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DIGITÁLNÍ FÁZOVĚ ZAVĚŠENÝ ZESILOVAČ LI5640 A LI5630                         
NF WAVE FACTORY

vyhledání a měření nízkoúrovňových, velmi zašuměných 
signálů
frekvenční pásmo 1mHz až 100kHz
citlivost 2nV a 13fA (pouze LI5640)
vysoká stabilita fáze 0.01° / °C a zisku ±100ppm /°C
časová konstanta 10μs
3 velké dipleje pro zobrazení frekvence, sinové a kosinové 
složky, fáze signálu, úrovně šumu a úrovně pomocných 
vstupů
podpora digitálním zpracováním signálu
RS232 a GPIB rozhraní
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   Jedná se o jedinečný přístroj, který umožní měřit velmi slabé signály pod úrovní šumu. Vysoká stabilita krystalu zapojeného v PLL smyčce 
umožňuje generovat stabilní signál lokálního oscilátoru, který je využit ve dvoustupňovém heterodynním směšovači. Toto dvoustupňové 
směšování, v součinnosti s precizní úzkopásmovou propustí, zaručí absenci zrcadlových kmitočtů v signálu přiváděném k detektoru. Další 
zvýšení přesnosti a rozlišení je získáno matematickým zpracování digitalizovaného úzkopásmového signálu.
  Tento přístroj je možno využít např. při spektroskopických měřeních (intenzity, absorpce), při měření teplotní vodivost, měření vlastností 
magnetických materiálů, měření deformace v tahu, měření biologických signálů apod.

TECHNICKÉ  ÚDAJE

Napěťový vstup

Vstupy A, A-B

Citlivost �nV až �V (plný rozsah)

Přesnost zesílení ±0.5%

Drift zesílení ±�00ppm / °C (�kHz)

Vstupní impedance �0MΩ(±�.5%) ║ 50pF

CMR ��0dB (�kHz)

Vstupní šum 4.5nV/√(šířka pásma)

Maximální vstupní napětí ±7V (DC vazba)
5VRMS (AC vazba, sinus)

Nedestruktivní vstupní 
napětí

±�4V (DC vazba)
�0VRMS , ±DC50V (AC vazba)

Frekvenční rozsah �mHz až �00kHz (DC vazba)
0.5Hz až �00kHz (AC vazba)

Harmonické zkreslení -90dB (�kHz, �V, rozsah�V)
-80dB (�0Hz až 5kHz, �V, rozsah�V)

Proudový vstup (pouze LI5640)

Citlivost 50fA až �μA (pro konv. zisk �06V/A)
5fA až �0nA (pro konv. zisk �08V/A)

Přesnost ±�%

Drift zesílení ±�50ppm / °C (�kHz; �06V/A)

Vstupní 
impedance

≤�kΩ (500Hz, konverzní zisk�06V/A )
≤�0kΩ (500Hz, konverzní zisk�08V/A )

Vstupní šum �30fA/√Hz (�kHz; konverzní zisk �06V/A)
�3fA/√Hz (��5Hz; konverzní zisk �08V/A)

Frekvenční 
rozsah

�mHz až 50kHz (DCvazba, konverzní zisk �06V/A)
�mHz až 500Hz (DCvazba, konverzní zisk �08V/A)

Fázově citlivý detektor

Časová konstanta �0μs až 30000s

Atenuátor 6, ��, �8, �4 dB/oct (LI5640)
�4 dB/oct (LI5630)

Fázový šum 0.00�° (na �kHz)
0.003°(na �00kHz)

Fázový drift ±0.0�° / °C (≤�0kHz)
±0.�° / °C (>�0kHz;  ≤60kHz)
±0.�° / °C (>60kHz)

Digitální display

LI5640
data�
data�

*
X, R, šum, pomocný IN� 
Y, f, pomocný IN� a  IN�

LI5630
data� X,Y, R, f

X,Y,R rozlišení 4 �/� digitu (�9999)

f -�80° až +�80°

Analogový výstup

Max. výstupní napětí ±��V

Max. výstupní proud ±6mA

Výstupní impedance cca �kΩ pro DC

Přesnost napětí ±(0.35% hodnoty + �5mV)

Pomocný vstup

Počet kanálů
LI5640
LI5630

�
�

Maximální napětí ±��V

Max. nedestruktivní napětí ±40V

Vstupní impedance �MΩ, �00pF

* X = R.(cosf),  Y = R.(sinf)


