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Samenvatting

Jodium gestabiliseerde lasers hebben een golflengte die absoluut zeer nauwkeurig be
kend is. Ook is het golflengteversehil met het (rode) lieht dat in laserinterferometers
wordt gebruikt gering, zodat dit reehtstreeks meetbaar is. De jodium gestabiliseerde la
ser kan dus worden gebruikt voor de kalibratie van de lasers die in laserinterferometers
worden toegepast. In 1986 werd de golflengte van dit lasertype geaeeepteerd als inter
nationale lengtestandaard.
Om de stabilisatie te realiseren wordt in de lasereavity een absorbtieeel geplaatst met
daarin jodiumdamp. Bij zeer specifieke laserfrequenties treedt een verzadiging op in de
absorptie van het laserlicht in deze eel. Deze verzadiging is met behulp van een fotodi
ode meetbaar, zodat het mogelijk is om met behulp van een elektroniseh stabilisatiesys
teem de laserfrequentie zo bij te regelen dat deze gelijk blijft aan de frequentie waarbij
dit verzadigingseffeet optreedt.
Het elektroniseh stabilisatiesysteem dat de laserfrequentie regelt bleek bij aanvang van
dit onderzoek niet aan de gestelde eisen te voldoen: de laserfrequentie bevatte te veel
toevallige en systematisehe afwijkingen. In dit onderzoek is nagegaan aan welke eisen
dit stabilisatiesysteem dient te voldoen en in hoeverre dit in de praktijk ook het geval
is.
Uit dit onderzoek blijkt, dat het verbeteren van het huidige stabilisatiesysteem dusda
nige wijzigingen in het ontwerp vereist, dat het voordeliger is om een geheel nieuw
stabilisatiesysteem te bouwen. Ais eerste aanzet hiertoe is een testsehakeling gebouwd.
Ook is een eommercieel systeem aangekoeht dat de stabilisatie met behulp van digitale
elektronica realiseert.
Om de versehillende elektronisehe stabilisatiesystemen te kunnen vergelijken was het
ook noodzakelijk het meetsysteem waarmee laserfrequenties kunnen worden vergele
ken te verbeteren.
Uit vergelijkende metingen bleek, dat het mogelijk was om met enkele wijzigingen in
het oude stabilisatiesysteem een redelijk nauwkeurige laserstabilisatie te realiseren.
Zowel de systematisehe afwijkingen als de toevallige afwijkingen van de testsehakeling
en het eommercieel aangesehafte systeem waren lager dan die van het oude stabilisa
tiesysteem.
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Lijst van gebruikte symbolen

n
L
t

f
w

A
h
fi
fo
l:i.fm
Wm

fm
c
C
R
Vjd

Vrej

Vdet

Vdet,eff

Z

J
s
a,b..n
J(

I
Hsys

H reg

H tot

An

brekingsindex.
lengte [m].
tijd [s].
frequentie [Hz].
hoekfrequentie [radls].
golflengte [m].
constante van Planck [6.6256 . 10-34 Is].
de laserfrequentie [Hz].
de centrumfrequentie van een absorbtiedip [Hz].
modulatiebreedte [Hz].
modulatiefrequentie [radls].
modulatiefrequentie [Hz].
lichtsnelheid [299792458 m1s].
capaciteit [Farad].
weerstand [Ohm].
fotodiodesignaal.
referentiesignaal.
uitgangsspanning van de demodulator.
laagfrequent deel van Vdet.

stroomsterkte [Ampere].
p.
jwt.
benaming 12 absorbtielijnen.
versterkingsfactor.
halfwaardebreedte van de 12-absorbtielijnen [Hz].
overdrachtsfunctie van het systeem.
overdrachtsfunctie van het regelsysteem.
totale overdrachtsfunctie met terugkoppeling.
amplitude van de n e harmonische.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

In de meettechniek worden lasers als lichtbron voor interferometrie veelvuldig toege
past. Om de golflengte van deze lasers te bepalen worden jodium gestabiliseerde lasers
als referentie gebruikt. De golflengte van deze laser wordt gestabiliseerd door met be
hulp van een elektronisch stabilisatiesysteem de golflengte van de laser zo aan te passen,
dat deze gelijk wordt aan een frequentie waarbij er een verzadiging in de absorptie van
jodiumgas optreedt. Een beschrijving van de jodium gestabiliseerde laser wordt gege
yen in hoofdstuk 2.

In het laboratorium voor lengtemeettechniek is de jodium gestabiliseerde laser reeds
tientallen jaren in gebruik. De golflengte van de laser blijkt echter, na vele wijzigingen
in de elektronica die de laserfrequentie bestuurt, systematische afwijkingen te bezitten.
Ook de toevallige afwijkingen in de laserfrequentie zijn dusdanig groot, dat het systeem
niet meer aan de internationale eisen voldoet. Om aan deze eisen te voldoen dient de
relatieve onnauwkeurigheid van de golflengte van de laser lager te zijn dan 10-11 .

Het doel van dit onderzoek is na te gaan aan welke eisen het elektronische stabilisatie
systeem moet voldoen, en in hoeverre dit ook in de praktijk het geval is.
Verder dient te worden nagegaan of het tijdens dit onderzoek mogelijk is de situatie te
verbeteren.
In hoofdstuk 3 wordt de werking van het stabilisatiesysteem uiteengezet en worden te
yens de ontwerpeisen afgeleid.

Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 nagegaan in hoeverre het stabilisatiesysteem aan de
ontwerpeisen voldoet.
Tevens worden in dit hoofdstuk twee nieuwe stabilisatiesystemen geanalyseerd: ten eer
ste een tijdens deze opdracht gebouwde schakeling die uitgaat van de eisen uit hoofd
stuk drie en deze eisen met een minimum aan componenten dient te vervullen en ten
tweede een onlangs aangekocht commercieel systeem.

In hoofdstuk 5 worden de meetresultaten besproken die zijn verworven uit metingen
tussen de diverse systemen.

Tot slot volgen in hoofdstuk 6 enkele conclusies en aanbevelingen.
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Hoofdstuk 2

De I2-gestabiliseerde He-Ne laser

Om verplaatsingen te meten zijn er verschillende nauwkeurigheidsklassen. Zo kan men
in de werkplaats vaak volstaan met een schuifmaat. Nauwkeurigere metingen zijn bij
voorbeeld met een schroefmaat mogelijk. Om deze meetinstrumenten te controleren is
een kalibratie noodzakelijk: er wordt een eindmaat gemeten, waarvan de lengte binnen
bepaalde grenzen bekend is. Deze grenzen dienen uiteraard veel kleiner te zijn dan de
onnauwkeurigheid van het meetinstrument. Deze eindmaten worden vervolgens gekali
breerd aan een moedereindmaat uit een hogere nauwkeurigheidklasse. De lengte van de
moedereindmaten dient te worden bepaald met een nog nauwkeuriger meetinstrument.
Deze meetmethode omvat een lengtemeting met behulp van lichtgolf interferometrie:
de lengte wordt gemeten met behulp van de golflengte van een lichtbron. Ret is moge
lijk om een weglengteverschil te meten door de intensiteitsveranderingen te meten die
ontstaan wanneer twee lichtbundels, afkomstig van dezelfde lichtbron, samenvallen na
ieder een andere weglengte te hebben afgelegd.
Ret principe van een interferometer staat afgebeeld in figuur 2.1: het licht van de licht
bron wordt gescheiden door middel van een halfdoorlatende spiegel. De twee lichtbun
dels die hier bij ontstaan worden ieder door een spiegel gereflecteerd, waarbij een van
deze spiegels bewegend is opgesteld. Na reflectie door deze spiegels vallen beide licht
bundels op een scherm. Wanneer de verplaatsbare spiegel nu wordt bewogen ontstaan
op het scherm variaties in de lichtintensiteit: telkens wanneer de verplaatsbare spiegel
een maal de halve golflengte van de lichtbron heeft doorlopen zijn beide lichtbundels
eenmaal in tegenfase geweest en een maal in fase. Wanneer de twee lichtbundels in fase
zijn wordt de lichtintensiteit versterkt, bij tegenfase verzwakt.

lichtbron

/
evenwijdige Iichtbundel

vaste spiegel

scherm

halfdoorlatende spiegel

Figuur 2.1: de interferometer.
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Ret is nu mogelijk de verplaatsing van de bewegende spiegel te bepalen door het me
ten van de variaties in de lichtintensiteit. Wanneer de lichtintensiteit een cyclus heeft
doorlopen is de spiegel met een halve golflengte van de lichtbron verplaatst.
De golflengte van de lichtbron is echter ook aan afwijkingen onderhevig. De brekings
index van het medium waar de lichtbron zich in bevindt heeft bijvoorbeeld directe in
vloed op de golflengte. Tevens hangt de golflengte van de lichtbron af van de frequen
tie van het door de lichtbron uitgestraalde licht (). = nCf)' Deze golflengteverandering
heeft een afwijking tot gevolg omdat de gemeten lengte rechtstreeks hieraan is gerela
teerd.
Ret is dus noodzakelijk om ook deze lichtbronnen te kalibreren: de frequentie wordt
vergeleken met die van een lichtbron waarvan de frequentie uiterst nauwkeurig bekend
is. Dit kan in Nederland slechts op twee plaatsen: bij het Nederlands Meetinstituut te
Delft en bij het Laboratorium voor Geometrische Meettechniek van de sectie Precision
Engineering van de Technische Universiteit Eindhoven. De golflengte van deze licht
bron geldt als de nationale standaard. De internationale lengtestandaard wordt verkre
gen uit een periodieke vergelijking van deze nationale standaarden bij het Bureau In
ternational des Poids et Mesures (BIPM) te Parijs.

Lichtbronnen geschikt voor interferometrie.
Lichtbronnen die voor interferometrie worden gebruikt dienen een golflengte te bezit
ten die ten eerste zeer nauwkeurig bekend is en ten tweede niet aan te grote variaties
onderhevig is. Om interferometrie over grotere weglengtes mogelijk te maken dient het
licht tevens zeer smalbandig te zijn: bij een hogere kwaliteitsfactor neemt ook de cohe
rentielengte toe.
Deze coherentielengte wordt bepaald door het produkt van de golflengte en de kwali
teitsfactor: naarmate het golflengtegebied dat het toegepaste licht bestrijkt relatief gro
ter is, is de weglengte waarover interferometrie kan worden toegepast kleiner. Door de
verschillende golflengtes die in het licht aanwezig zijn bevat het licht na een bepaalde
afstand immers geen eenduidige fase meer: het licht is niet meer coherent.
Een conventionele gloeilamp produceert licht dat uit vele golflengtes bestaat en is
daarom ongeschikt voor interferometrie. Een krypton lamp is met een coherentielengte
van 0,8 meter reeds veel beter. De helium-neon laser is als lichtbron voor interferome
trie echter bijzonder geschikt: de coherentielengte van een helium-neon laser is onge
veer 70 meter. De golflengte van deze laser is 633 nm, wat een rode laserbundel bete
kent. Deze golflengte voldoet echter niet aan de eerder gestelde eisen van van stabiliteit:
deze kan variaties vertonen van 7 . 10-4 nm, wat een relatieve golflengte onnauwkeu
righeid inhoudt van ~>. = 7'Jg;4 = 1 . 10-6.Dit komt overeen met een afwijking
van 1 J.Lm per meter bij metingen volgens het interferometrie-principe. Deze onnauw
keurigheid is niet toelaatbaar, daarom zijn er stabilisatiemethoden ontwikkeld die de
golflengte-afwijkingen van een helium-neon laser kunnen verminderen. Van deze sta
bilisatiemethoden is stabilisatie met behulp van verzadigde absorptie in jodiumdamp
veruit de nauwkeurigste methode. Deze methode wordt dus ook bij de realisatie van de
al eerder genoemde lengtestandaard toegepast.
Alvorens deze methode te omschrijven dient eerst dieper te worden ingegaan op de wer
king van de helium-neon laser.
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2.1 De helium-neon laser.

De werking van een laser berust op het principe, dat elektronen die zich rondom een
atoomkem bevinden, in verschillende energietoestanden kunnen voorkomen.
Omdat in de natuur er altijd een voorkeur is voor de toestand met de minste inwendige
energie, zullen de elektronen ook de energietoestanden opzoeken met de minste inwen
dige energie. Met andere woorden: de elektronen bevinden zich in de laagste energie
toestanden en het atoom is in grondtoestand.
Wanneer het atoom energie van buitenaf toegevoerd krijgt, zullen de elektronen op een
hoger energieniveau worden gebracht. Bij terugval naar een lager energieniveau komt
de opgenomen energie vrij door de emissie van fotonen: er komt elektromagnetische
straling vrij. Wanneer een elektron terugvalt naar een lagere energietoestand wordt een
foton geemitteerd dat een energie bevat die gelijk is aan E2 - E1 = hf, met voor h de
constante van Planck.
Deze energie uit zich in een elektromagnetische straling met een frequentie f.
Uit deze energievergelijking blijkt, dat bij de overgang van een elektron tussen twee
energietoestanden een specifieke frequentie hoort. In figuur 2.2 staan de relevante ener
gietoestanden van het helium en neon atoom afgebeeld.

gestimuleerde emissie
--- spontane emissie

Neon
Helium

====:>55
...~..:--....- 4p

r- I ~45
............

...... io"':......:.......... 632.8 nm

energieoverdracht
.... "' .... "".....'.....X

....... "" .............
door botsingen

fi"'"
35

5g:m

~
0
<II
.0 energieoverdrachl aan de..

bui5wand door botsingen

",,~ f grondloesland

:1 JE!'
"c:

"

Figuur 2.2: energieniveaus in een helium-neon laser.

De terugval van een elektron naar een lagere energietoestand kan op twee manieren
plaatsvinden: via spontane en gestimuleerde emissie. Voor de werking van een laser is
de laatste vorm van belang.
Bij gestimuleerde emissie kunnen de elektronen slechts naar een specifieke lager gele
gen energietoestand worden gebracht wanneer een elektron wordt aangestoten door een
foton met dezelfde frequentie die bij de overgang hooet. Wanneer een elektron op deze
wijze naar een lager gelegen energietoestand overgaat, heeft het hierbij geemitteerde
foton exact dezelfde fase, frequentie en richting als het foton dat de energieovergang
tot stand bracht.
am deze gestimuleerde emissie mogelijk te maken dienen een groot aantal atomen zich
in hogere energietoestand te bevinden. Er moet dus energie worden toegevoerd. In een
helium-neon laser bevindt zich een gasbuis die gevuld is met een mengsel van helium en
neon. Door het aanbrengen van twee elektrodes aan deze buis is het door het aanbrengen
van een spanning tussen deze elektrodes mogelijk om de vrije elektronen in het medium
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te versnellen.
De neonatomen die de benodigde gestimuleerde emissie-overgang bezitten kunnen
door het grote massaverschil met de vrije elektronen niet op een hoger energieniveau
worden gebracht. Dit is bij de heliumatomen echter weI mogelijk: deze kunnen door
hun lagere massa een elektron opnemen en op hogere energieniveau's worden gebracht
(de 21 sen 23 s toestanden).
Ret helium kan deze opgenomen energie bij een botsing met een neonatoom overdra
gen; ook het neonatoom komt hierdoor in een hogere energietoestand terecht (de 4s en
5s toestanden). De gestimuleerde energie-overgang (5s-3p) die voor de laserwerking
noodzakelijk is kan nu plaatsvinden.
Aan weerszijden van de laserbuis zijn spiegels geplaatst, die het uit de laserbuis afkom
stige licht reflecteren. De ruimte tussen deze spiegels wordt de (laser-) cavity genoemd.
In figuur 2.3 is een schets van een laser weergegeven.
De gestimuleerde overgang die hoort bij een golflengte van 632.8 nm is nu van be
lang. Ret door de spiegel teruggekaatste licht met deze golflengte exciteert bij een her
nieuwde doorgang door de laserbuis opnieuw dezelfde overgang waarbij het ontstane
licht exact dezelfde fase, frequentie en richting heeft als het licht dat de overgang te
weeg bracht.

laserbuis gevuld
spiegel met helium-neon mengsel spiegel

~====================v

Brewstervenster L.:::=========-!
Figuur 2.3: helium-neon laser.

In de lasercavity ontstaat nu een resonantieverschijnsel dat het door de spiegels gere
flecteerde licht bij elke doorgang versterkt. Bij elke doorgang door de laserbuis wordt
de lichtintensiteit ongeveer 1.5 % vergroot. Omdat de spiegels niet 100 % reflecterend
zijn gekozen, kan een klein deel van het licht de laserbuis uiteindelijk verlaten.
De (Brewster-) vensters van de laserbuis zijn onder de Brewster hoek van (}B = tan n
zijn gekanteld, met voor n de brekingsindex van het venstermateriaal, hierdoor zijn er
geen reflectieverliezen voor de lichtgolven met een elektromagnetische component die
parallelloopt met het vlak van inval. Dit heeft tot gevolg, dat het uit de laser afkomstige
licht lineair gepolariseerd is.

laserspiegeJ Figuur 2.4: lasercavity. Iaserspi.gel

Omdat optische versterking slechts mogelijk is wanneer het op de laserspiegels val
lende licht in fase is met het teruggekaatste licht, dient er tussen de laserspiegels een
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exacte veelvoud aan halve golflengtes te passen.
Aan deze voorwaarde wordt voldaan wanneer geldt voor golflengte en de frequentie:

A = 2L
k

f=~
2nL

k = 1,2,3, ... (2.1)

De laserwerking kan dus optreden wanneer aan de bovenstaande cavity-voorwaarde
wordt voldaan. In figuur 2.5 staan de mogelijke laserfrequenties afgebeeld. De tussen
ruimte tussen deze laserfrequenties is:

c
!:i.f = fk+l - !k = 2L (2.2)

Voor een cavitylengte van 0,3 m komt dit overeen met een variatie in de laserfrequentie
van 500 MHz.

~ ---"t c frequentie
tussenrUlm e: 2L

k k+3

resonantiefrequenties

kc
f= 2nL

Figuur 2.5: frequenties die aan de cavityvoorwaarde voldoen.

Een tweede voorwaarde is, dat de verliezen in de laserbuis bij elke doorgang kleiner
zijn dan de versterking door de atoomovergang.
De verliezen in de cavity zijn niet frequentie-afhankelijk en worden veroorzaakt door
verstrooiing, diffractie en absorptie van straling.
De versterking in de laserbuis is weI frequentieafhankelijk: de gestimuleerde emissie
treedt op in een vrij brede band rondom een maximum.
Het verschil tussen versterking en verliezen bepaalt het 'gainprofiel': de laserintensi
teit is als functie van de laserfrequentie gaussisch zoals weergegeven in figuur 2.6. Het
frequentiegebied dat een helium-neon laser kan bestrijken is ongeveer 1.5 GHz.

atoom
overgang

-----------. ---- verliezen

-7
frequentie

"< ",'

frequentiegebied
waarbinnen
laserwerking
mogelijkis

Figuur 2.6: relatie tussen de verliezen en versterking in de laserbuis.

Een werkgebied van 1.5 GHz houdt in, dat in een 0.3 m lange lasercavity drie laserfre
quenties aan de cavityvoorwaarde voldoen, de laserbundel bevat in dit geval dus drie
frequenties.
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Door in de lasercavity echter een absorptiecel op te nemen die de versterking per rond
gang in de cavity terugbrengt is het mogelijk het werkgebied te verkleinen tot 500 MHz
(deze absorptiecel is noodzakelijk voor de golflengte-stabilisatie).
Omdat de afstand tussen de mogelijke resonantiefrequenties nu groter is dan het werk
gebied van de laser, kan de laserwerking nu voor slechts een frequentie optreden, de
laser werkt in een mode.
Voor toepassing in de interferometrie is het noodzakelijk dat het laserlicht uit een golf
lengte bestaat en tevens een intensiteitsprofiel bezit dat loodrecht op de bundel geheel
in fase en gaussisch is. De een-mode laser blijkt aan deze voorwaarden te voldoen.

2.2 De stabilisatie

Om de golflengte van een laser te kunnen stabiliseren op een bekende waarde dient de
golflengte, en dus ook de frequentie, absoluut bekend te zijn. Het is echter Diet mogelijk
om de frequentie van de laser rechtstreeks te meten (deze frequentie is 4.74 . 1014 Hz).
WeI is het mogelijk de laserintensiteit te meten. Uit figuur 2.6 blijkt, dat er een relatie
is tussen de laserintensiteit en de laserfrequentie.
De laserfrequentie kan worden beYnvloed door het veranderen van de cavity-Iengte (zie
formule 2.1). Deze lengteverandering kan plaatsvinden door het plaatsen van een van de
laserspiegels op een piezoactuator. De lengteverandering van de cavity wordt nu even
redig met de stuurspanning van deze piezoactuator.

Lamb-dip

)
frequentie

Figuur 2.7: de Lamb dip.

De meeste gestabiliseerde lasers maken gebruik van het gainprofiel om de laser te sta
biliseren. Het gainprofiel, dat een gaussisch verloop kent, ontstaat door het doppleref
fect: de snelheid van een neonatoom in de lengterichting van de laserbuis bepaald of
dit atoom meedoet aan de laserwerking. Wanneer de laserfrequentie gelijk is aan de
topfrequentie van het gainprofiel wordt de laserwerking veroorzaakt door neonatomen
die stilstaan in de lengterichting. Op de flanken van het profiel ontstaat de laserwerking
door neonatomen die een bepaalde snelheid bezitten in de lengterichting van de cavity.
Door het dopplereffect verandert hierdoor ook de frequentie van het geemitteerde licht.
Omdat de atomen die de laserwerking op de flanken van het gainprofiel veroorzaken
slechts in een richting de laserwerking versterken, wordt ook de gestimuleerde over
gang van deze atomen slechts in een richting aangesproken. Op de top van het gain
profiel wordt de gestimuleerde emissie overgang echter aangesproken door fotonen die
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uit beide richtingen kunnen komen. Omdat er slecht een beperkte hoeveelheid neonato
men zich in de geschikte energietoestand bevindt, treedt er rondom de top van het gain
profiel een verzadiging van de laserwerking op: de laserintensiteit rondom de top van
het gainprofiel wordt enigzins verzwakt zoals weergegeven in figuur 2.7. Deze plaat
selijke verlaging van de laserintensiteit wordt de Lamb-dip genoemd. De Lamb-dip is
veel smaller dan het gainprofiel, zodat hier met een grote nauwkeurigheid op gestabi
liseerd kan worden.
Lasers die op de Lamb-dip zijn gestabiliseerd bezitten een relatieve golflengte onnauw
keurigheid van ongeveer 10-8 .

Een groot nadeel van de Lamb-dip gestabiliseerde laser is dat de positie van de Lamb
dip afuankelijk is van de gasdruk in de laserbuis. Deze gasdruk kan tijdens de levens
duur varieren. Daarom zullen Lamb-dip gestabiliseerde lasers regelmatig gekalibreerd
moeten worden.

Om de laserstabilisatie onafuankelijk te maken van de laserbuis, is stabilisatie mogelijk
met behulp van een externe referentie.
In de lasercavity wordt een tweede buis opgenomen die gevuld is met een gas. Door wis
selwerking tussen dit gas en het laserlicht zijn nu variaties in de laserintensiteit waar te
nemen. Het blijkt, dat in de absorptie die in de externe gasbuis optreedt verzadigings
effecten zijn waar te nemen op zeer specifieke frequenties. Deze effecten worden ab
sorptiedips genoemd en manifesteren zich door een toename van de laserintensiteit in
een zeer smal frequentiegebied.
Het is mogelijk om de laserintensiteit te meten, te bewerken en de cavitylengte, en daar
mee de frequentie, zo bij te regelen dat deze op het maximum van deze absorptiedips
kan worden vastgezet zonder dat er belnvloeding vanuit de laserbuis plaatsvindt.

jodium in dampvorm

...
Q)
Cl
c:.:;:
Q)
'0
::J jodium in vasta vorm
~

Figuur 2.8: de absorptiecel.

Als gas in de absorptiecel is jodiumdamp om de volgende redenen bijzonder geschikt:
• De absorptiedips van 12712 vallen voor een groot deel samen met het gainprofiel

van een 3He-2oNe laser. De benaming van deze dips alfabetisch: van de a-dip
op de laagste frequentie tot de n-dip. De i-dip wordt bij het aanduiden van de
frequenties van de dips vaak als nulpunt gekozen (zie figuur 2.9).

• De positie van de dips in het absorberende gas is slechts afhankelijk van de damp
druk in de absorptiecel.
Omdat het jodium zich bij kamertemperatuur zowel in vaste als in gasvorm be
vindt, is de (verzadigde) dampdruk in te cel afhankelijk van de temperatuur van
het vaste jodium.
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Door het aanbrengen van een 'koude vinger' die met een peltier-koelsysteem
wordt gekoeld op een vaste temperatuur, is het mogelijk om een dampdruk te re
aliseren die voor aile systemen identiek is. In figuur 2.8 is een absorptiecel weer
gegeven. De positie van de absorptiedips ligt nu voor alle op deze wijze gestabi
liseerde laser expliciet vast (zie bijlage A).

galnproflel van de HaNe laser

d erg

absorblledlps

-400 )

frequentleveranderlng van de laser [MHz]

+200

Figuur 2.9: het intensiteitsprofiel van een lasercavity met een absorptiecel.

aluminium behuizing

I . I jodium. fO~deasersplege laserbuis . . lasersplegel
/ \ absorbtiebuis ~

-

ffi-~-----~----------~-~--~II---~:
- {

;---

Ipeltier. I I
koelsysteem

~ ~

Figuur 2.10: het totale lasersysteem.
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In figuur 2.10 is de globale opbouw van het lasersysteem weergegeven.
Geen van beide laserspiegels is 100 % reflecterend gekozen, zodat aan een zijde van de
laser een intensiteitsmeting met behulp van een fotodiode plaats kan vinden terwijl aan
de andere zijde de laserbundel vrij uit kan treden. De transmissie van de laserspiegel
aan de zijde van de fotodiode is 0.1 %, aan de andere zijde wordt 0.9 % doorgelaten.
Het elektronisch regelsysteem heeft tot taak, om de cavitylengte met behulp van de
piezoactuator dusdanig aan te passen, dat de laserfrequentie stabiel blijft op het punt
waar de absorptiecel de maximale intensiteitsverhoging introduceert. In het volgende
hoofdstuk zal dieper worden ingegaan op de werking van deze elektronica en de eisen
die hieraan worden gesteld.



Hoofdstuk3

Het elektronisch stabilisatiesysteem

Het elektronisch stabilisatiesysteem bepaalt aan de hand van een intensiteitssignaal de
laserfrequentie ten opzichte van de top van een absorptiedip. Aan de hand van deze
informatie wordt een stuursignaal gevormd dat de laserfrequentie naar de top van de
absorptiedip bijstuurt door aanpassing van de lengte van de cavity.

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de theoretische achtergrond van het stabilisa
tiesysteem, in het volgende hoofdstuk komt de praktijk aan de orde.

Vit de afieiding in bijlage B blijkt dat de relatieve frequentieverandering van het laser
licht evenredig is met de relatieve lengteverandering van de cavity.

~L _ ~f (3.1)
L f

Omdat de piezoactuator (nagenoeg) lineair is, is de laserfrequentie evenredig met het
aan de actuator aangeboden stuursignaal.
De laserfrequentie wordt gestabiliseerd op het maximum van een jodium absorptie
dip. De intensiteitsverandering als gevolg van deze absorptiedip kent de vorm van een
Lorentz-profiel:

,2
IUt) = ,2 + (II _ fo)2 (3.2)

Hierin is , de halfwaardebreedte van de absorptielijn, deze is in de praktijk ongeveer 3
MHz.

;1: ~ ..

~
IIIc:
<Uc: 0.51 .
.- a

fa fa
~ ~

frequentie frequentie

Figuur 3.1: het Lorentz profiel en het gainprofiel met gesuperponeerd Lorentzprofiel.

Op deze absorptiedip is echter ook nog een gaussisch gainprofiel van de He-Ne laser
gesuperponeerd (zie figuur 3.1). Het intensiteitsprofiel gaat bij een kwadratische bena
dering van het achtergrondprofiel over in:

16
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"(2

J(ft) = "(2 +(fl _ fo)2 +cd? +cdl + C3 (3.3)

Vit dit complexe signaal is het niet mogelijk direct de fout in de laserfrequentie, fz - fo
te herleiden. Tevens bezit het Lorentzprofiel op de top een horizontale raaklijn, wat het
onmogelijk maakt om nauwkeurig op de top te positioneren.
Om toch op het maximum van de dip te kunnen positioneren, wordt de piezoactuator
gemoduleerd. Modulatie houdt in dat de piezoactuator sinusvormig wordt geexciteerd,
hierdoor ontstaat een periodieke variatie in het intensiteitssignaal die te herleiden is uit
de projectie van deze sinus op het intensiteitsprofiel van de laser (zie figuur 3.2). De
frequentie waarmee deze modulatie plaats vindt, W m , is ongeveer 600 Hz. Het frequen
tiegebied waarin de laserfrequentie varieert door modulatie wordt de modulatiebreedte
genoemd en is ongeveer 6 MHz.

dubbele frequentl.

·······AJv·
...................~.

:'~;¥dUI'

._~~ ~ ~
~ i ,

modu!aUebr••dte

Figuur 3.2: modulatie van de laserfrequentie op een dip.

Wanneer de modulatie op de linkerflank van het absorptieprofiel plaatsvindt, zal de vari
atie in het intensiteitssignaal in fase zijn met de modulatie, op de rechterflank zal daar
entegen 1800 fasedraaiing plaatsvinden. Er vindt een verdubbeling van de frequentie
plaats wanneer de modulatie rondom de top van het intensiteitsprofiel plaatsvindt.
Nu een modulatie is aangebracht is er ook positieinformatie in het intensiteitssignaal
aanwezig wanneer de laserfrequentie rond de top van het absorptieprofiel zit. Ook zal
in de volgende paragraaf blijken dat het nu mogelijk is de effecten van het gainprofiel
van de laser te elimineren.

3.1 Fourieranalyse van het intensiteitssignaal

Het intensiteitssignaal kan met modulatie als voIgt worden weergegeven:

(3.4)I(t) ,2 + (fz(t) +b.fm sin(wmt)) - fo)2

+Cl(fl(t) +b.fm sin(wmt))2 +C2(fZ(t) +b.fm sin(wmt)) +C3
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(3.7)

(3.6)

(3.5)

(3.9)

(3.10)

(3.11)

Dit is een periodiek signaal dat door een Fourierreeks kan worden weergegeven als:

A 00

I(t) = i + 2)An cos(nwmt) + Bn sin(nwmt))
n=l

Voor de coefficienten An en Bn geldt:

2100

An = - I(t) cos(nwmt)dwmt
1r 0

2100

Bn = - I(t)sin(nwmt)dwmt
1r 0

Omdat het intensiteitssignaal een even functie is, zijn de B n componenten allen ge
lijk aan nul. Voor de even componenten A2n geldt dat ze symmetrisch zijn rond
it = fo; deze componenten zijn dus niet geschikt voor stabilisatie. De oneven Fourier
coefficienten A2n+l veranderen van teken wanneer fl = fo. Deze coefficienten kunnen
dus worden gebruikt voor het stabiliseren van de laserfrequentie flop fo.

De stelling dat het intensiteitssignaal een even functie is, geldt slechts wanneer de mo
dulatie een zeer zuivere sinus is. Zuiver houdt in dat de demping van hogere harmoni
schen in het modulatiesignaal groter is dan 60 dBI .

Daar de integraal uit vergelijking 3.6 niet analytisch oplosbaar is, zijn de coefficienten
langs numerieke weg bepaald (zie ook bijlage E).
Wanneer ti.fm voldoende klein is2:

lim An ---* I(n) (3.8)
6.frn --+0

Hieruit blijkt, dat de amplitude van de ne harmonische is te benaderen door de ne af
geleide. De afgeleiden van het intensiteitssignaal zien er als voIgt uit:

'() -2,2(11 - fo) 2
I fl = (,2 + (Ii _ fO)2)2 +2ctfl + C2 ~ Al

"() 6,(11 - fO)2 - 2,4
I fl = (,2 + (II _ fo)2)3 + 2CI ~ A2

1"'(11) = 24,4(11 - fo) - 24(11 - fo)3,2 ~ A
3(,2 + (II - fo)2)4

In figuur 3.3 staat het intensiteitsprofiel en de eerste drie harmonischen geplot:

1. zie: Bayer-Helms,1977
2. zie: Schellekens, 1986
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Figuur 3.3: laserintensiteit en de amplitudes van de eerste drie harmonischen rondom
een op een gainprofiel gesuperponeerd Lorentzprofiel.

Ret intensiteitssignaal is nu als voIgt weer te geven:

Vfd(t) ~ I(t) = ~o +Al sin(wmt) +A2 sin(2wmt)

+A3 sin(3wmt) +A4 sin(4wmt) ... (3.12)

Uit formule 3.9 blijkt, dat de eerste harmonische invloeden bevat van het tweede orde
achtergrondprofiel van de laser. Dit achtergrondprofiel is rondom elke dip anders van
vorm en tevens afhankelijk van allerlei factoren zoals bijvoorbeeld de gasdruk in de
laserbuis. Door deze effecten ligt het nulpunt van de eerste harmonische niet eenduidig
vast. De eerste harmonische is dus niet geschikt voor stabilisatie. De derde harmonische
blijkt geheel veroorzaakt door de absorptiecel en is rondom fl = fa evenredig met
fl - fa. Wanneer uit het intensiteitssignaal nu de amplitude van de derde harmonische
(A3 ) kan worden bepaald, is de afwijking van de laserfrequentie ten opzichte van de
centrumfrequentie van de absorptiedip bekend.

3.2 Demodulatie

Ret fotodiodesignaal, dat zoals blijkt uit formule 3.12 uit vele harmonischen bestaat,
dient door een demodulatie-eenheid omgezet te worden in een signaal dat gelijk is aan
de amplitude van de derde harmonische. Effecten van andere harmonischen mogen
geen invloed uitoefenen.
De werking van een demodulator berust op de volgende regel:

sin x· sin y = ~(cos(x + y) + cos(x - y)) (3.13)

Tevens wordt in de nu volgende afleiding van de regel cos( -x) = cos(x) gebruik ge
maakt.
Ret fotodiodesignaal, Vfd. wordt in de demodulator vermenigvuldigd met een uit
een sinusgenerator afkomstig referentiesignaal van de volgende vorm: Vref
J( sin(3wmt).
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Deze vermenigvuldiging, Vjd . Vrej, levert het volgende resultaat:

20

Vdet = ~]([~Aosin(3wmt) +A1(cos((wm +3wm)t) +cos((wm - 3wm)t)) +

+A2 (cos((2wm +3wm)t) +cos((2wm - 3wm)t)) +

+A3 ( cos((3wm +3wm)t) +cos(3wm - 3wm)t)) +

+A4(cos((4wm+3wm)t) +cos(4wm - 3wm)t)) +... ]

= ~]([~Aosin(3wmt) +A1(cos(4wmt) +cos(2wmt)) +

+A2 ( cos(5wmt) +cos(wmt)) +

+A3 (cos(6wmt) +1) +A4(cos(7wmt) +cos(wmt)) +... ] (3.14)

Dit uitgangssignaal wordt nu naar een regeleenheid geleid, die slechts op de laagfre
quente componenten uit Vdet reageert. Na het elimineren van alle componenten met
een frequentie groter dan ~wm uit 3.14 resteert het volgende signaal:

Vdet,eff = ~](A3 (3.15)

De demodulator levert dus een signaal dat evenredig is met de grootte van de amplitude
van de derde harmonische, en daarmee een maat voor de afwijking van ~e laserfrequen
tie II ten opzichte van de gewenste laserfrequentie 10. De extra signalen van hogere
frequenties die het demodulatorsignaal bevat, worden door het regelsysteem geelimi
neerd. Vaak worden bij de toepassing van demodulatietechnieken echter laagdoorlaat
filters aan de uitgang van de demodulator geplaatst. De demodulator met laagdoorlaat
filters wordt dan lock-in versterker genoemd. In de volgende paragraaf zal blijken, dat
het bij deze toepassing voordeliger is om filters v66r de demodulator te plaatsen.

3.2.1 Eisen die aan de demodulator worden gesteld

De demodulator dient aan de volgende eisen te voldoen:
• Lineariteit: de demodulator dient de aangeboden signalen lineair te verwerken,

dat houdt in dat wanneer een van de twee ingangsspanningen verdubbelt, het uit
gangssignaal ook een exacte verdubbeling ondergaat. Niet-lineair gedrag treedt
op wanneer de aan de demodulator aangeboden spanning een te hoge waarde
bereikt. De versterkingsfactor van de demodulator neemt af wanneer een grens
waarde wordt overschreden. Een zuivere sinus wordt hierdoor afgevlakt. Deze
vervorming leidt tot hogere harmonischen.
In figuur 3.4 is een niet lineair versterkingsprofiel te zien en de vervorming die
een zuivere sinus hierdoor ondergaat.
Ret is in figuur 3.4 duidelijk te zien dat de sinus meer gaat overeenstemmen
met een blokgolf. Een blokgof bestaat in het frequentiedomein uit oneven har
monischen. Een sinus vormt in het frequentiedomein slechts een piek. Vervor
ming van een sinus met een frequentie W m leidt dus tot het ontstaan van oneven
harmonischen, en dus ook tot het ontstaan van een 3wm-component. Deze 3wm
component wordt gesuperponeerd op de derde harmonische die door het absorp
tieprofiel wordt veroorzaakt, dit leidt dus tot een stabilisatiefout.
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Figuur 3.4: niet lineair versterkingsprofiel en de gevolgen voor een zuivere sinus bij
vervorming.

• Gelijkspanningsdrift: omdat het effectieve uitgangssignaal van de demodulator
een gelijkspanningssignaal is, is een nulpuntsdrift van dit uitgangssignaal (bijna)
niet te vermijden. Deze drift leidt tot een nulputsverschuiving van het gedemo
duleerde signaal en dus tot systematische afwijkingen.
Omdat het signaalniveau laag moet worden gehouden om vervormingen te voor
komen, is deze drift ten opzichte van het laagfrequent deel van het uitgangssig
naal groot.

Uit deze twee eisen valt de concluderen dat er bij gebruik van een (analoge) demodula
tor extra stappen dienen te worden genomen om het systeem niet aan drift onderhevig
te laten zijn.
De drift is niet afhankelijk van het signaalniveau aan de ingang van de demodulator,
de niet lineaire effecten treden pas boven een bepaald signaalniveau op. Wanneer het
signaalniveau van het fotodiodesignaal zo wordt geoptimaliseerd dat de eerste harmo
nische geen niet-lineaire effecten introduceert, is het effectieve uitgangssignaal slechts
enkele millivolts, de gelijkspanningsdrift van de demodulator veroorzaakt nu onaccep
tabele nulpuntsverschuivingen.
Door de effecten van andere harmonischen met behulp van filters dusdanig te dempen
dat deze het maximale niveau van de derde harmonische niet overschrijden, is de ge
lijkspanningscomponent aan de uitgang van de demodulator te maximaliseren zonder
in het niet lineaire gebied van de demodulator te komen. De gelijkspanningsdrift wordt
hiermee relatief verminderd.

3.3 Filters

Om een hogere uitgangsspanning, en daarmee de invloed van gelijkspanningsdrift re
latief te verminderen kunnen voor de demodulator filters worden geplaatst. Deze filters
verlagen harmonischen die niet bijdragen tot het regelsignaal in amplitude waardoor het
aandeel van de derde harmonische, die het regelsignaal vormt, relatief groter wordt.
Er zijn drie harmonischen die in amplitude groter zijn dan de derde: de nulde, eerste
en tweede harmonische. Wanneer deze harmonischen dusdanig zijn gedempt dat hun
amplitude de maximale amplitude van de derde harmonische niet overschrijdt, is de
demping voldoende. De derde harmonische kan nu tot het maximale niveau worden
versterkt.
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3.3.1 Ontwerpeisen voor de filters

De filters worden toegepast om oversturing van de demodulator door een signaal in een
bepaald frequentiegebied te onderdrukken. Het belangrijkste signaal dat deze overstu
ring veroorzaken kan, is de eerste harmonische. De eerste harmonische is een sinusvor
mig signaal dat als voIgt kan worden weergegeven:

H 1 = A1 sin(wmt) (3.16)

Om de benodigde demping te bepalen wordt de eerste harmonische opgesplitst in twee
delen: een deel veroorzaakt door het achtergrondprofiel, de statische bijdrage, en een
deel veroorzaakt door het lorentzprofiel, de dynamische bijdrage. De werkelijke grootte
van de amplitude is de optelsom van deze bijdragen.

De statische bijdrage
De statische bijdrage aan de eerste harmonische wordt door het achtergrondprofiel
gerntroduceerd en kan in amplitude de grootste waarde aannemen. Deze term noemt
men statisch omdat de amplitude van deze harmonische bij een kleine variatie in de
laserfrequentie een (nagenoeg) constante amplitude behoudt. De oorzaak hiervan kan
worden verklaard uit de geringe breedte van de absorptiedip ten opzichte van het gain
profiel van de laser. Naarmate de hellingscoefficient van het achtergrondprofiel groter
is, is ook de bijdrage van deze term groter. Daar echter de hellingscoefficient over de
breedte van een dip nauwelijks varieert, is ook de amplitudevariatie rondom een dip te
verwaarlozen.
De hellingscoefficient is het grootst voor de a,b,c-groep. Wanneer de amplitude van de
eerste harmonische rondom deze dips dus continu in dezelfde orde ligt als de amplitude
van de te detecteren derde harmonische, is de demping voldoende (zie ook figuur 3.5).

Vaak bevinden zich binnen het werkgebied van de laser nog vier dips: de k,l,m,n-dips.
Hoewel het gainprafiel random deze dips nog steiler is dan random de a,b,c-dips, hoeft
hier bij de dimensionering van de filters geen rekening mee gehouden te worden daar
deze dips door het BIPM niet voor laserstabilisatie worden gebruikt.

Uit metingen is gebleken (zie bijlage C) dat de benodigde demping voor deze statische
effecten 27 dB is. Bij deze demping is de amplitude van de eerste harmonische altijd
lager dan de topwaarde van de derde harmonische (zie figuur 3.5). Wanneer men het
signaalniveau dat aan de demodulator wordt aangeboden nu dusdanig optimaliseert dat
de derde harmonische geen vervormingen introduceert, zal de eerste harmonische dit
ook niet doen.

amplitude eerste harmonische bij voldoende demping

amplitude derde harmonische

Figuur 3.5: relatie tussen de eerste harmonische als gevolg van het gainprofiel en derde
harmonische bij voldoende demping.



HOOFDSTUK 3. RET ELEKTRONISCH STABILISATIESYSTEEM 23

(3.17)

De dynamische bijdrage
De dynamische bijdrage wordt door de absorptiedip gelevert. Hoewel deze bijdrage
veellager is dan de statische bijdrage,levert deze bijdrage weI extra ontwerpeisen. Deze
term is dynamisch daar een variatie in de laserfrequentie is terug te vinden in de ampli
tude. Wanneer men kijkt naar de bijdrage van de eerste harmonische als gevolg van het
gainprofiel in figuur 3.5 is er nauwelijks een variatie rondom de absorptiedip te zien, uit
figuur 3.6 blijkt, dat het amplitudeverloop van de dynamische bijdrage voor fl ~ fa
nagenoeg lineair is: de eerste harmonische is nul wanneer fl = fa en neemt toe wanneer
de fout fl - fa toeneemt (tevens vindt bij deze nuldoorgang 1800 fasedraaiing plaats).

Figuur 3.6: ampiitudevariatie van de eerste harmonische ten opzichte van fl - fa, ver
oorzaakt door het Lorentzprofiel.

Wanneer het systeem met gesloten regellus gestabiliseerd is, is de laserfrequentie niet
gelijk aan fa, maar staat de laserfrequentie te fiuctueren rondom fa. Deze fiuctuatie kan
frequenties bevatten tot ongeveer ~wm . Door deze fiuctuaties varieert ook de amplitude
van de eerste harmonische met dezelfde frequentie. Hierdoor is de eerste harmonische
als voIgt te splitsen:
Worst-case: de laserfrequentie varieert met een frequentie van ~wm rondom fa.

Al = C sin (~wmt)

Gebruik makend van regeI3.13:

HI = ~C [cos (~wmt) +cos (1~Wmt)]

"'ii
J:h A ....._,";~h. mot ,","me.m","'"
I '---->--------,wcoCL

m
----

.. frequentie

~1
1

A eerste harmonische met een variatie in de amplitude

~ II ALJ A
~ '---->--'-'---:':-'coCLm..I..L----
~ frequentie
~a...

Figuur 3.7: gevolg van amplitudevariatie in het frequentiedomein.

(3.18)
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De eerste harmonische gaat in het frequentiedomein van een piek op W m over in twee
pieken die elk een gelijke afstand hebben tot W m , waarbij deze afstand afhankelijk is
van de fluctuaties die de laserfrequentie ondergaat (zie ook figuur 3.7). De amplitude
verhouding tussen eerste en derde harmonische die samenhangt met het absorptieprofiel
is numeriek bepaald (zie bijlage F). Het blijkt, dat de maximale amplitude van de eerste
harmonische een factor 5.3 groter is dan de maximale amplitude van de derde harmo
nische. Het is dus noodzakelijk om een factor 2.7 te dempen in een gebied rondom W m

(door het ontstaan van twee pieken halveert ook de noodzakelijke demping). Dus: 9 dB
demping in een gebied tussen ~wm en 1~wm'

Bijdrage van de tweede harmonische
Door de grote breedte van het gainprofiel ten opzichte van de breedte van een absorp
tiedip, kan het gainprofiel rondom een dip worden gezien als (bijna) een rechte lijn. De
tweede orde effecten van het gainprofiel zullen dus nauwelijks een rol spelen wanneer
de laserfrequentie slechts in een klein frequentiegebied rondom een dip actief is. De sta
tische bijdrage van het gainprofiel aan de tweede harmonische zal dus te verwaariozen
zijn. Uit bijiage F blijkt, dat de amplitude van de tweede harmonische die veroorzaakt
wordt door het Lorentz profiel van de absorptiedip weI een factor 2.9 groter is dan de
amplitude van de derde harmonische.
De dynamische effecten zullen te verwaarlozen zijn vanwege de horizontale raaklijn
van de amplitude van de tweede harmonische rondom ft = fa.
Een demping van 20 . log 2.9 = 9.5 dB van de frequentie van de tweede harmonische
is dus voldoende.

Nulde-harmonische effecten
Wanneer de laser wordt gestabiliseerd op een steile flank van het gainprofieI, heeft een
relatief kleine verandering van de laserfrequentie een grote verandering van het ge
middelde intensiteitssignaal tot gevolg, de Ao-term uit vergelijking 3.5. Deze nulde
harmonische-effecten zijn onafhankelijk van de modulatie: er treedt een verschuiving
op van het totale intensiteitssignaal.
In figuur 3.8 is te zien hoe deze nulde harmonische ontstaat: door een verandering van
de Iaserfrequentie verschuift het intensiteitssignaal inclusief modulatie enigzins om
hoog of omlaag.
Het regelsysteem exciteert de piezoactuator met frequenties tot ~Wm, deze frequenties
zijn dus ook in het gemiddelde intensiteitssignaal terug te vinden.
De amplitude van deze nulde harmonische hangt niet alleen af van de steilheid van het
gainprofiel, maar ook van het frequentiegebied dat de laser in gesloten regellus bestrijkt.
In de praktijk ligt deze breedte onder de 1 MHz.
Daar de nulde harmonische op dezelfde manier ontstaat als de eerste, is het bij een be
kende eis voor de demping van de eerste harmonische ook de noodzakelijke demping
van de nulde harmonische te bepalen.
In figuur 3.8 is te zien hoe de nulde en eerste harmonischen ontstaan: op een steile flank
van het gain-profiel varieert de laserfrequentie door modulatie sinusvormig. Door een
projectie op het gainprofiel is te zien hoe deze modulatie ook in het intensiteitssignaal is
terug te vinden. Wanneer de laserfrequentie behaive door deze modulatie ook varieert
door niet te vermijden trillingen in een gesloten regellus, verschuift het geprojecteerde
intensiteitssignaal omhoog of omlaag.
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gainprofiel van de laser
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Figuur 3.8: het ontstaan van de nulde en eerste harmonischen
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Het is reeds bekend dat een demping van 27 dB noodzakelijk is om de eerste harmoni
sche zelfs op steile flanken in dezelfde orde als de derde harmonische te brengen. De
nulde harmonische is bij fluctuaties van de laserfrequentie tot 1 MHz een factor zes la
ger bij een moduLatiebreedte van 6 MHz. 27 dB staat gelijk aan een factor 22; de nood
zakelijke demping is dus 20 . log 2

6
2 = 11.3 dB.

Tot slot dient te worden vermeld, dat nulde-harmonische effecten geen draaggolf heb
ben die een veelvoud van de modulatiefrequentie is. De eerder genoemde gevaren van
niet-lineairiteiten zijn bij deze effecten dus niet van belang. Toch is het noodzakelijk
deze effecten te dempen alvorens de eerste harmonische te elimineren daar de filters
die deze taak op zich nemen niet bestand zijn tegen een te groot signaalniveau.

Samengevat: om de gelijkspanningsdrift van de demodulator te minimaliseren en niet
lineaire effecten te vermijden dient het fotodiodesignaal te worden gefilterd. In figuur
3.9 is de benodigde demping uitgezet tegen de frequentie.

Olc:
'0..
E
Q)
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Figuur 3.9: Benodigde demping van het fotodiodesignaal als functie van de frequentie.
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3.4 Het regelsysteem

Ret regelsysteem creeert een terugkoppelsignaal dat de amplitude van de derde harmo
nische naar nul dwingt, en daarmee de laserfrequentie (fl) naar de centerfrequentie van
de absorptiedip (fo).
Ingangssignaal van het regelsysteem is het uitgangssignaal van de demodulator, even
tueel met een extra laagdoorlaatfilter om de hogere frequenties te onderdrukken.
In figuur 3.10 staat het uitgangssignaal van de demodulator afgebeeld, gemeten met
constante scansnelheid over een dip (zie ook bijlage G).
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Figuur 3.10: uitgangssignaa1 van de demodulator rondom een absorptiedip.

Zoa1s uit figuur 3.10 blijkt, is het uitgangssignaal van de demodulator rondom een ab
sorptiedip vrijwellineair afhankelijk van de afwijking fl - fo. Van dit uitgangssignaal
wordt de volgende eerste orde benadering afgeschat:

H sys = lim A3 = J(syS
fz-fo

Deze Hsys is de overdrachtsfunctie van het totale systeem. De waarde van J(sys is af
hankelijk van het tota1e systeem behalve de regeleenheid en kan uit metingen worden
bepaald zoals weergegeven in bijlage G.

C' Hsys '- Hreg f--;- --/\

-
gedrag hoogspanningsversterker, regelsysteempiezo. lasersysteem en detectie-elektronica

Figuur 3.11: b10kschema van de gehe1e regellus.

Alvorens terugkoppe1ing plaatsvindt, wordt het gedetecteerde signaal door een re
ge1eenheid met overdrachtsfunctie H reg bewerkt. De regellus staat afgebee1d in
figuur 3.11.
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(3.19)

De overdrachtsfunctie van het systeem met gesloten regellus kan worden weergegeven
door:

KsysHregH tot = ----''------'~

1 + KsysHreg

De eenvoudigste manier om het foutsignaal naar nul te brengen zonder nulfout is met
behulp van een intergrator. Door toepassing van een integrator als regelsysteem gaat de
totale overdrachtsfunctie over in:

1 T.-'
H _ s.I\.sys

tot - 1 + 1 T.,'
s L'lsys

K sys

8 + K sys
(3.20)

Uit formule 3.20 blijkt, dat voor 8(w) ---+ 0 : H tot ---+ 1. Ret systeem stabiliseert dus
zonder nulfout.
Roewel een integrator in staat is om de laserfrequentie naar nul te dwingen, is dit niet
het ideale regelsysteem: een integrator is slechts bij zeer lage frequenties actief. Gevolg
hiervan is, dat het systeem fouten in de laserfrequentie niet met de optimale snelheid zal
kunnen corrigeren. Om het regelsysteem in een breder frequentiegebied actief te laten
zijn kan men gebruik maken van een tweede orde regelsysteem.
De totale overdrachtsfuntie van een tweede orde systeem met gesioten regellus ziet er
als voIgt uit:

W 2

H tot = 0 2 (3.21)
8 2 +2(JW08 +Wo

Dit systeem heeft geen nulpunten en twee polen die in het linker halfvlak kunnen wor
den geplaatst. In formule 3.21 is Wo de ongedempte eigenfrequentie van het systeem en
(J de dempingsfactor. De dempingsfactor (J bepaalt de mate waarin het systeem is ge
dempt: voor (J > 1 zijn de polen reeel, het systeem is bovenkritisch gedempt. Kritisch
gedempt is het systeem wanneer (J = 1, de polen hebben dezeIfde (reele) waarde, er
vindt net geen doorschot plaats. Doorschot vindt weI plaats wanneer (J < 1; dit noemt
men een onderkritisch systeem. In figuur 3.12 staat afgebeeld hoe systemen met ve
schillende dempingsfactoren reageren op een stapfunctie.

tijd
Figuur 3.12: invloed (J op de responsie.

De ongedempte eigenfrequentie Wo bepaalt de snelheid waarmee het systeem stabili
seert. Een hogere waarde van Wo heeft tot gevolg dat de tijdschaal uit figuur 3.12 kleiner
wordt. Om een snelle regeling te hebben moet Wo dus zo groot mogelijk zijn. De maxi
male grootte van Wo wordt bepaald door de bandbreedte van het signaal uit het systeem.
Daar in het uitgangssignaal van de demodulator slechts het laagfrequente deel het re
gelsignaal bevat (zie formule 3.14), is de maximale waarde van Wo kleiner dan ~wm'
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Bij hogere frequenties gaan andere harmonischen een ongewenste invloed uitoefenen
op het regelsignaal.

Nu kan de overdrachtsfunctie van het regelsysteem worden bepaald. De volgende over
drachtsfunctie kan worden toegepast om de totale overdrachtsfunctie uit 3.21 te reali
seren:

a
H reg = s2 +bs

Invulling in 3.19Ievert:

(3.22)

(3.23)H _ aJ(sys

tot - s2 + bs +aJ(sys

Bij een vrije keuze voor de variabelen a en b kunnen de regelparameters (3 en Wo elke
gewenste waarde aannemen. Voor deze parameters geldt nu immers:

r::;;- (3 = _b = b (3.24)Wo = ya.ci sys ~
2wo 2 y aJ(sys

In figuur 3.13 staat een schakeling afgebeeld die in staat is om de overdrachtsfunctie
H reg te realiseren:

Figuur 3.13: het regelsysteem.

De overdrachtsfunctie van deze schakeling is:

1

Uit 3.24 voIgt voor de regelparameters:

(3.25)

Wo =
J(sys

(3.26)

Het is dus mogelijk om elke gewenste waarde voor de regelparameters te kiezen door
variatie van de componenten. Een keuze voor deze parameters is echter nog niet mo
gelijk. De ongedempte eigenfrequentie Wo is afuankelijk van de bandbreedte van het
door de demodulator gedetecteerde foutsignaal, deze bleek in de praktijk bij de geteste
detectiesystemen sterk te varieren.
De verstoringen die het lasersysteem ondervindt zijn afuankelijk van de omgevingsin
vloeden. De bandbreedte waarin deze verstoringen zich bevinden is groot: door de grote
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frequentieverandering die een geringe lengteverandering tot gevolg heeft is het sys
teem gevoelig voor aUe (geluids-)trillingen van buitenaf. Ret regelsysteem 'ziet' echter
slechts het laagfrequente deel van deze verstoringen.
De waarde van de dempingsfactor f3 blijkt grote invloed te hebben op de stabiliteit van
het regelsysteem. Wanneer de waarde van f3 te laag is, kan het systeem bij een plotse
linge verstoring uit 'lock' geraken: de laser springt voorbij de dip. Een te hoge waarde
van f3 heeft echter een toename van de gemeten toevallige afwjjkingen tot gevolg. Door
het aanbrengen van variabele componenten (een variabele J(syS en R3 ) kunnen de op
timale waardes van de regelparameters worden ingesteld.
De volgorde van de twee trappen van het regelsysteem is belangrijk: de eerste trap is een
zuivere integrator, bij een goede kwaliteit van de condensator C1 heeft deze trap geen
nulpunt, slechts een pool in de oorsprong. Deze trap is actief bij zeer lage frequenties.
In de tweede trap wordt geregeld op hogere frequenties, deze trap kan nulpuntsdrift
vertonen wanneer de opamp die de trap bevat een offset heeft.
Drift kan slechts optreden v66r de integrator: wanneer er een drift ontstaat na integratie
wordt er een foutsignaal gecreeerd dat door de integrator wordt gecompenseerd. Drift
v66r de integrator betekent, dat de integrator op een afwijkende frequentie gaat stabi
liseren: er ontstaat een systematische afwijking. Door de integrator in de eerste trap te
plaatsen worden nulfouten van de tweede trap dus automatisch gecorrigeerd.



Hoofdstuk4

De stabilisatiesystemen

In dit hoofdstuk zal het door de Centraal Technische Dienst van de Technische Uni
versiteit Eindhoven (CTD) ontworpen stabilisatiesysteem per onderdeel worden gea
nalyseerd. Tevens zal worden nagegaan of er aan de in het vorige hoofdstuk gestelde
ontwerpeisen wordt voldaan, en zo niet wat de gevolgen hiervan kunnen zijn.
Vervolgens worden nog twee systemen bespraken: de tijdens deze opdracht gebouwde
test-schakeling en een systeem dat is opgebouwd rand de aangekochte lock-in verster
ker van Stanford Research Systems.

4.1 Het CTD-stabilisatiesysteem

In de volgende paragrafen zullen de volgende onderdelen van het CTD-systeem afzon
derlijk worden behandeld:

• Demodulatie

• Filters
• Regelsysteem
• Diversen

4.1.1 De demodulator

De demodulator in het CTD-systeem bestaat uit twee versterkers, waarvan een verster
ker inverterend is. Voor deze versterkers bevindt zich een schakelaar, die bij een nega
tieve stuurspanning het ingangssignaal naar de inverterende versterker schakelt en bij
een positief stuursignaal naar de andere versterker. In figuur 4.1 is het principeschema
van deze demodulator weergegeven.

3wschakel·
puis

Lowpass filter

E

i
'ii
CD
l!!......
c

Figuur4.1: de CTD-demodulator.

30



HOOFDSTUK 4. DE STABILISATIESYSTEMEN 31

Wanneer de stuurspanning van de sehakelaar een blokgolf is met een frequentie van
3wm , wordt het ingangssignaal met een blokgolfvan deze frequentie vermenigvuldigd
(zie ook figuur 4.2).

referentiesignaal

Q 1\ ingangssignaal

~ door inverterende versterker

QC\Q uitgangssiggnaal

Figuur 4.2: werking van de CTD-demodulator.

In deze demodulator wordt dus niet met een sinusvormig signaal vermenigvuldigd. Het
vermenigvuldigen met een blokgolfbiedt een eenvoudigere sehakeling, maar ook meer
ruis. Een blokgolfbestaat in het frequentiedomein uit oneven harmonisehen. Het ruis
niveau aan de uitgang van de demodulator wordt nu vergroot door de optelsom van de
ruis die het fotodiodesignaal bezit rondom elke frequentie waar zieh een van deze har
monisehen bevindt.
Aan de uitgang van de demodulator is een laagdoorlaatfilter geplaatst (zie ook
bijlage D). Dit filterkan aanzienlijke offsets veroorzaken: daarde gelijkspanningseom
ponent bepalend is voor de plaats waarop het systeem zal stabiliseren, is het zeer be
langrijk dat er op dit punt geen gelijkspanningsdrift wordt ge'introdueeerd. De in dit
filter toegepaste operationele versterker heeft volgens de specifieaties eehter een drift
die kan oplopen tot 2 mV. De top-top waarde van de gelijkspanningseomponent blijkt
gemeten over een dip 200 mV te zijn. Daar dit voltage overeenkomt met 1,4 keer de
halfwaardebreedte van het Lorentz profiel (3 MHz) komt een drift van 2 mV overeen
met een offset in de laserfrequentie van: 2~~:V * 1.4 *3 . 106 = 42 kHz.

Tevens blijkt, dat dit filter met een -3 dB punt bij 13 kHz niet effeetief is: frequenties
in dit gebied worden door het regelsysteem voldoende gedempt. Dit filter kan het beste
worden verwijderd. Eventueel kan, wanneer de demping van het regelsysteem niet vol
doende is voor hogere frequenties, een filter aehter het regelsysteem worden geplaatst.
Dit filter voorkomt dan dat het regelsysteem een signaal terugkoppelt dat frequenties
bevat die de modulatie verstoren.
Gelijkspanningsdrift van dit filter wordt door het regelsysteem geeompenseerd. Dit fil
ter mag eehter niet aetief zijn in het frequentiegebied waarin het regelsysteem aetief is:
dit kan fasedraaiingen en dus instabiliteiten veroorzaken. Een filter met een -3 dB punt
bij 350 Hz blijkt in de praktijk goed te funetioneren, dit (Solartron) filter is dus ook aan
het systeem toegevoegd.
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4.1.2 De filters voor de demodulator

In figuur 4.3 is afgebeeld hoe het signaal in het CTD-stabilisatiesysteem wordt bewerkt.

I
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Notch-filter Notch-filter
600 Hzl40 dB 600 Hzl40 dB

Fotodiode I~\{ ~
\{II

Lowpass Highpass Notch-filter Notch-filter
10 kHz 100 Hz 2400 Hzl40 dB 1200 Hzl40 dB

-

\ ~/ ~ \{ ~ \{ ~

II

~ naar demodulatie-eenheid

Figuur 4.3: layout filters CTD-systeem

Allereerst wordt de gelijkspanningscomponent uit het fotodiodesignaal met behulp van
een hoogdoorlaatfilter geelimineerd. Vervolgens wordt de eerste harmonische in twee
stappen met behulp van notch filters 80 dB gedempt. Bij het ontwerp van het CTD
systeem werd er van uit gegaan dat de aanwezigheid van een eerste harmonische sta
bilisatiefouten tot gevolg heeft, dit is echter slechts het geval wanneer deze wordt ver
vormd. De demping van 80 dB is dus onnodig groot. Een te grote demping leidt niet tot
een stabilisatiefout.
Wat weI tot fouten kan leiden is de breedte van de notch filters: deze is kleiner dan 5 Hz.
Omdat de eerste harmonische niet alleen een statische, maar ook een dynamische com
ponent bevat varieert de amplitude van de eerste harmonische. Wanneer men tracht de
eerste harmonische te dempen met zeer smalbandig notch filter, treedt bij de geringste
amplitudeverandering oversturing op. Het gevolg hiervan is dat de bandbreedte waarop
het regelsysteem actiefkan zijn wordt beperkt. Dit leidt tot een toename van de toeval
lige afwijkingen.
Het regelsysteem van het C1D-systeem vertoont instabiliteiten wanneer de onge
dempte eigenfrequentie boven de 20 Hz komt. Deze instabiliteiten worden veroorzaakt
door oversturingen. Ook uit de metingen die staan beschreven in bijlage G blijkt, dat
de bandbreedte van dit systeem zeer klein is.

In het CTD-systeem worden ook de tweede en vierde harmonischen met 40 dB ge
dempt. De amplitudeverhoudingen tussen de tweede en derde harmonische zijn bepaald
in bijlage F. Hier bUjkt dat de tweede harmonische hooguit een factor drie groter is dan
de maximale amplitude van de derde harmonische. Hier geldt dus hetzelfde als voor
heen: de demping is te groat en te smalbandig.

Het filter dat de vierde harmonische dient te elimineren is geheel overbodig: het sig
naalniveau van de vierde harmonische is veel kleiner dan de derde harmonische (zie
bijlage F).
Samengevat: de systematische afwijkingen die optreden kunnen worden verklaard door
de driftgevoelige componenten die tussen demodulator en regelsysteem zijn geplaatst.
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De toevallige afwijkingen ontstaan uit de smalbandigheid van de filters: zij beperken
ook de bandbreedte waarin het regelsysteem actief kan zijn.

4.1.3 Het regelsysteem

Ret CTD-stabilisatie systeem is uitgerust met een tweetraps regeleenheid die door mid
del van een schakelaar 51 kan worden geschakeld tussen eerste en tweede orde. In deze
schakeling zijn twee componenten variabel uitgevoerd: door een keuzeknop kan met de
waarde van de condensator C var varieren.

In figuur 4.4 is het regelsysteem in een vereenvoudigd schema weergegeven (de volle
dige schema's staan afgebeeld in bijlage R).

Rvar
V u

Figuur 4.4: het CTD-regelsysteem.

Deze schakeling kent bij geopende 51 de volgende overdrachtsfunctie:

1 R2
H reg = C R C 2 + C (4.1)

var R l var IS R var IRIS

De eerste component van deze overdrachtsfunctie heen een s2 term in de noemer die
1800 fasedraaiing tot gevolg heen. Dit is de reden waarom dit regelsysteem als tweede
orde systeem instabiliteiten vertoont.
Met gesloten schakelaar 51 gedraagt het systeem zich als een integrator met de vol
gende overdrachtsfunctie:

R2H reg = (4.2)
RIRvarCIS

In deze stand kan het systeem goed stabiliseren. De integrator wordt nu echter weI drift
gevoelig: omdat de eerste regeltrap nu dienst doet als versterker van het foutsignaal,
heen nulpuntsdrift van deze trap systematische afwijkingen tot gevolg. Bij de keuze
van de operationele versterkers is hier geen rekening mee gehouden (geen 'low-drift'
opamps). Uit het vorige hoofdstuk blijkt, dat de snelheid van het regelsysteem kan wor
den vergroot door het toepassen van een tweede orde regelsysteem. Ret regelsysteem is
in dat geval in een groter frequentiegebied actief. Ret lijkt niet waarschijn1ijk dat de toe
vallige afwijkingen van het CTD-systeem op deze wijze kunnen worden gereduceerd:
de bandbreedte van het gedetecteerde foutsignaal is zeer klein, zodat een vergroting van
het actieve gebied van het regelsysteem geen verbetering oplevert.
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4.1.4 Diversen

In de voorgaande paragrafen zUn enkele algemene aspecten nog niet genoemd.
• Voeding: het uitgangssignaal van de demodulator heeft een bandbreedte van 0

tot 200 Hz. Het is daarom van groot belang, dat de voedingsspanning zeer goed
is gestabiliseerd. Wanneer dit niet het geval is, wordt het regelsignaal door een
50 Hz stoorsignaal van de netfrequentie verstoord.

• Sinusgeneratoren: de sinusgeneratoren vormen door middel van digitale elek
tronica de sinusvormige modulatiesignalen. Deze signalen bevatten echter nog
de gehele quantiseringsruis die uit de digitale elektronica afkomstig is. Hoewel
de sinus in het frequentiedomein voor lagere frequenties voldoende 'zuiver' is,
is het oscilloscoopbeeld van dit signaal door deze ruis van slechte kwaliteit. Voor
het stabilisatiesysteem levert dit geen directe afwijkingen op, wanneer deze sig
nalen echter in een later stadium voor andere (digitale) doeleinden gebruikt zul
len worden, dient men er rekening mee te houden dat bij het samenvoegen van
twee van deze digitaal verkregen signalen er zwevingen kunnen optreden waar
door laagfrequente afwijkingen ontstaan.
Dit probleem is vrij eenvoudig te verhelpen: daar het frequentieverschil tussen
signaal en verstoring zeer groot is, kan met behulp van een eenvoudig eerste orde
laagdoorlaatfilter de ruis vrijwel geheel worden gedempt.

• OfTsetcorrectie: bijna elke opamp in het CTD-systeem bevat afzonderlijk een
potentiometer die de offset kan corrigeren. Op veel plaatsen in het systeem is
echter een (geringe) offset niet van invloed op het functioneren van het systeem.
De offset van modeme elektronische bouwstenen is dusdanig gering, dat bij een
goed ontwerp zelfs geheel van een offset-correctie mechanisme kan worden af
gezien (zie de specificaties in bijlage J).
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4.2 De testschakeling.

Het is in deze onderzoeksperiode gebleken, dat de noodzakelijke verbeteringen aan het
CTD-systeem dusdanig ingrijpend zijn, dat het eenvoudiger is om een geheel nieuw
stabilisatiesysteem te bouwen. Als eerste aanzet is tijdens deze onderzoeksperiode een
vereenvoudigd model gebouwd en getest. Het schema van deze schakeling staat afge
beeld in figuur 4.5.

uitgang

100

1: 10 K
2: 10K
3:22 K
4: 10 K
5: 10 K
6: 10K
7:22 K
8: 10 K

23

schakelaar
lock-unlockmonitorsignaal

0.111 -12 V

AD 734

10
.
111

referentiesignaal

Figuur 4.5: het totale schema van de testschakeling.
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4.2.1 De demodulator

De taak van de demodulator is het vermenigvuldigen van het gefilterde fotodiodesig
naal met een referentiesignaal. Om deze wiskundige vermenigvuldiging in de praktijk
te realiseren zijn er drie mogelijkheden:

• Het referentiesigaal ornzetten in een blokgolf en vervolgens de vermenigvuldi
ging met deze blokgolfdoor schakellogica plaats te laten vinden. Deze methode
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wordt toegepast in het CTD-stabilisatiesysteem en blijkt in de praktijk zeer ge
voelig voor mis.

• Het fotodiodesignaal digitaliseren en de vermenigvuldiging vervolgens door
middel van een computer digitaal te laten uitvoeren. Deze methode wordt door
de later besproken Stanford lock-in versterker gehanteerd en biedt enkele belang
rijke voordelen.

• De vermenigvuldiging laten uitvoeren door een zogenaamd 'multiplier IC'. Dit
zijn gelntegreerde schakelingen die twee aangeboden signalen intern vermenig
vuldigen. TIjdens de ontwerpperiode van het CTD-systeem was de ontwikkeling
van deze schakeling nog niet ver gevorderd: de IC's waren zeer driftgevoelig en
introduceerden aanzienlijke harmonische vervormingen. Tegenwoordig zijn er
echter IC's op de markt die met minieme harmonische vervorming een verme
nigvuldiging kunnen uitvoeren. De IC's zijn stroom-gestabiliseerd, wat een zeer
lage gelijkspanningsdrift tot gevolg heeft.

Gezien de lage kostprijs van een multiplier-IC is dit in de testschakeling toegepast in
combinatie met een filter in IC-vorm. De digitale variant is ook getest met behulp van
een aangekocht systeem. In bijlage I staan de specificaties weergegeven van de toege
paste multiplier.

Invloed van gelijkspanningsdrift op de systematische afwijkingen.
Uit de specificaties van de multiplier blijkt, dat er een gelijkspanningsdrift op kan treden
van 1 mV. De maximale spanning van het laagfrequente deel van het uitgangssignaal
is 1.25 V, dit komt overeen met een afwijking in de laserfrequentie ten opzichte van
de top van het Lorentzprofiel van 0.7, =2.1 MHz. Bij een lineaire benadering van de
uitgangsspanning als functie van de laserfrequentie levert een gelijkspanningsdrift van
1 mV een frequentieverschuiving van: tr;:5~ .2.1.106 = 1.7 kHz. Aangezien voor een
stabilisatie met een relatieve onnauwkeurigheid van 10-11 een verschuiving tot 5 kHz
toegestaan is, kan met een schakeling op basis van dit IC dus de stabilisatie plaatsvin
den.

4.2.2 De filters

In figuur 4.6 is te ziet hoe de detectie-eenheid van de testschakeling is opgebouwd.

1e orde RC-fiIter MF10 filterblok MF10 filterblok

1/HvH (\
hoogdoorlaat
filter
-3dB=900 Hz

notchfilter 600 Hz bandfilter 1800 Hz

Figuur 4.6: de detectiefilters

Allereerst wordt de nulde harmonische geelimineerd door middel van een eerste orde
RC-filter. Het -3dB punt van dit filter ligt op 900 Hz; de demping bij 300 Hz (!wm ) is
-15 dB en dus voldoende.

Vervolgens worden de statische effecten van de eerste harmonische door middel van
een notch filter gedempt.
Het filter is gebouwd met een vierde orde geschakelde-condensator filter in IC-vorm.
De specificaties van dit Ie staan weergegeven in bijlage K. Voordeel van dit filtertype
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is, dat door middel van het plaatsen van weerstanden random dit IC elke gewenste fre
quentiekarakteristiek kan worden bereikt.
Het filter dat voor de demodulator is geplaatst is een bandfilter. Dit filter versterkt het
fotodiodesignaal random 3wm (1800 Hz). Ook dit filter is met behulp van een IC-filter
gebouwd.

Km

-------»
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+90 I
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Figuur 4.7: bodediagram van het bandfilter.

In figuur 4.7 is het bodediagram van een bandfilter geschetst. De kwaliteitsfactor van
het filter is de frequentie bij de maximale versterking gedeeld door de afstand tussen de
-3 dB punten (Q = ~).

Wh-WI

De kwaliteitsfactor van het bandfilter dient voldoende laag te worden gehouden: het
regelsignaal aan de uitgang wordt gevorrnd uit het frequentiegebied random 1800 Hz
(3wm ). Wanneer het filter te hoge kwaliteitsfactor bezit, leidt dit tot het verlies van een
deel van het regelsignaal waardoor het frequentiegebied waarin het regelsysteem actief
kan zijn wordt verkleind.
De kwaliteitsfactor van het toegepaste filter is (zie ook bijlage K en figuur 4.5):

Q = fo = [R;. R3 = J10k . 22k = 2 2 (4.3)
!h - fl VR:t R 2 10k 10k .

Omdat beide tweede orde filtertrappen die dit IC bezit identiek in cascade zijn gescha
keld is de demping -6 dB bij de frequenties 1800 ± ~~2~~ ofwei bij 1400 en 2200 Hz.
Wanneer het door deze filters bewerkte signaal op een oscilloscoop wordt afge
beeld, blijkt dat de derde harrnonische duidelijk en ruisvrij zichtbaar is. De sig
naallruisverhouding is grater dan bereikt met het CTD-systeem. Oorzaak van deze la
gere ruis ligt in de toepassing van een bandfilter in plaats van een serie notch filters:
slechts de derde harrnonische wordt versterkt.

Het modulatiesignaal
Het uitgangssignaal van de demodulator kan zeer goed dienst doen als 'monitor
signaal'. Het monitor signaal is een signaal waarrnee op een oscilloscoop de dips kun
nen worden weergegeven. Bij het CTD-systeem vindt deze weergave plaats door de X
Y-weergave van de modulatiesinus met het signaal dat ontstaat na de notch filters die de
eerste harrnonische dempen. Deze weergave resulteert in een dipvorrn wanneer fl = fo-
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In figuur 4.8 en 4.9 is het uitgangssignaal van de demodulator uit de testschakeling links
en rechts van een dip weergegeven.
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Figuur 4.8: uitgangssignaal van de demodulator links van een dip.
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Figuur 4.9: uitgangssignaal van de demodulator rechts van een dip.
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(4.4)

Het uitgangssignaal van de demodulator is te verklaren uit formule 3.14. Na wegstrepen
van alle componenten die niet veroorzaakt zijn door de derde harmonische resteert:

Vdet = ~KA3(COS(6wmt) +1)

Dit is een sinusvormig signaal dat met haar eigen amplitude omhoog of omlaag is ge
schoven. In figuur 4.8 en 4.9 is duidelijk te zien dat dit signaal ook in de praktijk waar
te nemen is. De variaties in het meetsignaal zijn het gevolg van fluctuaties van de la
serfrequentie tijdens de registratie (deze yond plaats met geopende regellus). De 6w
component in het uitgangssignaal be'invloed de regellus niet: gezien de hoge frequentie
(3600 Hz) wordt dit signaal door de integrator in het regelsysteem uitgemiddeld.
Dit signaal biedt voordelen ten opzichte van het eerder gebruikte monitor signaal:

• Het weergegeven signaal heeft alle filters die aan de demodulatie vooraf gaan
reeds doorlopen; wanneer in een van deze filters niet goed functioneert is dit op
het monitorsignaal te zien.

• Het faseverschil tussen de modulatie en het referentiesignaal dient handmatig in
gesteld te worden. Deze instelling kan met behulp van het weergegeven signaal
eenvoudig plaatsvinden. De faseinstelling in figuur 4.9 is net niet optimaal, wat
tot gevolg heeft dat het signaal in het negatieve gebied komt.

Indien gewenst is het met de testschakeling ook mogelijk om een monitorsignaal weer
te geven dat vergelijkbaar is met het monitorsignaal van het CTD-systeem. In dat geval
dient het gefilterde signaal in een X-Y weergave uitgezet te worden tegen een sinusvor
migsignaal met een frequentie van I! W m (±900 Hz).

4.2.3 Het regelsysteem

Het regelsysteem is geheel overgenomen zoals afgeleid in hoofdstuk drie. Optimaal
functioneerde het systee~ met de componentwaarden zoals weergegeven in het totale
schema in figuur 4.5.

4.3 De Stanford SR-810 lock-in versterker.

Voor de demodulatie van het fotodiodesignaal biedt de digitale elektronica enkele voor
delen ten opzichte van analoge elektronica:

• Niet-lineaire effecten zijn, mits de maximaal toegestane signaalniveau's niet
worden overschreden, niet aanwezig.

• Een digitaal systeem kent wanneer aan de uitgang een goede DA-converter wordt
geplaatst geen gelijkspanningsdrift.

Omdat een digitaal systeem niet gevoelig is voor gelijkspanningsdrift kan het fotodio
designaal zonder filters naar de demodulator worden gevoerd. Het uitgangssignaal van
deze demodulator wordt nu gelijk aan het signaal uit formule 3.14. Hoewel het nuttige
laagfrequente aandeel door het ontbreken van filters een bereik heeft van enkele mV's,
leidt dit niet tot een toename van de statische afwijking vanwege de extreem lage ge
lijkspanningsdrift waaraan het digitale systeem onderhevig is.
Het uitgangssignaal van de digitale demodulator is gelijk aan het signaal weergegeven
in formule 3.14.
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Uit deze formule blijkt, dat er behalve een laagfrequente component ook nog compo
nenten van hogere frequenties in het gedemoctuleerde signaal aanwezig zijn. Uit de ont
werpeisen van de filters uit het vorige hoofdstuk blijkt, dat deze componenten in sig
naalniveau een factor 22 groter kunnen zijn.
Hoewel het regelsysteem slechts reageert op de lagere frequenties, is de demping bij
600 en 1200 Hz (wm en 2wm ) niet groot genoeg om de effecten van andere harmo
nischen voldoende te dempen. Wanneer deze signalen met hogere frequenties aan de
modulatie worden toegevoegt, wordt niet meer voldaan aan de voorwaarde dat de mo
dulatie zuiver sinusvormig is en dat de demping van hogere harmonischen groter is dan
60 dB. Het is echter mogelijk om door middel van digitale (laagdoorlaat-) filters deze
hogere frequenties te dempen.

DA- hconverter
I I

uitgangssignaal
(naar regeleenheid;

digitaal
laagdoorlaat
filter

reken
eenheid

I I
vermenigvuldiging
van het gedigitaliseerde
signaal met een sinusvormig
referentiesignaal

AD
converter

intensiteitssignaal
van fotodiode

Figuur4.1O: blokschema van de Stanford lock-in versterker.

In figuur 4.10 staat het blokschema van het digitale detectiesysteem dat recentelijk is
aangekocht.
Allereerst wordt het fotodiodesignaal met behulp van een 18-bits AD-converter gedi
gitaliseerd. Vervolgens wordt door een microprocessor de benodigde vermenigvuldi
ging door middel van floating-point operaties gerealiseerd. De componenten die een
hogere frequentie hebben dan het regelsignaal worden vervolgens door middel van een
digitaallaagdoorlaatfilter gedempt. Tot slot wordt een uitgangssignaal gecreeerd met
behulp van een 18-bits DA-converter.
Om een geschikt terugkoppelsignaal te vormen kan dit uitgangssignaal worden aange
boden aan het regelsysteem dat eerder ook al bij de testschakeling ter sprake is geko
men.

Dit digitale systeem kent ten opzichte van de analoge systemen de volgende voordelen:
• Het stanford systeem genereert zelfstandig het referentiesignaal, waardoor het

mogelijk is om eike gewenste harmonische te detecteren. Het is met dit systeem
dus ook mogelijk om op de vijfde harmonische te stabiliseren.

• Wanneer voor de modulatie wordt gebruik gemaakt van de in dit systeem aanwe
zige sinusgenerator, is het mogelijk om elke gewenste modulatiefrequentie toe te
passen.

• De demodulator van dit systeem kent geen gelijkspanningsdrift, dit sluit syste
matische afwijkingen door offsetvoltages uit.

• De kostprijs van dit systeem is ongeveer fl8000,-. Dit is aanmerkelijk minder dan
de kostprijs van het CTD-systeem. WeI zal het mogelijk zijn om op basis van de
testschakeling een stabilisatiesysteem van gelijke kwaliteit te bouwen voor een
lager bedrag.
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Toch kent dit systeem ook nog enkele nadelen:
• De eindversterker aan de uitgang van de demodulator kan worden overbelast

door de effecten van de eerste harmonische. Omdat deze harmonische niet door
middel van filters v66r de demodulator wordt gedempt, is het aandeel van deze
harmonische in het uitgangssignaal van de demodulator (zeer) groot. De frequen
tie van deze oversturingen is hoger dan de frequenties in het regelsignaal. Ret is
hierdoor noodzakelijk om de tijdconstante van de laagdoorlaatfilters achter de
demodulator voldoende laag te houden om deze oversturingen op hogere fre
quenties te voorkomen. De fasedraaiing die het laagdoorlaatfilter introduceert
kan tot instabiliteiten en een toename van de toevallige afwijkingen leiden.

• Enkele variabelen, zeals de versterkingsfactor en de tijdconstante van het fil
ter, zijn niet traploos instelbaar. Voor een goede instelling van deze parameters,
en daarmee een minimalisering van de toevallige afwijkingen, is dit echter weI
noodzakelijk.

• Ret systeem biedt niet de mogelijkheid om de positie van de laserfrequentie ten
opzichte van een dip visueel weer te geven (monitorsignaal). WeI kan men deze
positie herleiden uit het uitgangsvoltage.



Hoofdstuk 5

Meetresultaten

In dit hoofdstuk zullen de meetresultaten worden besproken die verkregen zijn uit ver
gelijkende metingen tussen gestabiliseerde lasers. Ook wordt een opsomming gegeven
van alle foutenbronnen waaraan de metingen onderhevig zijn.

5.1 Beatmetingen

Om de onnauwkeurigheid in de stabilisatie van een laser te bepalen, dient men de golf
lengte van het laserlicht te meten. Het meten van de golfiengte is echter niet rechtstreeks
mogelijk (de frequentie van het laserlicht is 4.74 . 1014 Hz). Het weI mogelijk om het
golfiengteverschil tussen twee lasers te bepalen: dit kan met de beatmeting.
In figuur 5.1 is de opstelling van een beatmeting geschetst.

interferentie tussen de beide laserbundels . avalanche fotodiode

~1l..Y.t:!:~~t:t:~~r ....

frequentie teller ~===+===;~__~

'p.,"rum ~I"", W' J0
'-='------~-----.I'

beam splitter

laser 2

laser 1

Figuur 5.1: layout beatmeting.

Beide lasers worden met behulp van een beamsplitter op een avalanche fotodiode ge
richt. Deze avalanche fotodiode kan frequenties tot 1 GHz goed registreren.
Omdat beide laserbundels samenvallen alvorens ze op deze fotodiode vallen ontstaat
een zwevingsverschijnsel (Engels: beat) waardoor er een variatie in de intensiteit ver
schijnt met een frequentie die gelijk is aan de verschilfrequentie tussen beide lasers.
Deze verschilfrequentie kan worden gemeten met behulp van een frequentieteller. Te
yens kan het beatsignaal met behulp van een spectrum-analyser in het frequentiedomein
worden weergegeven. De modulatiebreedte kan met deze analyser worden gemeten.

42
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Met de frequentie is ook het golflengteverschil tussen beide lasers bekend. Wanneer
de brekingsindex bekend is, kan de golflengte van de laser worden bepaald volgens de
volgende relatie A = nef

Het is dus voor de bepaling van de golflengte ook noodzakeljjk om de brekingsindex
van de omgevingslucht te bepalen. Dit is in het laboratorium voor lengtemeettechniek
mogelijk met de aldaar aanwezige refractometers. Voor de vergelijking van twee stan
daardlasers is het echter niet noodzakelijk de brekingsindex te bepalen: beide lasers
worden door de brekingsindex hetzelfde be'invloed. Bij de kalibratie van een laser wordt
slechts de vacuumgolflengte aangeduid.

5.2 Foutenbronnen in de stabilisatiesystemen

• Systematische afwijkingen door otTsetvoltages: offsetvoltages kunnen syste
matische afwijkingen tot gevolg hebben wanneer deze optreden achter de demo
dulator en voor het regelsysteem. De testschakeling kan hierdoor systematische
afwijkingen introduceren van ongeveer 2 kHz. Het CID-systeem kan veel gro
tere afwijkingen vertonen, maar biedt de mogelijkheid om door middel van een
offsetcorrectie deze afwijkingen te corrigeren. Toch zal er een systematische af
wijking ontstaan die veroorzaakt wordt door drift tijdens de meting (ook onge
veer 2 kHz).

• Systematische afwijkingen door niet-lineariteiten: deze afwijkingen worden
hoofdzakelijk door de eerste harmonische veroorzaakt en zijn dus het grootst op
steile flanken van het gainprofiel. Deze effecten treden op in de fotodiode, de fil
ters of de demodulator. Deze afwijkingen zullen het grootst zijn wanneer de laser
zich op een steile flank van het gainprofiel bevindt (a-, b- en c-dips). Bij een steil
gainprofiel kunnen hier systematische afwijkingen ontstaan die groter zijn dan
20 kHz. Deze fouten zijn te voorkomen door de filters goed af te regelen en het
signaalniveau in het systeem voldoende laag te houden.

• Toevallige afwijkingen veroorzaakt door het regelsysteem: de toevallige af
wijkingen hangen samen met de parameters van het regelsysteem en de band
breedte van het foutsignaal dat aan het regelsysteem wordt aangeboden. Wan
neer deze bandbreedte niet voldoende groot is, kan het regelsysteem de fout in
de laserfrequentie Diet voldoende snel corrigeren. Dit leidt tot een toename van de
toevallige afwijkingen. Met een goed gedimensioneerd regelsysteem is het mo
gelijk de standaardafwijking te reduceren tot 2 a3 kHz.

• Systematische afwijkingen door andere harmonischen in de modulatie: wan
neer het modulatiesignaal behalve de eerste harmonische ook nog hogere har
monischen bevat, leidt dit tot een asymmetrisch intensiteitsprofiel rondom een
dip, de laserfrequentie wordt hierdoor niet op de top van de dip gestabiliseerd.
Wanneer de demping van hogere harmonischen groter is dan 60 dB, zijn de sys
tematische afwijkingen lager dan 5kHzl . De modulatiesignalen van het CID
stabilisatiesysteem zijn gemeten met behulp van een spectrum-analyser en ble
ken voldoende onderdrukking van de hogere harmonischen te hebben. WeI dient

1. zie: Bayer-Helms,1977
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de demping van het regelsysteem bij de frequenties van de harmonisehen vol
doende laag te zijn: anders wordt het modulatie vanuit het teruggekoppelde re
gelsignaal 'vervuild'. Dit maakte een extra laagdoorlaatfilter noodzakelijk voor
het CID-systeem.

• Systematische afwijkingen als gevolg van overlappingsetTecten door een
afwijkende modulatie-amplitude: de modulatie amplitude waarmee de ver
sehilfrequenties uit bijlage A tot stand zijn gekomen is 6 MHz. Wanneer de mo
dulatie groter is ontstaan overlappingsversehijnselen tussen nabijgelegen dips.
Deze afwijkingen zijn groter naarmate de dips dichter bij elkaar liggen, zoals bij
de a,b en e-dips het geval is. De systematsehe afwijking die hierdoor ontstaat is
ongeveer 20 kHziMHz voor de a-,b- en c-dips en 5 kHziMHz voor de d- en g
dips.

• Systematische afwijkingen als gevolg van dispersie-etTecten: door de lengte
modulatie van de cavity ontstaat een variatie in de diameter van de laserbundel.
Door het 'gaslens' -effeet2 is deze bundeldiameter variatie groot. Gevolg van deze
bundelvariatie is, dat het laservermogen door de modulatie varieert. Omdat het
gemeten intensiteitssignaal evenredig met het laservermogen is, ontstaat hier
door een asymmetrie van het absorptieprofiel. Deze asymmetrie heeft een sys
tematisehe afwijking tot gevolg die van de modulatiebreedte afbankelijk is (on
geveer 26 kHziMHz).

5.3 Mogelijke foutenbronnen die niet direct met het stabilisatiesysteem
te maken hebben

Bij de metingen die tussen twee lasersystemen zijn gedaan zijn behalve foutenbronnen
die worden veroorzaakt door de elektronisehe stabilisatiesystemen ook foutenbronnen
ontdekt die op een andere plaats ontstaan.

• Vervuilingen in de jodiumcel: de positie van de absorptiedips is afbankelijk van
de dampdruk in de absorptiecel. Wanneer het jodium in de eel (l27I2) vervuild is
met een ander gas, bijvoorbeeldhetjodium isotoop 12912 , vindt er een verande
ring van de verzadigde dampdruk in de eel plaats, en daarmee een versehuiving
van de dips. Dit kan afwijkingen tot 20 kHz veroorzaken.

• Te goed uitgelijnde beatopstelling: wanneer de optische elementen uit de beat
opstelling exact loodreeht op de laserbundel staan opgesteld kunnen de door deze
elementen gerefleeteerde liehtbundels de lasereavity opnieuw intreden en de la
serwerking verstoren. Dit leidt tot een toename van de toevallige afwijkingen.

• Peltier-koelsysteem: wanneer het peltier-koelsysteem niet goed funetioneert is
de temperatuur van het jodium in vaste vorm niet op de voorgesehreven 150 C ge
koeld. Dit kan leiden tot een (druk)versehuiving van de dips van 15 kHz per 0 C.

2. zie: Schellekens, 1986
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• Fout bij uitmiddeling modulatie: de frequentieteller die onlangs is aangeschaft,
de HP53181, is bij beatfrequenties die lager zijn dan 26 MHz niet in staat de
effecten van de modulatie uit te middelen. Dit leidt tot offsets die groter zijn
dan 2 MHz. Deze teller is dus aIleen toepasbaar bij beatfrequenties hoger dan
26 MHz.

• Te laag signaalniveau beatmeting: wanneer het signaalniveau van het beatsig
naal niet voldoende hoog is, gaat de frequentieteller offsets vertonen. Deze off
sets kunnen oplopen tot meer dan 100 kHz. Bij de nieuwe counter,leidt dit tot
een te lage frequentie en bij de oude counter tot een te hoge frequentie. Ook de
toevallige afwijkingen nemen door dit effect toe. De nieuwe teller (de HP53181)
heeft van dit probleem minder snellast dan de oude teller (de HP5385A).

• Reftecties in de kabels: wanneer de kabellengte van de kabel tussen avalanche
fotodiode en frequentieteller een veelvoud is van de golflengte van het beatsig
naal, kunnen in deze kabel resonantieverschijnselen optreden: aan de uiteinden
van de kabel vinden reflecties plaats. Dit probleem is op te lossen door aan min
stens een eind van de kabel een 50-f! afsluitweerstand te plaatsen.

• Te hoge voedingsspanning HF-versterker: het signaalniveau van het beatsig
naal is te verhogen door aanpassing van de voedingsspanning van de hoogfre
quente versterker. Een te hoge voedingsspanning leidt echter tot een drastische
ruisverhoging, wat tot een verhoging van de toevallige afwijkingen en voorbij
een bepaalde grens ook tot systematische afwijkingen kan leiden.

5.4 Invloed van het meetinterval op de toevallige afwijkingen

Wanneer er geen lange termijn drift van de laserfrequentie optreedt, zullen de afwijkin
gen in de laserfrequentie lager worden wanneer het meetinterval toeneemt.
In figuur 5.2 is de meetonnauwkeurigheid als functie van de tijd weergegeven. De me
tingen vonden plaats tussen een laser gestabiliseerd met het Stanford systeem en een
laser gestabiliseerd met de testschakeling.

10~ r---------------,

meettijd [s)

Figuur 5.2: meetonnauwkeurigheid als functie van de meettijd.

Vit figuur 5.2 valt de concluderen, dat de relatieve onnauwkeurigheid van de laserfre
quentie bij een meettijd van 10 seconden lager is dan 1.10-11 , Voor het aanduiden van
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de relatieve onnauwkeurigheid wordt een meettijd van 10 seconden het meest toege
past.
In figuur 5.2 wordt slechts gekeken naar de toevallige afwijkingen van de laserstabili
satie, in de volgende paragrafen zal nader worden ingegaan op de systematische afwij
kingen (offsets) in de gemeten verschilfrequenties ten opzichte van de intemationaal
gehanteerde verschilfrequenties uit bijlage A.

5.5 Vergelijkende metingen tussen de stabilisatie systemen

Er zijn drie stabilisatiesystemen getest: de testschakeling, het Stanford-systeem en het
CTD-stabilisatiesysteem.
Bij de vergelijkende metingen is steeds een van beide lasers vastgezet op een dip,
waama met de andere laser gestabiliseerd is op de andere dips. Als referentiepunt voor
deze metingen is om de volgende redenen gekozen voor de d dip (en als referentiepunt
voor de d-dip de e-dip).

• De verschilfrequenties tussen aIle dips blijven lager dan 200 MHz, de nauwkeu
righeid van de frequentietellers is het grootst in het gebied van 0 tot 200 MHz.

• Uit metingen blijkt, dat de offset van deze dips laag is. Wanneer de beatmeting
wordt gedaan ten opzichte van deze dips, meet men dus de afwijkingen van het
systeem dat men varieert zonder grote be'invloeding van de offset door het refe
rentiesysteem.

5.5.1 Het CTD-stabilisatiesysteem

Het CTD-stabilisatiesysteem kon worden verbeterd door het bijregelen van de offset
van het detectiesysteem en de eerste trap van het regelsysteem zodat het uitgangssig
naal OV is wanneer de fotodiode wordt vervangen door een kortsluitweerstand. Ook
is het actieve laagdoorlaatfilter uit bijlage D vervangen door een passief filter met een
-3 dB punt bij 350 Hz. De eerste wijziging leverde een reductie van de systematische
afwijkingen, de tweede van de toevallige afwijkingen. Als regelsysteem is het tweede
orde systeem gebruikt.
In de tabellen 5.1 en 5.2 zijn de frequentieverschillen weergegeven tussen een laser ge
stabiliseerd met het CTD-stabilisatiesysteem en een laser die is gestabiliseerd met be
hulp van het Stanford systeem. In de tabellen staan ook de afwijkingen ten opzichte van
de door het BIPM gehanteerde frequentieverschillen en de standaardafwijking van de
meetdata.
Uit de tabellen blijkt, dat het CTD-stabilisatie systeem over het gehele werkgebied toe
vallige afwijkingen kan bezitten die groter zijn dan 15 kHz.
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dip beatfrequentie [MHz] offset [kHz] s [kHz]
a 147.722 +46 6
b 138.870 +25 10
c 130.751 0 8
d 12.872 +11 16

f 13.345 -28 19
g 26.551 -10 13
h 130.329 +13 11
i 152.265 +10 16
j 173.823 +3 9
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Tabel 5.1: beatfrequenties CID-systeem ten opzichte van de e-dip van het Stanford
systeem.

beatfrequentie [MHz]
12.873

offset [kHz]
+12

Tabel 5.2: Beatfrequentie e-dip CTD-systeem ten opzichte van de d-dip van het
Stanford-systeem.

5.5.2 De testschakeling

Omdat de afwijkingen van het CID-systeem groot zijn, is de testschakeling slechts met
het Stanford-systeem vergeleken.
In de tabel5.3 staan de resultaten van deze vergelijkende meting weergegeven.

dip beatfrequentie [MHz] offset [kHz] s [kHz]
a 147.718 +38 5
b 138.872 +27 6
c 130.759 +8 7
d 12.865 +4 8

f 13.357 -6 2
g 26.555 -6 7
h 130.311 +5 6
i 152.253 -2 8
j 173.829 +9 9

Tabel 5.3: beatfrequenties testschakeling ten opzichte van de e-dip van het Stanford
systeem.

De positie van de a en b-dips is bij de testschakeling aanzienlijk verschoven. Daar bij
deze dips de eerste harmonische de grootste amplitude bezit, zal deze verschuiving
waarschijnlijk door niet-lineariteiten in de filters voor de demodulator worden veroor
zaakt.
De overige dips blijken allen offset te hebben die kleiner is dat 10 kHz. Om aan de
doelstelling van ~A = 10-11 te voldoen, dient de offset kleiner te zijn dan 6.7 kHz.
Dit blijkt met de testopstelling niet mogelijk.
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5.5.3 Het Stanford-stabilisatiesysteem

Het Stanford-systeem is behalve met het CTD-stabilisatiesysteem ook met de testscha
keling vergeleken. De resultaten van deze metingen staan weergegeven in tabe15.4 en
5.5.

dip beatfrequentie [MHz] offset [kHz] s [kHz]
a 147.678 +2 10
b 138.856 +11 1
c 130.725 -26 7
d 12.870 +9 5

f 13.357 -6 2
g 26.559 -2 7
b 130.316 0 9
i 152.257 +2 9
j 180.826 +6 8

TabeI5.4: beatfrequenties Stanford systeem ten opzichte van de e-dip van de testscha
keling.

dip beatfrequentie [MHz] offset [kHz] s [kHz]
e 12.865 +4 3
g 39.431 +9 6

TabeI5.5: beatfrequenties Stanford systeem ten opzichte van de d-dip van de testscha
keling.

De systematische afwijkingen die bet stanford systeem vertoont blijken in dezelfde orde
te liggen als die van de testschakeling.
Ook bij dit systeem is in het gebied van de a, b en c-dips nog te groot: de c-dip vertoont
een systematische afwijking van 26 kHz.
De signaalsterkte van het beatsignaal blijkt grote invloed te hebben op de gemeten af
wijkingen. In het eindstadium van dit onderzoek zijn enkele verificatiemetingen uitge
voerd bij het Nederlands Meetinstituut te Delft. Hier is gebleken dat het signaalniveau
van de hoge-frequentie versterker een factor 20 lager is dan het niveau van de verster
ker van het NMI. De versterkers zijn echter van hetzelfde type, wat op een defect in de
TUE-versterker duidt. Dit verklaart waarom een geringe vermogensverlaging van het
beatsignaal tot grote afwijkingen leidt. Het signaalniveau van de TUE versterker is te
laag om een goede werking van de frequentietellers te garanderen.
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In tabel 5.6 zijn tot slot de gemiddelde afwijkingen van de geteste systemen weerge
geven. Er is hierbij van uitgegaan dat de afwijkingen van de systemen in dezelfde orde
liggen, dan geldt:

S = Jslaser! + slaser2

S
Staser! ~ Staser2 --t Staser! = V2

systeem gebied 6.fqem [kHz] Sgem [kHz] 6.>' • 10-11
J2 >.

CTD a..j 11.5 12.2 2.4
CTD d..j 8.8 14.0 1.9
test a..j 8.3 6.4 1.7
test d..j 3.8 6.7 0.8
Stanford a..j 5 6.4 1.1
Stanford d..j 3.0 6.6 0.6

TabeI5.6: gemiddelde afwijkingen van de geteste systemen.

(5.1)

(5.2)

Om ook een goede stabilisatie van de a-, b- en c-dips te kunnen realiseren zal de niet
lineariteit die in de filters van de testschakeling moeten worden verwijdert.
In het in figuren 4.8 en 4.9 getoonde monitorsignaal zijn geen invloeden van andere
harmonische zichtbaar die groter zijn dat de maximale amplitude van de derde harrno
nische. De demping is kwantitatief dus voldoende. Wanneer de demping echter niet li
neair is, kan hierdoor een derde harrnonische ontstaan die de verschuiving van de a-,
b- en c-dips veroorzaakt. Wanneer op basis van de testschakeling het CTD-systeem zal
worden verbetert, kan de karakteristiek van de filters worden overgenomen, de kwaliteit
(en dus de lineariteit) van de filters zal echter beter moeten zijn.
Aangezien het Stanford systeem in de regio rondom deze dips ook grotere offsets ver
toont is het waarschijnlijk, dat behalve deze niet lineariteit ook nog een tweede fouten
bron een rol speelL
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5.6 De regelsystemen

Uit hoofdstuk drie blijkt, dat het eerste orde regelsysteem dat het CTD
stabilisatiesysteem bevat beter kan worden vervangen door een tweede orde re
gelsysteem.

7

1.292rX_10_~_~_~_~_~_-----,
~ 0 : eerste orde regelsysleem

1.291 ,i 1
~ 1.29 AI J\ 'i 1.289 r~ .¥. . \ I~/\
2 1.288 1\,11 ! ' '

1.287 l· ,'XAV~ lx Xi' \*r: \ \/. \il\

1.286 II x 1XJ. :)( x
1.285 U

J, x : tweede orde regelsysleem

302510 15 20
meting

5
1.284L-_~_~_~_~_~_-----'

o

Figuur 5.3: verschil tussen eerste orde en tweede orde regelsysteem.

In figuur 5.3 staan de frequenties afgebeeld van een serle van dertig metingen. De test
schakeling is bij beide metingen met een tweede orde regelsysteem gelockt op de d-dip.
Het Stanford systeem is eerst met de CTD-integrator gelockt op de e-dip, dit leverde
een standaardafwijking tussen de gemeten frequenties van 17 kHz. Vervolgens is het
Stanford systeem met behulp van een tweede orde regelsysteem op de e-dip gelockt,
de standaardafwijking van de frequenties uit de tweede serle metingen is 6 kHz. Het
blijkt dus, dat de toevallige afwijkingen kunnen worden verminderd door toepassing
van het tweede orde regelsysteem.



Hoofdstuk 6

Conclusies en aanbevelingen

Na een grondige analyse van het CTD-stabilisatiesysteem en een diepgaand onderzoek
naar de ontwerpeisen die aan een dergelijk systeem ten grondslag liggen is de conclu
sie dat voor de laserstabilisatie geen bijzonder complexe elektronica noodzakeltjk is.
Ret is in deze onderzoeksperiode mogelijk gebleken om dit niet alleen theoretisch aan
te tonen, maar oak in de praktijk. Met behulp van slechts een beperkt aantal compo
nenten (totale kostprijs ± fl 150,-) is het mogelijk gebleken een stabilisatiesysteem te
bouwen dat zowel qua toevallige als systematische afwijking beter functioneert dan het
CTD-stabilisatiesysteem. Tevens biedt deze schakeling een monitor-signaal dat beter
afleesbaar is dan dat van alle andere systemen.

De vele wijzigingen die het CTD-stabilisatiesysteem heeft ondergaan, bleken allen te
berusten op het toevoegen van extra filters die het functioneren van het systeem zouden
moeten verbeteren. Ret blijkt echter dat van het meetsignaal na filtering slechts over een
zeer beperkte bandbreedte beschikbaar is. Ret is theoretisch onmogelijk om het verlo
ren gegane deel van het meetsignaal door toevoegingen terug te winnen.

Ret blijkt, dat de elektronica niet de enige foutenbron in het systeem was: ook de beat
opstelling kan zeer grote afwijkingen introduceren. Na verbetering van de beatopstel
ling zijn met een enigzins gemodificeerd CTD-stabilisatiesysteem hemieuwde metin
gen uitgevoerd. Uit deze metingen blijkt, dat dit stabilisatiesysteem beter functioneert
dan bij aanvang van deze opdracht werd aangenomen. Ret is dus aan te bevelen om bij
slechte meetresultaten niet onmiddellijk de fout te zoeken in de elektronica, maar om
ook de beatopstelling kritisch te benaderen.

Uit de meetresultaten blijkt, dat het tweede orde regelsysteem zoals dit wordt voorge
steld in hoofdstuk drie een reductie van de toevallige afwijkingen van mogelijk maakt
ten opzichte van een systeem dat met de CTD-integrator is gestabiliseerd.
Ook is het bij dit regelsysteem niet meer noodzakelijk om regelmatig de offset te corri
geren: door het plaatsen van de integrator in de eerste trap worden offsets automatisch
gecorrigeerd.

Aan het einde van dit onderzoek is enige apparatuur uit de opstelling overgebracht
naar het Nederlands Meetinstituut te Delft. Rier bleek een defect aan de hoge
frequentieversterker uit de beatopstelling: het uitgangsniveau van de versterker van het
NMI is een factor 20 hager dan dat van de 'identieke' TUE-versterker. Ook blijkt uit
metingen dat een te laag signaalniveau tot een verhoging van zowel toevallige als sys
tematische afwijkingen leidt.
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BijlageA

Verschilfrequenties

In de volgende tabel staan de verschilfrequenties (MHz) van de standaardlaser, gesta
biliseerd op de absorbtielijnen van 12712 , overgang 11-5, R(l27).

@P] a Ic Ie
a 8.831 16.925 134.815 147.676 161.039 174.237 277.992 299.931 321.496
b 8.831 8.094 125.984 138.845 152.208 165.406 269.161 291.100 312.665
c 16.925 8.094 117.890 130.751 144.114 157.312 261.067 283.006 304.571
d 134.815 125.984 117.890 12.861 26.224 39.422 143.177 165.116 186.681
e 147.676 138.845 130.751 12.861 13.363 26.561 130.316 152.255 173.820
f 161.039 152.208 144.114 26.224 13.363 13.198 116.953 138.892 160.457
g 174.237 165.406 157.312 39.422 26.561 13.198 103.755 125.694 147.259
h 277.992 269.161 261.067 143.177 130.316 116.953 103.755 21.939 43.504
i 299.931 291.100 283.006 165.116 152.255 138.892 125.694 21.939 21.565
j 321.496 312.665 304.571 186.681 173.820 160.457 147.259 43.504 21.565

Absolute frequentie i-dip: 473612214.8 MHz.

Noodzakelijke randvoorwaarden:
Modulatie amplitude: 3MHz.
Jodiumtemperatuur: 15°C.
Eenrichting bundelvermogen in de cavity: 15 ± 10 mW.
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Bijlage B

De invloed van de cavitylengte op de laserfrequentie

In deze bijlage wordt een afleiding weergegeven van de relatie tussen de relatieve ver
andering van de cavitylengte en de relatieve frequentieverandering van de laser.
Voor de cavity geldt:

L = k)" (B.1)
2

relatie golflengte-frequentie:

).. = ~ (B.2)
nf

absolute frequentie- en golflengteverandering:

I:::.f = fI - 12 (B.3)

(B.4)

(B.7)

(B.6)

(B.5)

Absolute frequentie en golflengte:

L = L 1 +L 2 f = fI + 12
2 2

Invulling van B.1 in B.2Ievert:

L=~
2nf

Met gebruik van B.3:

I:::.L = kc (~ _ ~) = kc (12 - fI)
2n fI 12 2n h12

Voor de lengte geldt:

L = kc (fI +h)
4n fI12

De relatieve lengteverandering is nu gelijk aan:

I:::.L = 2 (12 - fI) = _ I:::.f (B.8)
L fI+12 f

Ret blijkt dus dat er een linear verband is tussen de relatieve lengte- en frequentiever
andering.
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Bijlage C

Bepaling van de noodzakelijke demping van de eerste
harmonische

De verhouding tussen de optredende eerste en derde harmonische is niet geheel uit
de wiskunde te herleiden, daar de eerste harmonische voomamelijk wordt veroorzaakt
door het laser-afhankelijke gainprofiel.
De demping van de eerste harmonische is noodzakelijk om oversturingen en niet
lineairiteiten te voorkomen. Wanneer de derde harmonische een maximale amplitude
heeft die hoger is dan de maximale amplitude van de eerste harmonische, kan het opti
male signaalniveau aan de demodulator worden aangeboden.

De benodigde demping is als voIgt bepaald:
1. Allereerst is bepaald wat de maximale amplitude van de derde harmonische bij

een totale afwezigheid van filters aan de ingang van de demodulator; dit was mo
gelijk met het digitale lock-in systeem. Deze maximale amplitude was 150 mY.

2. Vervolgens is het referentiesignaal van de lock-in versterker omgezet van 3 W m in
1 W m • Het uitgangssignaal van de lock-in versterker is nu gelijk aan de amplitude
van de eerste harmonische. Het blijkt, dat de maximale amplitude rondom een
mode-sprong plaats vindt en gelijk is aan 3.3 V.

3. Daar het versterkingsprofiel van de versterker vlak is (de digitale lock-in verster
ker bevat geen filters voor de demodulator), is de verhouding tussen de gemeten
amplitudes gelijk aan de werkelijk optredende amplitudes. Om de eerste harmo
nische in dezelfde orde te brengen als de derde, is dus een demping van de eerste
harmonische noodzakelijk die gelijk is aan een factor o~i~ovv = 22. Dit komt
overeen met een demping van 27 dB.

Stanford laagdoorlaat
lock-in 10 Hz ; -24 dB/dec

referentiesignaal noo versterkerx\
folodiodesignaal

Figuur C.l: de meetopstelling.
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Bijlage D

Het uitgangsfilter van het CTD systeem

In deze bijlage staan het schema en het bodediagram weergegeven van het laagdoor
laatfilter dat in het CTD-systeem achter de demodulator is geplaatst.

C 27

f------J----1+

U2 Vu

Figuur D.l: schema van de uitgangsschakeling

o
ai'
~
Ol
C
'Q.
E
~

~ ----------------------- ---------
100 1000

frequentie [Hz]

10000 100000

Or-==-----------------,
Ol
,5
'iij

~ 45---------------
j

-90 ------------ =_~_

Figuur D.2: Bodediagram uitgangsschakeling
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BIJLAGE D. HET UITGANGSJ-olLTER VAN HET CTD SYSTEEM

De schakeling is ais voIgt gedimensioneerd:

R1 470n
R2 lOOkn
R15 lOOkn
C27 820pF
U2 OPA27

De overdrachtsfunctie van het schema uit figuur D.l:

H(s) = R2

R2R15C27S + R 15

Het -3 dB punt van deze schakeling ligt bij 13 kHz.
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Bijlage E

Bepaling van de Fourier-coefficienten

De bepaling van de Fourier-coefficienten vereist de integratie van een zeer complex in
tensiteitssignaal. Daar deze integraallangs analytische weg niet oplosbaar is, zijn deze
coefficienten via numerieke integratie bepaald met behulp van het volgende MATLAB
programma:

%numerieke integratie

%modulatiebreedte: 6 MHz
%modulatiefrequentie: 600 Hz
%per: integratie interval (1/600 sec)
%If: frequentie laser [MHz]
%f12: vector met waardes van de laserfrequen
ties [MHz]
%1: laserintensiteit
%n: n-de harmonische
%t: tijd
%dt: stapgrootte integratie [sec]
%x,y: index-counters
%fO: centerfrequentie Lorentz-profiel
%A: amplitude harmonische

clear

% initialisatie
fl=-10i
t=Oi
per=1/600i
A=Oi
1= [ ] i

dt=1/60000i
X=li

y=l
fO=Oi
n=3i
f12=[fl]i
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while y<lOl
A(y)=Oi

while x<lOO
I=9/(9+(fl+3*cos(600*2*pi*t)-fO)A2)i
A(y)=A(y)+I*cos(n*2*pi*600*t)*dti

if y>l
A(y)=A(y)+(A(y)-A(y-l))*O.S*dti % eer

ste orde interpolatie
end

X=X+li
t=t+l/60000i
end

X=li
fl=fl+20/100i
fl2=[fl2 fl]i
y=y+l
t=Oi
end

Na het uitvoeren van dit programma is de amplitude van de ne harmonische opgesla
gen in de vector A. Door variatie van deze n kan elke gewenste Fourier-coefficient wor
den bepaald. Voor de halfwaardebreedte van de jodium absorbtielijn is uitgegaan van
3 MHz.



Bijlage F

Bepaling van de amplitudeverhoudingen tussen de
harmonischen

Om de verhoudingen tussen de amplitudes van de verschillende harmonischen te bepa
len zijn deze met behulp van het numerieke integratie programma uit de vorige bijlage
bepaald en in een grafiek uitgezet. Op de horizontale as staat de laserfrequentie uitge
zet ten opzichte van de frequentie op middelpunt van de dip. De schaalverdeling van
de verticale as is niet van belang: het gaat hier slechts om de signaalniveau's van de
harmonischen ten opzichte van elkaar.
De invloeden van het gainprofiel zijn in de berekening niet meegenomen omdat de dy
namische effecten die deze bepaling noodzakelijk maken niet door het gainprofiel van
de laser worden be'invloed.

4,------,,---,------r--,-------,-----,---.----,-----.---------,
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o I==-"'==:==;::::ci=
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-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8
laserfrequentie ten opzichte van de top van de dip [MHz]

Tot slot dient opgemerkt te worden dat bij het genereren van deze harmonischen is uit
gegaan van een halfwaardebreedte van het Lorentzprofiel van 3 MHz. Bij een toename
van deze breedte vindt ook een toename van de lagere harmonischen ten opzichte van
hogere harmonischen plaats. Ret is daarom noodzakelijk om bij de dimensionering van
de filters een veiligheidsmarge in acht te nemen.
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Bijlage G

Meting van het systeemgedrag

Voor de meting van het systeemgedrag van de laser en de elektronica is gebruik gemaakt
van de volgende meetopstelling:

,I, I
~Stabilisatiesysteem

~
01
C

"2 '".0 C .. DA-converter.. .... ~
01 0. ...

;; l>
....

01 8'~f S- o ..
.c >

uitgang !1\
demodulator

"- 18agdOOrlaat.. 1 "- AD-converter/' filter 500 Hz I ,/

----7
tijd

tijd

signaal dat door de DA-converter
meetsignaal AD-converter wordt aangeboden aan de hoog-

spanningsversterker

Door middel van een DA-converter wordt een rampfunctie gecreeerd die wordt aange
boden aan de hoogspanningsversterker.
Ret uitgangssignaal van de demodulator wordt door middel van een AD-converter ge
digitaliseerd en geregistreerd.
Uit de vergelijking van de rampfunctie met het geregistreerde signaal kan nu worden
afgeleid hoe het gehele systeem reageert op een signaal uit het regelsysteem.
Door het opvoeren van de steilheid yan de rampfunctie kunnen bandbreedtes van de
stabilisatiesystemen worden vergeleken: een systeem met een grotere bandbreedte zal
bij een steeds steilere rampfunctie de dips langer kunnen registreren dan een systeem
met een kleinere bandbreedte.
Uit een vergelijking van de rampfunctie met het geregistreerde signaal kan tevens de
frequentieverandering van de laser per mV uitgangssignaal van het regelsysteem wor
den herleid.
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BijlageH

Schema's CTD-stabilisatie systeem

In deze bijlage staan de schema's afgebeeld van het stabilisatiesysteem dat door de Cen
traal Technische Dienst is ontworpen en gebouwd.
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Print 1+3
==========

ooEL
=====

DE SINUSGENERATOR
=====================

Het doel van de sinusgenerator is het produceren van een stabiele
sinusvormige spanning, met een instelbare amplitude tot 10V top-top.

HE! TELGEDEELTE
======-========
Het telgedeelte bestaat uit vier 4-bits binaire tellers (IC1-IC4).
Deze I6-bits kunnen een 16 bits breed adres aansturen, er worden er maar 12
gebruikt voor adressering.
IC4 heeft als enig doel het carry-bit te vezorgen op puIs 2E16. de clock
generator bevind zich op print 2.

HET GEHEUGEN
============

D/A CONVERSIE

Het geheugengedeelte bestaat uit twee 32k eproms (IC7 en ICS) en
twaalf D-flipflops.(IC9 en IC10).De twee eproms hebben een 12 bit
De overige 4 bits worden gebruikt als synchronisatie signalen in
het systeem. De D-ff,s zijn ervoor om de informatie precies op
het zelfde moment aan de :Kfrj- converter aan te bieden •

£/11

==============

adressering .

De DAC ADS6SA zet de digitale informatie om in een analoog signaal. De
integrator rond IC1 heeft twee doelen : buffering DAC uitgang

afvlakking trapvormige sinussignaal

AFREGELINGEN
============
Met PI moet de offset van de sinus afgeregeld worden.
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AFREGELVOORSCHRIFT LOCK A EN B
====================================

Afregelen van de offset 0 van aIle opamps, indien een opamp als integrator
gebruikt is, dan de condensator terugkoppelen.

Biedt m.b.v.een sinus generator een frequentie aan met een top-top waarde
van 600mV en probeer op welke frequentie het filter werkt. Indien deze
frequentie afwijkt pas dan de waarde van capaciteit Cl aan zodat de "gap
precies op SI~~Tt valt. D.m.v. potmeters PI (amplitude) en P3 (symetrie) kan
men het signaal totaal wegregelen. Voor de afregeling van het tweede notch
filter geldt het zelfde aIleen de aangeboden frequentie is nu SIN2~t,

hiervoor bestaat een afregelset eproms.

De frequentie bepalende condensatoren Cl en C5 in de notch filters Z1Jn
berekend voor 600 en 1200 Hz. Voor afwijkende frequenties kan men C1' en C5'
berekenen d.m.v.:

( 600 *600 )
C1' = ---------------* Cl

( FY * FY )

FY = afwijkende frequentie.

( 1200 * 1200 )
C5' = ---------------* C5

( FY * FY)

Probeer of de integrators rond (IC4 en IC7) goed werken. Stel de voorspanning
op de gate van de fets zodanig in dat de fets in hun triode (lineair) gebied
werken.

Probeer het hoogdoorlaatfilter rond opamp IC9 ( -3dB punt 10 Hz ).
Probeer het laagdoorlaatfilter rond opamp IC11( -3dB punt op 3KHz en 10KHz).
(Het -3dB punt van een filter bevind zich 0.707 * top-top waarde, 20 LOG -3=
0.707).

Biedt m.b.v. een sinusgenerator een sinus aan met een frequentie rond SIN3Wt
met een top-top waarde van 2V. Als men de frequentie gaat verschuiven naar
SIN3Wt, moet de draaispoelmeter op LOCK A maximaal naar links en rechts
uitslaan. Verzwak het signaal stapsgewijs tot 80dB, nu moet de meter nog
steeds uitslaan. Dimensioneer de weerstanden R5 en R6 zodanig dat de meter
bij 80 dB demping van het signaal maximaal uitslaat.
80dB demping komt overeen met een verzwakking van 10 tot de macht 4.
Stel het uitgangs signaal van LOCK A in op IV t-t ( D.m.v. P15 LOCK A).
Dit uitgangs signaal en de uitslag van de meter zijn een maat voor de fase
van het SIN3Wt signaal.
Controle : Zet het uitgangs signaal van LOCK A op de VCF van de functie
generator. Zet SINWt van het systeem en SIN3Wt van de functie generator op
de scoop, en probeer of het signaal "lockt" op de juiste frequentie.



PRINT 5 LOCK A
======== =======

DOEL
=====
Het doel van de LOCK IN schakeling is het creeren van een signaal die
toegevoerd aan een regeleenheid, de stabilisatie van een proces
bewerkstelligd. Het ingangssignaal is een sinus, de tweede harmonische heeft
een onderdrukking van ongeveer 40dB. De derde harmonische heeft een
onderdrukking van ongeveer SOdB. AIleen de derde harmonische is van belang.
De grondgolf en de tweede hamonische moeten er uit. Dit doen we door middel
van notch filters.

DE NOTCH FILTERS
================:

opwordt via een integrator (IC4) toegevoerd aan een FET,die
van de impededanties van de verschilversterker bijregeld.
door P14 en P6 in hun triode gebied gebracht.

In de lock A schakeling bevinden zich twee notch filters, een voor SlNWt en
een voor SlN2Wt. De opamp IC2 is gebruikt als verschilversterker.
Als het notch filter juist is afgeregeld voor een bepaalde frequentie,
moeten de impedanties rond IC2 precies aan elkaar gelijk zijn. Op dat
moment mag er niets meer uit komen. D.m.v. potm. P3 en P2 kan men het filter
afregelen. Hetzelfde verhaal geldt voor het tweede notch filter. Een
gedeelte van het uitgangssignaal wordt teruggekoppeld via een analog switch
(IC22).
Dit gedeelte
zijn beurt een
De FETS worden

HOOGDOORLAATFlLTER
===================
Het hoogdoorlaat filter rond IC9 is ervoor om eventuele gelijkspannings
variaties tegen te houden. ( -3dB punt ligt op 10 Hz)

LAAGDOORLAATFILTER
===================
Omdat frequenties hoger dan SIN3Wt niet van belang zijn is er een
omschakelbaar filter van 3KHz en 10KHz toegepast. (lC9)
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PRI~T 4
=======

OOEL
=====

LOCK B
----------------

~I .'-..... _
1-1--

Van het seselecteerde 5I~1\'3t (afkomstig van LOCK A ) signaal '.:il men de
faserelatie ~eten en ~eergeven in evenredige gelijkspanning.

SYNCHROO~FILTER
================
Het is de bedoeling de fase te detecteren .AIs de blokspanning met dezelfde
freq. als SIK3~t in fase is met SIK3Wt komt de max. blokspanning uit het
synchroon filter (U12) • Als de zaak in tegen fase is, is de uitgangsspanning OV.
Zie tekening

De blokspanning aan de uitgang van het synchroon filter heeft zijn max.
~aarde bereikt als C1 en C2 er schijnbaar niet inzitten. dus als er geen laad
of ontlaad stromen lopeno Dit is aIleen als SI~3Wt in fase is met de blok
spanning.

DE FASEGEVOELIGE DETECTOR
==========================
De fase ge\'oelige detector ~erkt als een gelijkrichter van de blok\'ormige
spanning aan de uitgang \'an U12.
De fase ge\'oelige detector bestaat uit U4. US, en VIO. De nu ontstane
gelijkspanning is evenredig met de fase van sin3Wt.
Geen fase uitgang=OV
-90 graden uitgang=-V Max
+90 graden uitgang=+V Max

De schakeling rond U6, U7 is ervoor om een puIs te vormen die aan de
integrators van LOCK A aangeboden kunnen worden.
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PRINT 7
=======

DOEL

DE INTEGRATOR
==============

De laserinterfero maakt deel uit van een teruggekoppeld systeem. Omdat de
overdracht H(s) van het totale systeem dermate complex is, is het bijna
onmogelijk om de oscilatie punten (H(s)=-l) ofweI fasedraaing 180 graden uit
te rekenen. Om die reden is er een instelbare PI regeling toegepast, met een
dubbele integrator.

nnEGRATOR 1 EN 2
==================
Bij integrator (ICI) kan men het -3dB punt verschuiven door met schakelaar SO
een andere capaciteit te kiezen. Bij integrator (IC2) kan men het -3dB punt
verschuiven door met schakelaar S3 een andere weerstand te kiezen. De twee
integratoren overlappen elkaar zodat men de steilheid van het totale filter kan
varieren. De schakeling kan ook als ramp generator gebruikt worden. Dit is
als op de ingang een vaste spanning wordt gezet, en S2 wordt omgezet.
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Bijlage I

De analoge multiplier

In deze bijlage staan de specificaties afgebeeld van het in de testschakeling toegepaste
analoge multiplier-Ie (de AD 734 van Analog Devices).
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,.ANALOG 10 MHz, 4-Quadran
W DEVICES Multiplier/Divide

1L....- A_D_73_4

8 VN NEGATIVE SUPPLY

14 VP POSITIVE SUPPLY

13 DD DENOMINATOR DISABLE[

X1 1 •
XINPUT X2

DENOMINATOR[ ~~ 3
INTERFACE

U2

[

Y1 6
YINPUT

Y2 7
L...-__..J

PRODUCT HIGHLIGHTS
The AD734 embodies more than two decades of experience in
the design and manufacture of analog multipliers, to provide:
1. A new output amplifier design with more than twenty times

the slew-rate of the AD534 (450 V/IJS versus 20 V/IJS) for a
full power (20 V pk-pk) bandwidth of 10 MHz.

2. Very low distortion, even at full power, through the use of
circuit and trimming techniques that virtually eliminate all (
the spurious nonlinearities found in earlier designs.

3. Direct control of the denominator, resulting in higher
multiplier accuracy and a gain-bandwidth product at small
denominator values that is typically 200 times greater than
that of the AD534 in divider modes.

4. Very clean transient response, achieved through the use of a
novel input stage design and wide-band output amplifier,
which also ensure that distortion remains low even at high
frequencies.

5. Superior noise performance by careful choice of device
geometries and operating conditions, which provide a
guaranteed 88 dB of dynamic range in a 20 kHz bandwidth

CONNECTION DIAGRAM

14-Pin DIP
(Q Package & N Package)

demodulator with input frequencies as high as 40 MHz as long
as the desired output frequency is less than 10 MHz.

The AD734AQ and AD734BQ are specified for the industrial
temperature range of -40°C to +85°C and come in a 14-pin
ceramic DIP. The AD734SQ/883B, available processed to MIl
STD-883B for the military range of -55°C to +125°C, is
available in a 14-pin ceramic DIP.

FEATURES
High Accuracy

0.1% Typical Error
High Speed

10 MHz Full-Power Bandwidth
450 VI ....s Slew Rate
200 ns Settling to 0.1% at Full Power

Low Distortion
-80 dBc from Any Input
Third-Order IMD Typically -75 dBc at 10 MHz

Low Noise
94 dB SNR, 10 Hz to 20 kHz
70 dB SNR, 10 Hz to 10 MHz

Direct Division Mode
2 MHz BW at Gain of 100

APPLICATIONS
High Performance Replacement for AD534
Multiply, Divide, Square, Square Root
Modulator, Demodulator
Wideband Gain Control, RMS·DC Conversion
Voltage-Controlled Amplifiers, Oscillators, and Filters
Demodulator with 40 MHz Input Bandwidth

PRODUCT DESCRIPTION
The AD734 is an accurate high speed, four-quadrant analog
multiplier that is pin-compatible with the industry-standard
AD534 and provides the transfer function W = XY/U. The
AD734 provides a low-impedance voltage output with a full
power (20 V pk-pk) bandwidth of 10 MHz. Total static error
(scaling, offsets, and nonlinearities combined) is 0.1 % of full
scale. Distortion is typically less than -80 dBc and guaranteed.
The low capacitance X, Y and Z inputs are fully differential. In
most applications, no external components are reqUired to
define the function.

The internal scaling (denominator) voltage U is 10 V, derived
from a buried-Zener voltage reference. A new feature provides
the option of substituting an external denominator voltage,
allowing the use of the AD734 as a two-quadrant divider with a
1000: 1 denominator range and a signal bandwidth that remains
10 MHz to a gain of 20 dB, 2 MHz at a gain of 40 dB and
200 kHz at a gain of 60 dB, for a gain-bandwidth product of
200 MHz.

The advanced performance of the AD734 is achieved by a
combination of new circuit techniques, the use of a high speed
complementary bipolar process and a novel approach to laser
trimming based on ac signals rather than the customary dc
methods. The wide bandwidth (>40 MHz) of the AD734's
input stages and the 200 MHz gain-bandwidth product of the
multiplier core allow the AD734 to be used as a low distortion

REV.S

Information furnished by Analog Devices is believed to be accurate and
reliable. However, no responsibility is assumed by Analog Devices for its
use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties
which may result from its use. No license is granted by implication or
otherwise under any patent or patent rights of Analog Devices.

One Technology Way, P.O. Box 9106. Norwood. MA 02062·9106. U.S.
Tel: 617/329·4700 Fax: 617/326-871



AD734-SPECIFICATIONS (TA = +25°C, +Vs = VP = +15 V,-Vs = VN = -15 V, Rl~2 kG)

TRANSFER FUNCTION

A B S
Parameter Conditions Min Typ Max Min Typ Max Min Typ Max Units

MULTIPLIER PERFORMANCE
Transfer Function W = XY/lO W = XY/lO W = XY/lO
Total Static Error! -lOV~ X, Y~ lOV 0.1 0.4 0.1 0.25 0.1 0.4 %

Over TMIN to TMAX 1 0.6 1.25 %
vs. Temperature TM1Nto TMAX 0.004 0.003 0.004 %/oC
vs. Either Supply tVs = 14 V to 16 V 0.01 0.05 0.01 0.05 0.01 0.05 %N

Peak Nonlinearity -10 V ~ X ~ +10 V. Y = +10 V 0.05 0.05 0.05 %
-10 V ~ Y ~ +10 V, X = +10 V 0.025 0.025 0.025 %

THD2 X = 7 V rms, Y = +10 V, f~ 5 kHz -58 -66 -58 dBc
T M1N to TMAX -55 -63 -55 dBc
Y = 7 V rms. X = +10 V, f ~ 5 kHz -60 -80 -60 dBc
TM1N to TMAX -57 -74 -57 dBc

Feedthrough X = 7 V rms, Y = nulled, f ~ 5 kHz -85 -60 -85 -70 -85 -60 dBc
Y = 7 V rms, X = nulled, f ~ 5 kHz -85 -66 -85 -76 -85 -66 dBc

Noise (RTO) X=Y=O
Spectral Density 100 Hz to 1 MHz 1.0 1.0 1.0 J.1V/..JHZ
Total Output Noise 10 Hz to 20 kHz -94 -88 -94 -88 -94 -88 dBc

TM1N to T MAX -85 -85 -85 dBc

DIVIDER PERFORMANCE (Y = 10 V)
Transfer Function W=XYIU W=XYIU W=XY/U
Gain Error Y = 10 V, U = 100 mV to 10 V I 1 I %
X Input Clipping Level Y~ 10 V 1.25 xU 1.25 x U 1.25 xU V
U Input Scaling Error3 0.3 0.15 0.3 %

TM1Nto T MAX 0.8 0.65 1 %
(Output to 1%) U = 1 V to 10 V Step, X = 1 V 100 100 100 ns

INPUT INTERFACES (X, Y, & Z)
3 dB Bandwidth 40 40 40 MHz
Operating Range Differential or Common Mode t12.5 t12.5 t12.5 V

X Input Offset Voltage 15 5 15 mV
TMIN to TMAX 25 15 25 mV

Y Input Offset Voltage 10 5 10 mV
TM1Nto TMAX 12 6 12 mV

Z Input Offset Voltage 20 10 20 mV
TMIN to TMAX 50 50 90 mV

Z Input PSRR (Either Supply) f~ 1 kHz 54 70 66 70 54 70 dB
TM1N toTMAX 50 56 50 dB

CMRR f= 5 kHz 70 85 70 85 70 85 dB
Input Bias Current (X. Y. Z Inputs) 50 300 50 150 50 300 nA

T M1N to TMAX 400 300 500 nA
Input Resistance Differential 50 50 50 kil
Input Capacitance Differential 2 2 2 pF

DENOMINATOR INTERFACES (UO, Ul, & U2)
Operating Range VN to VP-3 VN to VP-3 VN to VP-3 V
Denominator Range 1000:1 1000:1 1000:1
Interface Resistor U1 to U2 28 28 28 kil

OUTPUT AMPLIFIER (W)
Output Voltage Swing TMIN to TMAx t12 t12 t12 V
Open-Loop Voltage Gain X = Y = 0, Input to Z 72 72 72 dB
Dynamic Response From X or Y Input, CL ~ 20 pF

3 dB Bandwidth W~7Vrms 8 10 8 10 8 10 MHz
Slew Rate 450 450 450 V/IJS

Settling Time +20 V or -20 V Output Step
To 1% 125 125 125 ns
ToO.1% 200 200 200 ns

Short-Circuit Current TMINto TMAX 20 50 80 20 50 80 20 50 80 rnA

POWER SUPPLIES. tVs
Operating Supply Range t8 t16.5 t8 t16.5 t8 t16.5 V
Quiescent Current TMIN to TMAx 6 9 12 6 9 12 6 9 12 rnA

NOTES
IFigures given are percent of full scale (e.g., 0.01% = I mY).
2dBc refers to deciBels relative to the full-scale input (carrier) level of 7 V rms.
3See Figure 10 for test circuit.
All min and max specifications are guaranteed.
Specifications subject to change without notice.
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ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 1

Supply Voltage ±18 V
Internal Power Dissipation2

for TJ max = 175°C 500 mW
X, Y and Z Input Voltages VN to VP
Output Short Circuit Duration Indefinite
Storage Temperature Range

Q -65°C to +150°C
Operating Temperature Range

AD734A, B (Industrial) -40°C to +85°C
AD734S (Military) -55°C to +125°C

Lead Temperature Range (soldering 60 sec) +300°C
Transistor Count 81
ESD Rating 500 V

NOTES
'Stresses above those listed under "Absolute Maximum Ratings" may cause
permanent damage to the device. This is a stress rating only and functional
operation of the device at these or any other conditions above those indicated in
the operational section of this specification is not implied.

2l4-Pin Ceramic DIP: ajA = llOoCIW.

AD734
ORDERING GUIDE

Temperature Package Packa~

Model Range Description Option

AD734AN -40°C to +85°C Plastic DIP N-14
AD734BN -40°C to +85°C Plastic DIP N-14
AD734AQ -40°C to +85°C Cerdip Q-14
AD734BQ -40°C to +85°C Cerdip Q-14
AD734SQ -55°C to +125°C Cerdip Q-14
AD734SQ/883B -55°C to +125°C Cerdip Q-14
AD734SCHIPS -55°C to +125°C Chip

CHIP DIMENSIONS &BONDING DIAGRAM
Dimensions shown in inches and (mm).

(Contact factory for latest dimensions.)

REV. B
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AD734

(4)

(3)

(1)

(+w) - (±x)(±y) + + Z
- - (+u) -.

(Xl - X z)( Yt - Yz)
w= U +Zz·

The free input Z2 can be used to sum another signal to the
output; in the absence of a product signal, W simply follows the
voltage at Z2 with the full 10 MHz bandwidth. When not
needed for summation, Z2 should be connected to the ground
associated with the load circuit. We can show the allowable
polarities in the following shorthand form:

where Ao is the open-loop gain of the output op-amp, typically
72 dB. When a negative feedback path is provided, the circuit
will force the quantity inside the brackets essentially to zero,
resulting in the equation

(Xl - XZ)(YI - Yz) = U (Zl - Zz) (2)

This is the most useful generalized transfer function for the
AD734; it expresses a balance between the product XY and the
product UZ. The absence of the output, W, in this equation
only reflects the fact that we have not yet specified which of the
inputs is to be connected to the op amp output.

Most of the functions of the AD734 (including division, unlike
the AD534 in this respect) are realized with Zl connected to W.
So, substituting W in place of Zl in the above equation results in
an output.

ac-coupled and the other is grounded, the residual offset voltage
is typically less than 5 mV, which corresponds to a bias current
of only 100 nA. This low bias current ensures that mismatches
in the sources resistances at a pair of inputs does not cause an
offset error. These currents remain low over the full temperature
range and supply voltages.

The common-mode range of the X, Y and Z inputs does not
fully extend to the supply rails. Nevertheless, it is often possible
to operate the AD734 with one terminal of an input pair con
nected to either the positive or negative supply, unlike previous
multipliers. The common-mode resistance is several megohms.

The full-scale output of ± 10 V can be delivered to a load resis
tance of 1 kQ (although the specifications apply to the standard
multiplier load condition of 2 kQ). The output amplifier is
stable driving capacitive loads of at least 100 pF, when a slight
increase in bandwidth results from the peaking caused by this
capacitance. The 450 V/1lS slew rate of the AD734's output am
plifier ensures that the bandwidth of 10 MHz can be maintained
up to the full output of 20 V pk-pk. Operation at reduced supply
voltages is possible, down to ±8 V, with reduced signal levels.

Available Transfer Functions
The uncommitted (open-loop) transfer function of the AD734 is

In the recommended direct divider mode, the Y input is set to a
fixed voltage (typically 10 V) and U is varied directly; it may
have any value from 10 mV to 10 V. The magnitude of the ratio
XIU cannot exceed 1.25; for example, the peak X-input for U
= 1 V is ±1.25 V. Above this level, clipping occurs at the
positive and negative extremities of the X-input. Alternatively,

l...----<.'ZIF

WI
I
I
I
I

Z1 J

Z2*"'-- ----J

U2

Y1"-----" ..... >- ....J

Y2

UO

U1

X1

X2

Figure 7. AD734 Block Diagram

FUNCTIONAL DESCRIPTION
Figure 1 is a simplified block diagram ofthe AD734. Operation
is similar to that of the industry-standard AD534 and in many
applications these parts are pin-compatible. The main functional
difference is the provision for direct control of the denominator
voltage, U, explained fully on the following page. Internal sig
nals are actually in the form of currents, but the function of the
AD734 can be understood using voltages throughout, as shown
in this figure. Pins are named using upper-case characters (such
as Xl, Z2) while the voltages on these pins are denoted by sub
scripted variables (for example, Xl, Zz).

The AD734's differential X, Y and Z inputs are handled by
wideband interfaces that have low offset, low bias current and
low distortion. The AD734 responds to the difference signals
X = Xl - Xz, Y = Yl - Yz and Z = Zl - Zz, and rejects
common-mode voltages on these inputs. The X, Y and Z
interfaces provide a nominal full-scale (FS) voltage of±lO V,
but, due to the special design of the input stages, the linear
range of the differential input can be as large as ± 17 V. Also
unlike previous designs, the response on these inputs is not
clipped abruptly above ± 15 V, but drops to a slope of one half.

The bipolar input signals X and Yare multiplied in a translinear
core of novel design to generate the product XY/U. The denom
inator voltage, U, is internally set to an accurate, temperature
stable value of 10 V, derived from a buried-Zener reference. An
uncalibrated fraction of the denominator voltage U appears
between the voltage reference pin (ER) and the negative supply
pin (VN) , for use in certain applications where a temperature
compensated voltage reference is desirable. The internal denom
inator, U, can be disabled, by connecting the denominator
disable Pin 13 (DD) to the positive supply pin (VP); the denom
inator can then be replaced by a fixed or variable external volt
age ranging from 10mV to more than 10 V.

The high-gain output op-amp nulls the difference between
XY/U and an additional signal Z, to generate the final output
W. The actual transfer function can take on several forms, de
pending on the connections used. The AD734 can perform all
of the functions supported by the AD534, and new functions
using the direct-division mode prOVided by the U-interface.

Each input pair (Xl and X2, Yl and Y2, Zl and Z2) has a
differential input resistance of 50 kQ; this is formed by "real"
resistors (not a small-signal approximation) and is subject to a
tolerance of ±20%. The common-mode input resistance is
several megohms and the parasitic capacitance is about 2 pF.

The bias currents associated with these inputs are nulled by
laser-trimming, such that when one input of a pair is optionally
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Ru
28k

Figure 4. Connections for a Fixed Denominator

Table I shows useful values of the external components for se
ting up nonstandard denominator values.

+......--{

(
R1

l

Figure 3. Low-Accuracy Denominator Control

After temperature-correction (block TC), the reference voltag
is applied to transistor Qd and trimmed resistor Rd, which
generate the required reference current. Transistor Qu and
resistor Ru are not involved in setting up the internal denominatl
and their associated control pins UO, Ul and U2 will normall
be grounded. The reference voltage is also made available, vi<J
the 100 kQ resistor Rr, at Pin 9 (ER); the purpose of Qr is
explained below.

When the control pin DD (denominator disable) is connected
VP, the internal source of Iu is shut off, and the collector cur
rent of Qu must prOVide the denominator current. The resistc
Ru is laser-trimmed such that the multiplier denominator is
exactly equal to the voltage across it (that is, across pins Ul a
U2). Note that this trimming only sets up the correct internal
ratio; the absolute value of Ru (nominally 28 ill) has a
tolerance of ±20%. Also, the alpha of Qu, (typically 0.995)
which might be seen as a source of scaling error, is canceled b
the alpha of other transistors in the complete circuit.

In the simplest scheme (Figure 3), an externally-provided
control voltage, VG, is applied directly to UO and U2 and the
resulting voltage across Ru is therefore reduced by one VBE. F
example, when VG = 2 V, the actual value of U will be about
1.3 V. This error will not be important in some closed-loop
applications, such as automatic gain control (AGC), but clear
is not acceptable where the denominator value must be well
defined. When it is reqUired to set up an accurate, fixed value
U, the on-chip reference may be used. The transistor Qr is
provided to cancel the VBE of Qu, and is biased by an external
resistor, R2, as shown in Figure 4. RI is chosen to set the de
sired value of U and consists of a fixed and adjustable resistor

(5)

(6)

(7)

LINK TO
DISABLE

lu NOMINALLY
356IlAforl U = 10V

(±w) =~(+U)(+Z) + (±S).

the AD734 can be operated using the standard (AD534) divider
connections (Figure 8), when the negative feedback path is
established via the Yz input. Substituting W for Yz in Equation
(2), we get

W=U(ZZ-ZI) +Y
I
·

(XI-XZ)

In some cases, feedback may be connected to two of the avail
able inputs. This is true for the square-rooting connections (Fig
ure 9), where W is connected to both XI and Yz. Setting XI =

Wand Yz = W in Equation (2), and anticipating the possibility
of again providing a summing input, so setting Xz = Sand YI =
S, we find, in shorthand form

In this case, note that the variable X is now the denominator,
and the above restriction (X/U ::;; 1.25) on the magnitude of the
X input does not apply. However, X must be positive in order
for the feedback polarity to be correct. YI can be used for
summing purposes or connected to the load ground if not
needed. The shorthand form in this case is

This is seen more generally to be the geometric-mean function,
since both U and Z can be variable; operation is restricted to
one quadrant. Feedback may also be taken to the U-interface.
Full details of the operation in these modes is provided in the
appropriate section of this data sheet.

Direct Denominator Control
A valuable new feature of the AD734 is the provision to replace
the internal denominator voltage, U, with any value from
+10 mV to +10 V. This can be used (l) to simply alter the
multiplier scaling, thus improve accuracy and achieve reduced
noise levels when operating with small input signals; (2) to
implement an accurate two-quadrant divider, with a 1000:1 gain
range and an asymptotic gain-bandwidth product of 200 MHz;
(3) to achieve certain other special functions, such as AGe or
rms.
Figure 2 shows the internal circuitry associated with denomina
tor control. Note first that the denominator is actually propor
tional to a current, Iu, haVing a nominal value of 356 !1A for
U = 10 V, whereas the primary reference is a voltage, generated
by a buried-Zener circuit and laser-trimmed to have a very low
temperature coefficient. This voltage is nominally 8 V with a
tolerance of ±10%.

Figure 2. Denominator Control Circuitry
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Figure 6. Conversion of Output to a Current

Figure 5. Basic Multiplier Circuit

of 32 Hz. When a tighter control of this frequency is needed, or
when the HP corner is above about 100 kHz, an external resis
tor should be added across the pair of input nodes.

At least one of the two inputs of any pair must be provided with
a de path (usually to ground). The careful selection of ground
returns is important in realizing the full accuracy of the AD734.
The Z2 pin will normally be connected to the load ground,
which may be remote, in some cases. It may also be used as an
optional summing input (see Equations (3) and (4), above)
having a nominal FS input of ± 10 V and the full 10 MHz
bandwidth.

In applications where high absolute accuracy is essential, the
scaling error caused by the finite resistance of the signal
source(s) may be troublesome; for example, a 50 n source
resistance at just one input will introduce a gain error of -0.1%;
if both the X- and Y-inputs are driven from 50 n sources, the
scaling error in the product will be -0.2%. Provided the source
resistance(s) are known, this gain error can be completely
compensated by including the appropriate resistance (50 n or
100 n, respectively, in the above cases) between the output W
(Pin 12) and the Zl feedback input (Pin 11). IfRx is the total
source resistance associated with the Xl and X2 inputs, and Ry
is the total source resistance associated with the Y1 and Y2
inputs, and neither Rx nor Ry exceeds 1 ill, a resistance of
Rx+Ry in series with pin Zl will provide the reqUired gain
restoration.

Pins 9 (ER) and 13 (DD) should be left unconnected in this
application. The V-inputs (Pins 3, 4 and 5) are shown
connected to ground; they may alternatively be connected to
VN, if desired. In applications where Pin 2 (X2) happens to be
driven with a high-amplitude, high-frequency signal, the
capacitive coupling to the denominator control circuitry via an
ungrounded Pin 3 can cause high-frequency distortion. However,
the AD734 can be operated without modification in an AD534
socket, and these three pins left unconnected, with the above
caution noted.

+IW ±10mA MAX FS

±10V MAXIMUM
LOAD VOLTAGE

-15V

+15V

1-
....+---- (X,- X2l(Y,- Y2)w= +2:1

LOAD 10V
L GROUND

2:1m OPTIONAL
O.1I1F '!1 SUMMING INPUT

±10V FS

AD734
1 X1

AD734
1 X1

Y-INPUT
±10V FS

X-INPUT
±10V FS

Y-INPUT
±10V FS

X-INPUT
±10V FS

Table I. Component Values for Setting Up Nonstandard
Denominator Values

OPERATION AS A MULTIPLIER
All of the connection schemes used in this section are essentially
identical to those used for the AD534, with which the AD734 is
pin-compatible. The only precaution to be noted in this regard
is that in the AD534, Pins 3, 5,9, and 13 are not internally
connected and Pin 4 has a slightly different purpose. In many
cases, an AD734 can be directly substituted for an AD534 with
immediate benefits in static accuracy, distortion, feedthrough,
and speed. Where Pin 4 was used in an AD534 application to
achieve a reduced denominator voltage, this function can now be
much more precisely implemented with the AD734 using alter
native connections (see Direct Denominator Control, page 5).

Operation from supplies down to ±8 V is possible. The supply
current is essentially independent of voltage. As is true of all
high speed circuits, careful power-supply decoupling is impor
tant in maintaining stability under all conditions of use. The
decoupling capacitors should always be connected to the load
ground, since the load current circulates in these capacitors at
high frequencies. Note the use of the special symbol (a triangle
with the letter 'L' inside it) to denote the load ground.

Standard Multiplier Connections
Figure 5 shows the basic connections for multiplication. The X
and Y inputs are shown as optionally having their negative
nodes grounded, but they are fully differential, and in many
applications the grounded inputs may be reversed (to facilitate
interfacing with signals of a particular polarity, while achieving
some desired output polarity) or both may be driven.

The AD734 has an input resistance of 50 ill ± 20% at the X, Y,
and Z interfaces, which allows ac-coupling to be achieved with
moderately good control of the high-pass (HP) corner
frequency; a capacitor of 0.1 ~ provides a HP corner frequency

The denominator can also be current controlled, by grounding
Pin 3 (Va) and withdrawing a current orIu from Pin 4 (VI).
The nominal scaling relationship is V = 28 x Iu, where u is
expressed in volts and Iu is expressed in milliamps. Note,
however, that while the linearity of this relationship is very good,
it is subject to a scale tolerance of±20%. Note that the common
mode range on Pins 3 through 5 actually extends from 4 V to
36 V below VP, so it is not necessary to restrict the connection
of va to ground if it should be desirable to use some other
voltage.

The output ER may also be buffered, re-scaled and used as a
general-purpose reference voltage. It is generated with respect to
the negative supply line Pin 8 (VN), but this is acceptable when
driving one of the signal interfaces. An example is shown in Fig
ure 12, where a fixed numerator of 10 V is generated for a di
vider application. There, Yz is tied to VN but Y, is 10 V above
this; therefore the common-mode voltage at this interface is still
5 V above VN, which satisfies the internal biasing requirements
(see Specifications Table).

Denominator RI (Fixed) RI (Variable) R2

5V 34.8 kn 20 kn 120 kn
3V 64.9 kn 20 kn 220 kn
2V 86.6 kn 50 ill 300 ill
IV 174 kn 100 kn 620 kn

-6- REV. 8
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Figure 8. Standard (AD534) Divider Connection

The numerator input, which is differential and can have eithe
polarity, is applied to pins Zl and Z2. As with all dividers bai
on feedback, the bandwidth is directly proportional to the
denominator, being 10 MHz for X = 10 V and reducing to
100 kHz for X = 100 mY. This reduction in bandwidth, and
increase in output noise (which is inversely proportional to ttl
denominator voltage) preclude operation much below a denomi
nator of 100 mY. Division using direct control of the denominal
(Figure 10) does not have these shortcomings.

OPERATION AS A DIVIDER
The AD734 supports two methods for performing analog
division. The first is based on the use of a multiplier in a feed
back loop. This is the standard mode recommended for mult
pliers having a fixed scaling voltage, such as the AD534, and
will be described in this Section. The second uses the AD734
unique capability for externally varying the scaling (denominato
voltage directly, and will be described in the next section.

Feedback Divider Connections
Figure 8 shows the connections for the standard (AD534)
divider mode. Feedback from the output, W, is now taken to
Y2 (inverting) input, which, provided that the X-input is pos
tive, establishes a negative feedback path. Yl should normall'
be connected to the ground associated with the load circuit, i
may optionally be used to sum a further signal to the output.
desired, the polarity of the Y-input connections can be revers
with W connected to Yl and Y2 used as the optional sum
mation input. In this case, either the polarity of the X-input
connections must be reversed, or the X-input voltage must bE
negative.

Figure 7. Frequency Doubler

X INPUT
+O.1VTO

+10V

VI
OPTIONAL +
SUMMING V;f

INPUT
±10V FS

for w= 1/CRI, which is just

W = E2(cos2wt)/( 10 V) (10)

which has no dc component. To restore the output to ± 10 V
when E = 10 V, a feedback attenuator with an approximate ratio
of 4 is used between Wand ZI; this technique can be used
wherever it is desired to achieve a higher overall gain in the
transfer function.

In fact, the values of R3 and R4 include additional compensa
tion for the effects of the 50 ill input resistance of all three
interfaces; R2 is included for a similar reason. These resistor
values should not be altered without careful calculation of the
consequences; with the values shown, the center frequency fa is
100 kHz for C = I nF. The amplitude of the output is only a
weak function of frequency: the output amplitude will be 0.5%
too low at f = 0.9foand f = 1.lfO. The cross-connection is
simply to produce the cosine output with the sign shown in
Equation (10); however, the sign in this case will rarely be
important.

Current Output
It may occasionally be desirable to convert the output voltage to
a current. In correlation applications, for example, multiplica
tion is followed by integration; if the output is in the form of a
current, a simple grounded capacitor can perform this function.
Figure 6 shows how this can be achieved. The op amp forces
the voltage across ZI and Z2, and thus across the resistor Rs, to
be the product XY/U. Note that the input resistance of the
Z interface is in shunt with Rs, which must be calculated
accordingly.

The smallest FS current is simply ± 10 V/50 kQ, or ±200 ~,
with a tolerance of about 20%. To guarantee a 1% conversion
tolerance without adjustment, Rs must be less than 2.5 ill. The
maximum full scale output current should be limited to about
± 10 rnA (thus, Rs = I ill). This concept can be applied to all
connection modes, with the appropriate choice of terminals.

Squaring and Frequency-Doubling
Squaring of an input signal, E, is achieved simply by connecting
the X and Y inputs in parallel; the phasing can be chosen to
produce an output of E2/U or -E2/U as desired. The input may
have either polarity, but the basic output will either always be
positive or negative; as for multiplication, the Z2 input may be
used to add a further signal to the output.

When the input is a sinewave, a squarer behaves as a frequency
doubler, since

(Esinwtj2 = E2 (J - cos2wt}/2 (8)

Equation (8) shows a dc term at the output which will vary
strongly with the amplitude of the input, E. This dc term can be
avoided using the connection shown in Figure 7, where an
RC-network is used to generate two signals whose product has
no dc term. The output is

REV. B -7-



BijlageJ

Specificaties van de toegepaste operationele versterkers

In deze bijlage staan de specificaties afgebeeld van de toegepaste operationele verster
kers (AD 707 van Analog Devices). De keuze voor deze versterker was gebaseerd op
de geringe offsetvoltages van dit Ie.

64



,.ANALOG
W DEVICES Ultralow Drift Op Am
1 AD_70_7

NULL

CONNECTION DIAGRAMS

TO-99 (H) Package

-vs
NC = NO CONNECT

NOTE: PIN 4 CONNECTED
TO CASE

SOIC (R) Package
Plastic (N) and

Cerdip (Q) Packages

FEATURES
Very High DC Precision
15 V max Offset Voltage
0.1 Vrc max Offset Voltage Drift
0.35 V pop max Voltage Noise (0.1 Hz to 10 Hz}
8 V/ V min Open-Loop Gain
130 dB min CMRR
120 dB min PSRR
1 nA max Input Bias Current

AC Performance
0.3 VI ....s Slew Rate
0.9 MHz Closed-Loop Bandwidth
Dual Version: AD708
Available in Tape and Reel in Accordance with

EIA-481A Standard

APPLICATION HIGHLIGHTS
1. The AD707's 13 V/I1V typical open-loop gain and 140 dB

typical common-mode rejection ratio make it ideal for
precision instrumentation applications.

2. The precision of the AD707 makes tighter error budgets
possible at a lower cost.

3. The low offset voltage drift and low noise of the AD707 al
the designer to amplify very small signals without sacrificiJ
overall system performance.

4. The AD707 can be used where chopper amplifiers are
required, but without the inherent noise and application
problems.

5. The AD707 is an improved pin-for-pin replacement for th
LTIOO1.

PRODUCT DESCRIPTION
The AD707 is a low cost, high precision op amp with state-of
the-art performance that makes it ideal for a wide range of
precision applications. The offset voltage spec ofless than 15 I1V
is the best available in a bipolar op amp, and maximum input
offset current is 1.0 nA. The top grade is the first bipolar
monolithic op amp to offer a maximum offset voltage drift of
0.1 I1V/oC, and offset current drift and input bias current drift
are both specified at 25 pN°C maximum.

The AD707's open-loop gain is 8 V/IlV minimum over the full
±10 V output range when driving a I kQ load. Maximum input
voltage noise is 350 nV p-p (0.1 Hz to 10 Hz). CMRR and
PSRR are 130 dB and 120 dB minimum, respectively.

The AD707 is available in versions specified over commercial,
industrial and military temperature ranges. It is offered in 8-pin
plastic mini-DIP, small outline (SOle), hermetic cerdip and
hermetic TO-99 metal can packages. Chips, MIL-STD-883B,
Rev. C, and tape & reel parts are also available.

NC = NO CONNECT

NULL

-IN

+IN L.....JL.......I,'"

-vs

NC = NO CONNECT

NULL

+vs

OUTP

NC
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AD707-SPEC IFICATIONS (@+25°Cand ±15 V, unless otherwise noted)

AD707J/A AD707KIB
Conditions Min Typ Max Min Typ Max Units

INPUT OFFSET VOLTAGE
Initial 30 90 10 25 jlV
vs. Temperature 0.3 1.0 0.1 0.3 llV/oC

TMIN to T MAX 50 100 15 45 jlV
Long-Term Stability 0.3 0.3 jlV/month
Adjustment Range R2 = 20 kQ (Figure 19) ±4 ±4 mV

INPUT BIAS CURRENT 1.0 2.5 0.5 2.0 nA
TM1N to T MAX 2.0 4.0 1.5 4.0 nA

Average Drift 15 40 15 40/40/40 pN°C

OFFSET CURRENT VCM = 0 V 0.5 2.0 0.3 1.5 nA
TMIN to T MAX 2.0 4.0 1.0 2.0 nA

Average Drift 2 40 1 25/25/35 pN°C

INPUT VOLTAGE NOISE 0.1 Hz to 10 Hz 0.23 0.6 0.23 0.6 jlV p-p
f= 10 Hz 10.3 28 10.3 18 nV/-vRZ
f= 100 Hz 10.0 13.0 10.0 12 nV/-vRZ
f= 1 kHz 9.6 11.0 9.6 11.0 nV/-vRZ

INPUT CURRENT NOISE 0.1 Hz to 10 Hz 14 35 14 30 pAp-p
f= 10 Hz 0.32 0.9 0.32 0.8 pN-vRZ
f= 100 Hz 0.14 0.27 0.14 0.23 pN"Hz
f= 1 kHz 0.12 0.18 0.12 0.17 pN-vRZ

COMMON-MODE
REJECTION RATIO VcM =±13V 120 140 130 140 dB

TMIN to T MAX 120 140 120 140 dB

OPEN-LOOP GAIN Vo =±10V
RLOAD ~2 kQ 3 13 5 13 V/jlV
TMIN to T MAX 3 13 3 13 V/jlV

POWER SUPPLY
REJECTION RATIO Vs = ±3 V to ± 18 V 110 130 115 130 dB

TM1N to T MAX 110 130 110 130 dB

FREQUENCY RESPONSE
Closed-Loop Bandwidth 0.4 0.9 0.4 0.9 MHz
Slew Rate 0.12 0.3 0.12 0.3 V/jlS

INPUT RESISTANCE
Differential 24 100 45 200 MQ
Common Mode 200 300 GQ

OUTPUT CHARACTERISTICS
Voltage RLOAD ~ 10 kQ 13.5 14 13.5 14 ±V

RLOAD ~2 kQ 12.5 13.0 12.5 13.0 ±V
RLOAD ~ 1 kQ 12.0 12.5 12.0 12.5 ±V
RLOAD ~2 kQ
TMIN to T MAX 12.0 13.0 12.0 13.0 ±V

OPEN-LOOP OUTPUT
RESISTANCE 60 60 Q

POWER SUPPLY
Current, Quiescent 2.5 3 2.5 3 mA
Power Consumption, No Load Vs =±15V 75 90 75 90 mW

Vs = ±3 V 7.5 9.0 7.5 9.0 mW

NOTES
All min and max specifications are guaranteed. Specifications in boldface are tested on all production units at final electrical test. Results from those tests are used to
calculate outgoing quality levels. .

Specifications subject to change without notice.
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ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS l

Supply Voltage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ±22 V
Internal Power Dissipation2

•••••••••••••••••••• 500 mW
Input Voltage ±Vs
Output Short Circuit Duration Indefinite
Differential Input Voltage +Vs and -Vs
Storage Temperature Range (0, H) -65°C to + 150°C
Storage Temperature Range (N, R) -65°C to + 125°C
Lead Temperature Range (Soldering 60 sec) +300°C

NOTES
lStresses above those listed under "Absolute Maximum Ratings" may cause
permanent damage to the device. Exposure to absolute maximum rating condi
tions for extended periods may affect device reliability.

28_pin plastic package: ~A =165°C/Wan; 8-pin cerdip package: alA =HO°ClWan;
8-pin small outline package: alA = 155°ClWatt; 8-pin header package: alA =
200°C/Watt.

AD707
ORDERING GUIDE

Temperature Package Pad
Model Range Description Opti

AD707AH -40oe to +85°e 8-Pin Metal Can H-
AD707AQ -40oe to +85°e 8-Pin Ceramic DIP Q-
AD707AR -40oe to +85°e 8-Pin Plastic sOle SC
AD707AR-REEL -40oe to +85°e 8-Pin Plastic sOle SC
AD707AR-REEL7 -40oe to +85°e 8-Pin Plastic sOle SC
AD707BQ -40oe to +85°e 8-Pin Ceramic DIP Q-
AD707JN ooe to +70oe 8-Pin Plastic DIP N-
AD707JR ooe to +70oe 8-Pin Plastic sOle SC
AD707JR-REEL ooe to +70oe 8-Pin Plastic sOle SC
AD707JR-REEL7 ooe to +70oe 8-Pin Plastic sOle SC
AD707KN ooe to +70oe 8-Pin Plastic DIP N-
AD707KR ooe to +70oe 8-Pin Plastic sOle SC
AD707KR-REEL ooe to +70oe 8-Pin Plastic sOle SC
AD707KR-REEL7 ooe to +70oe 8-Pin Plastic sOle SC

1
0.059

I
I.

NULL
8

1
NULL

METALIZATION PHOTOGRAPH
Dimensions shown in inches and (mm).
Contact factory for latest dimensions.

+Vs
7

6
VOUT

4
-Vs

2 3 I-IN +IN

0.110(2.79) ----------+1-

CAUTION _

ESD (electrostatic discharge) sensitive device. Electrostatic charges as high as 4000 V readily
accumulate on the human body and test equipment and can discharge without detection.
Although the AD707 features proprietary ESD protection circuitry, permanent damage may
occur on devices subjected to high energy electrostatic discharges. Therefore, proper ESD
precautions are recommended to avoid performance degradation or loss offunctionality.
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Bijlage K

Het filter-Ie

In deze bijlage staan de specificaties afgebeeld van het in de testschakeling toegepaste
filter, type MFIO van de fabrikant National Semiconductor.
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Order Number MF10AJ or MF10CCJ
See NS Package Number J20A

Order Number MF10ACWM or
MF10CCWM

See NS Package Number M20B

Order Number MF10ACN or
MF10CCN

See NS Package Number N20ATL/H/10399-1

Any of the classical filter configurations (such as Butter
worth, Bessel, Cauer and Chebyshev) can be fonned.

For pin-compatible device with improved performance refer
to LMF100 datasheet.

Features
• Easy to use
• Clock to center frequency ratio accuracy ±0.6%
• Filter cutoff frequency stability directly dependent on

external clock quality
• Low sensitivity to external component variation
• Separate highpass (or notch or allpass), bandpass, low-

pass outputs

• foX Q range up to 200 kHz
• Operation up to 30 kHz
• 20-pin 0.3" wide Dual-In-Line package
• 20-pin Surface Mount (SO) wide-body package

Connection Diagram
Surface Mount and Dual-In-Une

BP.
Package

LPA 1 2D lPs

SPA 2 19 BPa
N/AP/HPA 3 18 N/AP/HPa

INVA 4 17 INVD
SIA 5 16 Sl a

SA/s 6 15 AGND

VA+ 7 14 VA-

Vo+ 8 13 Vo-

LSh 9 12 50/100/Cl

CLKA 10 11 CLKs

TL/H/,0399-4

Top View

6

+-OSA/8CONTROL

INV.

INV,L1-----;

'OND

cu,

12
5DllDDICl

l Sh

cu.

TO AGND

MF10
Universal Monolithic Dual
Switched Capacitor Filter

General Description
The MF10 consists of 2 independent and extremely easy to
use, general purpose CMOS active filter bUilding blocks.
Each block, together with an external clock and 3 to 4 resis
tors, can produce various 2nd order functions. Each building
block has 3 output pins. One of the outputs can be config
ured to perform either an allpass, highpass or a .notch func
tion; the remaining 2 output pins perfonn lowpass and band
pass functions. The center frequency of the lowpass and
bandpass 2nd order functions can be either directly depen
dent on the clock frequency, or they can depend on both
clock frequency and external resistor ratios. The center fre
quency of the notch and allpass functions is directly depen
dent on the clock frequency, while the highpass center fre
quency depends on both resistor ratio and clock. Up to 4th
order functions can be performed by cascading the two 2nd
order building blocks of the MF10; higher than 4th order
functions can be obtained by cascading MF10 packages.

System Block Diagram

@1995 National Semiconductor Corporation TUH/10399 RRO-B30M1151Printedin u. s. A.



Absolute Maximum Ratings (Note 1)

If Military/Aerospace specified devices are required, Soldering Information
please contact the National Semiconductor Sales N Package: 10 sec. 260·C
Office/Distributors for availability and specifications. J Package: 10 sec. 300·C

Supply Voltage (V+ - V-) 14V SO Package: Vapor Phase (60 Sec.) 21S·C

Voltage at Any Pin V+ + 0.3V Infrared (1S Sec.) 220·C

V- - 0.3V See AN-4S0 "Surface Mounting Methods and Their Effect

Input Current at Any Pin (Note 2) SmA
on Product Reliability" (Appendix D) for other methods of

Package Input Current (Note 2) 20mA
soldering surface mount devices.

Power Dissipation (Note 3) SOOmW Operating Ratings (Note 1)
Storage Temperature 1S0·C Temperature Range TMIN';;; TA';;; TMAX
ESD Susceptability (Note 11) 2000V MF10ACN, MF10CCN O·C ,;;; TA ,;;; 70·C

MF10CCWM, MF10ACWM O·C,;;; TA';;; 70·C

MF10CCJ -40·C';;; TA ,;;; 8S·C

MF10AJ -SS·C ,;;; TA ,;;; 12S·C

Electrical Characteristics v+ = +S:OOV and V- = - S.OOV unless otherwise specified. Boldface limits
apply for TMIN to TMAX; all other limits TA = TJ = 2S·C.

MF10ACN, MF10CCN, MF10CCJ, MF10AJ
MF10ACWM, MF10CCWM

Symbol Parameter Conditions Typical Tested Design Typical
Tested Design Units

Limit Limit Limit Limit
(Note 8)

(Note 9) (Note 10) (Note 8) (Note 9) (Note 10)

V+ - V- Supply Voltage Min 9 9 V

Max 14 14 V

Is Maximum Supply Clock Applied to Pins 10 & 11
8 12 12 8 12 mA

Current No Input Signal

fo Center Frequency Min fo x Q < 200 kHz 0.1 0.2 0.1 0.2 Hz
Range '---

Max 30 20 30 20 kHz

fCLK Clock Frequency Min S.O 10 5.0 10 Hz
Range r--

Max 1.S 1.0 1.S 1.0 MHz

fCLK/fo so:1 Clock to MF10A Q = 10 Vpin12 = SV ±0.2 ±0.6 ±0.6 ±0.2 ±1.0 %
Center Frequency '--- Mode 1 fCLK = 2S0 kHz
Ratio Deviation

MF10C ±0.2 ±1.5 ±1.5 ±0.2 ±1.5 %

fCLK/fo 100:1 Clock to MF10A Q = 10 Vpin12 = OV ±0.2 ±0.6 ±0.6 ±0.2 ±1.0 %-Center Frequency MF10C Mode 1 fCLK = SOO kH2
Ratio Deviation ±0.2 ±l.S ±1.5 ±0.2 ± 1.5 %

Clock Feedthrough Q = 10
10 10 mV

Mode 1

Q Error (MAX) Q = 10 Vpin12 = SV ±2 ±6 ±6 ±2 ±10 %(Note 4) Model fCLK = 2S0 kHz

Vpin12 = OV ±2 ±6 ±6 ±2 ±10 %
fCLK = SOO kHz

HOLP DC Lowpass Gain Mode 1 R1 = R2 = 10k 0 ±0.2 ±0.2 0 ±0.2 dB

VOS1 DC Offset Voltage (Note S) ±S.O ±20 ±20 ±S.O ±20 mV

VOS2 DC Offset Voltage~ Vpin12 = +SV SAIB = V+ -lS0 -185 -185 -1S0 -185 mV
(Note S) Max (fCLK/fo = SO) -8S -85 -85

Min Vpin12 = +SV SAIB = V-
-70 -70 mVr-- (fCLK/fO = SO)Max

VOS3 DC Offset Voltage Min Vpin12 = +SV All Modes -70 -100 -100 -70 -100
mV

(Note S) f--- (fCLK/fO = SO)Max -20 -20 -20

VOS2 DC Offset Voltage Vpin12 = OV SAIB = V+ -300 -300 mV(Note S) (fCLK/fO = 100)

Vpin12 = OV SAIB = V- -140 -140 mV(Note S) (fCLK/fo = 100)

VOS3 DC Offset Voltage Vpin12 = OV All Modes
-140 -140 mV

(Note S) (fCLK/fO = 100)
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Electrical Characteristics (Continued)V+ = +5.00VandV- = -5.00Vunlessotherwisespecified.
Boldface limits apply for TMIN to TMAX; all other limits TA = TJ = 25'C.

MF10ACN, MF10CCN,
MF10CCJ, MF10AJ

MF10ACWM, MF10CCWM

Symbol Parameter Conditions
Typical

Tested Design
Typical

Tested Design Units
Limit limit Limit Limit(Note 8)

(Note 9) (Note 10)
(Note 8)

(Note 9) (Note 10)

VOUT Minimum Output BP. LP Pins Rl = 5k ±4.25 ±3.8 ±3.8 ±4.25 ±3.8 V
Voltage Swing N/AP/HPPin Rl = 3.5k ±4.25 ±3.8 ±3.8 ±4.25 ±3.6 V

GBW Op Amp Gain BW Product 2.5 2.5 MHz

SR Op Amp Slew Rate 7 7 V/p.s

Dynamic Range Vpin12 = +5V 83 83 dB(Note 6) (fCLK/fo = 50)

Vpin12 = OV 80 80 dB
(fClK/fo = 100)

Isc Maximum Output Short Source 20 20 mA
Circuit Current (Note 7) Sink 3.0 3.0 mA

Logic Input Characteristics Boldface limits applyforTMIN toTMAX; all other limits TA = TJ = 25'C

MF10ACN, MF10CCN,
MF10CCJ, MF10AJ

MF10ACWM, MF10CCWM

Parameter Conditions
Typical

Tested Design
Typical

Tested Design Units
Limit Limit Limit Limit

(Note 8)
(Note 9) (Note 10)

(Note 8)
(Note 9) (Note 10)

CMOS Clock Min Logical "I" V+ = +5V, V- = -5V, +3.0 +3.0 +3.0 V
Input Voltage Max Logical "0" VlSh = OV -3.0 -3.0 -3.0 V

Min Logical "I" V+ = +10V. V- = OV, +8.0 +8.0 +8.0 V

Max Logical "0" VlSh = +5V +2.0 +2.0 +2.0 V

TTL Clock Min Logical "I" V+ = +5V, V- = -5V, +2.0 +2.0 +2.0 V
Input Voltage Max Logical "0" VlSh = OV +0.8 +0.8 +0.8 V

Min Logical "I" V+ = +10V. V- = OV, +2.0 +2.0 +2.0 V

Max Logical "0" VlSh +0.8 +0.8 +0.8 V

Note 1: Absolute Maximum Ratings indicate limits beyond which damage to the device may occur. DC and AC electrical specifications do not apply when operating
the device beyond its specified operating conditions.

Note 2: When the input voltage (YIN) at any pin exceeds the power supply rails (VIN < V- or VIN > V+) the absolute value of current at that pin should be limited
to 5 rnA or less. The 20 rnA package input current limits the number of pins that can exceed the power supply boundaries with a 5 rnA current limit to four.

Note 3: The maximum power dissipation must be derated at elevated temperatures and is dictated by TJMAX, 8JA, and the ambient temperature, TA. The maximum
allowable power dissipation at any temperature is Po = (TJMAX - TA)/8JA or the number given in the Absolute Maximum Ratings, whichever is lower. For this
device, TJMAX = 125°C, and the typical junction-to·ambient thermal resistance of the MF10ACN/CCN when board mounted is 55°C/W. For the MFl OAJ/CCJ, this
number increases to 9S'C/W and for the MF10ACWM/CCWM this number is 66·C/W.

Note 4: The accuracy of the Q value is a function of the center frequency (fo). This is illustrated in the curves under the heading "Typical Performance
Characteristics".

Note 5: VOS1, VOS2, and VOS3 refer to the intemal offsets as discussed in the Applications Information Section 3.4.

Note 6: For ±SV supplies the dynamic range is referenced to 2.82V rrns (4V peak) where the wideband noise over a 20 kHz bandwidth is typically 200 f.I.V rms for
the MF10 with a 50:1 ClK ratio and 280 p.V rms for the MF10 with a 100:1 ClK ratio.
Note 7: The short circuit source current is measured by forcing the output that is being tested to its maximum positive voltage swing and then shorting that output to
the negative supply. The short circuit sink current is measured by forcing the output that is being tested to its maximum negative voltage swing and then shorting
that output to the positive supply. These are the worst case conditions.

Note 8: Typicals arB at 25°C and represent most likely parametric norm.

Note 9: Tested limits are guaranteed to National's AOQL (Average Outgoing Quality Level).

Note 10: Design limits are guaranteed but not 100% tested. These limits are not used to calculate outgoing quality levels.

Note 11: Human body model, 100 pF discharged through a 1.5 kfi resistor.
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Typical Performance Characteristics

Power Supply Current
vs Power Supply Voltage
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-1.5

-2.0
E -2.5

~ -3D

~
-3.5 +/-4.5 VOLT SUPPLIES

0 -4D +/-5.0 VOLT SUPPUES

I -4.5 + -5.5 VOLT SUPPLES
-s.o + -6.0 VOLT SUPPUES
-5.5 + -6.5 VOLT SUPPU
-6.0

Ik 10k lOOk lW

LOAD RESISTANCE(Il)

IWlOOk10k

11111 1IIIII TA=25"1::
f-- U.S VOlT SUPPUES--"

~ i ~~d1~LT SUPPUES

F- i5~UpLTSUPPUES-::

~ :n~J'~~LT'S~~~U~-

f-- u.s VOLT SUPPLIES_

Positive Output Voltage Swing
vs Load Resistance
(N/AP/HP Output)

u
6.2

E :~
~ 5.6
::: 5.•
5 5.2
5 5.0
o 4.8
~ U

f
~ U

•.2
U
3.8
3.6

,k

LOAD RESISTANCE(Il)

~A=25Jc IIf- WOOEI Jf-'Q=5kHz

V
/

I/'

V
/

14.0

1 13D

I 12.0

11.0

i 10.0

~
9.0

aD

7.0
aD 9D IOD 11.0 12.0 13D 14.0

POWER SUPPLY VOLTAGE (V)

Negative Output
Swing vs Temperature

Positive Output SWing
vs Temperature

Crosstalk vs Clock
Frequency

I I I Vs~ i~V ~I I I
~,J I I 1'-"'

NOTCH , I

(~=3.sk% I

I

Ih'
All

t7.~~fANJ,.ASS AND i+
I _,(RLI5.~klll

Vs =i5V J;!..T. =25"1:
WOllEl J .1 JNOWINAL Q=10.o

./
/

I""" 100:1

100 500 1000

ClOCK FREQUENCY (kHz)

-7D

VSliJv- -

BA~DP1ss iNO ILOJASk-~I- (~=5.0kll) I~
I~

,~

,~ NOTCH.,.,'-

~ (RL= 3.6 kll)

V
4.10

-55 -15 25 lIS 125

TEWPERATURE ("1:)

CiO

E
4AO..z

~

I 4.30

I 4.20

-3.7

-3.8
E -3.9

~ -4D
-4.1

i :
~ -«
!! -4.5

-4.6

-4.7
-55 -15 25 85 125

TEWPERATURE("I:)

VS=i5V 1.--..l-:
NOW~kEWOOEI

'ClK=±
'ClK -

\
fj)=I00:1

.... ,
" /.....,

TEWPERATURE ("1:)

VS=i5V.+

NOWlHt~
~

.ODE 1
ClK=250kH~_

\ , I
~=50:1 I-

.....
....... V

..

VS=i.5V
TA=25"1:

:~~~~=IO.O
'CLK I _,
fj)=I00:1

I
1'0

I......

Q Deviation vs
Clock Frequency

6D
5.5
5D
4.5
4.0
3.5
3D
2.5
2.0
1.5
1.0
os
OD

-o.s
-1.0

11I02OD3DO «Ill 5lIO 110O 7lIO 8lIO 9001110O

ClOCK FREQUENCY(kHz)

I..

125

Q Deviation vs
Temperature

0.30

0.25

0.20

0.15I 0.10
0.05

0.00

-0.05

-0.10

-0.15
-55 -15125

TEWPERATURE("I:)

Q Deviation vs
Temperature

3D

2.5

2.0

1.5

1.0

05

0.0

-0.5

-1.0
-55 -15 25

Q Deviation vs
Clock Frequency

f-v'S=~5V I,
f-TA=25"1: I
f-NOIUrW. Q= 10.0 ' ,
l-iotODE I
I-,cu<
1-fj)=50:1

I

"1'0

" vs=i5V.±

NOWI1fi:WODE 1
1'\0 'ClK~~~

'CLK I-
,=100:1 c-

O ,__I-

VS=i5V
NOWINAL Q=10.0 I I'...
WODE 1 I II
'cuc=~OkHz

'c;: =50:1 I/'
/.,

~

fClKIfO Deviation
vs Temperature

ODS

DDS

on.
0D3

I :
.. ODD

-Q.01

-om
-om
-oD4

-55 -15 25 lIS 125

TEWPERATURE ("1:)

fClK/fO Deviation
vs Temperature

0D6
DDS
on.
0D3
om
ODI

i!
.. -om

-oD4
-o.al
-OD6
-om
-o.al
-o.os

-55 -15 25 lIS 125

TEWPERATURt("I:)

22.0
20.0
laD
laD
14.0

l!I 12.0g IOD

.. aD
aD
4.0
2.0
0.0

-2D
1110 2OD3DO«Ill5l106Oll7l108lI0900llIOO

ClOCK FREOUENCY (kHz)

TLIH/10399-2

4



Typical Performance Characteristics (Continued)

fClKIfO Deviation
vs Clock Frequency
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Pin Descriptions
LP(1,20), BP(2,19), The second order lowpass, bandpass
NtAPtHP(3,18) and notchtallpassthighpass outputs.

These outputs can typically sink 1.5 mA
and source 3 mA. Each output typically
swings to within 1V of each supply.

INV(4,17) The inverting input of the summing op
amp of each filter. These are high im
pedance inputs, but the non-inverting in
put is internally tied to AGND, making
INVA and INVB behave like summing
junctions (low impedance, current in
puts).

51(5,16) S1 is a signal input pin used in the all
pass filter configurations (see modes 4
and 5). The pin should be driven with a
source impedance of less than 1 kn. If
St is not driven with a signal it should be
tied to AGND (mid-supply).

SAlB(G) This pin activates a switch that connects
one of the inputs of each filter's second
summer to either AGND (SAIB tied to
V-) or to the lowpass (LP) output (SAlB
tied to V+). This offers the flexibility
needed for configuring the filter in its
various modes of operation.

VA+(l),Vo+ (8) Analog positive supply and digital posi
tive supply. These pins are internally
connected through the IC substrate and
therefore VA + and Vo + should be de
rived from the same power supply
source. They have been brought out
separately so they can be bypassed by
separate capacitors, if desired. They
can be externally tied together and by
passed by a single capacitor.

VA-(14), Vo-(13) Analog and digital negative supplies.
The same comments as for VA+ and
Vo + apply here.
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AGND(15)

50/100/CL(12)

CLKA(10),
CLKB(11)

felK: the frequency of the external clock signal applied to
pin 10 or 11.

fo: center frequency of the second order function complex
pole pair. fa is measured at the bandpass outputs of the
MF10, and is the frequency of maximum bandpass gain.
(Figure 1)

fnotch: the frequency of minimum (ideally zero) gain at the
notch outputs.

fz: the center frequency of the second order complex zero
pair, if any. If fz is different from fo and if Qz is high, it can be
observed as the frequency of a notch at the allpass output.
(Figure 10)

Q: "quality factor" of the 2nd order filter. Q is measured at
the bandpass outputs of the MF1 0 and is equal to fa divided
by the - 3 dB bandwidth of the 2nd order bandpass filter
(Figure 1). The value of Q determines the shape of the 2nd
order filter responses as shown in Figure 6.

Qz: the quality factor of the second order complex zero pair,
if any. Qz is related to the allpass characteristic, which is
written:

1.0 Definition of Terms

where Qz = Q for an all-pass response.

HOBP: the gain (in VIV) of the bandpass output at f = fa.

HOlP: the gain (in VIV) of the lowpass output as f -+ 0 Hz
(Figure 2).

HOHP: the gain (in VIV) of the highpass output as f -+
fCLK/2 (Figure 3).

HON: the gain (in VIV) of the notch output as f ~ 0 Hz
and as f -+ fClK/2, when the notch filter has equal gain
above and below the center frequency (Figure 4). When the
low-frequency gain differs from the high-frequency gain, as
in modes 2 and 3a (Figures 11 and 8), the two quantities
below are used in place of HON.

HON1: the gain (in VIV) of the notch output as f -+ 0 Hz.

HON2: the gain (in VIV) of the notch output as f -+ fClK/2.

Pin Descriptions (Continued)

LSh(9) Level shift pin; it accommodates various
clock levels with dual or single supply
operation. With dual ± 5V supplies, the
MF10 can be driven with CMOS clock
levels (±5V) and the LSh pin should be
tied to the system ground. If the same
supplies as above are used but only TTL
clock levels, derived from OV to +5V
supply, are available, the LSh pin should
be tied to the system ground. For single
supply operation (OV and +10V) the
VA-, Vo - pins should be connected to
the system ground, the AGND pin
should be biased at +5V and the LSh
pin should also be tied to the system
ground for TTL clock levels. LSh should
be biased at +5V for CMOS clock lev
els in 10V single-supply applications.

Clock inputs for each switched capaci
tor filter bUilding block. They should both
be of the same level (TTL or CMOS).
The level shift (LSh) pin description dis
cusses how to accommodate their lev
els. The duty cycle of the clock should
be close to 50% especially when clock
frequencies above 200 kHz are used.
This allows the maximum time for the
internal op-amps to settle, which yields
optimum filter operation.

By tying this pin high a 50:1 clock-to-fil
ter-center-frequency ratio is obtained.
Tying this pin at mid-supplies (i.e, analog
ground with dual supplies) allows the fil
ter to operate at a 100:1 clock-te-cen
ter-frequency ratio. When the pin is tied
low (i.e., negative supply with dual sup
plies), a simple current limiting circuit is
triggered to limit the overall supply cur
rent down to about 2.5 mA. The filtering
action is then aborted.

This is the analog ground pin. This pin
should be connected to the system
ground for dual supply operation or bi
ased to mid-supply for single supply op
eration. For a further discussion of mid
supply biasing techniques see the Appli
cations Information (Section 3.2). For
optimum filter performance a "clean"
ground must be provided.
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1.0 Definition of Terms (Continued)
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FIGURE 1. 2nd-Order Bandpass Response
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FIGURE 2. 2nd-Order Low-Pass Response
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1.0 Definitions of Terms (Continued)
HONI.' + 0>0')

8 2 + 8(1)0 + lIJ02
Q

ft. rotH
, (lOG SCALE]
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FIGURE 4. 2nd-Order Notch Response
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FIGURE 5. 2nd-Order All-Pass Response
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FIGURE 6. Response of various 2nd-order filters as a function of Q.
Gains and center frequencies are normalized to unity.
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2.0 Modes of Operation (Continued)

MODE 2: Notch 2, Bandpass, Lowpass: fnotch < fo
(See Figure 9 )

fo = center frequency

fClK ~ fClK ~
= 100"Fi4 + 1 or 50 "Fi4 + I

f fClK fClK
notch = 100 or 50

a = quality factor of the complex pole pair

~R2/R4 + 1

R2/R3

HOlP = Lowpass output gain (as f --+ 0)

R2/Rl

R2/R4 + 1

Hosp = Bandpass output gain (at f = fo) = - R3/R1

HON1 = Notch output gain (as f --+ 0)

R2/Rl

R2/R4 + 1

HON2 = Notch output gain ( as f --+ ¥) = - R2/Rl

Filter dynamics: Hosp = a ~HOlP HON2 = ~HON1 HON2

MODE 3: Highpass, Bandpass, Lowpass Outputs
(See Figure 10)

fo = fClK X fR2 or fClK x fR2
100 "Fi4 50 "Fi4

a = quality factor of the complex pole pair

= fR2 x R3
"Fi4 R2

HOHP = Highpass Gain ( as f --+ fC~K) = :~

Hosp = Lowpass Gain ( at f = fO) = - :~

HOlP = Lowpass Gain ( as f --+ 0 ) = - :~

.. . R2 HOHP
CirCUit dynamics: - = --;

R4 HOlP
Hosp = ~r.;H'O-HP----"X"H-:-O-l-P x a

HOlP{peak) '" a x HOlP (for high a's)

HOHP{peak) '" Q x HOHP (for high a's)

TLiH/l0399-19

-In Mode 3, the feedback loop is closed around the input summing amplifier, the finite GBW product of this op amp causes a slight a enhancement. If this is a
problem, connect a small capacitor (10 pF - 100 pF) across R4 to provide some phase lead.

FIGURE 10. MODE 3
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a

2.0 Modes of Operation
The MF10 is a switched capacitor (sampled data) filter. To
fully describe its transfer functions, a time domain approach
is appropriate. Since this is cumbersome, and since the
MF10 closely approximates continuous filters, the following
discussion is based on the well know frequency domain.
Each MF10 can produce a full 2nd order function. See Ta
ble I for a summary of the characteristics of the various
modes.

MODE 1: Notch 1, Bandpass, Lowpass Outputs:
fnotch = fo (See Figure 7)

fo = center frequency of the complex pole pair

= fcU< or fClK
100 50

fnotch = center frequency of the imaginary zero pair = fa.
R2

HOlP = Lowpass gain (as f -+ 0) = - Rl

R3
Hosp = Bandpass gain (at f = fo) = - Rl

HON = Notch output gain as ~ :::: ?ClK/2} = ~~2

111

SA/I

?'
y.

= .!Q.. = R3
BW R2

= quality factor of the complex pole pair

BW = the -3 dB bandwidth of the bandpass output.

Circuit dynamics:

Hosp
HOlP = Q or Hosp = HOlP X a

=HONXO.

HOlP(peak) "" a x HOLP (for high a's)

MODE la: Non-Inverting BP, LP (See Figure 8)

fo = fClK or fClK
100 50

R3

R2

HOlP = -1; HOlP(peak) "" a x HOlP (for high a's)
R3

HOSPt= - R2

HOSP2= 1 (Non·lnverting)

Circuit Dynamics: HOSP1 = a
Nole: VIN should be driven from a low impedance « 1 kn) source.

TL/H/l0399-16

FIGURE 7. MODE 1

TUHI1 0399-17

FIGURE 8. MODE la
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2.0 Modes of Operation (Continued)

MODE 3a: HP, BP, LP and Notch with External Op Amp
(See Figure 11 )

= fClK X fR2 or fClK x fR2
fO 100 "FiA 50 "FiA
o = fR2 X R3

"FiA R2
R2

HOHP = R1

R3
Hosp = R1

R4
HOlP = R1

fn = notch frequency = fClK fRh or fClK fRh
100 "R; 50 "R;

HON = gain of notch at

f=fo= 110(~HOlP-~HOHP)11
R

Hn1 = gain of notch (as f --. 0) = ~ X HOlP
RI

Hn2 = gain of notch ( as f --. f~lK)

R
-~ X HOHP

Rh

HC

MODE 4: Allpass, Bandpass, Lowpass Outputs
(See Figure 12)

fo = center frequency

= fClK or fClK.
100 50 •

fz· = center frequency of the complex zero :::: fo

fo R3
= BW = R2;

O r f fl' R3z = qua ity actor 0 comp ex zero pair = R1

For AP output make R1 = R2

HOAp· = Allpass gain ( atO < f < fC~K) = - :~ = -1

HOlP = Lowpass gain (as f --. 0)

= - (:~ + 1) = -2
Hosp = Bandpass gain (at f = fo)

= _ R3 (1 + R2) = _ 2 (R3)
R2 R1 R2

Circuit Dynamics: Hosp = (HOlP) X 0 = (HOAP + 1)0
·Due to the sampled data nature of the filter, a slight mismatch of Iz and fO
occurs causing a 0.4 dB peaking around fO of the allpass filter amplitude
response (which theoretically should be a straight line). If this is unaccept
able, Mode 5 is recommended.

NOTCll
OUT

TL/H/10399-20

FIGURE 11. MODE 3a

TLIH/10399-21

FIGURE 12. MODE 4
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