čtenářský servis

Kalibrace osciloskopů pomocí stanice Fluke 9500
V˘voj v oblasti prÛmyslu a telekomunikací smûfiující ke stále
vy‰‰ím frekvencím a rychlostem
tlaãí více a více na parametry
mûfiicích pfiístrojÛ. Ty tam jsou
doby, kdy osciloskop byl jednoduch˘m „kukátkem“ pro sledování tvaru signálu, maximálnû
pak k zachycení jednorázového
dûje. Jednoduché pfiístroje jsou
dnes nahrazeny velmi sofisti-

úrovnû. Pro kalibraci ‰ífiky pásma pak sinusové prÛbûhy.
U moderních osciloskopÛ je
nutno kalibrovat dal‰í funkce,
jako jsou napfiíklad rychlost nábûÏné hrany, zpoÏdûní mezi kanály nebo charakteristiky jitteru a stability ãasové základny.
Takto komplexní kalibrace vede k nutnosti pouÏití velkého
mnoÏství rÛzn˘ch samostatn˘ch

Obr. 1 Kalibrační pracovní stanice (systém) Fluke 9500

kovan˘mi zafiízeními, která jiÏ
dávno neslouÏí jen k optickému
sledování prÛbûhÛ, ale jsou stále více nasazovány jako standardní mûfiicí systémy v automatizovan˘ch v˘robních linkách.
Zvy‰ování pfiesnosti a sloÏitosti moderních osciloskopÛ
spolu s poÏadavky standardÛ
kvality, jako je ISO 9000, vedou
k nutnosti stále více a více osciloskopÛ kalibrovat. Více neÏ 90 %
novû nasazen˘ch pfiístrojÛ je kalibrováno. Podstatná ãást dnes
prodávan˘ch osciloskopÛ jsou
pfiístroje digitální, pamûÈové.
Jejich stále se zvy‰ující pfiesnost
a stále vût‰í nasazení ve funkci
základních mûfiicích pfiístrojÛ ve
v˘robních procesech nutí uÏivatele k pravidelné kalibraci.
Ruãní kalibrace osciloskopÛ,
a moderních pfiístrojÛ zvlá‰tû,
vyÏaduje kvalifikovaného a zku‰eného technika, ‰irokou ‰kálu
kalibraãních pfiístrojÛ, a bûÏnû
zabere nûkolik hodin práce. To
pak samozfiejmû pfiiná‰í vysokou cenu kalibrace a její ãasovou nároãnost.
JiÏ kalibrace opravdu jen základních parametrÛ osciloskopu, jako jsou vertikální a horizontální zisk a ‰ífika pásma,
pfiesnost ãasové základny a citlivost spou‰tûní, vyÏaduje pouÏití
velkého mnoÏství rÛzn˘ch prÛbûhÛ signálu. Pro kalibraci vertikální a horizontální citlivosti
jsou bûÏnû pouÏívány obdélníkové signály nebo stejnosmûrné
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mûfiicích pfiístrojÛ, jako jsou
pfiesn˘ sinusov˘ generátor, generátor ãasov˘ch znaãek, rychl˘
pulzní generátor, vf generátor,
stejnosmûrn˘ kalibrátor, frekvenãní standard, pfiesn˘ multimetr, video-generátor, pfiepínaã
a mnoho dal‰ích.
Tyto pfiístroje lze pouÏívat pfii
kalibraci samostatnû a ovládat je
ruãnû nebo, v lep‰ím pfiípadû, je
propojit fiídicí sbûrnicí a pokusit
se cel˘ proces automatizovat.
Takové mnohapfiístrojové fie‰ení
zvy‰uje nejen cenu, sloÏitost
a rozsáhlost systému, ale také
zvy‰uje pravdûpodobnost chyby
a podstatnou mûrou i celkovou
dosaÏitelnou nejistotu. Pfii kalibraci moderních vícekanálov˘ch
‰irokopásmov˘ch osciloskopÛ
se pak nelze obejít bez fiízeného
pfiepínaãe, kter˘ zaná‰í dal‰í
chyby mûfiení.
Dal‰ím v˘znamn˘m problémem pfii kalibraci osciloskopÛ
se ‰ífikou pásma nad 1 GHz je
vlastní pfiipojení kalibraãního generátoru k pfiístroji. JiÏ
kabel dlouh˘ 1 m pfii kalibraci
nábûÏné hrany signálem 150 ps
mÛÏe znamenat v˘znamn˘
problém. To vede k pouÏití tzv.
aktivních mûfiicích hlav, kdy
vlastní zpracování vf signálu
pfiivádûného na vstupy osciloskopÛ je provádûno aÏ pfiímo
v pfiipojovací ãásti, coÏ pfiiná‰í
v souãasné dobû moÏnost generovat pulzy s nábûÏnou hranou
aÏ 70 ps (!)

nálu. Vícekanálová konstrukce
odstraÀuje nutnost pfiepínaãe
v˘stupÛ zhor‰ujícího, pfiedev‰ím na velmi vysok˘ch frekvencích, parametry systému.
Hlavní vlastnosti systému
9500 lze shrnou následovnû:
– pfiesné generování sinusového prÛbûhu aÏ do 6 GHz pro
kalibraci ‰ífiky pásma,
– pfiesn˘ obdélníkov˘ prÛbûh
pro kalibraci 40 µV aÏ
200 V ‰‰,
– pfiesn˘ stejnosmûrn˘
signál pro kalibraci
úrovnû 1 mV aÏ 200 V,
– dûlicí pomûr 1; 2; 5 nebo 1,2; 2,5; 4; 5 nebo
spojit˘,
– generování ãasov˘ch
znaãek pro jejich kaObr. 2 Aktivní kalibrační hlava 9560
libraci,
FPM, dodává v souãasné dobû – kompozitní video,
kalibraãní pracovní stanici – automatická kalibrace horizontální i vertikální geometrie,
(systém) s oznaãením Fluke
9500 (obr. 1) s roz‰ífiením o no- – automatická kalibrace ãasové
základny,
vou fiadu aktivních hlav 9560
(obr. 2) se ‰ífikou pásma sahající – kalibrace nábûÏn˘ch hran
(fast edge 70 ps),
aÏ k 6 GHz.
Systém Fluke 9500 je plnû – automatická kalibrace funkcí
spou‰tûní (úroveÀ, citlivost,
automatizovateln˘ osciloskopic‰ífika pásma),
k˘ kalibrátor. Je schopen kalibrovat vût‰inu osciloskopÛ na tr- – integrované zakonãení 50 Ω,
hu. Automatizovateln˘ zname- – 10krát vût‰í pfiesnost v porovnání s ostatními osciloskoná, Ïe je podporován prÛmyspick˘mi kalibrátory,
lov˘m kalibraãním programem
Fluke MET/CAL. UmoÏÀuje ka- – mûfiení vstupního odporu
a kapacity osciloskopu,
librovat aÏ 5 kanálÛ osciloskopu
souãasnû. S pouÏitím ãtyfi typÛ – moÏnost fiízení po GPIB
v˘stupních modulÛ (aktivních
(IEEE488),
hlav) je volitelnû pouÏiteln˘ – 5 kanálÛ s aktivními hlavami,
pro osciloskopy se ‰ífikou pásma – podpora MET/CAL.
Kalibraãní pracovní stanice
600 MHz, 1,1 GHz, 3,2 GHz a 6 GHz.
Aktivní hlavy nejsou z dÛvodu Fluke 9500 zvy‰uje, díky své fleochrany investice uÏivatele sou- xibilitû, zásadním zpÛsobem
ãástí kalibrátoru, ale jsou jeho prÛchodnost kalibraãních labovoliteln˘m pfiíslu‰enstvím. Tak- ratofií, které provádûjí vût‰í poto lze snadno základní jednotku ãet kalibrací jak jednoduch˘ch,
tak i sloÏit˘ch a pfiesn˘ch digiupgradovat.
Systém lze pouÏívat v podsta- tálních pamûÈov˘ch osciloskopÛ
tû ve tfiech reÏimech: V manuál- aÏ do frekvencí 6 GHz. Pfiiná‰í
ním reÏimu, kdy kaÏdá funkce je v‰ak moÏnost zefektivnûní práce
ovládána z pfiedního panelu. i pro laboratofie kalibrující osciV reÏimu poloautomatickém, kdy loskopy pracující sice do niÏ‰ích
kalibraãní procedury jsou uloÏe- frekvencí, nicménû ãasto a prany na pamûÈové kartû PCMCIA videlnû, které vyÏadují vysokou
v pfiístroji a spou‰tûny operáto- prÛchodnost. Dal‰í podrobnosti
rem. Tfietí moÏností je fiízení ka- lze získat u zástupce firmy
librátoru pomocí PC samostatnû, Fluke FPM pro âR, spoleãnosti
nebo v rámci celé kalibraãní labo- Blue Panther s.r.o.
ratofie programem MET/CAL 7.11.
Kalibrátor 9500 v sobû sdruČTENÁŘSKÝ SERVIS ?
Ïuje v‰echny potfiebné zdroje sigPoÏadavky na rychlost, variabilitu, snadnou opakovatelnost
kalibrace, dobrou nejistotu mûfiení a v neposlední fiadû i na stále rostoucí frekvenãní rozsah,
kter˘ brzy dosáhne pravdûpodobnû 50 GHz, vedou k nutnosti
pfii kalibraci osciloskopu pouÏívat specializované kalibrátory.
Vedoucí v˘robce v oblasti kalibraãní techniky, firma Fluke
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