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Samenvatting:

Er wordt een meetsysteem besproken waarmee kleine

relatieve variaties in de lichtsterkte van een

lichtbundel gemeten kunnen worden.

Als omzetter wordt een fotomultiplier gebruikt.

Om zo gevoelig mogelijk te kunnen meten is

synchrone detektie toegepast.

Theoretisch wordt aangetoond dat met het gebouwde

systeem relatieve variaties van 10- 4nog gemeten

kunnen ,-rorden.

De meetschakeling produceert een spanning,

recht evenredig met de genoemde variaties.
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1. Inleiding

Vanuit de groep Elektrochemie, afdeling Scheikundige Technologie,

is verzocht een instrument te ontwikkelen om kleine Iichtvariaties

te meten. Een onderzoek naar variaties in de lichtreflektiecoefficient

van een metaaIpIaatje schiep een dergeIijk verlangen.

In figuur 1.1 is de proefopstelling geschetst.

proefplaatje in
zwak zure

op1ossing

/£/; monochromator

~IiChtb'OO
fig.1.1,

fotomultiplier

De blokspanningsgenerator zorgt er voor dat het pIaatje beurtelings

weI en niet met een oxydelaag beo.ekt wordt. Door het ontstaan van deze

oxydelaag (~~n atoom dik) verandert de reflektiecoefficient.

De gereflekteerde Iichtbundel is dus gemoduleerd. Zie figuur 1.2.

Iicht- i
intensiteit L

-.-.. tijd

fig.1.2

De modulatie~requentie is 30 Hz.

Do verhouding .ai' varieert tussen 10-4 en 10-2 •
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ALIn dit rapport wordt een instrument beschreven dat de verhouding L
6L -4meet, tot een minumum van Jr = 10 •

bij gebruik van

bij een band-een fotomultiplier, minimaal

breedte van 1 Hz.

In artikelen over dit onderwerp werden enige suggesties gedaan over

de opbouw van een dergelijk instrument. Er werden merkwaardig kleine
toL (o6.L -6)waarden van L "gemeten". L ~ 10 •

In hoofdstuk 2 van dit verslag wordt aangetoond dat,
.4L -4 .L = 10 te meten ~s,

In figuur 1.3 is het blokschema van het instrument getekend•

synchro
sign

liCht!>

.......

foto-elektrische
fi>

stroom-spannings ....
:~

wisselspannings
omzetter omzetter .... versterker

0

'H

nisatie fase
aal t> verschuivings H>- sinus-blok rt>- synchrone

omzetter detektor ~
netwerk

Vz <n AL
UIT AI- ~ deler

...
.... .A

Vz<r.>~ "'
- L V c:., L

:It

fig.1.3

Als foto-elektrische omzetter is een fotomultiplier gebruikt.

Een dergelijke buis is te beschouwen als een stroombron. Voor de

verdere verwerking van het signaal zijn spanningen noodzakelijk.

Vandaar de stroom-spanningsomzetter•. Door de condensator C worden

gelijk- en wisselspanningscomponent gescheiden. Deze komen overeen

met resp. L en AL.
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Alvorens gelijkgericht te worden, wordt de wisselspanninG versterkt.

Om de bandbreedte zo klein mogelijk te maken (i.v.m. ruis) is een

synchrone detektor Gebruikt. Het synchronisatie signaal is afkomstig

van de blokgenerator van figuur 1.1.

Om faseverschillen te kunnen compenseren is een fase-verschuivings

netwerk aanGebracht. Daar zofn netwerk slechts goed functioneert

met sinusvormige spanningen is een sinus-blok omzetter tussen het

fase-network en de detektor geplaatst.

Door de spanning Vz (overeenkomend met A L ) en VX ( overeenkomend

met L) op elkaar te delen hebben we aan de uitgang het quotient

A{ beschikbaar.

In de hoofdstukken 3 tim 8 worden de onderdelen van het blokschema

in figuur 1.3 behandeld.
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2. Maximale gevoelieheid van het systeem.

2.1. Ruis in foto-elektrische omzetters.

We laten licht vallen op een foto-elektrische omzetter. De lichtstroom

is echter niet homogeen van samenstelling. Er treden variaties op

in de fotonenstroom. Deze variaties veroorzaken ruis.

Als een bepaald aantal fotonen de omzetter "treffen" maken ze niet

elke keer evenveel elektronen vrij. Ook dit mechanisme veroorzaakt

ruis.

Ruis tengevolge van het deeltjes karakter van licht.

Volgens Planck geldt voor de gemiddelde energiedichtheid van de

straling van een holle ruimtel

-u. _ 8trv

clt hV'/kT
e

-Waarin: U = gemiddelde energiedichtheid van de straling

Y frequentie van de straling

h = constante van Planck = 6,6.10-34
8c = lichtsnelheid = 3.10

-23k = constante van Bolzman = 1,38.10

Deze energiedichtheid is niet constant. Er zullen toevallige variaties

optreden.

Voor de variantie .1tA. van U geldt voleens Einstein-Lorentz (liti.1):

\oW/kT
e

kV/kT
e -I

LA.

-We kunnen zeggen dat U de energie van N fotonen is.

u.::: Nhv
(2.2)

Dan is dus:

(2.2) en (2.3) in (2.1) geefts
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hv
hv-{kT

e
hv"jkT

e

,,",v.N

He nocmen

N
\-Iv-/kT

1Z _ r

::: ¢

Dan is

Hiermee is de variantie van de fotonenstroom bekend.

stel het quantcnrendement van de gevoelige laag is '1.

Of anders gezegd: Als er 1 foton op de laag valt komen er '1 elektronen

vrij.

Wanneer het gemiddelde rendement f1 is, dan is de gemiddeld vrij-'

gemaakte stroom I t.g.v. N opvallende fotonen in bt seconden:

-
I =: '1 N e

A-t

-19Waarin: e = lading van 1 elektron = 1,6.10 Coulomb.

Om de totale ruisstroom te berekenen stellen we eerst dat het

quantenrendement constant is, dus ~ = ~ •

(2.6)

In dat geval geldt:

- 2.

~ C:) (N-N)'
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Net (2.5) geeft dits (6 I)2- = ( ~:)2 N ¢

-
"let (2.6): (AI? ==

r'le I ¢
At

Dit is de ruisbijdrage van de fotonenstroom.

Vervolgens houden we de deelt jesstroom constant, dus N= tV •

We laten ~ varieren.

Dan iss
e
~t

(2.8)

Het quantenrendernent '1 kunnen "re interpreteren als: t1 keer maakt

een foton een ladinesdrager vrij en (, - r"t) keer niet.

In dat geval hebben we te maken met een binominale verdeling.

Ten aanzien van de variantie geldt dan:

-( Nyt = verrTachtingswaarde)

Hiermee verandert (2.8) in:

Dit is de ruisbijdrage van variaties in het quantenrendement.

Beide oorzaken, variaties in fotonenstroom en quantenrendement zijn

ongecorreleerd.

In dat geval mogen we de varianties optellen.
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We vinden dan ((2.7) + (2.9»):

Meestal zij we niet eeinteresseerd in het verloop van deze grootheid

in het tijdsdomein. Interessant is te weten hoe het amplitude verloop

als functie van de frequentie is. In het voor ons belangrijke gebied

mogen we stellen dat aIle frequenties even. sterk vertegemroordigd zijn.

Met behulp van de Fourier-analyse kunnen we afleiden dat in een

frequentiebandje At voor de spektrale ruisvermogensdichtheid geldt:

(2.10)

Het gedeelte

Het gedeelte

2. e I Y'j CP ~F is t.g.v. de fotonenstroom.

2.. e I (1-1) ~f is t.g.v. het quantenrendement

Berekenen we ¢ (zic (2.4)) voor:

V = 5.1014 (zichtbaar licht) ,

T = 30000 K en voor

10

dan vinden we if; ~
e

~ I
e,o_1

Hiermee kan voor (2.10) geschreven norden:

.2-
'20 e. 1 c.f (2.11)lr :::

De ruis J.S dus vrijwel onafhankclijk van het quantenrendement van

de fotolaag.

lie merken verder op dat voor de fotonen van een zwarte straler de

Poisson stochastiek van toepassing is. (Bij hoge temperatuur en

zichtbaar licht).

Immers volgens de Poisson stochastiek is de variantie gelijk aan

de verwachtigswaarde.

Hi j vonden in het geval ¢:= 1 :
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Ook voor een gasontladingslamp hebben we te maken met de Poisson

stochastiek. Bij overgang van het ene naar het andere energieniveau

van een elektron in een atoom komt energie (= foton) vrij. De vr~ag

is dus, wanneer kunnen we een foton verwachten ?

Hiermee hebben we een wachttijd probleem gecre~erd. Daarvoor geldt

de Poisson stochastiek.

Conclusie: Bij opvallend, zichtbaar licht produceert een foto

elektrische omzetter een ruisstroom waarvoor geldta
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2.2. Beperking van de maximalo gevoeligheid van het systeem

Teneinde de beschouwing zaveel magelijk algemeen te houden (geldig

voor b.v. fotodiode, fotomultiplier en vacuUm fotocel) gaan we uit

vanhet schema getekend in figUur 2.1.

r- - - - - - - - - - - - - - -I

I I
I lichtgevoelig stroom- I

element versterking >-~----~~

I G

L -_-=--_-_
"foto-cel"

fig.2.1

R

spanning uit

Hier wordt dus meteen de stroom-spanningsomzetter achter de fotocel,

in het betoog meegenomen.

Het vervangingsschema met alle"ruisbronnen is getekend in figuur 2.2.

I
R

i.r,I

er,v

fotocel belastingsweerstand versterker

1 = gelijkstroom als gevolg van het opvallende licht

lr~ = ruisstroom van de fotocel

R = belastingsweerstand

\r;T = thermische ruisstroom van de weerstand

ir,I:: ruisstroom t.g.v. I door de vleerstand

Ir,v "-' 11 inHendiGc il ruisstrOOr:1'DrOn van do vorst or]-:er

~"'IV = "imvendigetl ruissl1anningsbron van de versterker
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Laat de gelijkstroom component van het lichtgevoelige element

Ik zijn en de ruisstroom component lr)k.

Aan de uitgang van de stroomversterker vinden we dan:

.2, G2.· 2
lr.c. -::. lr,L<

Aangezien

is: i.;,c = 2eGl ~f (2.12)

Voor de overige ruisstromen geldt:

·2
lr-) I (zie afleiding hierna)

T
l r-v en

I

~e r." volgens specificat ie van de fabrikant.

Voor de stroomruis in een weerstand geldt:

.~ 1 2
lr e...--:>

t
f2

'2. C. 1'- f 1 dfLr ==
i. F

'2.
C 1'- 21o~ -+2lr - t l

Metaalfilmweerstanden van "Soc ieta Elettronia Apparecchiature e

Componenti" (SEAC, importeur Koning en Hartman N.V.) hebben een ruis

stroom van ongeveer O,05jJA / Amp~re over een frequentie"band" van 1 decade.

(2.13) Kunnen we ook schrijven als:

'2
lr =

10

lo~e
-----------------~
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Met de genoemde ruistroom van 0,05 fA / Amp, per decade

vo19t uit (2. 14)

-,6 /0 0 -IS
C :: 25. 10 ,..£..oca e ~ 10

f, en fl zijn de onderste resp. bovenste frequenties van de door

te laten frequentieband.

We noemen At := t, - f,2. ,

Als we willen meten bij een frequentie +0 en als bovendien

, gaat (2.13) over in:

In dat geval geldt voor de stroomruis van een weerstand:

-= c I 2. ~f
Fo

(2.16)

Als we aannemen dat aIle ruisbronnen ongecorreleerd z~Jn geldt voor

de tot ale ruisstroom door de weerstand R van fig.2.2:

c 12.
-2.-

l'2. 2 e 1 G Af '1 k T at f '2- e..-,v t.:.tr == or - + A + lr,v f)p +--
R fo Rl.

Welke termen zijn van belang ?

Neem f = 30 Hz

~t = 1 Hz

1 = 10 p.A = 10-5 A

R = 10-15 (volgens (2.15))

"2- 2.10-25 A2
}<A 777l ....,V = voor

~ 0,6.10-15 V2
pA 777er,v = voor
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Dan is: 2 e IG Af -24 G
~ 3,2.10 .

,,~T f
~ 1,65.10-25__ 0

R
c.I'2. 1. .c.f ~ 3.10:-25
_fo

2.10-25''2
lr," --
~ 0,6.10-25e r,1I --R'

(2.11)

(2.18)

(2.19)

(2.20)

(2.21)

(2.18) + (2.19) + (2.20) + (2.21) -25 -241,3.10 = 0,13. 10

Hieruit blijkt dat dit, zelfs voor c; = 1, kleiner is dan

uitdrukking (2.11).

De belangrijkste ruisoorzaak in het beschouwde systeem is dus de ruis

van de "fotocel". In het vervolg zullen 1-1'e daarom aIleen met daze

ruisbron rekening houden.

We zijn geinteresseerd in de verhouding ALL •

Er zijn geen redenen om aan te nemen dat in ons systeem het verband

tussen L en I niet lineair is.
iVan belang 'wordt dan de verhouding I ' waa.rin i de wisselstroom-

component in de uitgangsstroom van de fotocel.

stel l_ = 01.

!
(we streven naar 10-6)

Als we l willen meten moet

dus i l,..
>r I

12- '"7.2
of: > I,..

0.2-

met (2.12) 12
/'

I

Indien 'tre een faktor ex. = 10-6 willen bereiken 'tl0rdt bij toepassing

van een fotomultiplier (met minimaal G= 104) en Af = 1 HZI

I ;;> 3,~ mA
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Om werkelijk te kunnen mcten moeten we zorgen dat minimaal geldt:

I »15 rnA

De~e stroom kan door de fotomultiplier niet geleverd worden.

(De fabrikant adviseert I ~ 10 ftA)

Daardoor kan de faktor 0<. =10-6 niet bereikt worden.

Ala de versterking G van de fotomultiplier gelijk is aan 104 en

I = 10 tA, dan kunnen we een faktor (J..» 2.10-5 meten.

(VoIgt na herieiding uit (2.22))

Praktisch moeten we I nog een faktor 5 groter maken om een voldoend

grote signaal-ruis verhouding te krijgen.

tiL =- 10-4L is dus te met en.

Verkleining van de bandbreedte 6t (= 1 Hz) levert al snel te lange

uitmiddelingstijden op.

In het gerealiseerde apparaat is lot = t Hz, omschakelbaar naar
1Af = 20 Hz.

Vooral de laatste bandbreedte levert reeds aanzienlijke wachttijden

( ~ 30 seconden) op, voordat het afleesinstrument tot rust gekomcn is.

Om een indruk te krijgen over de benodigde hoeveelheid licht, nodig
-6om ex. = 10 te kunnen meten, gaan we uit van de opstelling in

figuur 2.3.

(29
lamp
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Een lamp " zendt" een lichtstroom van hI lumen/steradiaal uit.

En gedeelte valt op plaatje P met reflektiecoefficient ~.

We moduleren de gereflekteerde lichtstroom, zodat een lichtstroom

L + A L de fotocel bereikt.

Dit veroorzaakt een elektrische stroom I + i.

Het oppervlak van de gevoelige laag is A (m2).

De gevoeligheid van de eel is g (A /lumen of A/Hatt).

1 Lumen/rn2 = 1,63.10-3 Ylattjrn2•

Als we i willen meten moet weer gelden:

Noem "Teer

Dan vinden we

l c:J.::

I

r >
2€.tof

(2.23)
(){2

Het verband tussen de verkregen stroom I en de opvallende lichtstroom

Lis: I
L

We nemen verder aan dat het licht van de lamp 1 meter aflegt voordat

het op de fotocel valt.

De opvallende lichtstroom is dan:

L -= MR Y
(2.24) e~ (2.25) in (2.23) geeft:

MIi ~ 0 >

M >



2
rn

- 17 -

Ter orientatie van de grootte van M, bij toepassing van een

fotodiode:

0( = 10-12

A = 2.10-7

ca = 80 A/lumen

¥ = 1

6t = 1 Hz

We vinden dan M> 40.000 lumen.

Hot lichtbundcling is Hel icts te bereiken, maar het fait blijft dat lie

lampen van kilowatts toe moeten passen, temeer daar de monochromator

die nog tussen de lamp en het plaatje geplaatst moet worden, ook een

aanzienlijke hoeveelheid, licht absorbeert.

Toepassing vaneen laser als lichtbron lijkt in dit geval de enige

mogelijkheid.

E~n ruisbron van de fotomultiplier is nog buiten beschouwing gelaten.

Vee I invloed heeft hij ook niet.

De dynodes veroorzaken namelijk oak nog ruis. Een opvallend elektron

zal niet steeds m elektronen vrijmaken, doch de ene keer m - 1 ,

soms m+ 1, dan weer eens m, enz.

Deze variaties zijn de oorzaak van de zogenaamde "dynoderuis".

Shockley en Pierce (lit .2) hebben berekend dat de anoderuis met

een faktor -L1 toeneemt.
m~

m = versterking van de eerste dynode trap =2•••4 •
E.H.Eberhart (lit .3) heeft dit door metin&en bevestigd. Hij vond

weliswaar exemplarische spreidingen, maar het gemiddelde van zijn

metingen kwam goed overeen met de theorie van Shockley en Pierce.

Gemakshalve is deze bijdrage --L
m-1

verllaarloosd.

Over eventueel optredende l..1-ruis ll geeft de literatuur geen uitsluitsel.
f

Mijn eigen metingen waren te onnamikeurig, door de (normale) variaties

in het te meten signaal, am verder te l~omen dan de indruk dat deze

ruis geen belangrijke bijdragc in het beschouwde frequentiegebied

(~ 30 Hz) levert.
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3. De stroom-spanningsomzetter.

Schakeling:

RI looK

1 ___

Vu..

fig.3.1

De fotomultiplier is te beschouwen als een (ideale) stroombron.

Voor de verdere verwerking van de signalen moeten we met

spanningen werken.

De diodes D1 en D2 dienen ter~ beveiliging van de versterker.

Wordt namelijk de anodestroom van de foto-buis groter dan 150pA

(per ongeluk licht aanschakelen!) dan wordt het spanningsverschil

tussen de ingangen van de versterker te groot.

Hicrdoor kan de verstcrkcr vernield Horden.

DOe rUisbijdrage van deze schakeling is te verwaarlozen.

Zie hiorvoor hoofdstuk 2.2.
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4. Wisselspanningsversterker:

De wisselspanningsversterker moet ongeveer 400 keer versterken

am ~ = 10.10-4 als volle-schaalwaarde te krijgen.

De ingangsspanning van de synchrone detektor is dan ongeveer 400 mVt-t~

de uitgangsspanning 5 volt.

De volle-schaalwaarde moet in stappen met een faktor 10 gereduceerd

kunnen worden,daarom is de versterking instelbaar op 400,-40 ·of 4.
Het is zinvol om de doorgelaten frequentieband reeds bij de

wisselspanningsversterker enigszins te beperken,om oversturing

door ruis van de detektor te voorkomen.

Hiervoor is de schake ling van fig. 4.1 gebruikt.

'Zt,----,
I c, Rot I

v·l

fig. 4.1

Als A(w) de overdrachtsfunctie van de schakeling is,zal verloop van

\A(w) I bij een geschikte keuze van R1,R 2 en R
3

vrij ....'el onafhankelijk

zijn van R
4

•
De grootte van \A(w)1 kan met R4 ingesteld worden.

Voor een ideale o~erationele versterker is de versterking A

oneindig en dus VA = O.
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In figuur 4.2 is een vervangingsschema van de schakeling van

figuur 4.1 getekend.

We kunnen nag iets meer vereenvaudigen. Zie figuur 4.3.

+
RLj V

14

R3 + RLf

indien: R" -
De overdrachtsfunctie A(w) van het systeem is:

met

en
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Polen van de overdrachtsfunctie (4.1) zijns

1 1
P1 = - - en P2 = - - •'f, '1"1

Uulpunten zijn:

en
«2. +- (R3 //R4)

R3 // RLf

I

'1"2

In figuur 4.4 is A(w) getekend (als n2 < P2 < P1 ) •

Het kantelpunt bij w:::' 1 ligt vrijwel vast als we zorgen dat
'('2

Voor n2 kunncn we ook schrijven:

+ 1)._1
'r'2.

Nodig is dus dat

Indien we stellen w>'>-!..
'1',

en LV <:<.l gaat (4.1) over in:
/2.

Na herleiding vinden we:

+



We kiezen R1 == 15K

.R2 =56K

R3 = 3 K 9
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(gemeten 15,234 K)

(gemeten 56,123 K)

(gemeten 3,9508 K)

Door berekening voIgt dan:

R
4

== C'.:l

R
4

==410 ..n.

R4 =37,3.n-

A == 3,94

A == 39,4

A= 394

Ala we -'- == 10 Hz en
,

== 90 Hz kiezen liggen de waarden-2lrr , 2.'lT'I"'2.
van °1 en °2 vast.

°1 == 1 rF en °2 == 0,033 fF
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5- De synchrone detektor

Voor de werking van een synchrone detektor wordt ver,vezen naar lit- .5-

Er is gebruik gemaakt van een geintegreerde schakeling type pA 796 C,

waarvan in figuur 5.1 het schema.

10

6

+

output

+

flA 796 C
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5.1. Uitstuurbaarheid van de detektor.

Als de stroom door de weerstand R (fig.5.1) groter dan I ¥ordt,

is de stroom door ~~n der weerstanden RL = 0, zodat de detektor

overstuurd 'irordt.

Voor het ingangssignaal, aan de punten 1-4, moet dus voldaan

zijn aan:

V'-f - VI <. I R

Indien het ingangssignaal opgebouwd uit een te meten signaal m en

cen stoorsignaal s, gaat (5.1) over in:

Voor R=5K en 1= 1 rnA volgt uit (5.1) dat:

(V~ - VI) m c(")c. = 5 V.

Het meetsignaal is 400 mVt _ t. Het stoorsignaal mag dus maximaal

4,6 Volt zijn.

Een "signaal- stoor"verhouding van

voldoende groot.

is in de praktijk

De versterking van de wisselspanningsversterker is in stappen

(faktor 10) in te stellen. Met R kan de totale versterking van de

wissclspanningsvcrstcrker + detektor afgercgcld worden zodat de volle

schaahraarde van het afleesinstrumcnt

-40(= 10.10 , -3
0'-= 10.10 of -2

0( = 10.10 is.
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5.2. De bandbreedte van een synchrone detektor

Als we naast het te detekteren signaal ook nog ruis ~~n een syn

chrone detektor toevoeren is het van belang te weten hoe groot het

doorgelaten ruisvermogen is.

Het te detekteren signaal (+ruis) kunnen we vol~ens Fourier schrijven

als:

L o.(w) cos (wi: + <pw)
w

Het synchronisatie signaal is een blokvormige spanning U(i) met

frequentie wo •

Aan de uitgang van de detektor, na het laagdoorlaat filter, vinden

we in het uitgangssignaal de volgende componentena

A(w) (0 S. { ( w - W o ) t +- fw} ")

I A (w) cos { ("IV - 3LVo ) i- ~ <fw].3 ')

I A (w) c.o.s[ (w - 5Wo)t- + Cfw ~"5 ~
. . . . .

waarbij

S~(t) A X ~ UIT

la.C1<;} door lClo.t

c U(4:)
~ ilteW'"

fig.5.2

Hoe groot is nu de equivalente bandbreedte (nodig om het door

gelatcn ruisvermogen te bepalen) van een dergelijk systeem ?
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In figuur 5.3 is de frequentie karakteristiek van het laagdoorlaat

filter getekend.

flo -, __

IFl(w)I

o

De effektieve bandbreedte voar ruis is nu ged.efinieerd als:

Het laagdoorlaatfilter

B =
c,.,

~~ J I Fl (w) t «w
o

is in figuur 5.4 getekend.

Hiervoor geldt:

o__Ic
o

A(w): I

I ... j II.) RC

IA (w) I :::

I +- 101'2. R~C 'l

met 'r .. RC IA (w) I =
, + w'L'r''1.

De effektieve bandbreedte van dit RC filter noemen we BRC •

Een ingangssignaal met een frequentie Wo+6W geeft een zelfdc

signaal aan de ui.tgang van de detektor als een ingangssignaal met

de frequentie ""'0 - CoW •
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De equivalente bandbreedte van de synchrone detektor is dus:

B eq = 2B
RC

Met (5.2) en (5.3) geeft dit:

~

Beq . :: 2 f d.w
, + \.v~'l"'L

'0

~

Beq . 2. J
oI.w'f'.... -

'r I .... w'l.'r'l.
0

e:..-?

B~~L 2.
[ C\.f'c.t~ w'i' ] '2.

(~ _0)::; ':: -,... I'
0

Be,! "IT (in rad. / sec.).... -"r

B e9.. '. =. (in Hz)
2'r'

Gebruikt is:

R = 20K en C = 100 F --.. B = t Hzeq

R 20K C 100 , F B
1

= en = ---.. <: 20 Hz'eq

Eigenlijk moeten I;C het doorgolaten ruisvermogen door de bandjcs

om 3 wo , 5·wo , 7 Wo •••• nag in rekening brengen.

Als het doorgelaten vermogen door het bandje om Wo gelijk gesteld

wordt aan 1, is het ruisvermogen door de andere bandjes

Dit verwaarlozen we •
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6. Het fase verschuivingsnetwerk.

Om nauvrkeurig te kunnen meten moet het synchronisatie signaal precies

in fase zijn met het te detekteren signaal.

Een faseverschil van SO geeft reeds een fout van 1 %•
In de praktijkkunnen faseverschillen van 90° optreden.

Om deze verschillen te kunnen elimineren is de schakeling van

figuur 6.1 gcbruikt.

~--<J 2

RI

fig.6.1

De signalen 01' de pnnten 1,2, 3 en 4 en V. zijn in fieuur 6.2
In

voorgesteld als vektoren in hat complexe vlak.

1m
t

fig.6.2

-Rca
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Deze vektoren zijn:

w'1'r'l
---

I
N N N N

:: ~':: '3 = i=
w'r \VI' lW"(' w'1'_.-
N t-l t-.\ N

l'Taarin '(I::RC en N:>. +- ""'l 'r 'L

Door nu de potmeter van 1 MA aan te sluiten op

1 - 4 of 4 - 2 of 2 - 3 of 3 - 1

kunnen uc clkc gC1'TCnote fasevcrschuiving instellen.

We krijgen een mooi vektordiagram als voor 30 Hz geldt:

Dan is het gestreepte paralellogram in figuur 6.2 een vierkant

gevrorden.
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7. De sinus - blok omvormer.

De fase verschuivingssch~~elingmoet hoogohmig afgesloten worden.

Achter deze impedantie omvormer moeten we een begrenzer plaatsen

om de synchronisatie blokspanning te verkrijgen. Zie figuur 1.1.

-- -,
I
I

,- -I __ II -+-t----T'
: I ~.--r'_,_I

I O.'JA.

-IOV -ISV

De drempelspanning, overeenkomend met de "input offset voltage"

van de operationele versterker r-A 109 (~ 4 mV), veroorzaakt een

kleine fout in de bloksymetrie.

Zie figuur 7.2.

Stal de synchronisatiespanning is Asin x.

Dan kunnen we stellen dat sin <f = Vd , mits
A

o
<1' < 5 •

De relatieve fout in de uitgangsspanning van de detektor is:

~J 0
11"

2 J Sil'\ )( el-x.
o

Waarin (J het oppervlak is van het kleine puntje in fig.1.2.
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-;>

- ~

Boven: De synchronisatie spanning

roliddenz De synchronisatie "blok"

Onder: De uitgangsspanning van 'de synchrone detektor
(zonder laagdoorlaat filter)

fig.7.2

De relatieve fou-t is :

4 ( I - (.0,5 c:p)

4

, - LO~ cp

I - (o~ e.p

Stel da-t doze fou-t kloiner dan 0,1% moe-t zijn.



- 32 -

Voorwaarde is dan dat ~

I - Lo~ cp <.

Als '" lq < 2. 30 is

of:

dus:

oS;Y'I <f <::- O)OLI •

Vd.
< I- -A 25

A ';> 2s Vel

Voor het geval dat Vd = 4- mV moet de toplvaarde van de synchronisatie

sinus dus eroter dan 100 mV zijn, als de relatieve fout in de

uitganesspanning van de detektor kleiner dan 0,1% moet zijn.

Hoewel we van deze foutenbron weinig last zullen hebben is in de

gerealiseerde schakeling toch een offset -regeling aangebracht.

Zie figuur 7.3.

t---+ 1sV

We verkrijgen een goede blokspanning als het sychronisatie signaal

variecrt tussen 200 mV en 16 Volt (top - top).

(= 70·mV ••••• 5,5 Volt, effectief)

Deze grenzen mogen niet overschreden worden.
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8. De deler

In figuur 8.1 is de gebruikte schakeling getekend.

+ +

AI

RJ..

Vx
195C

1-------0 Vz

fig.8.1

Aan de uitgang van de operationele versterker I vinden we het

produkt van de spanningen V en V • V wordt hierbij opgeteld.x y z
Als de versterking van versterker n zeer groot is (V is begrensd),, y
mogen we stellen dat VA = 0 en dus geldt:

kV V + a V = 0 ••x y z
a Vz

V = ---Y k Vx

v
y

~ Kan gelijk aan 1

Dan is:

gekozen worden.
Vz

= - V
x

•
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8.1. De nauwkeuri~heid van de deler.

Fouten ten gevolge van het niet ideaal zijn van de operationele

versterkers kunnen we verwaarlozen.

De fout door de vermenigvuldiger in het produkt k V V geintroduceerd
x y

is kleiner dan 1 %,van de volle schaal.

Dat houdt dus in dat voor lagere spanningen een veel grot ere fout

te verwachten is. In de praktijk valt dat echter weI mee.

In figuur 8.2 is een tabel weergegeven waarin de optredende fouten

af te lezen zijn (als de deler goed afgeregeld is ! ).
_V

zDe uitean~sspanning V : V- mag niet groter dan 5 Volt worden.
y x

Fout in het quotient Vz/Vx (in %)

~ 100 200 500 1000 2000 5000
Vx
100 +4,0 +1,7 +2,3 - - -

200 +6,6 +2,3 +0,8 +1,4 - -

500 +7,5 +2,7 +1,4 +0,4 +0,2 -

1000 +7,0 +3,0 +1,3 +0,4 0,0 +0,2.
2000 - -3,0 -1,6 -0,5 -0,5 -0,3

5000 - - - - -5,0 -2,9

Vz en Vx in millivolt

fig.8.2

V komt overeen met de gemiddelde waarde van de uiteangsspanningx
van de stroom - spanningsomzetter. Door de anodespanning van de

fotomultiplier te varieren kunnen 1-Te deze spanning instellen zodat

0,5 ~ Vx ~ 2 Volt •
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Door de versterking van de wisselspanningsversterker in stappen

van 10 te varieren kunnen we altijd zorgen dat

0,5 ::::: V ~ 5 Volt •z

De deler " uerkt" dan in het omlijnde gebied van figuur 8.2.

De fout is dan kleiner dan 2 %•
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9. De nauwkeurigheid van het tot ale systeem.

De grootste bijdrage in de fout van het totale systeem is afkomstig

van de geintegreerde vermenigvuldiger ftA 795 c.
We kunnen stellen dat de nauwkeurigheid vrijwel aIleen afhankelijk

is van de deler.

In de figuren 9.1, 9.2 en 9.3 is de gemeten afwijking van de verwachte

waarde in het quotient A{ uitgezet ala functie van b{ voor verschillende

waarden van L.

L is evenredig met de gemiddelde waarde van de uitgangsspanning van

de stroom - spanningsomzetter.

oL is cvenredig met de wisselspanningscomponent van de uitgangsspanning

van de stroom - spanningsomzetter.

P Is een schaalfaktor (p = 10-4 , 10-3, 10-2)

Qf",,~kil"\-:l

f Lj%

o,s

fig.9.6

0,5
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10. Enige hulpschakelingen.

We concluderen uit de figuren van hoofdstuk 9, dat de nauwkeurig-

heid het grootst is ale v ~ 1 Volt.
x

Met behulp van een draaispoeL,metertje is dit te controleren.

Het toegestane interval 0,5 ~ V ~ 2 Volt komt met behulp van de
x

schakeling ,in figuur 10.1 in het midden van de schaal te liggen,

terwijl de meter ook tegen overbelasting is beveiligd.

11< 6'

fig.10.1

In figuur 10.2 is de relatieve uitslag U van ne meter als functie

van V weergegeven.x

u.T
SO%

I
I,
I
I
I
I

o~_...l...-_--+-__---ll --.-------,-_
~

fig.1O.2

-~ Vx (Volt)



- 38 -

Om te waarschuwen als de synchrone detektor overstuurd dreigt te

worden, is de schakeling van figuur 10.2 toegepast.

Als het ingangssignaal groter 'Hordt dan 4 Vt _ t gaat het lampje

branden. In dat geval is de meting niet meer betrouwbaar.

61<9

+

fig.10.2

22.0.

I~V

1001011\

+ 15 Y
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11. Afregeling

De gebruikte aanduidingen komen overeen met de nummering van de

component en in het grote (totaal) schema.

1. Offset van de stroam - spanningsomzetter.

Het betreft operationele versterker I. (f- A777 )

Verbind de ingnng (== aansluiting van de fotomultiplier) met aarde.

Meet de spanning op aansluiting 6 van de IC.

Regel met R 3 deze spanning op 0 Volt.

2. Sinus - blok omzetter.

Zorg dat de amplitude van het synchronisatie signaal regelbaar

is van 0 •••• ~1 Volt. (30 Hz, sinus)

Sluit cen oscilloscoop aan op de uitgang van versterker lIT

( i'- A 709 C, pin 6) of op het knooppunt R 15 - R 16 •

Regel R 10 zodat bij een klein synchronisatie signaal een zo

symetrisch mogelijke blok zichtbaar is.

3. Offset detektor.

Sluit de ingangsklem voor de fotamultiplier kort naar aarde.

Geef weI synchronisatie signaa'l ( 30 Hz, 0,2•••• 16 Volt top - top)

~ieet de spanning op punt 6 van IC.~ ( JA.A 725 ) of op punt 12 van

de connektor.

Regel deze spanning af op °Volt met behulp van R 59 •

4. Versterldng.

Sluit via een '\'reerstand Van 1 M.tl. een 30 Hz blok - spanning aan op

de aansluiting voor de fotomultiplier.

Zorg veer een 30 Hz synchronisatie signaal (sinus, 0,2 •••• 16 Volt t-t)

afkemstig Van dezelfde ge~erator.

-?
Zet de schaal faktor schakelaar op "x 10 - II.

Maak de (top-top) amplitude van de blok, gemeten ann de uitgang

van IC.I gelijk aan 40,0 mV.
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Manipuleer met de fase - potmeter en de fase - schakelaar totdat de

spanning op punt 12 van de connektor (= uitgang ~ ) maximaal is.

Regel R 54 zodat deze spanning 2000 mV v;ordt.

5. Deler.

Verwijder de detektorprint.

Verwijder de draadbrugjes C - D en E - F.

Soldeer een weerstand van 10 K~ tussen pin D en F.

Soldeer een weerstand van 10 Kn tussen pin E en aarde.

Regel R94 zodat de spanning op pin D = Vn = 0 Volt.

Verwijder de weerGtanden van 10 K1L •

I. Controleer of d.e brugjes C - D en E -1" verwijderd zijn.

Sluit via een '\',eerstand van 1 :Mn op de aansluiting voor de foto

multiplier een spanningsbron (regelbaar van 0 tot +10 Volt) aan.

Hiermee regelen we VAJ3 = spanning op brugje A-B.

Sluit op pin C cen spanningsbron ( regelbaar van 0 tot +5 Volt)

aan. Hiermee regelen we Vc = spanning op pin C.

Meet op pin F de spanning (= VF).

a) Maak VAB = Vc = 0 Volt, regel R83 zodat VF = O.

b) Naak VAB = 3, Vc = 0 Volt, regel R72 zodat VF O.

c) Maak VAB 0, Vc = 3 Volt, regel R71 zodat VF = O.

Herhaal a), b) en c) totdat geen verbetering meer optreedt.

:rr. Verrdjder_ despanningsbron VC•

Soldeer de brug,jes C -D en E':"F ricer vast.

Vcrbind! pin 12 van de connektor met een spanningsbron van -1,000 V.

Regel V
AB

op +1,000 Volt.

Regel R81 zodat VCD = 1,000 Volt.

Herhaal voor controle I en TI •

liiermee is de afregeling voltooid.
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