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Vahvistimet

� Vahvistaa pienen jännitteen tai virran suuremmaksi

� Vahvistusta voidaan tarvita monessa kohtaa mittausketjua 

(lähetys- ja vastaanottopuolella)

� Vahvistuksen valinta

� Käytetään kvantisointi alue mahdollisimman tehokkaasti

� Ei anneta signaalin leikkautua
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Vahvistimen käyttötarkoituksia

� Esivahvistin

� Matalan signaalitason vahvistaminen (mahdollisimman 

lähellä anturia)

� Pääte/tehovahvistin

� Lähetettävän signaalin vahvistukseen

- Luokitus: A, B, AB, C, ... Päätteen transistorissa 

kulkevan virran mukaan

� Vaativat usein aktiivisen jäähdytyksen

� Puskurivahvistin

- gain 1

- Virta- ja tehovahvistusta ennen kuormaa

� Lock-in

� Mitattavan signaalin vaiheeseen lukittu vahvistin
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Vahvistimen parametrejä

� Sisäänmeno

� AC/DC kytkentä

� Tyyppi: Differential / Single-end

� Impedanssi (jännitevahvistimilla mahdollisimman suuri, virtavahvistimilla pieni. 

Toisaalta pieni (50 Ohm) sisäänmenoimpedanssi on vähemmän kohinainen ja mahdollistaa 

korkeamman taajuuskaista (5185 Preamp, Signal Recovery))

� Kelluva sisäänmeno�estää maasilmukat

� Sisäänmenojännitealue

� Kohina – input noise (nV/√Hz)

� Palautumisaika ylijännitteestä

� Blanking
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Vahvistimen parametrejä

� Vahvistus – Gain

� Taajuusvaste: vahvistuksen riippuminen signaalin 

taajuudesta

� -3 dB rajataajuus: Jännitevahvistuksen tippuminen 

(1/√2):een alkuperäisestä, tehovahvistuksen 

tippuminen (1/2):een alkuperäisestä

� Kaistanleveys: rajataajuuksien välinen alue

� Vahvistuksen ja suodatuksen järjestys: 

- low noise (matalien signaalitasojen vahvistus 

ennen filtteröintiä)

- high dynamic reserve (enemmän vahvistusta 

lopussa �suodatettavat taajuudet eivät kuormita 

vahvistinta)
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Vahvistimen parametrejä

� Slew rate (nousu nopeus): maksiminopeus jolla ulostulo 

signaali voi muuttua (V/µs)

� Gain flatness (dB): vahvistuksen tasaisuus 

vahvistuskaistalla
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Vahvistimen parametrejä

� 1dB kompressiopiste (P1dB) : 

sisäänmenoteho kun 

vahvistus on tippunut 1dB

� Noise figure contour: 

vahvistimen ulostulo kohinan 

suhde tietyn resistanssin 

aiheuttamaan lämpökohinaan 

sisäänmenossa (Esimerkkinä Signal 

Recovery 5185) Esivahvistimen aiheuttama kohina 

minimissään tietyllä taajuus- ja impedanssialueella

� Automatic level control vs. 

Output limiting

1dB
P1dB

V
ah

vi
st

us
 (

dB
)

Sisään- tai ulostuloteho



70Mittaustekniikka

Esimerkki SR560
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Lock-in (vaihelukko-) vahvistin

� Lock-in vahvistimen toiminta vastaa erittäin 

kapeakaistaista (esim 1 mHz) suodatinta

� Kapealle kaistalle osuu vain vähän kohinaa

� Voidaan mitatata erittäin pieniä (nV) signaaleja 

kohinaisessa ympäristössä

� Vaatii referenssisignaalin

� Ulkoinen signaali tai

� Vaihelukkopiirillä sisäisesti tuotettu (tunnettu) taajuus
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Lock-in vahvistimen toiminta

� Sisäänmenosignaali (vahvistettu ja suodatettu) kerrotaan 

referenssisignaalilla

� Alipäästösuodatus poistaa AC-signaalin ja jäljelle jäävä

DC-taso riippuu vain signaalien vaihe-erosta ja mitattavan 

signaalin (kyseessä olevan taajuuskomponentin) 

amplitudista

� Signaali maksimoidaan vaihetta siirtämällä

φ

sisäänmenosignaali

referenssisignaali

viive PSD

alipäästösuodatus

ulostulosignaali
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Lock-in vahvistimen toiminta

� Signaalit samassa vaiheessa � tulon taajuus 

kaksinkertainen ja sen keskiarvo positiivinen

� Signaalit vastakkaisessa vaiheessa � tulon taajuus yhä

kaksinkertainen, mutta keskiarvo on nolla.

� Mittava ja ref. signaali sama taajuus ja vaihe� tulon 

keskiarvo (LP-suodatus�DC taso) verrannollinen mitattavan 

signaalin amplitudiin

*

* =

=
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PSD – phase-sensitive detector

Mitattavan- ja referenssisignaalin kertominen analogisesti tai 

digitaalisesti

� Analoginen kertominen

� Yksinkertainen

� Vaikea toteuttaa lineaarisesti laajalla taajuusalueella

� Digitaalinen kertominen

� Analoginen signaali AD-muunnetaan digitaaliseksi ja 

kerrotaan piste kerrallaan.

� Vaatii AD-muuntimelta korkean resoluution, joka toteutetaan 

käytännössä keskiarvoistamalla
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Vektori (dual-phase) lock-in vahvistin

� Lisäämällä toinen PSD, vaiheiden ei tarvitse olla samoja

� x~sinφ, y~cosφ

� Signaali voidaan esittää näiden kahden vektorin avulla

� V=(x2+y2)½

� φ=tan-1(y/x)

φ

sisäänmenosignaali

referenssisignaali

viive

alipäästösuodatus

x

+90º
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Chopper-vahvistin (auto zero, - null)

� Vahvistin, jolla saadaan mitattua matalataajuisia ja/tai 

pieniä signaaleita tarkasti.

� Esim. Paine- ja lämpötila-antureissa

� Normaalin operaatiovahvistimen ongelmia, jotka 

paranevat chopper kytkennällä:

� Sisäänmenojen jännite-ero (Input offset voltage)

� Jännite-eron lämpötilariippuvuus (Input offset voltage drift)

- Nämä näkyvät ulostulossa vahvistuksella kerrottuna
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Chopper-vahvistimen toiminta

Auto-zero amplifiers ease the design of high-precision circuits, By Thomas Kugelstadt, Texas Instruments Inc.
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Chopper-vahvistimen ongelmia

� Katkontataajuus näkyy häiriöinä

� Toimii vain matalalla taajuudella

� Taajuuskaistaa saadaan nostettua käyttämällä stabiloitua 

chopper-vahvistinta

� Rinnakkain laajakaistainen- ja chopper-vahvistin: korkeat 

taajuudet vahvistuvat laajakaistaisessa vahvistimessa, matalat taajuudet 

chopper-vahvistimessa

� Nykyään käytetään auto zero -vahvistimia, joita kutsutaan 

yhä chopper vahvistimiksi
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Auto zero -vahvistin

� Katkomistaajuus esim joitain kHz

� Yksikkövahvistuskaista voi olla kuitenkin paljon korkeampi 

(joitain MHz)

� Ei 1/f kohinaa

� Tärkeää hyvin matalilla taajuuksilla

� Enemmän laajakaistaista kohinaa kuin normaalilla 

operaatiovahvistimella

� Kuluttaa normaali operaatiovahvistinta enemmän virtaa

� Offset jännite ~ 1 µV (norm. op.amp. ~ 1 mV)

� Tämän lämpötilariippuvuus ~ 0,01 µV/ºC (norm. op.amp. ~ 10 

µV/ºC)



80Mittaustekniikka

Vaimentimet - attenuaattorit

� Yleensä passiivinen laite, joka vaimentaa signaalin 

amplitudia

� Käytetään esim.

� Vaimentamaan signaali mittarin sallitulle alueelle

� Impedanssisovituksessa

� Pyritään toteuttamaan niin, että se ei vääristä aaltomuotoa

� Erilaisia resistorikytkentöjä http://www.williamson-labs.com/attenuator.htm
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Jännitelähde / virtalähde / teholähde

� Yleisesti laboratorioissa DC-lähteitä

� Tuottaa tarvittavat jännitteet ja riittävästi virtaa

� Säädettävä ja/tai kiinteä jännite ja virran rajoitus

� Mahdollisesti useita ulostuloja

� Kelluvat ulostulot

� Jännitteen ja virran mittaus

� Mahdollisesti ohjattavissa ja ohjelmoitavissa (GPIB, USB, RS...)

� Toiminta: 

� Virta ei rajoita�jännitelähdetoiminta

� Virta rajoittaa�virtalähdetoiminta
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Kytkennät

� Sarjakytkentä

� Kaksipuoleinen käyttöjännite

� Korkeampi jännite

� Ei saa ylittää maksimi sallittua 

jännitettä (max floating voltage)

� Rinnankytkentä

� Enemmän virtaa

+- +-

+15 V +15 V

-15 V +15 V0 V

+- +-

+  V +  V

kuorma

I=I
1
+I2

I
1 I

2
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Korkeajännitelähde

� Röntgenlaitteet, kapasitiiviset UÄ-anturit, aerosolien 

mittaaminen, säteilyn ilmaisimet jne.

� Jännite jopa satoja kV

� Pieni virta

� Ulkoinen turvakytkin (external interlock)

� Esim. Kotelon luukussa, varoitusvalossa, jne

� Polariteetin vaihto

External interlock out

External interlock in

HV-lähteen takapaneeli

varoitusvalo

turvakytkin


