbeerheid ven de hoek tussen de lesers.

Uit de efmetinaen ven de fotodiode en de aolflenate vol at volaens

(4.?) de meximele virtuele hoek (de hoek die de leserstrelen met

elkeer meken ne uittredina uit de beemsplitter) die de lesers met

elkeer moaen meken. Deze bedreeat onaeveer 16'. Bij de efleidina ven

(4.?) is uitaeaeen ven een rechthoekiae fotodiode. De aebruikte foto

diode is echter cirkelvormia. Bij de berekenina ven de hoek wordt

deerom voor de breedte ven de fotodiode de aemiddelde streel aenomen.

Deer deze hoek zeer klein is. moeten de lesers neuwkeuria uitaericht

kunnen worden. Om de aewenste viruele hoek in te kunnen stellen. is

het voldoende els de lesers mbv micromenipuletoren horizonteel. vert i

ceel en verticeel dreeibeeer om een horizontele es loodrecht op de

voortplentinasrichtina ven het licht bewoaen kunnen worden. De beem

splitter moet den horizonteel dreeibeer. om een vertikele es loodrecht

op de voortplentinasrichtina ven het licht. bewoaen kunnen worden.

Aeflekties.

In de aehele opstellina treden reflekties op. Bijvoorbeeld bij de

beemsplitter, het Ipieaelvlek ven de Febry-Perot. bij de objectieven

in de leserpotten en bij het (eventuele) objectief voor de fotodiode.

Indien de optische componenten precies zo opaesteld zouden worden,

zoels in fia. 4.6 is eenaeaeven. zouden de reflekterende strelen in

het verlenade ven de heenaeende strelen teruakeren en in de lelers

teruaaekoppeld worden. Een en ender is niet bevorderlijk voor stebiel

"leseren" en deerom worden de lesers ietwet scheef uitgericht t.o.v de
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spieielvle~~en ven beemsplitter en Febry-Perot, zodenii det reflekte

rende strelen niet meer in de lesers teruivellen. De virtuele hoe~

tussen de lesers ken den weer ieminimaliseerd worden door de beem

splitter te dreeien.
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5. TEMPERATUURREGELING

In dit hoofdstuk wordt de rea_lina besproken die aebruikt is am de

temperetuur en deermee de aolflenlte ven het uitaestreelde licht ven

de helfaeleiderlesers te verilren. Det de aolflenate efhenkelijk is

ven de temperetuur, is besproken in hoofdstuk 4.

Door een teruakoppelina te aebruiken wordt teven. de temperetuur

binnen bepeelde arenzen konstent aehouden.

De lesers zijn bevestiad op een Peltier-element, det dient ter koelina

of verwermina, el neer aelena de aewenste lesertemperetuur. Deze

leser-Peltier kombinetie bevindt zich binnen een messina behuizina die

op temperetuur wordt aehouden door een tweede (aroter) Peltier-ele

ment.

Het aeheel is bevestiad in een messina bus weerin ook een objectief is

bevestiad. M.b.v. dit objectief is het moaelijk een evenwijdiae bundel

te meken.

De opstellina is el eens aebruikt in een vooraeende efstudeeropdrecht

en uit het bijbehorende rapport stemt Fia.5.1: de leserbehuizina.

(lit[ 1], bIz. 21)

Fia.5.1: Doorsnede ven de leserbehuizina

In Fia.5.1 is:



lesertemperetuur.

dienovereenkomstig

de leser, zo dicht
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1. leser-chip (HLP 1400 yen Hitechi)

2. NTC1 (K19 yen Siemens)

3. koellicheem (heet-sink) yen de leser

4. Peltier-element 1 (II 1021 yen lerlow)

5. NTC 2 (K19 yen Siemens)

6. Peltier-element 2 (II 1023 yen lerlow)

? behuizing

B. behuizing 2

9. objectief (10 meel, 0,25 NA)

10.PIN-fotodiode BPW 34 voor een eventuele terugkoppeling yen het

uitgestreelde vermogen

Er is spreke yen een dubbele temperetuurregeling: Peltier 2 houdt

behuizing 1 op temperetuur en peltier 1 bepeelt de

De temperetuursensoren, in dit gevel NTC's, zijn

gepleetst in behuizing 1, resp. op de heet-sink yen

mogelijk bij de leserchip.

Met deze dubbele regeling wordt gepoogd een betere temperetuurstebili

teit te reeliseren.

In het vervolg zullen de efzonderlijke elementen yen de regeling

worden besproken, en m.b.v. een beschrijving in het leplece-domein

zullen de terugkoppelingen worden gedimensioneerd. Er zel hierbij

onderscheid worden gemeekt tussen de arofregeling (temperetuur yen

behuizing m.b.v. Peltier 2) en de fi1nregeling (lesertemperatuur

m.b.v. Peltier 1).

5.1 Temperetuurmeting

Om de temperatuur te kunnen regelen moet deze worden gemeten. Hiervoor

wordt een meetbrug gebruikt.

De temperetuur wordt gemeten met een brug yen Wheatstone waarin een

NTC is opgenomen. Zie Fig.5.2 op de volgende bladzijde.
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VI?EF

Fig.5.2: De meetbrug

NTC

De NTC is de Siemens K19. Dit type is gekozen i.v.m. de kleine tijd

konstente en de grote gevoeligheid.

De weerstend yen de NTC els funktie yen de temperetuur is te Ichrijven

els

RT(T) • A.exp(B/T) (5.1)

Weerin T de ebsolute temperetuur in K il en weerin A en B konltenten

zijn. (zie lit.[22l I bIz 23)

De brugspenning 6V els funktie yen de temperetuur is nu

---} ( 5.2)

In het vervolg wordt R1 zo gekozen det het verbend tuslen AV en T zo

lineeir mogelijk il rond een temperetuur TO.

In formulevorm:
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• 0

T • To

(5.3)

let (5.1), (5.2) en (5.3) ken R1 worden bepeeld:

B - 2To
}

B + 2TO

(5.4)

Oe aevoeligheid ven de meetbrua bij een temperetuur T • TO wordt den:

d6V

dT T • To

2-(B -

4BT 2o

(5.5)

Deze aevoeliaheid wordt in het vervola ~ aenoemd.

Om het een en ender te kontroleren zijn er een eentel metinaen ver

richt die in de volaende subpereareef worden beschreven.

Oe bruaaevoeliaheid is aemeten met behulp ven een temperetuurkelt

(WEISS 125/40DU), weerin zich eileen de NTC bevindt. (RT)

Voor de referentiespennina over de brua is 5V aekozen. Oeze wordt

aeleverd door een temperetuurstebiele spenninasreferentie: de AD 584.

(zie bijleae A: opbouw ven de temperetuureaelina)

De B-weerde in (5.5) is 3340 K (lit.[22]), en TO is 24°C aekozen.

De keuze ven R2 en R3 is zo det de brua in evenwicht is bij T • TO:
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(5.6)

Met bovensteende weerden en (5.5) wordt een theoretilche ievoeliiheid

ievonden yen

a· -4? ".V/K (5.?)

In Fii.5.3 wordt het verbend tUllen bV en de temperetuur weerieievenj

hierbij is R, ?K6.

6V [V]

0.6

0.4

0.2

-0.2

10 IS

0(.= d6V : -46mV/K
dT

20

Fii.5.3: Bruilpennini bV ell funktie yen de temperetuur.

De theoretische kromme volienl (5.2) velt neienoei semen met de leme

ten-. en il niet ietekend. De iemeten ievoelilheid is - 46 mV/K. Dit

komt ioed overeen met het berekende.
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De neuwkeuriaheid ven de temperetuurmet1na il efhenkelijk ven in de

meetbrua aebruikte komponenten.

Wenneer bijvoorbeeld de weerltendlweerde ven R
1

verendert, zel ook de

aemeten "temperetuur", die efaeleid wordt uit ~V, verenderen.

De weerstendlweerde ven R
1

ken veri'ren door temperetuurwillelinaen

weerbij de arootte ven die verieties efhenkelijk is ven de tempere

tuurseolffieilnt.

Ook R2 en R3 zijn hiereen onderhevia, meer het quotilnt in formule

(5.2) blijft bij aebruik ven weerstenden met dezelfde tempere

tuurseolffieilnt konstent, wenneer R
2

en R
3

aelijke tempereturen heb

ben.

De invloed ven R
1

op ~V e.a.v. temperetuurswisselinaen ven R1 ken

worden verkleind door R
1

in een temperetuuraestebiliseerde omaevina te

pleetsen, meer dit is n1et eltijd moaelijk.

Verder is het moaelijk een weerstend met een kleine temperetuurleolf

fieilnt te konstrulren door seriesehekelina ven een meteelfilm- en een

koolfilmweerstend. Door spreidina is het eehter moeilijk iets te

zeaaen over de resulterende eolffieilnt.

Ook verieties ven VREF leveren sehijnbere temperetuurwisselinaen. De

arootte hierven is eehter efhenkelijk ven de temperetuur: wenneer de

brua in evenwieht is (T • TO) den is ~V • 0, onefhenkelijk ven VREF .

Verder ontsteen onneuwkeuriaheden in de temperetuurmetina door verou

derina ven de NTC. Hier wordt eehter niet verder op inaeaeen, temeer

omdet het over zeer lenazeme proeelsen aeet.

Om het aevola ven bovenaenoemde efwijkinaen kwentitetief te bekijken

wordt een temperetuurreaelina verondersteld die de bruaspennina ~V

konstent houdt door beinvloedina ven de temperetuur ven de NTC. Door

een aesehikte bruainltellina te kiezen ken ~V

(aewenlte temperetuur • TO) zodet de inaestelde

beinvloed door VREF , zoels boven is opaemerkt.

Er aeldt dus in evenwieht:

~V • 0

nul worden aemeekt

temperetuur niet wordt

(5.8)
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Verder is T de temperetuur ven de NTC en Tom de n1et aesteb1l1leerde

temperetuur ven R,.

Uit (5.2) en (5.B) volat:

dR T RT. - (5.9)

dR, R,

Uit (5. ') vola t

_T 2

dT • dR T ( 5. '0)

a.RT

(5.9) en (5. '0) leveren

_T 2
lIR,

liT
.....

(5.'1)•

a R,

Ofwel: ondenkl det de temperetuur Ich1jnbeer konstent bl1jft (liV • 0)

verendert h1j ell levoll ven verender1naen in R,.

Wenneer R, een koolfilmweerltend 11 met een temperetuurlcolff1c1lnt

ven -300 ppm/DC den 11

-6
• -300.'0 . Tom (5. '2)

let T • 24°C en a • 3440 K levert d1t een temperetuurlverender1na ven

de NTC ven ?,? mK per areed verender1na ven Tom.

Wenneer 1.p.v. een koolf1lmweerltend een meteelf1lmweerltend met een

temperetuurlcolff1c1lnt ven 50 ppm/DC wordt lebru1kt, heeft de tem

peretuur ven R, bedu1dend m1nder 1nvloed : -',3 mk/oC.
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In de systeembeschrijvina ven de temperetuurreaelina wordt het volaen

de vervenainasscheme voor de meetbrua gebruikt: Fig.4.

T

Fia.5.4: Vervenainaslcheme ven

de meetbrua.

6V

Wenneer de temperetuur aelijk is een TO is de brua in evenwicht en de

bru&spennina 6V &elijk een nul. TO wordt bepeeld door de bruginstel

lin& m.b.v R, en R2 . (Fia.5.2)

Verder wordt verondersteld det het verbend tUlsen de bru&lpennina en

de temperetuur lineeir is: 6V • cx( T - TO)'

5.2 Verwerming!koeling: het Peltier-element

De beinvloedina ven de temperetuur vlndt pleetl m.b.v. een Peltierele

ment.

Hiermee il het moaelljk een temperetuurlverlchil op te wekken omdet

een AAn kent wermte wordt efgeaeven (werme zljde) en een de endere

kent wermte wordt opaenomen (koude zljde) wenneer er een Itroom door

wordt aestuurd. De werme- en koude zijde kunnen onderlina worden

verwisseld door de stroom om te dreelen. Zie Fia. 5.5.
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Blld 1
Schemaltsche Darstellung
e,nes Peiller-Elements

Fill· 1
SchematIc representatIon
of a Pelt,er element

Fill· 1
Representallon schemaltQue
d un element Pelt,er

4 I 2 3 4
Blld 2 Blld 3
Peltler-Kuhlblock
I • 2 Schenkel aus dollertem Halbleitermaterial Fill· 3
3 katte Kontaktbrucken
4 ..arme Kontaktbrucken

Fill. 2
PeltIer coohng block
1 • 2 LImbs of doped semIconductor matena'
3 Cold contact bndges
4 Warm contact bndges

Fill. 2
Batlene a effet Peiller
1 • 2 Branches en matenau seml-conducteur
a centres d Impuretes
3 Ponts de contact !rolds
4 Ponts de contact chauds

Fia.5.5: Peltier-element

Bij een bepeelde stroom door het element is de aeproduceerde wermte

een de ene zijde even aroot els de opaenomen wermte een de endere

zijde. Deze wermte is bovendien evenredia een de stroom, wenneer de

det den

aeproduceerde

tuursverschil

Joulse wermte niet wordt meeaerekend. Het

ontsteet en hoe snel i8 efhenkelijk

tempera

ven de

omaevina ven het element: het wermteaeleidinasvermoaen en de soorte-

lijke wermte.

Voor meer deteils over het Peltier-element wordt verwezen neer

lit. [23] .

Bij de systeembeschrijvina in pereareef 5.4 wDrdt het vDlaende verven

ainasscheme aehenteerd: Fia·5.6

PELTIER ELEMENT

-IP~1 G
AT

)

Fia.5.6: Vervenainasscheme ven het Peltier-element
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De overdracht G wordt zoals aezead niet aIleen door het element be

paald, maar ook door zijn omaevina. De overdracht wordt nader bekeken

bij de dimensionerina van de reaelinaen. (paraaraaf 5.6.')

5.3 Terugkoppeling

Om de temperatuur konstant te houden wordt er een teruakoppelina

toeaepast: het temperatuurssianaal AV wordt via een proportioneel

integrerend netwerkje teruaaevoerd naar het Peltier-element.

Bovendien wordt een extra spann ina VR aebruikt om de temperatuur te

kunnen varilren. Zie Fia.5.7.

RS Cl

AV
I p

en K
2

is de

Peltier-stroom

Fia.5.?: De teruakoppelina

K, staat voor een instrumentele verschilversterker

eindtrap die de spann ina op punt A lineair omzet in de

I p en aldus funaeert als stroombron.

Het komplete schema van K, en K2 is te vinden in bijlaae A: opbouw van

de temperatuurreaelina.

In de systeembeschrijvina van de temperatuurreaelina wordt het volaen

de vervanainasschema van de teruakoppelina aehanteerd: Fia.5.8.
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.!R + P.5 0

H Ip

VR-....J------------'

Fia.5.B: Vervenainasscheme ven de teruakoppelina

De beschrijvina vindt pleets in het s-domein ne Leplece-trensformetie

en er aeldt:

H( 5) •

5

(5.13)

Weerin 10 het intearerende- en Po het proportionele d~el bepeelt.

Er aeldt (zie Fia.5.?)

(5.14)
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5.4 Model van de temperatuurregeling in het Laplace domein

Wanneer alle komponenten van de temperatuurregeling die besproken zijn

in paragraaf 1 tIm 3 aan elkaar worden gekoppeld, ontstaat het schema

van Fig.5.9.

Tomg~"ing

PELTIERELEMENT

EINDTRAP

A

p~lti~rstroom Ip

+

G

.!.E. • F's 0

H
PI - REGELAAR

6T t~mp~rQtuur T

--------1
I MEETBRUG

IE--- To I ME T

I NTC
I
I
I
I_______ J

L...- ----I. v
R

(t~mp~rQtuurinst~lIing)

Fig.5.9: Temperatuurregeling (na Laplace-transformatie)

De temperatuur van de NTC is gelijk aan een omgevingstemperatuur Tom

plus een temperatuursverschil ~T dat is aangebracht m.b.v. het Pel

tier-element.

Vs' en Vs2 zijn stoorspanningen die zijn toegevoegd am de invloed

ervan aan de hand van het model uit Fig.5.9 te kunnen analyseren.

De temperatuur T volgens dit model is nu:
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K,K2o<GH K
2

G( , +H)

T( S) • TO' + VR· +, + K,K2OCGH , + K,K 2C1lGH

K,K2GH K2G

T
V8" + Vs2 ' ( 5. '5)om

+ K,K2CXGH , + K,K 2IlC.GH , + K,K 2a.GH

M.b.v. (5.'5) zijn nu een eentel eiienscheppen yen de temperetuurreie

lini te bepelen.

Zo is de kerekteristieke verielijkini yen het systeem:

( 5 . '6)

De oplossinien S. yen deze verielijkini bepelen of het systeem el of
1

niet stebiel is en of er el of niet uitslinierini optreedt. (lit.[6l,

hoofdstuk 4)

Verder is het interessent te kijken neer de eindweerde yen de tempe

retuur. Dit is mOielijk m.b.v. de eindweerde-eiienschep. (lit.[6l,

bIz. 95)

lim T(t) • lim S.T(S)

t - GO S-O

( 5. ,?)

M.b.v (5.'?) kunnen de bijdreien yen VR, TO' Tom, VI' en Vs2 een de

eindweerde ven de temperetuur worden bepeeld.

Deertoe wordt verondersteld det VR, TO enz. stepfunktiel zijn:

(5. '8)
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Met (5.'5), (5.'?) en (5.'8) volat den det de eindweerde ven de tempe

retuur wordt bepeeld door het rechterlid ven (5.'5), weerven de limiet

voor Sneer nul is aenomen.

Het is belenarijk te konsteteren det bij aebruik ven een intearerend

deel in de teruakoppelina (1
0

+ 0 in (5.'3)) de bijdreae ven de

omaevinastemperetuur Tom en de stoorspennina Vs2 een de eindweerde ven

de temperetuur T vervelt. Immers:

lim T(t) • lim S.T(S) • VR·---- + TO - Vs"

t- 00 S- 0 K,a ()(

Wenneer verondersteld wordt det

lim G(S) • GO f 0

S-O

( 5. , 9)

(5,20)

(5,20) komt overeen met de redelijke veronderstellina det er een

temperetuursverenderina optreedt, onaelijk een nul, wenneer er een

stroom door het Peltier-element wordt aestuurd.

Uit (5.'9) vol at det de eisen voor de eindtrep (t.e.v. bijvoorbeeld de

offset-drift) minder zweer zijn den de ei.en voor de meetbrua en de

verschilversterker K,. V. 2 komt immers in teaenstellina tot Vs' niet

voor in de eindweerde ven de temperetuur T.

Uit het vooraeende volat het voordeel ven een intearerende teruakoppe

lina t.o.v. een niet intearerende. Wenneer nl. 10 • 0 in (5.'3) den

zel zowel de omaevinastemperetuur ell de stoorspennina Vs2 een bij

dreae leveren een de eindweerde ven de temperetuur ven de NTC.

Deze wordt den

K,K2cxGOPO K
2

G
O
(PO + 1)

T(-) • TO' + VR' +

+ nPO ' + nPO

K,K2GOPO K2GO
T

Vs "
+ Vs2 ' (5.21)

om , + nPO 1 + nPO ' + nP O
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Weerin

(5.22)

Merk tot slot op det uit (5.19) en (5.21) eenvoudig de tempere

tuurszweei ef te leiden il die te bereiken is met VR'

5.5 De grofregeling

Ondenks de in peregreef 5.4 behendelde voordelen ven een integrerende

terugkoppeling is bij de grofregeling gekozen voor een zuiver propor

tionele terugkoppeling i.v.m. de eenvoud. Bovendien wordt de lesertem

peretuur uiteindelijk bepeeld door de fijnregeling weerin weI een PI

terugkoppeling is toeaepest. (peregreef 5.6)

De weerde ven PO' het proportionele deel ven de terugkoppeling is

experimenteel gekozen. Hiervoor is het gedreg ven de temperetuur els

reektie op een step ven de instelspenning VR bij gesloten Ius geregi

streerd. Dit is gedeen een de hend ven de spenning op punt B (Fig.5.9)

weerven het tijdsverloop gemeten il met een x-t-Ichrijver t.w. de

Philips PM 8221 pen recorder.

Po is zo gekozen det de temperetuur in genoemd gevel juilt geen uit

slingering vertoont. Fig.5.10 toont de temperetuur els funktie ven de

tijd wenneer VR een Itep ven 1V doorloopt. Hierbij 1s

Po • 2

K 1 • 20

a • -46 mV/K (zie peregreef 5.1.2)

K2 • 0,4 A/V (bepeeld door de eindtrep: zie bijlege A)

T • 24°Co _1
10 • 0 s (zuiver proportioneel)

Deze weerden zijn in de uiteindelijke regeling toegepest.
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De temperetuur bereikt bij verarotina ven Po steeds sneller zijn

eindweerde, meer er treedt tevens een oscilletieverschijnsel op det

bij verdere verarotina zelfs uit de hend loopt: het systeem wordt

instabiel

t:. T[·C ]

-1.6 ---

10 20 30 t [5)

Fia.5.10: Responsie ven de temperetuur op een step ven 1 V door VA

( arofreaelina)

Het instelbereik ven de temperetuur d.m.v. VA ken bepeeld worden uit

formule (5.21). Hiervoor moet den weI GO bekend zijn. Uit (5.20) volat

det GO de temperetuursverenderina per emp're is in stetioneire toe

stend.

lenneer de stroom door het Peltier-element met 50 mA wordt veraroot

stijat de spennina op punt B (Fia.5.9) met 2,2 V. Oit komt overeen met

een temperetuursstijaina ven 2,2/K 1.a. -2,4°C.

Uit verdere metinaen is aebleken det de temperetuursverenderina (bin

nen bepeelde arenzen) evenredia is met de stroom I p '

Er is dus spreke ven een temperetuursverenderina ven -4BoC/A door het

Peltier-element. Oit is GO uit (5.21).

De bijdreae ven VA een de eindweerde ven de temperetuur is nu:
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K2G
O

(P
O

+ 1)

VR'-----
(5.24)

zodet wenneer VR verilert tUllen -5 en +5 V de temperetuur een verie

tie vertoont ven z ?,93 C.

Tenslotte een metins ven VB (punt B, Fia.5.9) ell funktie ven VR in

stetioneire toestend ter verificetie. Hieruit ken T els funktie ven VR
worden efaeleid. Zie Fia.5.11.

6.52

2 3 4

!!..L :: -1 58 'C/V 3.26
dVR •

VB r V] T-T. r'C]

6 - 6.52

5

(,

3 -3.26

2

-4 -3 -2-,
-2

-3

-4

-5

-6

Fia.5.11: Verbend tUllen de temperetuur en VR

Het aemeten bereik ven VR is z ?,9 C.
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5.6 De fi1nregeling

•

tepunt A in de regeling (Fig.5.9) een step ven 0,125 V

vertoont de Peltierstroom I p een stroomstep ven 50 mA (K 2

Zoels el eerder vermeld is er in de fijnregeling een proportioneel

integrerende terugkoppeling toegepest. Om deze terugkoppeling een de

hend ven (5.15) te kunnen dimensioneren, wordt eerst de overdrecht G

ven het Peltier-element (nr. 4 in Fig.5.1) bepeeld m.b.v. de .tepre.

ponde.

Door op

pleetsen

0,4 A/V) .

Het gedreg ven 6T ken vervolgens worden herleid uit het verloop ven de

spenning op punt a (Va) els funktie ven de tijd.

Dit verloop is geregistreerd met een x-t-schrijver, genoemd in 5.5.1.

Het deerbij behorende verloop ven 6T els reektie op de stroomstep is

weergegeven in Fig.5.12.

De meting is uitgevoerd met de grofregeling in werkende toestend.

II TI·C]

19 30 60 90 1 0 1S0
nal

liT =·3(1 ...p(-ln91l ·C

• 3 .. - - . - - - - ... - .. - - - -~-.:-:.=-=.:"::.:'"::.:'"::_"="-"'".""'.-""'_....._-~----

Fig.5.12: Het verloop ven 6T bij een stroomstep ven 50 mA

( fijnregeling)
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Zoals al is aanaeaeven in Fia.S.12 vertoont 6T een exponentieel ver

loop.

hmperatuur

shtionaire

syshemevan Fia.S.12 duidt op een 1 orde

Uit verdere metinaen is aebleken dat de eindwaarde van de

evenals bij de arofreaelina evenredia is met de stroom. In

toestand is de temperatuursverenderina 6T dus -60 oC/A.

waarde van GO'

De stapresponsie

vorm:

oit

van

de

de

G(S) •

+ S r
(S.25)

Waarin GO • -SOoC/A en r· 19 s.

Met H(S) • Po (aIleen proportioneel teruakoppelen) en met (5.22) en

(5.25) wordt de karakteristieke veraelijkina (5.1S):

sr + nP 0 + 1 • 0 (5.26)

(5.26) Ie vert aIleen neaatieve relle oplossinaen voor S. Oat betekent

dat het systeem bij aIleen proportioneel reaelen altijd stabiel is en

dat er aeen uitslinaerina op zal treden. (lit.[6], hoofdstuk 4)

oit is echter niet aebleken uit metinaenj bij steeds veraroten van Po

wordt het volaende waaraenomen:

Eerst treedt er een uitslinaerverschijnsel op dat bij veraroten van Po

een steeds kleinere dempina vertoont en een steeds arotere frekwentie.

Vervolaens wordt het systeem zelfs instabiel.

Het vooraaande is te verklaren door onvolled1ahe1d van (S.2S): door

het toevoeaen van een looptijd of zuivere vertraaina 0 aan de over

dracht van het Peltier-element zijn de aekonstate.rde verschijnselen

weI te verklaren.

De overdracht G wordt dan:
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Go
G(5) • .exp(-5D)

1 + ST

(5.27)

Deze looptijd is niet weeraeaeven in Fia.5.1~ omdat hij bij de bet ref

fende metina niet is aekonstateerd. Dit komt omdat de looptijd, zoall

uit het vervola blijkt era klein is t.o.v. de in Fia.5.12 aebruikte

tijdschaal.

Door de e-macht in (5.27) is het niet meer moaelijk het systeem exact

te beschrijven m.b.v. polen en nulpunten. De e-macht kan achter bena

derd worden door een vooral in de reaeltechniek aebruikte Padd-benade

rina. Zo'n benaderina van de , e orde luidt:

1 - 50/2

exp(-SD) ~ -------

1 + 50/2

(5.28)

Zie lit.[7], bIz. 40

De karakteristieke veraelijkina (5.16) wordt dan met (5.27) en (5.28):

S2.[TD/2] + S.[T + (1 - nPO) .0/2] + [nPO + 1] • 0 (5.29)

Bij baschouwina van (5.29) blijkt dat er voor bepaalde Po aIleen relle

oploslinaen voor S zijn. Wordt Po vervolaens veraroot dan treedt er

een punt op waarbij er komplexe oplossinaen ontstaan: uitslinaerina

treedt op. Bij verdere verarotina wordt het neaatieve relle deel van

de oplossinaen steeds kleiner (kleinere dempina) en hat komplexe deel

neemt toe (frekwentieverhoaina). Wanneer het relle deel nul wordt zal

er instabiliteit ontstaan. Oit komt overeen met het waaraenomene.

De introduktie van een looptijd is niet zo vreemd: bij thermilche

processen komt dit vaak voor volaens Roots. (lit.[e], bIz. 47)

Roots Ichrijft bovendien dat er niet per sd sprake hoeft te zijn van

een echte looptijd omdat een reeks eerste orde systemen met kleine
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tijdkonstenten eenzelfde effekt oplevert:

lim (1 + SO/Q)-Q • exp(-SO) (5.30)

Hoe aroter Q, hoe beter de looptijd-benederina.

In pereareef 3.4 ven lit.[8] betooat Roots det bij de meeste tempere

tuur-reaelproblemen de Ziealer-Nichols benederina voldoende neuwkeuria

i6. Oeze benederina i6 aelijk een uitdrukkina (5.2?). (lit.[8], bIz.

68)

Tot slot noa een toetsina ven de juistheid ven uitdrukkina (5.2?)

m.b.v. een proportioneel-intearerende teruakoppelina:

H( 5) ..

5

(5.31)

Voor kleine SO (lenazeme verenderinaen) ken de e-mecht uit (5.2?)

benederd worden door

exp(-SO) ~ 1 - SO (5.32)

De kerekteristieke veraelijkina (5.16) wordt met (5.22), (5.2?),

(5.31) en (5.32):

+ nPO - nIOO nIO
52 + 5.[------] + [ ] • 0

T - nPOO T- nPOO

(5.33)
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2
S + bS + c • 0 (5.34)

Een systeem met een kerekteristieke veraelijkina volaens (5.34) ver

toont aeen uitslinaerina wenneer er aeen komplexe wortels optreden:

2b - 4c > 0 (5.35)

Bij aelijkheid treedt juist aeen uitslinaerina (oscilletie) op.

Wenneer (5.34) weI komplexe wortels oplevert vertoont het systeem een

uitslinaerina met

Oempina 0 • b/2 (re.le deel ven de oplossina)

2 1/2Hoekfrekwentie w • (1/2) .(4c - b ) (komplexe deel)

Lit.[6], hoofdstuk 4.

Voor enkele weerden ven Po en I O is de dempina en de frekwentie ven

het uitsinaerverschijnsel det optreedt wenneer VR een step ven 0,2 V

doorloopt aemeten en berekend. Zie Tebel 5.13.

gemeten berekend

D = ') D = 0.16

1
0 Po demping f demping f demping f

[10-3
.5-

1 ] [10-3 ] [10-3
.5-

1 ] [rnHz] [10-3
.5-

1 ] [mHz] [10-3
.5-

1 ] [mHz]

13,8 0 25 19,7 26,3 19,7 25 19,7

26,3 0 23,4 27,7 26,3 27,5 23,8 27,5

26,3 10 30 28 32 27 29,7 27,4

80 0 16 50 26,3 48 18 48

Tebel 5.13: Tebel ven dempinaen en frekwenties
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Voor de berekeninaen zijn de volaende waerden aebruikt:

K, • 20

K • 0,4 AIV
n • 222

~ • -46 mV/K

G • -60 oC/A0
T • '9 s

0 • 0 (kolom 5 en 6)

0 • 0,'6 (kolom ? en 8)

Wenneer de looptijd 0 niet wordt meeaenomen (0 • 0) is de dempina bij

de berekeninaen onefhenkelijk yen 10 . Oit is volaens de metinaen

duidelijk niet het aevel. M.b.v. een looptijd 0 ken weI worden ver

kleerd det de dempina steeds kleiner wordt bij verarotina yen 10 . 8ij

een te arote 10 ken zelfs instebiliteit ontsteen. Oet is ook aekonste

teerd.

De met een looptijd berekende weerden komen niet aeheel overeen met de

aemeten weerden. Oit is weerschijnlijk te wijten een de i.v.m. de

eenvoud aekozen (slechte) benederina (5.32) welke yen de leeaste orde

is.

De hier aevonden weerde voor de looptijd 0 is efhenkelijk yen de wijze

weerop de leserbehuizina is aekonstrueerd. Voor een endere menier yen

bevestiaen yen de leser op het Peltier-element (zie bijleae 8) werd

een O-weerde aevonden yen meer den een seconde.

Het is zeek om de O-weerde zo klein moaelijk te houden weerdoor het

systeem snel reeaeert en minder aemekkelijk instebiel wordt bij len

bepeelde keuze yen de teruakoppelina.

8ij de dimensionerina yen de tlruakoppelina is lerst aekeken neer het

instelbereik d.m.v. VA. Oit is te bepelln m.b.v. (5.19).
oDoor K, 20 te kiezen is de temperetuur te veri'ren met ~ 5,4 C wennler

VA tussen ~ 5V veri'eert. Oit is voldoende aebllken.

De weerden 10 en Po yen de PI-reaeleer zijn zo aekozen det er juist

aeen uitslinaerina (oscilletie) optreedt (kritische aedempt). In een

eerste orde benederina betekent dit een aelijkteken in (5.35)
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Op deze menier, rekenina houdend met de bearenzinaen ven de Ichekelina

is de volaende keuze aemeekt:

-1
I O • 0,5 s

Po • 1,2

De bijbehorende Itepresponlie ven de temperetuur op een Itep ven 1V

door VR steet weeraeaeven in Fia.5.14.

-1,1

- 2,1 ....

10 t [s]

De reaeUna

over&hoot.

schijnUjk

Fia.5.14: Stepresponsie ven de temperetuur

reeaeert redelijk Inel, meer vertoont ook een behoorlijke

Wenneer de reaelina in bedrijf ii, il het echter onweer

det hij moet reeaeren op Itepvormiae willelinaen.

5.? Dynemisch aedrea ven de temperetuurreaelina

Om een indruk te krijaen ven het dynemilch aedrea ven de tempere

tuurreaelina is de temperetuurlchommelina aemeten die optreedt wenneer

de &troom door de le&er Itep&aewij& met 5 mA verendert. Het bijbeho

rende temperetuursverloop is met werkende en niet werkende reaelina

weeraeaeven 1n Fia.5.15 (volaende bledzijde).
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0,3

0.1

10 20 30

Fia.5.15: Temperatuur&verloop bij veranderina van de stroom door

de laserdiodej aereaeld en onaereaeld.

5.B Nauwkeuriaheid

Om de nauwkeuriaheid van de temperatuurreaelina te bepalen i. de

temperatuur over lanaere tijd aemeten aan de hand van de bruaspannina

~V. zie Fia.5.16
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30 min.
ca.
1mK

'grofreogeoling uit

Fia.5.'S: Temperetuur els funk tie ven de tijd

In Fia.5.'S wordt de arofreaelina op een bepeeld moment uitaeschekeld.

De temperetuur herstelt zich hierop binnen 5 minuten weerne er aeen

verschil zichtbeer meer is tussen de periode met zowel arof- els

fijnreaelina en de periode met eIleen fijnreaelina. Hieruit volat det

het aebruik ven een dubbele reaelina niet tot verbeterde tempere

tuurstebilisetie leidt.

Opaemerkt zij nog det de temperetuursverieties veroorzeekt door een

evt. stoorspennina Vs' (formule 5.'9) niet zichtbeer zijn in Fia 5.,S.

De temperetuursverieties behendeld in subpereareef 5.'.3 horen hier

ook bij: een verenderina ven R, in de meetbrua veroorzeekt een veren

derina in de bruaspennina 6V welke te zien is els een stoorspennina

Vs'. Zo'n stoorspennina resulteert in een temperetuursverenderina

omdet de reaelina de bruaspennina konstent houdt door de temperetuur

te beinvloeden. Omdet de temperetuur in Fia.5.'S is efaeleid ven de

bruaspennina zijn bovensteende verieties zoels aezead niet zichtbeer.

Een endere stoorspennina Vs' wordt veroorzeekt door de offset-drift

ven de instrumentele versterker k,. Mede in verbend hiermee is het

eerste ontwerp ven de schekelina (det leter is aebruikt voor de arof

reaelina) aewijziad en is er aebruik aemeekt ven een aeinteareerde

low-offset-drift instrumentele versterker, de INA 101. (zie bijleae A)

Volaens de specificeties heeft deze een offset-drift ven O,25~V/oC

omievinistemperetuur. Dit betekent een temperetuursverietie ven 5~/oC

omaevinistemperetuur. Ondenks det de temperetuursverieties in het

optische leboretorium reletief hooa zijn zullen de temperetuursverie

ties ven de NTC die hierdoor ontsteen in het niet vellen bij de

schommmelinaen in Fia.5.'S.
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De invloed ven de overblijvende wisselinaen wordt verminderd door

zoveel moaelijk symmetrie een te brenaen: het il nl. de bedoelina twee

lesers op elkeer ef te stemmen. Deerom zijn de meetbruaaen ven de

beide lesers zo Iymmetrilch moaelijk opaebouwd: er zijn weerltenden

aebruikt ven dezelfde arootte en soort. Verder is de referentiespen

nina over de bruaaen (Fia.5.2) efkomstia uit hetzelfde IC. Det leetlte

is in de prektijk, wenneer de lesers ver uit elkeer steen netuurlijk

niet moaelijk meer ell een eerste eenzet in leboretoriumomltendiaheden

is hierven toch aebruik aemeekt.

5.9 Lesertemperetuur

Vooraeende perearefen beschrijven een temperetuurreaelina om de tempe

retuur ven de NTC konstent te houden. Door de NTC zo dicht moaelijk

bij de leser te pleetsen zel deze onaeveer dezelfde temperetuur eenne

men. Toch blijft er een temperetuursverschil det efhenkelijk il ven de

inaestelde temperetuur: de leser produceert een behoorlijke hoeveel

heid warmte en wenneer de temperetuur ven de NTC leea wordt inaesteld

zel er een arote wermtestroom ven de leler neer de NTC lopen, een

temperetuursverschil veroorzekend efhenkelijk ven de wermteweerstend

tussen leser en NTC. Deerom is het moeilijk een uitspreek te doen over

de ebsolute temperetuur ven de leler.

Dit probleem is inherent een het belchreven IYlteem en om het op te

lossen il er een endere techniek nodia, zonder externe lenlor.

lo is het milchien moaelijk de leler zelf ell len lor te aebruiken deer

de spennina over de leler bij een bepeelde Itroom ietl zeat over de

temperetuur.
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5.10 Konklusies t.e.v de temperetuurregeling

De temperetuurregeling houdt de temperetuur ven de NTC, die zo dicht

mogelijk bij de leser is gepleetst, binnen 1 mK konstent, wenneer de

meetbrug neuwkeurig wordt ontworpen.

Door gebruik ven een integrerende terugkoppeling wordt de eis ven

grote neuwkeurigheid beperkt tot een deel ven de schekeling en heeft

de omgevingstemperetuur geen direkte invloed meer op de temperetuur

ven de leser.

De terugkoppeling ken niet willekeurig worden gekozen: door een (bene

derde) looptijd in het systeem ken instebiliteit ontsteen.

Deze looptijd is nedeliger neermete hij lenger is en is o.e efhenke

lijk ven de wijze weerop de leser op het Peltierelement is bevestigd.

Er dient zorg gedregen te worden voor een goede eerding: de betrekke

lijk grote Peltierstromen mogen niet door dezelfde verbindingen lopen

els de meetbrugstromen omdet deze Peltierstromen spenningsverschillen

veroorzeken die els temperetuursverieties worden geinterpreteerd. Zie

bijlege A.

Het gebruik ven een dubbele regeling leidt niet tot een verbeterde

temperetuurstebilisetie.
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6. STAOOMSTABILISATIE EN AUTOMATISCHE VERSCHILFREKWENTIEREGELING.

In hoofdstuk 5 is reeds de temperetuurstebilisetie ven de lesers

besproken. Hier wordt de Itroomltebilisetie en eutometische verschil

frekwentiereaelina beschreven. Stroomstebilisetie aeschiedt door toe

pessina ven een neuwkeuriae stroombron.

In principe zijn er twee menieren om d.m.v. een reaelsysteem de ver

schilfrekwentie te stebiliseren. NI.: reaelina ven de stroom door de

1eserdiode of reaelina ven de temperetuur deerven vie een teruakoppe

1ina. Voor aedeteilleerde informetie over temperetuur- en stroomefhen

kelijkheid ven de lesers wordt verwezen neer hoofdstuk vier. Tempere

tuurreaelina vie een teruakoppelina heeft het nedeel det deze minder

snel is den een stroomreaelina, meer is in principe weI moaelijk.

Oaarom wordt aekozen voor teruakoppelina ven de stroom om de verschil

frekwentie te stebiliseren.

6.1 Principe ven stebilisetie en teruakoppeling.

Het principescheme van de reaelina wordt in Fia. 6.1 weeraeaeven.

+

FP

P~t!SC.
FR.

Di$CIf..PI

LOt-

Fig. 6.1: Principescheme ven stebilisetie en teruakoppelina.
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hierin is: LD • l~serdiode zender •z
LD = l~serdiode oscill~tor.

0

8 • beamsplitter.

FP • ~v~l~nche fotodiode.

A • versterker/limiter •

Presc = deler (/1024).

Fr. Discr. • frekwentie discrimin~tor.

PI

IL .ILz 0

proportioneel/inteirerende reiel~~r.

stroombron v~n zender en oscill~tor.

De door de oscillator en zender uitiestr~~lde lichtstr~len worden

ieprojecteerd op de be~msplitter. Het ~ldus ontst~ne interferentiesii

n~al valt op de fotodiode. De in de fotodiode oPiewekte verschil~re

kwentie wordt ~fienomen over de weerstand R. Het siin~~l is te zw~k om

verwerkt te worden en wordt d~arom versterkt door een breedb~ndiie

versterker (bijlaie C).

De verschilfrekwentie liit in het iebied 100MHz - 1GHz. De iebruikte

frekwentiediskriminator (bijlaie D) is voor dit iebied niet ieschikt.

~aarom wordt de frekwentie van het siinaal iedeeld door 1024 (bijl~ie

C). De frekwentie liit dan in de band 100kHz - 1MHz. waarvoor de

frekwentiediskriminator weI ieschikt is.

De frekwentiediskriminator zet de iedeelde verschilfrekwentie am in

een spannini. waarvan de irootte ~fh~nkelijk is v~n de ~~nieboden

frekwentie. Daarmee wordt tenslotte een proportioneel inteirerende

reielaar aaniestuurd. die ~fhankelijk v~n de wa~rde v~n de verschil

frekwentie, de stroom door de oscillator beinvloedt.

Een eventuele afwijkini van de verschilfrekwentie v~n de iniestelde

waarde wordt dus iecompenseerd door beinvloedini v~n de oscill~tor

stroom en dientenievolie van de oscillatorfrekwentie. De frekwentie

van oscillator en zender wordt verder zoveel mOielijk konst~nt iehou

den door toepassini van een temperatuurreielini en v~n de stroombron

nen IL en IL .z a
In het nu voliende zal de stabiliteit v~n de stroombron theoretisch en

praktisch bep~ald en iemeten worden. Tevens zal een beschrijvini

ieieven worden van het in Fii. 6.1. ieieven systeem. w~aruit enkele

eisen volie" voor de parameters van de PI-reielaar.
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6.2 De stroombron.

Aenaezien de stroomefhenkelijkheid ven de frekwentie -3 GHz/mA be

dreeat (zie hoofdstuk vier) worden hoae eisen aesteld een de stebili

18it ven de stroombron. Deze moet op eniae,vA's neuwkeuria zijn.

Het principe scheme ven de stroombron is weeraeaeven in Fia. 6.2. Voor

de prektische uitvoerina ven stroombron en frekwentiereaelina wordt

verwezen neer bijleae E.

+

+

Ie 1

LD

1--------.., ~

Fia. 6.2: Principescheme ven de stroombron.

Ie, levert een zeer steb1ele konstente spennina Vref , die vie P, een

de + inaena van de verschilversterker V, aanaeboden wordt. De teruaae

koppelde verschilversterker reaelt de stroom door de FET F, zodenia,

dat de spennina Vs aelijk is ean de spennina op de loper ven P, minus

het offset voltaae V ven V,. De spenninasbron V is niet fysiekos os
aanwezia, maar is een aevola ven het feit det V, niet ideael is. Voor

F, wordt een FET i.p.v. een trensistor aebruikt omdet V, dan aeen

stroom hoeft te leveren, hetaeen de stebiliteit ten aoede komt.

Voor lld ken nu aeschreven worden:

kV - Vref os
A

( 6. ').
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k heeft een weerde tussen 0 en', efhenkelijk ven de stend ven potme

ter P,. Hieronder wordt een theoretische belchouwina aeaeven ven de

stebiliteit ven de stroombron.

Uit (6.') zijn een eentel opmerkinaen ef te leiden betreffende de

stebiliteit en neuwkeuriaheid ven de stroombron.

De stebiliteit henat ef ven:

,. De temperetuurefhenkelijkheid ven de referentiespennina, zoell die

aeleverd wordt door IC,. Ven belena hierbij is de uitaenasspen

ninasdriftfektor kd , uitgedrukt in ppm/oC.

2. De temperetuursefhenkelijkheid ven de weerstendsweerde ven potme

tar P,.

3. De offset volteae drift dV ven de verlchilversterker V,.
dToS

4. De temperetuurefhenkelijkheid ven de weerstend R.

Hieronder wordt berekend hoe bovenlteende fektoren doorwerken op de

Itebiliteit ven de stroombron.

ed ,: De uitaenasspenninasdrift ven IC, bedreeat meximeel:

(6.2)

Hierin aeeft dT een bepeelde temperetuursverenderina een.

Deze drift levert een stroomverietie op door de weerstend R ven:
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(6.3) .

ad 2: Schematisch kan de potmeter P, als volat vooraesteld worden (zie

Fia. 6.3):

Fia. 6.3: Schematische voorstellina van P,.

Hierin stellen R, en R2 de respectievelijke takken van de potentiome

ter voor. Worden de temperatuurcolfficilnten van de weerstanden nu

resp. a en b aenoemd, dan kan aeschreven worden:

en R2 • R20( , + b.dT) (6.4) .

R,O en R20 stellen de weerstandlweerden voor bij een bepealde te.pe

retuur TO. dT II het verlchil tUllen de momentene temperetuur T en TO.

8ij een temperatuur TO ken voor VI aelchreven worden:

VITO • Vref ·--------

R,O + R20

( 6.5) .



-?1-

En voor VIT:

VIT • Vref ·-----------
R10(1+a.dT)+R20(1+b.dT)

( 6.6) .

Uit (6.5) en (6.6) volat voor het verlchil dV :
I

dV • V f. ------------------
1 re 2

(R,O + R20) . 1 + aR,o·dT + bR20 .dT
H10 + H20

(6.?) .

Dit Ie vert een maximum Itroomverietie op van:

dI
P

dV
• -I

R
( 6.8) .

ad 3: De Itroomvarietie t.a.v. de offlet voltaae drift bedraeat:

(6.9) .
dTR

1 dVdI -_ . -01 . dT
01

ed 4: De weerltend R 11, zoe1l aezead, eveneenl temperetuurefhenke-

lijk. am de Itroombron zo stebiel moaelijk te meken is het zeek een

weerltend te nemen met een zeer kleine temperetuurcolfficilnt. Een

endere menier om een kleine temperetuurcolfficilnt te reelileren 11

het semenstellen ven R uit weerstenden met positieve en neaetieve

temperetuurcolfficilnten. Det is hier aereeliseerd. Er worden meteel

film- en koolstofweerstenden in serie aelchekeld. In principe is het

de~ moaelijk een tote Ie temperetuurcolfficilnt nul te reeliseren. Uit
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metinaen blijkt echter det de spreidina in de temperetuurcolfficiln

ten temelijk aroot is. Er zel den ook aerekend moeten worden met een

ven nul verschillende temperetuurcolfficilnt. De weerstend R is se

menaelteld uit neaen perellelsteende tekken ven tel kens drie in serie

steende elkeer kompenserende weerstenden. Dit arote eentel weerstenden

heeft het voordeel, det per weerstend weinia vermoaen aedissipeerd

wordt. De weerstenden worden dus niet era werm. Dit betekent det de

temperetuur minder efhenkelijk is ven de omaevina. Tocht spaalt bij

voorbeeld een minder belenarijke rol.

Ook voor de weerstend R aeldt:

( 6 . 10) .

RO is de weerstendsweerde bij een bepeelde temperetuur TO' ec is de

temperetuursco@fficilnt ven de temperetuuraecompenseerde weerltend R

en dT is het verschil tUBsen de momentene temperetuur T en TO'

Er aeldt den voor de stroomverietie t.a.v. het hierboven beschrevene:

+ e . dT)
c

.- V e .dT
f

. c
re R

o
(6.11) .

Resumerend ken voor de meximele stroomverietie dl t aeschreven worden:

( 6. 12) .

Ne substitutie ven de numerieke weerden (dT • 1°C V f· 10V,re-6 • -1RO • 50~) volat voor dId (met kd • 15.10 C):
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( 6 . 13) •

Voor dI volat:p

(6.14) .

Hierbij

verschil

is ven (6.?) het meximum berekend (d.w.z. A
10

in temperetuurcolfficilnten ven de tekken ven

• A
20

). Het

de potmeter

e-b zel in de prektijk weinia ven nul verschillen, meer bedreeat bij

de aebruikte koolstofpotmeter meximeel -200.10-6
DC-1.

Vermeldensweerd is no& det dI eltijd neaetief is.
p

T.o.v. de endere fektoren is dI verweerloosbeer klein en wordt dus
os

aelijk nul verondersteld.

dI = OjJAos

Voor dIA ae1dt:

( 6 • 15) .

(6.16).

-6 • -1
Voor e ae1dt det deze meximaal 20.10 C bedreaat.c
Ook voor dIA ae1dt det deze eltijd kleiner dan nul is.

Uit (6.12) tot en met (6.16) ken aeconcludeerd worden dat de

stroomverietie dl
t

:

( 6. 1?)

is.
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Het probleem bij het meten ven de stroom is, det het meeteppereet

neuwkeuriier moet zijn den de stroombron. Het rechtstreeks meten ven

de stroom, met de eenweziie epperetuur, is den ook te onneuwkeurii.

Hieronder wordt een methode ieieven voor het meten ven de stebiliteit

ven de spennini V. Deertoe wordt ~a in fii. 6.3 ieieven meetopstel-s

:

-+ tiM
llo/eJC ~Al6 '{'»j X - t. .
SI'IWAlI~ 5~hl<fv~

~~...

Fii. 6.3: Meetopstellini voor het meten ven de stroomstebiliteit.

De symbolen komen hier overeen met de symbolen in Fii. 6.2 (m.u.v. ven

de spannini V f)' Een zeer neuwkeuriie referentiespennini wordt eenre
ieboden ean de ene inianisklem ven een x-t schrijver. Aen de endere

Het systeem wordt

dat de spenninien V en V ~ neienoeis reT
De x-t schrijver reiistreert nu (op zijn

wordt V ven de stroombron eenieboden.
s

6.2) zo iereield.

ielijk zijn.

inianisklem

met P, (Fii.

ean elkaar

kleinste bereik) het verschil tussen V en V ~ in de tijd.
5 reT

Deze spenninisvariatie wordt omierekend naer een stroomvariatie en het

resulteet daervan is weerieieven in Fii. 6.4.

--"I - -

Cl:l. r.=21,&Cl (
I.--- -- - --(.._-

I--_.,
I

Fii. 6.4: Stroomveriatie ven de stroombron els funktie van de tijd.
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Uit de figuur is ef te lezen det de stroomverietie kleiner den 1~A is.

De temperetuur in de omgeving yen de stroombron is m8t fr8kw8nt8

tussenpozen lemeten en is in de in Fil. 6.4 eenleleven tijd lestelen

yen 27,0 tot 27,3 ~. De stroomverietie bedreelt dus onleveer 2,5~/·C

(theoretische weerde: mex. 3fA/~). Feitelijk zeit deze metinl alleen

iets over de stebiliteit yen de spenninl V. De weerltandlveranderinl
I

yen R t.l.v. de temperetuur wordt hiermee niet lemeten.

R is echter lemeten els funk tie yen de temperetuur. De tempere

tuurcolfficilnt daarvan bedraa2t maximael 2Dppm/oC, hetgeen overeen-
D.komt met een stroomverietie yen -4FA/ C.

Deze effekten werken elkeer telen, hetleen lunstil is voor de stebili

teit yen de stroombron.

Resumerend ken gesteld worden det de stroomverietie yen de stroombron

zeker kleiner is den ~A/·C.

6.3 Autometische verschilfrekwentieregeling.

In deze perelreef zel efaeleid worden een welke voorweerden de pereme

ters yen een PI-regelina moeten voldo8n om een stebiele t8ruakoPP8lina

te reeliseren. Een bepeeld aedeelte yen de reaelinl in Fia. 6.1 zel

hier neder beschouwd worden. In Fia. 6.5 is weeraeaeven, hoe uitleende

yen de discriminetorspennina, de stroom door de oscilletor beinvloed

wordt.

+

Fia. 6.5: Schemetische weerleve yen een aedeelte yen de frekwentiereaelinl.
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Hierin is,

Vdiscr.: de uitianisspannini van de frekwentiediskriminetor,

V. t : de spannini weermee de verschilfrekwentie inaesteldlns .
ken worden. V il kleiner den nul, omdet

inst.
Vdi eveneens kleiner den nul ii,scr.

PI-reaeleer: een proportioneel en/of intearerende reaeleer,

I de door de stroombron aeleverde stroom bij
00

uitaeschakelde reaelina,

1
10

en LDo : respectievelijk de oscilletorstroom en oscilletor

leserdiode.

De reielini wordt zo ontworpen det voor de reaelstroom I R aeldt (zie

ook bijlaae E):

( 6.15)

Po en 10 stellen hierin respectievelijk het proportionele en inteare

rende deel ven de PI-reaeleer voor.

In het nu volaende wordt een reaeltechnilche beschrijvina aeaeven ven

de frekwentiereaelina teneinde deer optimele of aeschikte weerden voor

Po en 10 uit ef te leiden.

Met de reaelina in werkina ken voor 1
10

aeschreven worden:

I • I - I10 00 R

to+t

• 1••- PoC Vlnot -Vdhcr) - 10 • f Vlnst -Vdhcr) dt·

to

(6.19).

Voor de frekwentie ven het door de leserdiode uitaestreelde licht ken
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in een klein aebied rond de inaestelde frekwentie, ne lineeri.erina

aeschreven worden:

( 6.20) .

let,

f oo de frekwentie ven het uitaestreelde licht bij een stroom 1
00

,

f : de frekwentie ven het uitaestreelde licht,o
en 1: de stroomefhenkelijkheidsfektor ven de verschilfrekwentie

9
• 3.10 Hz/mA, zie hoofdstuk 4).

Dit !evert met (6.19):

f • fo 00 + (< PO(Vi t-Vd' ) +ns lscr (6.21)

De weerde ven Vd . henat ven de verschilfrekwentie f ef. Dit ver-lscr v
bend is lineeir (zie bijleae D). Deervoor ken aeschreven worden:

Vdiscr ·,1 f v

Verder wordt aesteld:

f • f - fv 0 z

(6.22) .

( 6.23) ,

weerin f de frekwentie is ven het uitaestreelde licht ven de zender.z
Door combinetie ven (6.21) en (6.22) ken Vdi lellimineerd worden.

scr
let (6.23) vollt den uit (6.21) een betrekkina tussen f oo ' f v ' f z '

Vinst en de peremeters ven het By.teem.
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Interessant il het verloop van fall funktie van de tijd. Daarom
v

wordt (6.21) Laplace aetransformeerd, met inachtnemina van (6.22) en

(6.23). Het aehele teruaaekoppelde IYlteem kan dan weeraeaeven worden

door een bloklchema, zoals in Fia. 6.6 te zien il.

Fia. 6.6: De frekwentiereaelina vooraesteld als reaelsylteem.

Uit Fia. 6.6, of uit (6.21), volat dan:

Waarna voor f (I) volat:v

(6.24) .

s
...+--

I + ,
{f (I) - f (I) >]

00 z (6.25) .
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Voor 6 ken aelchreven worden:

(6.25e).

Interessent is het aedrea ven f els het Iysteem inaelchekeld wordt,
v

of wenneer oscilletor- of zenderfrekwentie een plotselinae verende-

rina onderaeet.

Inlchekelen ven het systeem komt neer op het opdrukken ven een

stepfunktie voor Vinst(s) en { fOO(I) - fz(s) }. Gedefinieerd wordt:

V
Vinst(s) • inst

s

en f (s) -f (s) • f - f
00 z 00 & Z

He substitutie ven (6.26) en (6.2?) in (6.25) levert dit:

(6.26)

(6.2?) .

f (s)
v

•
[

(IO .

I( I + 6)

v + fPo
inst I + (,

Vinst + ( f - f )]
00 Z

I + 0

(6.28) .

Teruatrenlformetie ven (6.28) levert f in het t1jddome1n:
v

f (t)
v • ----

(6.29) .
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Uit (6.29) volat det voor een stebiel IYlteem 6 aroter den nul moet

zijn. Tevenl volat det Itebililetie ven de verlchilfrekwentie Ineller

optreedt neermete 6 aroter il.

Eindweerde ven de verlchilfrekwentie.

De eindweerde f . d volat eveneenl uit bovensteende formule (De termv_e1n
met de e-mecht wordt den aelijk een nul):

(6.30) .

Aenaezien ~ neaetief is voor de aebruikte frekwentiediskriminetor (zie

bijleae D) volat uit (6.30), det ook V. t neaetief moet zijn zoell1ns
eerder aesteld.

(6.30) Is in overeenstemmina met een endere wijze ven berekenen ven de

eindweerde. Nl. els (zie deervoor ook [6]):

V
f • lim s.f (I) • inlt,

v_eind s~ v A

weerbij uitaeaeen is ven (6.28).

Voorweerden voor 10 en PO~

De voorweerden voor 6 zijn:

1. S > a (voor een Itebiel IYlteem)

en 2. E » a (voor een Inel Iysteem).

6 wordt aeaeven door (6.25e). Er moet dUI aelden:
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(6.31)

/J _ -10 12
AenaezienJll <0 ('~--10. V/Hz) en/>0(/-3.10 Hz/A) is

het systeem stebiel els 10 en Po beide neaetief zijn.

Dit vindt zijn oorzeek in het feit det de verschilfrekwentie aedefi

nieerd is volaens (6.23). Indien aedefinieerd wordt:

f • f - fv z a
(6.32)

den zouden Po en 10 beiden aroter den nul moeten zijn.

Hoe f aedefinieerd wordt is efhenkelijk ven het feit of de oscille-v
torfrekwentie ~roter den weI kleiner is den de zenderfrekwentie. Po en

10 zijn semenaesteld uit de weerden ven pessieve component en (bijleae

E) en zijn eltijd positief. In het hierboven beschreven aevel zou het

systeem eIleen stebiel zijn els f aedefinieerd wes volaens (6.32),
v

dus els de zenderfrekwentie aroter is den de oscilletorfrekwentie. Er

besteet echter een "oneiaenlijke" menier am Po en 1
0

neaetief te

meken. Deertoe wordt in (6.18) niet Vdiscr ven Vinst efaetrokken, meer

juiat endersom. Deze tekenwisselina ken echter oak bij Po en 10 onder

aebrecht worden. Bij de prektische reeliserina ven de reaelina dient

den oak een achekeleer eenaebrecht te worden voor het omschekelen ven

het systeem (bijleae E).

Een endere formulerina ven het bovensteende luidt els volat:

Indien f > f den moet, els de verschilfrekwentie aroter dreiat te
z a

worden, bijv. omdet f aroter wordt, de oscilletorfrekwentie oakz
aroter worden. De oscilletoratroom zel dus ef moeten nemen. In het

omaekeerde aevel,

Bchil frekwentie,

dus els f < f den moet, bij toeneme ven de ver-z a
de oscilletorfrekwentie kleiner worden. De oscille-

torstroom moet den efnemen. De fotodiode onderscheidt het "teken" ven

de verschilfrekwentie niet en er moet dUB omaeschekeld worden els het

systeem dreiat vest te lopeno

De snelheid ven reaelina ia met de peremeters 10 en Po in te stellen.

Een anelle reaelina zou in principe eIleen meer aunstia zijn, meer er
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moet rekenina aehouden worden met het feit dat er omaeachakeld moet

worden als meekoppelina i.p.v. teaenkoppelina optreedt. Ala de reae

lina te anel zou zijn, zou de verachilfrekwentie te anel verI open en

heeft omachakelen aeen lin meer.
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? METINGEN

In dit hoofdstuk worden enkele metinaen die m.b.v. de opstellina uit

hoofdstuk 4 zijn uitaevoerd, aepresenteerd en besproken.

?' Spectrum yen het interferentiesigneel

Ais eerste is het spectrum yen het interferentiesianeel bepeeld det

efkomstia is yen de fotodiode wenneer de lesers met elkeer interfere

reno

loels in hoofdstuk 3 is efaeleid, liat dit spectrum rond de verschil

frekwentie yen beide lesers. De aebruikte spectrum enelyser bestrijkt

het aebied yen 0 tot , GHz, zodet het frekwentieverschil tussen beide

lesers kleiner den , GHz moet zijn. Det betekent een neuwkeuriae

efstemmina yen beide lesers die oscilleren op ceo 350 THz (850 nm).

Het instellen yen beide lesers aebeurt door menipuletie yen de tempe

retuur en de stroom (zie hoofdstuk 4). Een arofinstellina vindt pleets

m.b.v. het sianeel yen de fotodiode, behorende bij de Febry-Perot,

weermee de leserlijnen op de oscilloscoop zichtbeer kunnen worden

aemeekt.

Hierne volat de fijnefstemmina m.b.v. het beeld op de spectrum enely

ser. Ne enia zoekwerk liaaen de leserlijnen op de oscilloscoop over

elkeer (Fia.?') en is er een verschilspectrum te zien op de spectrum

enelyser (Fia.?2)
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Fia·?1: De leser lijnen liaaen over elkeer

vl?rmogen [dBm]

-50

-70

o 0,' 0,2 0,3 0,1. 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

Fia.?2: Spectrum ven het interferentielianeel

f [GHz]

In dit aevel is de verschilfrekwentie ceo 3001Hz.

In hoofdstuk 3 is efaeleid det het spectrum theoretilch een Lorenz

profiel moet hebben met een bendbreedte ven 1001Hz op helve hooate.

Het spectrum ven Fia.?2 is inderdeed onaeveer 1001Hz breed, meer de
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vorm wijkt weI iets ef ven een Lorenz-profiel zoels det ven Fia.3.2.

Bovendien henat de breedte ven het aevonden spectrum ef ven de instel

lina ven be ide lesers: zo is bij een endere temperetuur-stroom-instel

lina het spectrum ven Fia.?3 aemeten.

v~rmogen [dBm]

-50

-70

a 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
f [GHz]

Fia.?3: Spectrum bij een endere temperetuur-stroom-instellina

Dit spectrum is breder den det ven Fia.?2.

Ook Seito en Yememoto, die zich met een aelijksoortia experiment

hebben beziaaehouden, vonden een breder spectrum den werd verwecht op

arond ven de theorie. (lit.[1?])

Zij aeven een viertel verklerinaen voor dit verschijnsel:

Leser-dearedetie, ruis op de stroom door de lesers, mechenische vibre

ties en reflecties.

Wet betreft de mechenische vibreties: er wordt leen spectrumverbredina

weeraenomen wenneer de optische tefel, weerop de opstellinl is lemon

teerd, wordt eenaestoten met een hemer.

De breedte ven het spectrum is echter ook ef henkelijk ven het ver.o

aen det de lesers uitstrelen (zie hoofdstuk 3); De boven beschreven

spectrumverbredina treedt wellicht op omdet het uitaestreelde vermoaen

bij een ender instelpunt kleiner is.

Een bevestiaina hierv~n is het spectrum det optreedt wenneer er inter-
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ferentie pleetlvindt tUllen een hoofdmodul ven een leler en een zij

modus ven de endere leser. De leserlijnen op de oscilloscoop liaaen in

det aevel niet over elkeer. Zie Fia.7.4

Fia.7.4: Hoofdmodi ven de lesers liaaen niet over elkeer

Er treedt toch interferentie op: Fia.7.S.

v~rmog~n [d 8m]

-50

-70

o 0,' 0,2 0.3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
f [6Hz]

Fia.7.S: Verschilspectrum bij interferentie ven hoofd

en zijmodul
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Het aemeten spectrum is eenzienlijk breder den det ven Fia.?2 en ?3.

Een moaelijke oorzeek is det het vermoaen ven een zijmodus veel klei

ner is den het vermoaen ven een hoofdmodus.

Tot slot een aemeten spectrum bij een weer een endere instellina: Fia

?6.

v<?rmogen [d 8m]

-50

-70

o 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

Fia.?6: Verschilspectrum

t [GHz]

?3, ?5, en

een de inaena

Het spectrum ven Fia.?6 benedert een Lorenz-profiel veel beter den de

spectre die tot nu toe zijn weeraeaeven. De bendbreedte ven het ae

stippelde Lorenz-profiel is 150 MHz.

Het zij noa opaemerkt det het vermoaen det in Fia.?2,

?6 i8 eenaeaeven het vermoaen is ven het sianeel det

ven de spectrum enelyser wordt eenaeboden.

Dit vermoaen is een het vermoaen ven de lesers te releteren door te

kijken neer de aebruikte versterkers, de uitrichtina ven beide lesers,

eventueel aebruikte lenzen en de spennina over de fotodiode.

Dmdet de metinaen in aenoemde fiauren aedeen zijn met lenaere tussen

pozen (deaen tot weken) is het niet zinvol het vermoaen ven de lesers

bij deze metinaen onderlina te veraelijken een de hend ven de fiauren.
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?2 Verschilfrekwentie

De verlchilfrekwentie tussen beide lelerl il aedurende een bepeelde

tijd aereaistreerd een de hend ven het uitaenassianeel ven de frekwen

tiediskriminetor. (Fia.4.6) Hiervoor il een x-t-Ichrijver aebruikt

die el is vermeld in subpereareef 5.5.1.

Het verloop ven de verschilfrekwent~e il voor twee litueties aemeten:

Ten eerste het aevel weerbij elleen de temperetuur en de stroom ven de

lesers wordt aestebiliseerd. Hierbij ontbreekt dus de teruakoppelina

die is weeraeaeven in Fia.4.6. Het resulteet ven de metina Iteet in

Fia· ??

vl'rschilfrl'kwl'ntil' [MHz)

200

100

t[minJ

10 20 30 40 so

Fia.??: Verschilfrekwentie ell funktie ven de tijd

(aeen teruakoppelina)

niet konstent is, ken veroarzeekt worden

in de opstellina optreden weerbij de lesers

door het in de trilholten teruaaekeetste

De verschilfrekwentie vertoant

501Hz en een oplopende trend.

bepeelde tijd ook "mode happen" op

rentie toteel verdwijnt.

Det de verschilfrekwentie

door reflekties die eraens

nedelia worden beinvloed

licht.

behoorlijke schommelinaen van ce.

In veel aevellen treedt er ne een

(hoofdstuk 4), weerbij de interfe-
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Deze reflecties kunnen bovendien ven de temperetuur efhenaen omdet de

oppervlekken weer ze optreden moaelijk verschuiven e.a.v. verschillen

de uitzettinascolfficilnten ven de in de opstellina aebruikte .ete

rielen.

Bij de tweede metina is een teruakoppelina toeaepest weerbij het

uitaenassianeel ven de frekwentiediskriminetor wordt aebruikt om de

stroom door leser 2 (de oscilletor) te reaelen. De verschilfrekwentie

els funktie ven de tijd is weeraeaeven in Fia.?B.

+VE'fschilffE'kw(lnti(l [MHz]
400~

I

3001------ --_- t- -----...---

200

1:J0

t[uur]

2 3 4 5 6 7 8

Fia.?B: Verschilfrekwentie els funktie ven de tijd

(met teruakoppelina)

De verschilfrekwentie blijft behoudens wet ruis en enkele stoorpiekjes

aedurende lenaere tijd konstent.
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?3 Uitrichting

In hoofdstuk 2 is efgeleid det de golflengte ven het interf.rentiepe

troon efhenkelijk il ven de hoek di. beide leserstrelen ~et elkeer

meken. (2.10)

Wenneer de hoek groter wordt. neemt de golflengte ef. Verder is efge

leid det er geen interferenti. wordt weerg.nomen wenneer de breedte

ven de fotodiode gelijk is een de golflengte ven het interferentiepe

troon. Oit is het gevel ell geldt:

d •fotodiode
2. sin(ex/2)

(? .1)

H1erin is A de aolflengte ven de lasers en ex de hoek. tUllen be1de

leserstrelen.

Het is gekonsteteerd det het spectrum op de spectrum-enelyser

wordt wenneer de hoek tussen de leserstrelen toeneemt en er

lager

wordt

juist geen interferentie meer weergenomen els de hoek gelijk is een 18

boogminuten. Oeze hoek is gemeten door de onderlinge efstend tUlsen de

lichtpunten ven beide lesers op grotere efstend te bekijken.

Met (?1) en een golflengte ven 850 nm wordt den een breedte ven

0,16 mm voor de fotodiode gevonden.

Omdet er een cirkelvormige fotodiode ~et een doorsnede ven 0.2 mm is

gebruikt. is bovensteende moeilijk te verifi'ren. Het is echter weI zo

det de "gemiddelde breedte" ven een cirkel (oppervlekte/doorsnede) met

een doorsnede ven 0.2 ~m, gelijk is een 0.16 mm.
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?4 Opmerkingen

Bij de metinaen zijn een eentel zeken aekonsteteerd die in deze pere

areef worden vermeld.

Ten eerste iets over reflekties. In de voriae perearefen is el vermeld

det deze de lesers nedelia kunnen beinvloeden. Het is inderdeed aekon

steteerd det door het eenbrenaen ven een objectief in de strelenaena

soms een of beide lesers instebiel worden.

Ten tweede zij vermeld det de metinaen die beschreven zijn in dit

hoofdstuk, aedeen zijn nedet de lesers minltens 8 uur in bedrijf weren

aeweest. Wenneer de lesers net in bedrijf zijn, is het moeilijk een

stebiel verschilspectrum te verkrijaen.

Ten derde iets over -mode hoppen". Het inltellen ven de lelers om een

interferentiesianeal te krijaen, wordt bemoeilijkt door -mode hoppen

(hoofdstuk 4), waarbij de frekwentie stapvormia verandert. Een extre

moeilijkheid is het feit dat wanneer er een mode-hop is opaetreden als

aevola van bijvoorbeeld een stroomverhoaina, de oude lituatie niet

hersteld kan worden door eenvoudia de stroom te verlaaen: er treedt

een soort hysterese op. Oit verschijnsel wordt oak beschreve" in

11 t. [20] .

Tenslotte iets over de reproduceerbeerheid :

Wanneer een instelpunt il aevonden weerbij interferentie optreedt, is

het niet moaelijk deze situatie bijv. een dea leter te herstellen door

dezelfde stroom-temperatuur-instellina te kiezen: er moet naar een

nieuw punt worden aezocht.
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e. KONKLUSIES.

T.e.v. de, in dit verslea beschreven, op8tellina voor heterodyne

detektie ken het volaende aekonkludeerd worden:

,. Met de in dit verslea beschreven optilche mixer, weerven de

lesers temperetuur- en stroomaestebiliseerd zijn, ken aedurende

korte tijd (ce 30 minuten) een ver8chilfrekwentie opaewekt wor

den. Wordt deerneest een eutometische verschilfrekwentiereaelina

eenaebrecht, den blijft de verschilfrekwentie aedurende lenaere

tijd (minstens e uur) stebiel.

~e verschilfrekwentie ken hierbij inae8teld worden yen 50- tot

500 MHz.

2. Reflekties die in de laser teruaaestreeld worden, kunnen leiden

tot instebiel aedrea yen de lesers.

3. Het is niet noodzekelijk, voor het opwekken yen een

verschilfrekwentie, de leserbehuizinaen vecuum te

zoels in [,] wordt aesuaaereerd.

stebiele

zuiaen,

4. Het aebruiken yen een dubbele temperetuurreaelina biedt aeen

voordelen t.o.v. een enkelvoudiae reaelina t.e.v. de 8tebiliteit

yen de verschilfrekwentie.

5. Indien de lesers niet onder een zeer kleine hoek (kleiner den ce

,e') worden uitaericht, wordt aeen verschilfrekwentie weeraenomen.

6. Venweae dearedetie yen de lesers moeten deze, om voldoende vermo

aen uit te strelen, op hoaere Itromen ('40 - '60 mAl inae8teld

worden den volaens de specificeties wordt eenaeaeven. Het vermoaen

bij deze stromen bedreeat den ce '0 mW.
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T.e.v. de temperetuur- en Itroomrelelinl ken nOI het

oPlemerkt worden:

vollende

? De temperetuur yen de heetlink weerop de lelerchip lemonteerd iI,

ken tot op 1 mK neuwkeuril lereleld worden, indien de .eetbrul

neuwkeuril ontworpen wordt.

B. De stroomrelelinl il tot op 5~A/DC neuwkeuril.
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9. AANBEVELINGEN.

1. Aeniezien het moeilijk en tijdrovend is, ken overwoien worden, de

lesers niet te lijmen, meer te klemmen op de peltierelementen,

zoels ook in [25] wordt eenieieven. Omdet een dubbele tempere

tuurreielini niet noodzekelijk is, ken bovendien een peltierele

ment uitiespeerd worden.

2. De mOielijkheid om

noodzakelijk, zodet

kunnen worden.

de leserbehuizini vecuum te zuiien

voorzieninien hiervoor echterweie

is niet

ieleten

3. Het instellen van het objectief voor het verkrijien yen een even

wijdiie bundel, is een omslachtiie hendelini. Een belenirijke

verbeterini zou bereikt kunnen worden indien de leserbehuizini

daarvoor niet iedemonteerd hoeft te worden.

4. Om de eventuele neiatieve effekten yen reflekties te vermijden,

~an overwoien worden om, dire~t achter de lasers, richtinisisola

toren te plaatsen.

5. Omdat de koolstofpotentiometers, die iebruikt worden voor het

instellen van stroom en temperatuur, mechenisch instabiel zijn

verdient het aanbevelini hiervoor elektronische potentiometers te

iebruiken.

6. Gezien de, naar menselijke maatsteven, extreem hOie tempereturen

in het optisch lab en de onvermijdelijk deermee iepaard iaende

dalini van de erbeidsproduktiviteit, verdient het warme eenbeve

lini over te iaen tot plaatsini van een iedeien en betrouwbere

air-conditionini'
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BIJLAGE A: Opbouw van de temperatuurregeling

In deze bijlage wordt de praktische uitvoering van de besproken tempe

ratuurregelingen beschreven. Er zijn 4 temperatuurregelingen: beide

laserbehuizingen bevatten een grof- en een fijnregeling. Omwille van

de symmetrie zijn de fijnregelingen in een kast en de grofregelingen

in een andere kast geplaatst. Iedere kast heeft zijn eigen voe

dingsprint. De grofregeling is identiek aan de fijnregeling op de

keuze van de terugkoppeling na. Verder zijn er twee schakelingen

uitgeprobeerd met identieke werking, maar anders van opbouw. (zie

paragraaf 5.8)

De eerste schakeling staat in Fig.A.'. Deze schakeling is uiteindelijk

voor de grofregeling gebruikt, maar is uitwisselbaar met de schakeling

van Fig.A.2. Bij laatstgenoemde schakeling is de instrumentele ver

sterker K" bestaande uit 3 operationele versterkers vervangen door

een geintegreerde versie: de INA '0'. Verder is gebruik gemaakt van de

OPA 2?FZ. De voedingsspanningen die aangegeven zijn in beide schema's

worden gegenereerd op een aparte print, waarvan het schema in Fig.A.3

wordt gegeven.

Iedere regeling is uitgevoerd op een losse print waarop zich echter

niet de eindtrap bevindt. Oe NrC en het Peltier-element bevinden zich

natuurlijk ook niet op de print; deze zitten met de laser in de

laserpot.

I.v.m. de warmteafvoer zijn de eindtransistoren (MJ '00' en 90'),

feitelijk darlingtons, op de linkerzijkant van de kasten bevestigd. De

rest ven de eindtrappen bevindt zich op een printplaetje dat aan

dezelfde zijde is gemonteerd. De 2,5 ohm weerstand in de eindtrap

bestaat uit 4 parallel geschakelde '0 ohm weerstanden van? I, en de

kondensatoren dienen om oscillaties te verhinderen.

De spanning over de 2,5 ohm weerstand wordt teruggekoppeld zodet de

eindtrep werkt als een spanning-stroom-omzetter. D. spanning op punt A

is gelijk aan de spanning over de weerstand zodat de eindtrap 0,4 A/V

levert.
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Fia.A.3: Interne voedina

Zoels aezead

dinasprint.

be vet iedere kelt 3 printen: 2 reaelinaen en een voe

Deze kunnen vie de echterkent ven de kest in de deerin

eenweziae cert-edae connectoren worden aeschoven. Oeze connectoren

zijn 22-polia en er is spreke ven een bussysteem det voor beide kesten

aelijk is. (zie Fia.A.4). Oeerom kunnen de printen in .en willekeuriae

connector worden aeschoven.
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1- + 10 V kastvoeding

2. + 8 V

~
intern gegenereerd

3. + 5 V

4. ne

5. ne

6.
VNTC,A f

7. VR,A regeling A

8. VA,A

9. ne

10. ne

11- 0

12. 0

13. ne

14. ne

15. V ,B

A f16. VR,B regeling B

17. VNTC,B

18. ne

19. ne

20. - 5 V

~ intern gegenereerd
21- - 8 V

22. - 10 V kastvoeding

Fia.A.4: Het bussysteem

Zoels eerder vermeld bevet iedere kest twee reaelinaen die A en B zijn

aenoemd. De sianelen op de punten 6-8 en 15-1? in Fia.A.4 zijn te

vinden in Fia.A.1 of A.2.

De kesten worden aevoed met een Ipennina ven ~ 10 V vie Itekerbuljes

een de rechterzijde. Deze spennina mea echter ook hoaer zijn. (tot

25 V). AIle intern aeaenereerde voedinasspenninaen zijn uitaevoerd vie

Itekerbusjes een dezelfde zijde.

Aen de voorkent zitten de potmeters voor de instellina ven de tempe

retuur (P3 in Fia.A.1). Dit zijn 10-sleas potmeters ven 20 kilo-ohm.

De hiermee in te stellen spennina VA is tevens een de voorzijde uitae

voerd i.v.m. metinaen en eventuele externe moduletie ven de tempe

retuur.
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Aen de linkerzijde bevinden zich buiten de aenoemde trenlistoren de

eensluitinaen neer de Peltier-elementen (PA en Pe) an zijn de bussia

nelen VNTCA en VNTCe uitaevoerd voor verbindina neer de lesarbehuizin

aen weerin zich de NTC's bevinden.

In de kest ven de fijnreaelinaen bevindt zich noa een eenvoudiae

niveeu-detector weermee m.b.v. 3 LED's een inaestelde spennina VR ken

worden 'onthouden'. De 3 LED's zijn boven de temperetuur-potmeter een

de voorkent bevestiad en de instelpotmeter om het niveeu in te stellen

is ven bovenef bereikbeer. Het scheme ven de niveeu-detector is te

vinden in Fia.AS.

·B

SO'AOOO

- --
l

12 1

NIVfAU

SO'GAOEN

LM 747

J
17

-8 -r SO'GEEl

tiN -8

Fia.A.S: De niveeu-detector
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Aerding

Tot slot nog een opmerking over de eerding: er moet zorg voor worden

gedregen det de temelijk grote Peltier-stromen niet door dezelfde

verbindingen lopen els de stromen ven de meetbrug.

Oeze grote stromen veroorzeken nl. spenningsverschillen over de lei

dingen die schijnbere spenningsverachillen over de brug veroorzeken.

Dit probleem ken worden ePiBlast door geschikt te eerden: Zie Fig.A.6.

KAST MET REGELING

+10

>- ______ RII) I)R,aJ +10 EXTERNE
VOEDING

P ~ r- op-- - - - .---- 0
)- 1._____ JR3

-10
VNTC --

-10
0

Ibrug Ibrug

NTC Q

PELTI;R 1-1./ Ip
t"//////........-:::
LASERBEHUIZING

Fig.A.6: Aerding

De gestippelde verbinding meg niet worden gelegd omdet den de Peltier

stromen ook door leiding e geen lopeno I.e.w: de regeling moet worden

geeerd vie de leserbehuizing.
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BIJLAGE B: Bevestiging lesers en NTC'I

De lesers zijn met lijm op de Peltier-elementen bevestigd. Hiervoor

zijn 2 methoden gebruikt, weerven de een veel Ilechter voldoet den de

endere.

Bij de Ilechtere methode is gebruik gemeekt yen een elektrilch ilole

rende en thermisch goed geleidende ~er.mische lijm: de 5?1 High tempe

reture ceremic edheesive yen Aremco.

Deze lijm is moeilijk te verwerken (enel droog bij lebruik kleine

hoeveelheden) en levert een nogel dikke lijmleeg op. Dit il wellicht

de oorzeek det er in het systeem een vrij grate tijdsvertreging op

treedt. (zie peregreef 5.6.1)

Bij de tweede methode is gebruik gemeekt yen leitsilber, weermee een

veel dunnere leeg ken worden bereikt. Omdet leitsilber echter niet

echt lijmt, zijn de renden yen het koellicheem yen de leter en de

rend en yen het Peltier-element met ~lkeer verlijmt d.m.v. twee kompo

nenten lijm. Zie Fig.B'.

Fig.B.': Beveltiging l ••er op Peltier-element

De NTC,s zijn vestgezet m.b.v. een thermilch geleidende en niet krui

pende peste: MS4 Silicone compound ven Dow Corningl.
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BiJ1ege C: Presce1er en versterkers.

Presce1er.

Het scheme yen de presce1er is weeraeaeven in Fia. C1.

~ M
~~

~ ~
SP
8~~ LS9J

~ I¥ U
+~ ~n uii.

n 10

Fia. C1: Scheme yen de presce1er.

Bij het ontwerp is aestreefd neer een bendbreedte yen onaeveer 1GHz.

In hoofdstuk 4 wordt nedere informetie aeaeven over het aebruik yen

bovensteende scheke1ina.

De verschi1frekwentie wordt toeaevoerd een twee in cescede aescheke1de

de1ers. Deze de1ina is nodi a om de verschi1frekwentie een te pessen

een het bereik yen de aebruikte frekwentiediskriminetor. De SP B?55 is

een de1er (dee1fektor • 64), die aeschikt is voor siane1en tot 1,2

GHz. De frekwentie wordt deerne noa eens aedee1d door een TTL IC

(?4LS93j dee1fektor • 16), zodet de tote1e dee1fektor 1024 bedraaat.

letinaen een bovenbeschreven scheke1ina tonen, det deze aoed werkt van

101Hz - B50 1Hz. De minime1e inaenallpennina moet ?O mVeff bedraaen.

Versterkers.

Er worden drie versterkers aebruikt (zie Fia. 4.6; hoofdstuk 4).

Een 40 dB versterker (scheme eenwezia in de vekaroep) en .en kombine

tie yen een 10dB versterker (scheme eenwezig in de vekaroep) en een

20dB entennev.rsterker (Philips LHB 230/01).
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Bi1lege D: De frekwentiediskriminetor.

Voor de frekwentiediskriminetor besteen in principe twee reeliseties.

De eerste is de HP 5210A (in de vekgroep eenwezig). Deze is bij de

metingen, die elders in dit versleg beschreven steen, steeds gebruikt.

Deze frekwentiediskriminetor heeft o.m. een bereik ven 100 kHz - 1 MHz

en is dus geschikt voor verschilfrekwenties veri.rend ven 100 MHz

1GHz. Dit venwege de deelfektor 1024.

De spenning een de potentiometeruitgeng is een negetieve

ning, die rechtevenredig is met de frekwentie ven het

signeel.

Bij een frekwentie ven 1 MHz is de uitgengsspenning -100mV. Voor de

konstente A (zie per. 6.3) geldt dus:

(V/Hz) (D.n,

weerbij rekening gehouden is met de deelfektor ven 1024.

Bij de tweede mogelijkheid om een frekwentiediskriminetor te reelise

ren, wordt gebruik gemeekt ven de looptijdverschillen tussen twee

coexiele kebels ven ongelijke lengte.

Indien een signeel met een bepeelde frekwentie simulteen aan twee

coexiele kebels ven verschillende lengte eangeboden wordt en deze

signelen een het eind ven de kebels vermenigvuldigd worden, ontsteet

o.m. een gelijkspenning efhenkelijk van de frekwentie ven het eengebo

den signee I (zie Fig. 01).

C1

~
'n -- _.. EJI1-------;0

.,---_.-_-._. Q . Ir
'uif··---C2

Fig. 01: Scheme ven de frekwentiediskriminetor.



-'09-

Hierin is,

M: een mixer,

T: een T-PAD (':' splitter),

en C"C2 : twee coaxiale kabels van verschillende lenate.

De T-PAD wordt aebruikt om het vermoaen reflektievrij in de coaxiale

kabels te koppelen.

Wordt nu een coaxiale Kabel met lenate d en afaesloten met een

impedantie 22 beschouwd (Fia. 02),

...---!----10 l,
IX=O I x::J
I
I
1

Fia, 02: Coaxiale Kabel met lenate d afaesloten met een impedantie Z2'

dan ae1dt:

(0.2)

Hierin is U(x) de spannina ter plaatse x, A en B zijn konstanten, b i6

de voortplantinasexponent en w de frekwentie van de aolf.

Karakteristieke afsluitina van de lijn met 22=ZO levert:

U( x) A -jbx jwt
e .e ( 0.3) .

Beschouwd worden nu twee kabels met resp. lenate d en d+a. a Is dus

het lenateverschil tussen de twee kebels. De spanninaen op x = d en x

= d + a worden aan de vermeniavuldiaer aanaeboden. Voor diens

uitaanasspannina aeldt dan:

v .tUl
A cos( wt - bd). A cos( wt - b[ d+a]) (0.4) .



-110-

Voor de kabe1 ae1dt:

b .. 2Tf/)., • w/c

Hierin is A de ao1flenate en c de lichtsnelheid in de kabel.

( 0.5) .

Ha uitwerkina en toepassina van aoniometrische formules volat voor

YuH:

2VuH • (A 12).{ cos[2w(t - d/c) - wa/c] + cos[wa/c] } (0.6) .

De vermeniavuldiaer heeft een beperkte bandbreedte. De hooafrekwent

term in (0.6) komt dan ook niet tot uitina, zodat voor Vuit
uiteindelijk aesehreven kan worden:

2
Vuit • (A 12) .eos(wa/e) (D.?) .

c Is de liehtsnelheid in polyetheen (dillektrische konstante

2,25). De waarde van c is dus 2.108 m/s.

In Fia. 0.3 is VuH uHaezet ala funk tie van wale.

II'
Vuit '2

1

Fia· 0.3: Yuit als funktie van wale.

e
r •
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Wordt in formule (D.?) e • D,2m aekozen den treedt hat nulpunt ven

VUit op bij f • 250 MHz.

De vermeniavuldiaer il een z.a. double belenced mixer. De bendbreedte

ven het aekozen type (SBL-1) bedreeat SOD MHz. het inaenalvermoaen ven

minstens ddn der sianelen moet + ? dBm bedreaen.

Een voordeel ven deze frekwentiediskriminetor t.o.v. eerstaenoemde

moaelijkheid is det een presceler nu niet meer nodia is. Nedelia is

echter det een reletief hooa inaenasvermoaen vereist is en det de

bendbreedte beperkt is tot 500 MHz.
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8ijloge E: Schemo von de &troombron en frekwsntiersgeling.

In Fia. E1 is het complete scheme ven stroombron en frekwentiereaelina

weeraeaeven. Het niet omkederde aedeelte vormt de stroombron, het

omkederde aedeelte de frekwentiereaelina. De stroombron is in tweevoud

uitaevoerd (oscilletor en zender). De frekwentiereaelina uitereerd

enkelvoudia·

Opmerkinaen t.e.v. de stroombron.

Het schemo ven de stroombron verschilt niet veel ven het principesche

ma in par. 6.2. Transistor T2 is toeaevoead, omdat de FET niet de

benodiade stroom ken leveren. In de leserdiodeleidina zijn verder

spoelen, een schekelaer en een emperemeter eenaebrecht. Oe spoelen

dienen voor het lenazaam leten opkomen van de stroom bij inschakelen.

De laserdioden kunnen n.l. aevoelia zijn voor inschakelverschijnselen.

Om die reden is ook schakelaar S, aanaebracht. Er zijn tevens eenslui

tinaen voor een emperemeter near buiten uitaevoerd. Indien aeen exter

ne emperemeter aanaesloten wordt, dienen de aensluitinaen doorverbon

den te worden. Op te merken valt noa dat de behuizina van de lasers op

een spann ina ven +20 V aanaesloten is.

Opmerkingen t.a.v. de frekwentieregeling.

De realisetie van de frekwentiereaelina in Fia. E1 komt overeen met

Fia. 6.5 in par. 6.3.

Met 52 kan de reaelina naar believen aen- en uitaeschakeld worden.

Met 54 kan aekozen worden tussen alleen proportioneel (schakelaar

aesloten), of proportioneel/intearerend (schakelear open), reaelen.

53 verzora t de omschakelina van Vinst en Vdiscr (zie par. 6.3.2).

M.b.v. P2 kan V· t aereaeld worden tussen 0 en -'00 mV.lns
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Fig. E1: Schema van de stroombron en frekwentieregeling.
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De peremeters yen de PI-regeling Po en 1
0

(zie hoofdstuk 6) worden

gegeven door:

P •o ( E. 1)

en I •o ( E. 2)

Hieronder worden verder nag, de printleyout yen de stroombron (enige

verenderingen zijn deerbij niet inbegrepen) en de leyout yen de kesten

yen stroombronnen en frekwentieregeling, gegeven.

Print layout stroombron .

..
=1iI-~L J
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Ko&tloyout &troombronnen.

Kestleyout frekwentieregeling.

Sj 0 t /- IC~,.

Se,0 Pl- (to!].

Sz 0 A/fNlui(

000
-IS'V 0 +IS-V
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