
Wzmacniacz homodynowy dwukanałowy (lock-in) Zurich Instruments HF2LI 50 MHz 

HF2LI Lock-in Amplifier 50 MHz (2 input channels, 2 signal outputs) 

Wzmacniacz homodynowy Zurich Instruments HF2LI 50 MHz umożliwia precyzyjne pomiary w zakresie 

od DC do 50 MHz. Przyrząd oferuje wartość stałej czasowej demodulacji w zakresie od 1 µs do 500 s 

na dwóch kanałach pomiarowych niezależnie, posiadając jednocześnie dwa kanały wyjściowe jako 

źródła sygnału (generatory). Przyrząd oferuje spektakularną wartość szumów o wartości 5 nV/√Hz co 

jest niezwykle pomocne w wielu aplikacjach w sytuacji gdy niezbędne jest utrzymanie dużej wartości 

stosunku sygnału do szumu w trakcie bardzo szybkich pomiarów. Rezerwa dynamiki przyrządu wynosi 

120 dB. W połączeniu z innowacyjnym oprogramowaniem LabOne, wzmacniacz homodynowy UHFLI 

jest zaawansowanym produktem z portfolio firmy Zurich Instruments i jednocześnie jednym z 

najbardziej innowacyjnych wzmacniaczy homodynowych i zaawansowanym technicznie urządzeniem 

na rynku. 

Podstawowe parametry techniczne: 

• Dwa niezależne kanały pomiarowe wzmacniacza homodynowego 

• Pasmo pracy od DC do 50 MHz 

• Próbkowanie z prędkością 210 MS/s, rozdzielczość 14 bitów 

• Dynamika 120 dB, wartość wejściowego szumu napięciowego 5 nV/√Hz 

• Wartość maksymalna napięcia wejściowego ± 3.3 V 

• Dwa niezależne od siebie kanały wzmacniacza homodynowego z możliwością wykorzystania 

maksymalnie 6 demodulatorów / oscylatorów (możliwość analizy każdego z sygnałów przy 6 

częstotliwościach jednocześnie) 

• Możliwość zastosowania niezależnej filtracji dla poszczególnych kanałów demodulacji 

(możliwości ustawienia stałej czasowej w zakresie od 1 µs do 500 s, pasma w zakresie 

częstotliwości od 80 µHz do 200 kHz oraz rzędu filtru w zakresie od 1 do 8 rzędu) 

• Oscyloskop cyfrowy z analizą FFT z możliwością ustawienia wyzwalania z wielu źródeł i przy 

wykorzystaniu różnorodnych metod (oscyloskop z pamięcią 2048 próbek), możliwość przejścia 

na dziedzinę częstotliwości w tym samym oknie pomiarowym 

• Analizator widma umożlwiający analizę spektrum czas/częstotliwość w otoczeniu 

częstotliwości referencyjnej dla analizowanego sygnału (span 460 kHz, maksymalnie 8.4 MS w 

jednym spektrum) 

• Możliwość przeprowadzania modulacji / demodulacji AM / FM – wyższe harmoniczne 

nośnych i wstęg bocznych w stosunku do nośnej, możliwość ustawienia filtracji dla każdej 

składowej częstotliwościowej sygnału 

• Możliwość wykorzystania maksymalnie 4 kontrolerów PID (członu proporcjonalnego, 

całkującego lub różniczkującego) oraz sterowania w pętli PLL 

• Możliwość realizacji precyzyjnych pomiarów impedancyjnych przy wykorzystaniu 

dedykowanego wzmacniacza prądowego HF2TA Current Amplifier zawierającego 2 kanały 

pomiarowe (zapewniającego wzmocnienie w zakresie od 100 V/A do 100 MV/A) – 

spektroskopia impedancyjna materiałów półprzewodnikowych, biologicznych, dielektryków. 

• Opcja parametryzatora (Parametric Sweeper) umożliwiającego przemiatanie względem 

zadanego parametru, rejestratora (Plotter) umożliwiająca graficzną wizualizację wszystkich 

sygnałów wejściowych / wyjściowych przyrządu 

• 2 wejścia zewnętrzne (BNC, ± 10V, 16 bitów, 400 kS/s, pasmo 100 kHz) 

• 4 wyjścia zewnętrzne (BNC, ± 10V, 16 bitów, 1 MS/s, offset, skalowanie) 



• Interfejs cyfrowych wejść / wyjść – 16 bitowe wejście / 16 bitowy tryb dwukierunkowy, 

częstotliwość 50 MHz) 

• Oprogramowanie LabOne dla Windows oraz Linux (automatyczna weryfikacja wersji 

oprogramowania w czasie uruchomienia przyrządu, automatyczna aktualizacja wersji 

programu LabOne oraz wersji firmware przyrządu) 

• Wbudowany serwer internetowy eliminuje konieczność instalowania oprogramowania, a 

jednocześnie zapewnia możliwość sterowania przyrządem z wykorzystaniem przeglądarki 

internetowej z urządzeń przenośnych. Dane pomiarowe mogą być w prosty sposób przesyłane 

do komputera PC. Istnieje również możliwość wykorzystania oprogramowania API (Application 

Programming Interface) oraz przykładów programowania w takich językach programowania 

jak LabView, MATLAB, Python, .NET oraz języka C. 

• Interfejs USB 2.0, wejście zegarowe, 2 wejścia ZCtrl, 2 wejścia ZSync 

Aplikacje pomiarowe 

Zespoły R&D w dużych firmach technologicznych pracujące nad nowymi przyrządami pomiarowymi: 

przeprowadzanie testów na oscylatorach, analizatorach widma FFT, analizatorach odpowiedzi 

częstotliwościowej (FRA), wektorowymi analizatorami sieciowymi (VNA). 

Produkcja przemysłowa: testowanie układów scalonych, analiza uszkodzeń, demodulacja transmisji 

RFD, układy sond laserowych (LVP), diagnostyka niedestrukcyjna (NDT) 

Spektroskopia laserowa, mikroskopia konfokalna w obszarze ultra szybkiego skanowania, 

spektroskopii terahercowej 

Fizyka biomedyczna: cytometria przepływowa, spektroskopia impedancyjna komórki 

Fizyka kwantowa i nanofizyka: MRFM, tranzystory jednoelektronowe, układy inżynierii kwantowe, 

pomiary szumów, badania grafenu i innych struktur dwuwymiarowych 

Astronomia i technika akcelatorowa – ultra precyzyjne pomiary sygnałów z czujników 

promieniowania, pozycjonowanie wiązek w układach akceleratorowych 

Mikroskopia skaningowa: mikroskopia atomowa wysokiej prędkości, skaningowa mikroskopia 

optyczna w polu bliskim (SNOM) 

Czujniki i siłowniki (MEMS, NEMS) – żyroskopy, akcelerometry itp. 


