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  تقدیر و تشکر

اند بخصوص اساتید دانم از کلیه کسانی که در این پروژه مرا یاري کردهپیش از هر چیز بر خود الزم می

نامه از دانش و تجربیات ایشان استفاده گردیده است که در تهیه این پایان )7فرهاد مجیدي(  دکترگرانقدر، 

که در طول این پروژه مرا یاري  نژادمهدي نوريتقدیر و تشکر کنم. در ادامه نیز از همکاري مهندس 

  کنم.اند تشکر مینموده

  کنم.اند قدردانی میدر پایان نیز از زحمات کلیه کسانی که به نحوي مرا در این پروژه یاري نموده
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  چکیده

خیلی کوچک استفاده      ACهاي گیري سیگنالبراي آشکارسازي و اندازه Lock-inهاي کنندهتقویت

هاي دقیق ممکن گیريهاي چند نانوولتی انجام دهیم. اندازهتوانیم براي سیگنالشود، تمام کاري که میمی

بزرگتر پنهان شده باشد، انجام شود.   است حتی زمانی که سیگنال کوچک به وسیله نویز هزاران بار 

براي  Phase Sensitive Detectionاي مانند شدهاز یک تکنیک شناخته Lock-inهاي کنندهتقویت

هاي نویز در کند. سیگنالاي از سیگنال در فرکانس و فاز مرجع خاص استفاده میتنها، خارج کردن مؤلفه

  گیري تأثیري ندارند.شوند و روي اندازههایی غیر از فرکانس مرجع حذف میفرکانس

 = Q گذر باکننده را با یک فیلتر میانکنیم؟ اگر یک تقویتاستفاده می Lock-inهاي کنندهچرا از تقویت

- آشکار می 100Hz (10kHz/Q)دنبال کنیم، هر فرکانسی با پهناي باند  10kHzدر فرکانس مرکزي  100

5شود. نویز در این فیلتر برابر 
√

× √100퐻푧 × 1000 50휇푉 .10و هنوز سیگنال  خواهد شد휇푉 

گیري ممکن نیست. بنابراین بهره است. نویز خروجی هنوز خیلی بزرگتر از سیگنال است و این دقت اندازه

  تواند کمکی به مشکل سیگنال به نویز بکند.نمی

تواند می PSDکنیم. استفاده می Phase Sensitive (PSD)کننده با آشکارساز حال ما از یک تقویت

را آشکار کند. در این مورد نویز در آشکارسازي پهناي باند  0.01Hzبا پهناي باند  10kHzسیگنالی در 

5برابر 
√

× √0.01퐻푧 × 1000 0.5휇푉  10خواهد بود، در حالی که سیگنال هنوز휇푉  است. نرخ

  پذیر است.گیري دقیق سیگنال امکاناندازه است، و 20هم اکنون برابر  (SNR)سیگنال به نویز 

پردازیم و سپس با ساختار دیجیتال می Lock-inهاي کنندهدر این پروژه ما در ابتدا به بررسی کلی تقویت

ها، کنیم. در ادامه به بررسی انواع فیلترهاي دیجیتال، مشخصات آنها را با ساختارهاي آنالوگ مقایسه میآن

پردازیم و نحوه طراحی پارامترها را براي دستیابی به     ها میو پاسخ فرکانسی آنها پارامترهاي آن

هایشان با هم گیریم و سپس فیلترهاي مختلف را از نظر مشخصههاي خاص و مورد نیازمان فرا میمشخصه

ته و بهترین و کننده با هم درنظر گرفمقایسه کرده و در آخر نیز نتایج این مقایسه را با پارامترهاي تقویت

  کنیم.ترین فیلتر را انتخاب میبهینه
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  فصل اول: 

 Lock-inهاي کنندهتقویت
  در شکل زیر آمده است: DSPبا  Lock-inکننده نمونه یک تقویت
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خیلی کوچک استفاده      ACهاي گیري سیگنالبراي آشکارسازي و اندازه Lock-inهاي کنندهتقویت

هاي دقیق ممکن گیريهاي چند نانوولتی انجام دهیم. اندازهسیگنالتوانیم براي شود، تمام کاري که میمی

بار بزرگتر پنهان شده باشد، انجام شود.   است حتی زمانی که سیگنال کوچک به وسیله نویز هزاران 

براي  Phase Sensitive Detectionاي مانند شدهاز یک تکنیک شناخته Lock-inهاي کنندهتقویت

هاي نویز در کند. سیگنالاي از سیگنال در فرکانس و فاز مرجع خاص استفاده میؤلفهتنها، خارج کردن م

  گیري تأثیري ندارند.شوند و روي اندازههایی غیر از فرکانس مرجع حذف میفرکانس

  کنیم؟استفاده می Lock-inهاي کنندهچرا از تقویت

داریم.  10kHzدر فرکانس  10nvکنیم. فرض کنید یک سیگنال سینوسی با مثالی این موضوع را بیان می

کننده کم نویز ها باید انجام شود تا سیگنال بیشتر از نویز شود. یک تقویتواضح است که بعضی تقویت

و بهره  100kHzکننده از نویز ورودي خواهد داشت. اگر پهناي باند تقویت 5푛푉/√퐻푧خوب در حدود 

10푛푉)مان توانیم انتظار داشته باشیم که خروجیباشد، می 1000 × 1000)10휇푉  1.6باشد وmV  نویز

گیري سیگنال خروجی نخواهیم داشت مگر این که پهن باند داشته باشیم. در این صورت شانسی براي اندازه

  فرکانس موردنظرمان را به تنهایی خارج کنیم.

دنبال کنیم، هر  10kHzدر فرکانس مرکزي  Q = 100ا گذر بکننده را با یک فیلتر میاناگر یک تقویت

5شود. نویز در این فیلتر برابر آشکار می 100Hz (10kHz/Q)فرکانسی با پهناي باند 
√

×

√100퐻푧 × 1000 50휇푉  10خواهد شد. و هنوز سیگنال휇푉 .نویز خروجی هنوز خیلی بزرگتر از  است

تواند کمکی به مشکل سیگنال به نویز نیست. بنابراین بهره نمی گیري ممکنسیگنال است و این دقت اندازه

  بکند.



 

٣ 
 
 

 

تواند می PSDکنیم. استفاده می Phase Sensitive (PSD)کننده با آشکارسازي حال ما از یک تقویت

را آشکار کند. در این مورد نویز در آشکارسازي پهناي باند  0.01Hzبا پهناي باند  10kHzسیگنالی در 

5برابر 
√

× √0.01퐻푧 × 1000 0.5휇푉  10خواهد بود، در حالی که سیگنال هنوز휇푉  است. نرخ

  پذیر است.گیري دقیق سیگنال امکاناست، و اندازه 20هم اکنون برابر  (SNR)سیگنال به نویز 

  Phase Sensitive Detection (PSD)آشکارسازي فاز 

ز دارد. به طور معمول آزمایش در فرکانس ثابت شده (از یک مرجع فرکانسی نیا Lock-inهاي گیرياندازه

پاسخ را از آزمایش در فرکانس مرجع، آشکار  Lock-inآور است، و کننده یا مولد تابع)، شگفتنوسان

از  sincاست. این ممکن است خروجی  휔کند. در این نمودار سیگنال مرجع، موج مربعی در فرکانس می

مولد تابع باشد. اگر سینوسی خروجی از مولد تابع براي تحریک کردن آزمایش استفاده شده باشد، پاسخ 

푉سیگنال برابر است با: ممکن است شکل موج سیگنال زیر باشد.  sin 휔 푡 + 휃  که푉  دامنه

معموالً توسط  Lock-inهاي کنندهفاز سیگنال است. تقویت 휃فرکانس سیگنال و  휔سیگنال، 

Phase-Lock Loop کند. اي که روي مرجع خارجی قفل شده، سیگنال مرجع داخلی خود را تولید می

اند. مرجع داخلی برابر و سیگنال همگی در نمودار زیر نشان داده شده Lock-inمرجع خارجی، مرجع 

푉است با:  sin 휔 + 휃.  

 Phase Sensitiveاز آشکارساز  Lock-inبراي ضرب سیگنال در مرجع  Lock-inهاي کنندهدر تقویت

  به سادگی محصول دو موج سینوسی است. PSDکنند. خروجی کننده استفاده مییا ضرب

푉 = 푉 푉 sin(휔 푡 + 휃 ) sin(휔 푡 + 휃 ) 

           = 1
2 푉 푉 cos([휔 − 휔 ]푡 + 휃 − 휃 )  

           − 1
2 푉 푉 cos [휔 + 휔 ]푡 + 휃 + 휃 
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휔]است، یکی در فرکانس  ACدو سیگنال  PSDخروجی  − 휔 و دیگري در فرکانس   [

[휔 + 휔 شوند. اگر حذف می ACگذر عبور کند، سیگنال از یک فیلتر پایین PSD. اگر خروجی [

휔 = 휔  باشد، مؤلفه تفاضل فرکانسی یک سیگنالDC  خواهد بود. در این مورد خروجیPSD  فیلتر

  شده برابر است با:

푉 =
1
2 푉 푉 cos 휃 − 휃  

  متناسب با دامنه سیگنال است. DCیک سیگنال خوب است، یک سیگنال این 

مهم  Lock-inکننده کردن در انواع مختلف تقویتدرنظر گرفتن شرایط فیزیکی این ضرب و پردازش فیلتر 

هاي ولتاژ آنالوگ هستند. سیگنال و مرجع در هاي مرسوم سیگنال و مرجع، سیگنالکنندهاست. در تقویت

شوند. در ، فیلتر میRCشوند و نتیجه آن توسط یک یا چندین مرحله فیلتر کننده آنالوگ ضرب میضرب

هاي ضرب و شوند. عملیاتاي از اعداد بیان مینال و مرجع توسط دنبالههاي دیجیتال، سیگکنندهتقویت

  شود.انجام می DSPفیلتر کردن به صورت ریاضی توسط چیپ 

  آشکارسازي باند باریک

مثال قبلی را درنظر بگیرید. به جاي یک موج سینوسی ضعیف ورودي را درنظر بگیرید که با نویز همان 

کنند که فرکانسشان نزدیک فرکانس هایی را آشکار میگذر فقط سیگنالو فیلتر پایین PSDجمع شده است. 

 PSDهایی دور از مرجع، در خروجی هاي نویز در فرکانسباشد. سیگنال Lock-inکننده مرجع تقویت

 هاي بسیار نزدیک به فرکانس مرجع، منجر بهشوند. نویز در فرکانسگذر تضعیف میتوسط فیلتر پایین

PSD )휔فرکانس پایین از  ACهاي خروجی − 휔  (شود. این تضعیف میکوچک است

است. پهناي باند باریک، منبع نویزهاي خیلی نزدیک به  roll-offگذر و وابسته به پهناي باند فیلتر پایین



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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دهد. پهناي باند را می هاکند و پهناي باند وسیع اجازه رد شدن به این سیگنالفرکانس مرجع را حذف می

کند. فقط سیگنال در فرکانس مرجع یک مقدار گذر پهناي باند آشکارسازي را مشخص میفیلتر پایین

دهد. این سیگنالی است که       گذر را نتیجه میصحیح و بدون تأثیرپذیري از فیلتر پایین DCخروجی 

  گیري کنیم.خواهیم اندازهمی

کننده سیگنالی با فرکانس مشابه باشد: آید؟ باید مرجع تقویتاز کجا می Lock-inکننده مرجع تقویت

휔 = 휔تواند با زمان تغییر کند در غیر این صورت ها نیز نمی. نه تنها فرکانسشان بلکه فاز بین سیگنال

cos 휃 − 휃  تغییر خواهد کرد و باتبع آن푉  یک سیگنالDC رت دیگر نخواهد بود. به عبا

ها براي تولید مرجع سیگنال کنندهاحتیاج به قفل شدن فاز مرجع سیگنال دارد. این تقویت Lock-inمرجع 

کنند. یک مرجع سیگنال خارجی (در اینجا مرجع موج استفاده می Phase-Lock-Loop (PLL)از یک 

اسیالتور مرجع داخلی بر روي ، Lock-inهاي کنندهکننده فراهم شده است. در تقویتمربعی) براي تقویت

با یک شیفت فاز  휔اش یک مرجع شکل موج سینوسی در فرکانس شود. و نتیجهمرجع خارجی قفل می

کند، تغییرات فرکانس در مرجع فعال مرجع خارجی را دنبال می PLLاست. از آنجایی که  휃ثابت 

  گیري تأثیري ندارد.خارجی در اندازه

  پاسخ هارمونیکی

کننده (میکسر)، دو سیگنال سینوسی در هم ضرب شده با ضربسازيبا پیاده Lock-inکننده در تقویت

هاي ساده) و یک ترم سینوسی دارد. اما وقتی از سیگنال مربعی (سوئیچ DCشوند و حاصل یک ترم می

دهد و پاسخ دست می هاي فرد را نیز بهکنیم، عالوه بر پاسخ هارمونیک اصلی، پاسخ هارمونیکاستفاده می

هاي پایین گیري را در فرکانسشود که ما اندازهها است. این مشکل وقتی شدیدتر مینهایی مجموع تمام آن
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  گیرينتیجه

هاي این دیجیتال را به طور اجمالی بررسی کردیم و ویژگی Lock-inکننده در این پروژه ما ساختار تقویت

  آن مقایسه کردیم.ساختار را با نوع آنالوگ 

هاي به دست آوردن    همچنین در ادامه به بررسی ساختارهاي فیلترهاي دیجیتال پرداختیم و با راه

هاي کنندههاي تقویتهاي دلخواه با طراحی پارامترهاي فیلترها آشنا شدیم. سپس با داشتن مشخصهمشخصه

Lock-in هاي فیلترهاي دیجیتال ن انواع مشخصهدیجیتال متناسب با فیلترهایشان و همچنین با داشت

را به صورت بهینه طراحی و انتخاب  Lock-inکننده توانستیم فیلترهاي استفاده شده در هر قسمت تقویت

به  FFTبا استفاده از الگوریتم بهبود سرعت  Windowed-Sincتوانیم از فیلترهاي کنیم. بنابراین ما می

  استفاده کنیم. Lock-inهاي کنندهاي در تقویتنحو بهینه
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