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I. Samenvatting

Dit verslag behandelt een lock-in amplifier voor een vaste

frequentie van 32,5 Hz.

De ingangsimpedantie bedraagt 10 Mil. Voor de gevoeligste

meetstand levert 1 ;UV wisselspanning aan de ingang van de lock

in amplifier een gelijkspanning van 10 V. aan de uitgang. De

aequivalente bandbreedte waarover gemeten wordt bedraagt 0,5 Hz.

De lock-in amplifier is niet erg gevoelig voor 50 Hz brom. Een

bromspanning aan de ingang die 1000 maal groter is dan het meet

signaal is nog toelaatbaar.

In het ontwerp is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gelntegreerde

operationele versterkers.
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II. Inleiding

Een lock-in amplifier is een meetinstrument, waarmee wissel

spanningen met bekende frequentie kunnen worden gemeten. Men

heeft hiertoe een referentie signaal nodig met dezelfde frequentie

als het te meten signaal.

Ret specifieke voordeel van de lock-in amplifier is de kleine

bandbreedte waarover gemeten kan worden, zodat de invloed van

ruis en stoorsignalen tot een minimum beperkt blijft.

De hieronder beschreven lock-in amplifier is speciaal ontwikkeld

om als hulpmiddel bij het meten van zeer lage temperaturen ge

bruikt te worden. Voor deze temperatuurmeting wordt gebruik ge

maakt van de eigenschappen van een koolweerstand. De weerstand

waarde van een koolweerstand varieert bij enkele graden Kelvin

sterk als functie van de temperatuur. Wanneer men nu het verloop

van de weerstand als functie van de temperatuur eenmaal gemeten

heeft, kan men door een.eenvoudige weerstandmeting de temperatuur

bepalen. Een eis is echter dat de weerstand dezelfde temperatuur

moet hebben als zijn omgeving, dus nagenoeg geen energie mag

dissiperen.

Om dit te bereiken wordt de weerstand (R ) opgenomen in een brug
x

van Wheatstone.

De brug wordt met een lage spanning

gevoed (bv. 10 mV).

Met de variabele weerstand R1 kan

de brug in evenwicht worden gebracht.

De detector D wijst dan nul aan,

en R1 = R •x
Aangezien door de invloed van de

thermospanningen de brug niet met

gelijkspanning mag worden gevoed, is men aangewe zen op wissel

spanning.

Enerzijds mag de frequentie hiervan om geen invloed van bedradings

capaciteiten te ondervinden niet te hoog zijn. Anderzijds levert

detectie van lage frequenties door de } ruis extra problemen o~.

Als compromis werd een frequentie van 32,5 Hz gekozen.

Aangezien de brug van Wheatstone met een lage spanning moet worden

gevoed (R mag niet te veel energie dissiperenl), moet de detectorx
D een grote gevoeligheid hebben. Dit wordt bereikt met een lock-in

amplifier.
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Het ingangssignaal V. wordt via voorversterker, stappenverzwakker
~

en selectieve versterker naar de synchrone detector gevoerd. V.
~

wordt niet rechtstreeks op de stappenverzwakker aangesloten, omdat

bij kleine ingangssignalen hogere eisen aan de schakelaar en af

scherming van stappenverzwakker gesteld zouden moeten worden. De

selectieve versterker zorgt ervoor dat de synchrone detector niet

overstuurd raakt wanneer in

veel groter zijn dan de te

De uitgangsspanning van de

V. stoorsignalen zoals ruis en brom
~

meten component in V.•
~

oscillator wordt in de uitgangsver-

sterker met een transformator gescheiden van aarde. Dit is nood

zakelijk omdat met deze spanning de brug van Wheatstone wordt ge

voed, en de ingang van de lock-in amplifier reeds aan een zijde ge

aard is.

De oscillatorspanning kan met de regelbare fasedraaier continu van

o tot 3600
in fa. ! worden gedraaid. Van de sinusvormige uitgangs

spanning wordt in de sinus blok omzetter een blokspanning gemaakt,

die we het referentiesignaal (V ) noemen.
r

De synchrone detector krijgt dUB twee signalen toegevoerd, het

referentiesignaal (V ) en het versterkte meetsignaal.
r

De synchrone detector bestaat uit een gelijkspanningsversterker

die afhankelijk van V + of - A maal versterkt. Wanneer het meet-
r

signaal en het referentiesignaal in fase zijn, geeft de synchrone

detector een uitgangsspanning als in onderstaande figuur is ge

schetst.

It--------1---------l

De uitgangsspanning heeft een gelijkspanningscomponent, die geJijk

is aan

V
m

1rrsinxdx
o
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Wanneer het referentiesignaal po in fase verschilt van het ingangs

signaal bedraagt de gelijkspanningscomponent in de uitgang

Vm 1T"+r'f .
-- Sln x dx1\ ,/

)"

= 2 cos 1> V
11'" m

f
aeq

als f - Ii f geefto
We vinden dus

Met de fasedraaier kan ervoor gezorgd worden dat het referentie

signaal precies in fase is met het te meten signaal.

De uitgangsspanning van de synchrone detector wordt versterkt

en door een laagdoorlatend filter gestuurd, zodat de uitgang van

de lock-in amplifier hoofdzakelijk uit gelijkspanning bestaat.

Een signaal V. met frequentie (f +Af), waarin f de oscillator-
1. 0 0

frequentie, geeft aan de uitgang een wisselspanning V met frequentie
u

Af. Deze wisselspanning wordt in het laagdoorlatend filter verzwakt,

zodat aIleen frequenties dicht bij de centrale frequentie f aan
o

de uitgang zijn erug te vinden.

We definieren de aequivalente bandbreedte f van de lock-in
aeq

amplifier als:

1
=

A2 (f )
o

waarin A(f) de versterking bij frequentie f.

f is gelijk aan twee maal de aequivalente bandbreedte van het
aeq

laagdoorlatend filter. Immers, zowel een ingangsspanning f +Afo
een uitgangsspanning met frequentie ~ f.

f aeq

0.

f
o

waarin A(f) de versterking van het laagdoorlatend filter bij

frequentie f en A(o) de gelijkspanningsversterking.

Het laagdoorlatend filter bestaat uit een HC sectie met HC tijd

van 1 sec. Dus

A2 (f)
A 2 A 2

0 0 waarin W=2iff.= .22 = 2
,

1 + w..,.. 1 +w

00f d &U/ 21T 1 [ J 00 rv 0]f
1 1 Hz= 2 2 = - arctg = L '2 - = '"2"aeq

o1+w ". 0 Tr
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Bij de berekening van de ingangsruis mogen we uitgaan van een

bandbreedte van i Hz.

Tot slot dient nog vermeld te worden dat wanneer de voorver

sterker of de ingang van de synchrone detector overstuurd raakt,

de oversturingsindicatie in werking treedt, zodat een waar

schuwingslampje gaat branden.

111.1 De voorversterker

De reden dat als eerste trap een F.E.T. gebruikt wordt is de

hoge ingangsimpedantie (10 M~, de lage gate stroom (10 nA),

welke gewenst is om geen extra energie in de te meten weerstand

te stoppen(zie Inleiding) en de gunstige ruiseigenschappen.

De P-channel F.E.T. is als source-volger geschakeld om een constante

versterking als functie van de temperatuur te krijgen. De versterking

bedraagt

A ::
S R

s
1 + S R

s

waarin S :: 5 mA/V zodat A :: 0,965.
De versterking van de schakeling achter de F.E.T. bedraagt

R1 + R2
A:: R :: 250.

1

De maximale spanning aan de ingang van de voorversterker mag + of

- 5 V bedragen. Bij hogere epanningen wordt, omdat de operationele

versterker overstuurd raakt, de verschilspanning tU6sen de ingangen

van de operationele versterker groter dan + of - 5 v, wat stukgaan

tot gevolg kan hebben.

De ruiseigenschappen van de voorversterker bij 32,5 Hz kunnen als

onder beschreven worden.
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Hierin zijn e 1 en i 1 de ruisbronnen van de F.E.T. naar de ingang

teruggerekend. Yolgens fabrieksopgave kan e
1

beschreven worden
2 6 -15 2door e 1 = 1, .10 V per Hz bandbreedte. Over de stroombron i 1

werden geen gegevens verstrekt. We kunnen i; benaderen met de

formule i~ = 2 q I t::. f. waarin I de gatestroom (10 nA), q de lading
g -19 g

van het elektron (1,6.10 C) en!:::.f de bandbreedte.

We vinden i~ -27 2= 3,2.10 A/Hz.

e2 , i 2 en i
3

zijn de ruisbronnen van de operationele versterker,

naar de ingang teruggerekend.

Yolgens fabrieksopgave kunnen e
2

, i
2

en i
3

beschreven worden door

2' -16 2 ~. 2 -23 2/ .e2 = 2.10 Y /Hz en ~2 = ~3 = 1,5.10 A I Hz. ~2 wordt overbrugd

door de uitgangsimpedantie van de F.E.T. in serie met een condensator

van 100)A F. De

"7 .2 [-S1e 1 = ~2

bijdrage

1 J2
+ jWC

in spanning van i
2

en i
3

wordt dus:

+ i~ .332~ 8,64.10-19 y
2/Hzo

Deze spanning is verwaarloosbaar ten opzichte van e~ = 1,6.10-15 y
2/Hz

R staat parallel aan de uitgangsimpedantie van de F.E.T. welkes
gelijk is aan ~ = 200J1, zodat de ruisbijdrage van Rs verwaarloosd

mag worden. Hetzelfde geldt voor de weerstand van 10 kJl.

De weerstand van 33JL levert evenmin een ruisbijdrage van betekenis.

De totale ruis, teruggerekend naar de ingang, kan beschreven worden

door een stroombron i en een spanningsbron e , waarvoor geldt:
n n

i~ = i~ = 3,2.10-27 A
2/Hz

en
2e

n =

De ruis veroorzaakt door Rb en Ri mag niet verwaarloosd worden.
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!
i
L-I

= -:2en 1..1. =
4 kT

R.
1.

zijn de ruisbijdragen van respectievelijk

waarin S. het
1.n

s.
:tn

N.
:tIl

C'u
uit

N .....
Ul. v

Rb en R., beiden per Hz bandbreedte.
1-

We kunnen nu het ruisgetal (noise figure N.F.)als functie van de

bronweerstand Rb berekenen.

N.F. is gedefin~~erd als N.F. = 10 log

beschikbare signaalvermogen aan de ingang, SUit het beschikbare

signaalvermogen aan de uitgang, N. het beschikbare ruisvermogen
1.n

veroorzaakt door R
b

aan de ingang, en N
uit

het beschikbare ruis-

vermogen aan de uitgang, wanneer de ingang met Rb wordt afgesloten.
S. 1 N' t 11.n U1.

N.F. = 10 log SUit Nuit • N
in

= 10 log -cr- N
in

t waarin G de

vermogensversterking.

N. = kT,1.n R =p
zodat

~R
kT 1.n b
-R
R + 4. P1.

We vinden: N.F. = 10 log

Bij kamertemperatuur bedraagt 4 kT = 1,6.10-20 Wsec, zodat invullen

levert:

~
-7 _'1 5 Rb l

N.F. = 10 log 1 + Rb ·10 + 2 Rb ·10 + 1,25. 10 • ~J =
7 2J R" r.. -7 -9 (Rb + 10 ) P

= 10 log C+ 3. R
b • 10 + 1,25.10. R

b
In figuur 1 is de berekende N.F. als functie van Rb weergegeven.



Iii

IL[

I)

''l.

I r

10

r
b

2.

o I
IO'i

I
~.iO«i

I
$"./0"

'!)

I.



- 10 -

111.2. De stappenverzwakker

een maximale extra verzwakking ontstaat

tengevolge van de ingangsimpedantie van de

selectieve versterker van 0,7 %. De

relatieve fout in de verzwakker wordt dus

0,2 + 1 + 0,7 = 1,9 %.

weerstanden kan worden verwezenlijk~. na

enig zoekwerk vinden we ('1) = 4,7..n..,

(2)= 2 xf+,7Sl I (7) = 32 t 9.D.. ~ 33..fl enz.

1----11 '2.

!--__""" 3

De fout tengevolge van hat toepassen

1----1# l.f van een weerstand van 33..Q. in plaats van

32,9Sl. bedraagt 0,2 %.
De tolerantie der weerstand bedraagt 1 %.
De verzwakker wordt afgesloten met de in

gangsimpedantie van de selectieve ver

sterker. Deze.· bedraagt 4,l~ M1l. (zie 111.3)

Berekend is dat in stand 2 van de verzwakker

1
De stappenverzwakker moet in 10 standen volgens de reeks 1, 3'
1 1 1 1

10' 30' •••• ·10.000' 30.000 verzwakken. We vinden dan aan de

uitgang van de lock-in amplifier een gelijkspanning van 10 V

voor respectieveli jk 1;UV, Y" V, 10;U V, 30/- V •••.• 10 mV I 30 mV

ingangsspanning.

In onderstaande figuur zijn de verhoudingsgetallen van de weer

standen gegeven waarbij de gewenste verzwakking wordt bereikt.

We moe ten nu geschikte combinaties van

de weerstanden uit de E 12 reeks zoeken

zodat de verzwakker met een minmum aantal
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111.3. De selectieve versterker

Voor de afleiding van de in dit hoofdstuk gebruikte formules wordt

verwezen naar het boek "1nstrumentele Elektronica" door Prof.dr.

G. Klein en Prof.dr. J.J. Zaalberg van Zelst l bIz. 267 tot en met

274.

De overdrachtsfunctie van een versterker met dubbel T filter als

terugkoppelelement luidt:

1 +
A ::

of vaor f!.l « 4:

A
A

0
::

A
1 +I·...,.~ f?JJ h.

tJ Wo 1
waarin (3 :: en W =

W o W 0 He

Het dubbel T filter gedraagt

zich in de buurt van zijn centrale

frequentie dus als een kring met

kwaliteitsfactor Ao • De versterkin

A kan verwezenliSkt worden door
o

het filter te shunten met eenAweerstand AR in serie met een

condensator ciA ' waarinA :: : • Een eis is nu echter dat de open

versterking van de operationele versterker veel groter dan A is.
o

De gehele selectieve versterker bestaat uit een serieschakeling van

twee dubbel T filters als boven besproken. De centrale frequenties

van de twee filters zijn iets ten cpzichte van elkaar verschoven.

De bedoeling van deze twee ten opzichte van elkaar verstemde kringen

is een overdrachtsfunctie te krijgen, die in de buurt van de centrale

frequentie constant is. We bereiken dit door de totale versterking

te geven.A

de vorm
A

o
= V1 + (Qf3)Z+

Hiervoor hebben we twee kringen met kwaliteitsfactcr Q~ en
W o

centrale frequenties W 1 = ~ en W
2

:: 0<!J 0 nodig, waar 0<. beschreven

wordt dcoro( _.1 = 1
0( Q '{2
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We kiezen Q zo, dat over een bandbreedte van 0,5 Hz de verandering

in I A I niet meer dan 2 % bedraagt.

Dus
1

= 0,98 (?,~
2 ~w .0,5

V1 (Q P)tj:
en = 32,5

+ I W o

We vinden Q = 30, zodat cl. = 1,0118.

In figuur 2 is de gemeten overdrachtsfunctie van het bandfilter

weergegeven. Deze is niet zo moei als de berekeningen zouden doen

vermoeden. Dit moet worden toegschreven aan de tolerantie van 1 %
van de gebruikte elementen, de open versterking van de operationele

versterkers die eindig is, en de ingangsimpedantie van de

operationele versterkers. Niettemin varieert de versterking voar

32,1 < f <32,9 Hz niet meer dan 2 %. Bij 20°C temperatuurverhoging

blijft de versterking de selectieve versterker in het aangegeven

frequentiegebied binnen 2 % constant.

De open versterking van de operationele versterkers bedraagt minimaal

15.000. De gesloten versterking bedraagt 4 Qv;2 = 170. De ingangs

impedantie van de ingangen van de operationele versterkers bedraagt

A de open versterking, A de gesloten
open gesloten

ingangsimpedantie bij open versterking

A
open R .

A i' waarln
.gesloten

varsterKlng en R. de
1

(minimaal 50 k Sl) •

W . d d . . d t . .. 1 1 5 •000 50 000e Vln en us een lngangslrnpe an 18 van mlnlmaa '170.. =
De hierboven besproken selectieve versterker heeft de volgende

4,h HS

voordelen:

1. Een onderdrukking van 50 Hz signalen van circa 600.

2. Een onderdrukking van oneven harmonischen van de te meten signalen

(32,5 Hz) van meer dan 103 • Dit is belangrijk, omdat de synchrone

detector gevoelig is voor oneven harmonischen.

3. Wanneer de oscillator frequentie van 32,1 tot 32,9 Hz varieert

verandert de versterking niet meer dan 2 %.

Tot slot moet nog vermeld worden, dat de spanning op de positieve

ingangen van de operationele versterkers niet meer dan + of - 5 V

mag bedragen. Daarom is met zenerdiodes een beveiliging aangebracht.
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111.4. De oscillator

I
..l-

1-t"I~V

D'R
I "e
~ r~

),_"v I '..' f; 71:~ IV\.1-------------' I I -1- I
~ ,
1. _L I

De oscillator bestaat uit een driehoeksgenerator en een driehoek

sinus omzetter.

Het voordeel van een driehoeksgenerator boven een sinusgenerator

is dat een grotere amplitudo en frequentiestabiliteit kan worden

bereikt.

De driehoeksgenerator bestaat uit een integrator, gevormd door

operationele versterker 2, de condensator C en een van de weer

standen R. Afhankelijk van uitgangsspanning van de operationele

versterker1,wordt of de positieve of de negatieve voedingsspanning

geintegreerd. De uitgangsspanning van de operationele versterker

2 wordt teruggekoppeld naar de positieve ingang van de operationele

versterker 1. Bij het groter worden van de uitgangsspanning van

operationele versterker 2 wordt een steeds grotere stroom door R
3

uit de diodebrug opgenomen, totdat de spanning op de positieve

ingang van operationele versterker 1 van teken verandert, zodat

de integrator nu een geinventeerde spanning gaat integreren.

De omzetting van driehoek naar sinus geschiedt met een F.E.T.

De berekeningen en metingen zijn beschreven in een artikel van

R.D. Middlebrook en 1- Ricker in Electronics van 8 maart 1965,

bladzijde 96 tot en met 101. Uit deze metingen en berekeningen

voIgt dat wanneer ~~ = 1,33, waarin Vm de amplitude van de drie

hoeksspanning, en V
p

de pinch-off spanning, de vervorming in de

uitgangsspanning 0,35 % is. Bij een temperatuursvariatie van
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+ of - 17°C blijft de vervorming kleiner dan 1 %.
We zullen nu de amplitudo- en frequentiestabiliteit in de drie

hoeksspanning berekenen.

De driehoeksspanning bereikt zijn maximale waarde V wanneerm

waarin Vb de negatieve voedingsspanning en ad= -
Vb + e d

R
2

spanningsval over diode 1.

Een soortgelijke formule kan worden opgesteld voor de minimale

driehoeksspanning - V , hiervoor geldt:
m

=
V - eb d

R1

waarin Vb de positieve voedingsspanning en e
d

de spanningsv~l over

diode 2.

De amplitudo stabiliteit van de driehoeksspanning is gelijk aan

(waarin V, negatief)
>;)

De gebruikte weerstanden (metaaloxide) hebben een stabiliteit van
-4/0± 10 C. De voedingsspanningen worden geleverd door de inbouw-

eenheid VE 21 van Delta

± 3.10-
4
/

o C ± 3.10-
4
/ o C

De spanningsval over de
-4/0= 1,3.10 C.

We vinden:

Electronica, en hebben een stabiliteit van

biJ' 10 % netspannino~svariatie.
- lie

diode neemt af met 2 mV/oC. zodat V d =
b

R= -C dV
dt

b..V
V m = (1,3 ± 5) 10-

4
/ oC ± 3.10-

4
•

m
De frequentie van de driehoeksspanning is rechtevenredig met de

helling ~~ van de driehoeksspanning en omgekeerd evenredig met Vm"

De helling in het driehoekssignaal kunnen we beschrijven door
Vb + ed

waarin V
b de negatieve voedingsspanning.

De stabiliteit van ~~ kunnen we beschrijven door
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~ dV A(Vb + e
d

) t:"vb Ae ddt AR 4..Q AR AC= + ~- +-v + --d T
{ R C V + e d

R C Vb
dt b b

W . . f,R 10-4/ oC,
AVb

3.10-
4/ oC -4 ~ed

J.erJ.n J.S R weer = ± 3.10 en V =V
b b

•

tJ dV
dt

bedraagt dV-

dt

-4/0 ()= + 1,3.10 C. De condensator C polyester heeft een stabiliteit

AC -4 °van c: = - 5.10 / C.

De frequentiestabiliteit

Invullen levert:

Af
f =

AR
R + -

fJ(V
b

+ e
d

)
We zien dat de term V wegvalt. wanneer de diode's ongeveer

b + e d

hetzelfde verloop hebben.

Uit de gemeten overdrachtsfunctie van de selectieve versterker is

gebleken dat de oscillatiefrequentie van 32,1 tot 32,9 Hz mag

varieren, als we de versterking van de selectieve versterker binnen

2 %constant willen houden.

dat in het ongunstigste geval een temperatuurvariatieHieruit volgt

.9.J.i.van +
32,5

1 = ± 15°C mag worden toegelaten.
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111.5. De uitgangsversterker

De voedingsspanning voor de brug van Wheatstone moet galvanisch

gescheiden zijn van de ingang van de lock-in amplifier. Daarom

wordt een transformator toegepast. Met de potentiometer P2 kan

V geregeld worden van 0,1 tot 50 mV. De weerstand van 470~
brug

beveiligt de operationele versterker tegen overbelasting. De uit~

gang is kortsluitvast. De uitgangsimpedantie bedraagt 0,1JL.



- 18 -

•
l

111.6. De regelbare fasedraaier

l'

~
l--rCI~f~

V[:lnstellen. Het specifieke voordeel

is weergegevert. We kunnen met P1 en

S~ volgens het gestippelde vierkant
./

iedere willekeurige fasedraaifng in-

de gebruikte schakeling is, dat we

~_Qb de uitgangsspanning van de synchrone

detector niet op een minimum of

maximum hoeven in te stellen"maar

deze naar nul kunnen regelen. Daarna

kunnen we met S3 over 90
0

fase draaien,

maximale spanning meten.

3

Via twee R.C. netwerken wordt bij 32,5 Hz een fasedraaiIng van

+ 450
en - 450

bereikt.

De punten 1, 2, 3 en 4 liggen dan over het complexe vlak verspreid

zoals in onderstaande schetst

zodat we automatisch een

De uitgang van de fasedraaier moet hoogohmig worden afgesloten. Dit

gebeurt in de sinus-blok omzetter met 10 MSL.
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111.7. De sinus-blok omzetter

~i,.,.• - . V
~ r

ri+
n:
: !~!. k

Y
..L.

De synchrone detector moet gesynchroniseerd worden met een blok-

spanning, die in fase is met het meetsignaal.

Aangezien een hoge ingangsimpedantie is vereist (zie III.6.) wordt

een F.E.T. toegepast. Deze versterkt circa 3 maal l zodat bij

v. = 0,5 V (minimale ingangsspanning) een spanning van 1,5 V op de
1-

ingang van de operationele versterker komt te staan. Deze heeft

een versterking van minima~1 15.000, zodat de ingang een blok

spanning met steile flanken geeft.

Om een symmetrisch blok aan de uitgang te krijgen mag de offset van

de Ope amp. niet te groot zijn. De totals offset bestaat uit een

offset spanning van maximaal 10 mV en aen offset stroom van maximaal

750 nAG Over een weerstand van 33 k levert 750 nA een spanning van

25 mY, zodat de totale offset maximaal 35 mV kan bedragen.

We zullen berekenen wat het gevolg van een offset van 35 mV is voor

de symmetrie in de blokspanning. De piekspanning van de sinus

vormige spanning op de ingang van de Ope amp. bedraagt minimaal

1 ,5xV2 = 2,'~ V.

We krijgenhu een situatie als onder geschetst.

I

I
I

l
!4- IgO+2tO __~
!
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-3
sin ~ = 25. 10 - 1 67 10-2 zodat ~ ~ 1 0

•J 2,1 - , .., I

De synchrone detector zal tengevolge van de asymmetrie in de blok

een uitgangsspanning geven als onder geschetst.

\1
i-----, ----+-;.---------\\1"----

,

De gemiddelde spanning hiervan zal tengevolge van de asymmetrie

een relatieve afwijking van

40
"IT"

2 f sin xdx
o

krijgen, waarin ° het gearceerde oppervlakje uit de schets is.

f f

° = rsin xdx = - cos x ! = 1 - cos f = 0,0002
0 0
11

2 r sin xdx = 4
0

De relatieve afwijking tengevolge van de asymmetrie bedraagt dus

0,0002 = 0,02 %.
Hieruit volgt dat de asymmetrie een te verwaarlozen invloed heeft '

op de nauwkeurigheid.
J

De drift va~ de operationele versterker is ze~r veel kleiner dan
~ 'j'

de offset, ~n kan dUB buiten beschouwing word~fi gelaten.
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111.8. De synchrone detector

In
I !~"t

I

In deze schakeling werkt de F.E.T. als schakelaar.

Voor V = 0 b(draagt R
d

minder dan 20051.
gs s

Voor Vds = - 5 V loopt er ~og slechts een lekstroom van maximaal

10 nA van drain naar source. We zullen in de volgende berekening

de schakel F.E.T. als ideale schakelaar beschouwen.

Wanneer de open versterking van de operationele versterker zeer

veel grater is dan de in de schakeling gebruikte versterking

geldt: e 1 = e 2 + ed' waarin e
d

de offsetspanning van de

operationele versterker.

R4
e

1
• Noem ::::c<., zodat e = 0( e

R
3

+ R4 2 1

Stel de schakel F.E.T. spert, dan kunnen we e berekenen.
u

e. - e
1 e 1 - e R

5i
). u of (e

i
e

1
)= R

1
R

2
= R

5
e = e

1 - R
1

R
2

-+ u +

Indien de schakel F.E.T. geleidt, dan geldt

R R e u = e 1 , dus e u = e)..
2 + 5

We zullen de weerstanden nu zo berekenen, dat afhankelijk van de

schakel F.E.T. de synchrone detector - 1 of + 1 maal versterkt.
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We vinden:

Om de berekening te vereenvoudigen, zullen we R
1

, R
2

en R
5

op

R
5

relateren, zodat

RX
R

1
RX

R
2 RX

1 •= R
5

, = R
5

en =1 2 5

Invullen levert:

1
(1 _ 0<.)

- 0<.. 1 ( 1 )=x xR
1 + R

2

x 1 - 30(
zodat R.., =

I 1 _ 0( 2

>0, en aangezien 0 <.. 0< <.. 1,

= 1

x
01... R2 + 1

RX
2

( ) R
x _ cl..

Ui t 2 volgt 2 - 1 _ ~ ,

R~ is alleen realiseerbaar voor R~

volgt ui t (3) datOt... 0< <~ .
Voor ~ = ~ vinden we uit (1) en (2): R~ = i en R~ = O.

R~ is niet realiseerbaar, omdat de schakel F.E.T. het ingangs

signaal zou kortsluiten.
1

Daarom moet ~ kleiner dan 3 worden gekozen. In ons geval is
10

~ = 37 gekozen (R
3

= 2K7 en R4 = 1 K).

Uit (1) en (2) vinden we R~ = 0,204 en R~ = 0,370.

We kiezen R5 = 470 K~,zodat R1 = 96 Knen R2 = ~74 K~.Om zoveel

mogelijk van weerstanden uit de E 12 reeks gebruik te maken

wordt voor R
2

niet 174 KJl, maar 180 K~gekozen. De versterking

van de synchrone detector wordt dan + of - 0,977, en R1 = 95 Kn=

= 56 Kn+ 39 K..P-.

De nauwkeurigheid van de synchrone detector wordt bepaald door

de stabiliteit van de weerstanden, de drift in de operationele

versterker en het niet ideaal zijn van de schakel F'.E.T.

Ret gevolg van een driftspanning e
d

hebben we reeds berekend.

We vonden afhankelijk van de schakel F.E.T. (e. = 0) een
~

uitgangsspanning van
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= 3,22 ed. De operationele

bestaat uit een driftarme

eene u = 2,74 e d en eu = 3,70 ed- Gemiddeld

't . 2,74 + 3,70
U1 gangsspann1ng van - 2 e d
versterker in de synchrone detector

Invullen van de weerstandwaarden levert respectievelijk

geeft de drift dus

sourcevolger en een 709. De drift van de sourcevolger bedraagt

maxirnaal 5jAV/oC, die van de 709 10~V/oC. De totale drift van

de operationele versterker is dus rnaximaal 15jkV/oC.

De uitgang van de synchrone detector zal een gemiddelde drift

spanning geven van maximaal 3,22.15jUV/oC = 48~V/oC. Bij volle

uitsturing bedraagt de gemiddelde uitgangsspanning van de

synchrone detector circa 3 V, zodat de drift een fout van

48.10-
6
/0c = 1,6.10-5/ oC ge'bft.

3
We zullen nu de fout tengevolge van het niet ideaal zijn van de

schakel F.E.T. berekenen. Wanneer de schakel F.E.T. geleidt

bedraagt Rds maximaal 200

~.
t

We kunnen de spanning V1 over

de F.E.T. berekenen.

[:~ e.J
V1~

,1
200+ R'

2

V1 ~- e1 0/.. e. 200 U1 ~]Dus i 1=~ = R
2

+ e.
~

+
':2

1

i:
rj.. e.

Stel i i,; ai, waarin i 1= + = R
2° °

e = tJ'- e. - i R
5u 1

Stel e = e + 6.eu' waarin e = 0( e. - i R
5u uo uo 1 °

We vinden 6.e = - /)" i R
5 = - e. 200 R r~ + o<J

U 1 R2 5 LR1 R2

{),. e u = - Ll i R5 =
e

u
e

i

200.R5 r

l
__1 _ 0< l -2

- + R
2
J= - 0,63.10R

2
R

1
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De positieve versterking neemt dus met maximaal 0,63 %af ten

gevolge van de schakel F.E.T.

Wanneer de schakel F.E.T. spert, loopt er van drain naar source

een stroompje Van maximaal 10 nA. Ret gevolg is een stroomver

mindering door R
5

van bij benadering 10 nA. Dit levert een extra

spanning over R
5

van 10-
8

R
5

, zodat 6 e
u
=- 10-

8
R

5
= - 4,7 mV.

A e u 6-2
Bij volle ui tsturing bedraagt e = 3 V, zodat _.- = 0,1 .10

u e
u

of anders gezegd de negatieve versterking neemt af met

maximaal 0,16 %bij volle uitsturing.

Opmerking

De synchrone detector had ook zo ontworpen kunnen worden, dat

het hierna te bespreken laagdoorlatend filter achterwege zou

kunnen blijven. We hadden de weerstanden dan zo moeten berekenen,

dat afhankelijk van de schakel F.E.T. een spanning + e
i

of - e
i

over R
5

zou komen t~ staan. We kunnen dan een laagdoorlatend

filter verwezenlijken door eenvoudig een condensator parallel

aan R
5

aan te brengen.

Er zijn echter twee nadelen, in de eerste plaats moet met een

constante impedantie over R
5

worden gemeten (anders varieert de

versterking), en in de tweede plaats zweeft het signaal over R
5

met e. ten opzichte van aarde.
~



- 25 -

111.9. Het laagdoorlatend filter

c.

de gelijkspanningsversterker

De overdrachtsfunctie van het laagdoorlatend filter luidt;

R
2

• 1/ j W C

R
2

+ 1/ j W C =
1

waarin R
2

C ~ 1 sec.

De gelijkspanningsversterking kan met R1 zo worden afgeregeld,

dat 1rV aan de ingang van de lock-in amplifier cen gelijkspanning

van 10 V aan de uitgang geeft.

De weerstand van 180Jl beveiligt de operationele versterker

tegen overbelasting, zodat de uitgang kortsluitva~t is.

De drift van de operationele versterker (709) bedraagt maximaal

10~V/oC en 1 nA/oC. Uitgaande van een versterking van 3 vinden

we aan de uitgang een spanning tengevolge van drift van

( 3 -8 ° /03.10~V + 220.10 .1.10 )/ C = 250~V C.

Ten opzichte van de maximale uitgangsspanning van 10 V geeft de

drift dus een fout van 2,5.10-5/ oC.
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111.10. De oversturingsindicatie

De ingangen van deze schakeling zijn verbonden met de uitgangen

van voorversterk~r en selectieve versterker. Het indicatielampje

L
2

gaat branden wanneer de spanning op een van de ingangen + 9 V

overschrijdt. Aangezien op de aangesloten punten aIleen wissel

spanning voorkomt, is het niet noodzakelijk de oversturings

indicatie ook bij - 9 V te laten werken.

De amplitude van de uitgangsspanning van voorversterker en selectieve

versterker kan minimaal circa 13 V bedragen, zodat met + 9 V een

ruime veiligheidsmarche in acht wordt genomen.

De condensator C zorgt er voor, dat wanneer gedurende een fractie

van de periode + 9 V wordt overschreden, het relais toch gedurende

de hele periode contact maakt.

De indicatielamp wordt niet uit de gelijkspanning gevoed, omdat

dan een duutdere voeding vereist zou zijn.
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111.11. De voeding

Het grootste deel van de lock-in amplifier wordt gevoed uit de

inbouweenheid VE 21 van Delta Electronica. De VE 21 levert uit

gangsspanningen, die instelbaar zijn van + 14 V tot + 16 V en

- 14 V tot - 16 V. Beide spanningen mogen belast worden tot 100 mAo

De uitgangsimpedantie bedraagt 0,155L, de temperatuurscoefficient

bedraagt 3.10-
4
/ oC. Bij 10 %voedingsspanningvariatie verandert

de uitgangsspanning van VE 21 minder dan 3.10-4.

De voeding wordt door 'de oscillator periodiek met de oscillator

frequentie belast, zodat de hoofdvoeding een kleine wissel

spanningscomponent met oscillatorfrequentie bevat. Om te voor

komen dat door deze wisselspanningscomponent de selectieve ver

sterker een uitgangsspanning onafhankelijk van de ingang geeft,

moet de voeding voor de selectieve versterker extra afgevlakt

worden. Om dezelfde reden moet de voorversterker geheel af

zonderlijk worden gevoed. Voor deze voeding (ca. 5 mA) kan vol

staan worden met een eenvoudige stabilisatie door zenerdiodes.
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Hoofdstuk IV. Gebruiksaanwijzing

In onderstaande schets is het frontpaneel van de lock-in

amplifier weergegeven~

n
!-J
L., .

I~

00
Vi V....

l

M :

V. :
).

V :
u

Netschakelaar

Ingangsverzwakker, instelbaar van 1;UV tot 30 mV

FasedraaiIng van het referentiesignaal in stappen van ~Oo

Continue fasedraaiIng van het referentiesignaal over 90 0

Continue regeling van V
brug

Gelijkspanningsmeter met nulstand in het midden.

Ingangsspanningen tot 20 mV kunnen gemeten worden. De

ingang is beveiligd tot piekspanningen van + of - 5 V.

Uitgangsspanning, die gekoppeld is met M. Bij volle uit~

slag van de meter bedraagt V
u

=. 10 V.

V
brug

V is kortsluitvast.
u

Uitgangsspanning van de oscillator (32,5 Hz). Met P2

instelbaar van 0 tot 50 mV. V is ko~tsluitvast, en
" brug

hfeft een inwendige weerstand van 0~1 •

zet dan 8
2

op eenminder

stand, waarbij L
2

nog niet brandt, regel
o

naar nul.,Draai nu 8
3

over 90 • De meter

spanning aan. Wordt de meter overstuurd,

De werkwij~k voor het meten van een ingangsspanning V. is als voIgt:
).

Breng het fe meten signaal op de ingang, d~aai 8
2

op de gevoeligste

met 8
3

en P
1

de meter

geeft uu de uitgangs-

gevoelige stand.

Afregelvoorschriften:

De vervorming in desinusvormige uitgangsspanning van de oscillator

kan door R
1

minimaal gemaakt worden (ca. 0,3 %)~ De frequentie van
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de oscillator verandert bij verdraaien van R
1

• Deze frequentie

kan door R2 op zijn juiste waarde (32,5 Hz) worden afgeregeld.

De uitgangsspanning V
u

van de lock-in amplifier moet nul zijn

voor Vi = O. Draai hiertoe de schakelaar 8
2

naar zijn uiterst

rechtse stand, en regel V met R
3

naar nul.
u

Met R4 kan de versterking van de lock-in amplifier worden in-

gesteld. Breng 10 mV op de ingang, meet deze spanning op de voor

geschreven wijze, en regel met R4 de meter naar volle uitslag.
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Apuendix II

Hieronder is een schets getekend van het bovenaanzicht van de

lock-in amplifier.

i

I
, I
I

I) ~

~v/v!..C\..o.A.. :

l(~)

'l. (~)• I

~.nv:::
\

. I
~vC
i

I

I I
U

VE 2.1

ITr l
! I

Z = zekeJing 100 rnA (traag)
~ ~i

Tr = tranfbrmator voor de voeding van de voo~versterker.

De contacten van print 1 en 2 zijn in hat schema aangegeven als

1.1 tim 1.12 en 2.2 tim 2.12.

Een aantal contactpunten worden niet gebruikt.

Het metalen kastje waarin zich de voorversterke~ en selectieve

versterker bevinden kan uit het apparaat genomen worden door de

contacte~ los te solderen, drie schroeven aan de kant van print

1 en 2 verwijderen, en het kastje naar achteren te schuiven.
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Op print 1 bevinden zich: de sinus-blok omzetter, de synchrone

detector, het laagdoorlatend filter, de gelijkspanningsversterker

en de oversturings indicatie (behalve relais en lampje).

Op print 2 bevinden zich: de oscillator, de uitgangsversterker

(behalve de transformator) en de fasedraaier.

Op print 3 bevinden zich: de voeding voor de voorversterker ~be

halve de transformator) en de extra afvlakking voor de selectieve

versterker.

De voeding voor de selectieve versterker moet aan de voorzijde

van het metalen kastje worden aangebracht, de voeding voor de

voorversterker aan de achterzijde.

De aansluiting van de transistoren en operationele versterkers

is hieronder gegeven.

()ko...~

T\ S 8 B [)~~ ~(}~t\.~~l.

• Oo.te

2. rv LI '3 60 Oi ~0-~c.l.1.

~t!:.eA

'2.N 9 )o O~ ~~c..~JlJ .

c.~c,bn.



- 33 -


	Voorblad
	Inhoud
	1 Samenvatting
	2 Inleiding
	3 De lock-in amplifier
	4 Gebruiksaanwijzing
	Appendix 1 
	Appendix 2

