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KALIBRAČNÍ DĚLIČ P 506

Kalibrační dělič P506 je určen pro snímání impulsních napětí generátoru rázových impulsů 1.2/50 – 10/700 μs.
Tyto impulsy dosahují amplitudy až 30 kV v pásmu do 1 MHz. Kalibrační snímač koncipován jako stabilní RC
dělič s impedancí 150 kΩ/ 10 pF. Výstup je vyveden na konektor BNC 50 Ω, na který se připojí propojovací
kabel délky 0,5m se zakončením 50 Ω.
Bez zakončení 50Ω se nesmí připojit na napětí!
Vstupní impedance osciloskopu je 1 MΩ.
Převodní poměr je 1/3000.
Mezní kmitočet je 9 MHz - útlum na mezním kmitočtu je menší než 1 dB.
Maximální amplituda kalibrovaného impulsu je:

30 kVpro impuls 1,2/50 μs;
12 kV pro impuls 10/700 μs.

Mezní vstupní impulsní napětí je 33 kV.
Maximální integrál měřeného impulsu U2t je 75000 V2s
Maximální trvalé napětí je 550 Vrms
Vstupní impedance je 150 kΩ, 12,5 pF
Rozměry: 53×26×153 mm
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Návod k použití:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

na kalibrační dělič připojíme propojovací kabel;
multimetrem zkontrolujeme vstupní a výstupní impedanci děliče (50Ω/150kΩ);
dělič připojíme k osciloskopu a testovanému napětí. Dělič má být vzdálen od zemnícího plechu alespoň
5 cm – podložíme jej izolační podložkou.
Na osciloskopu nastavíme omezení vyšších kmitočtů na 20 MHz, abychom potlačily vliv parazitních
oscilací. Vstupní impedance osciloskopu je 1 MΩ.
V případě velkého vlivu parazitních oscilací můžeme doplnit feritovou bandáž na propojovací kabel.
Jednou ročně doporučujeme zkontrolovat dělící poměr.
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P 506 - přenosová charakteristika

