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OSCILLOSKOPTILLSATS med tillbehör

Pos Ant Förrädsbeteckn Förrädsbenämning Ursprungsbenämning Urspruügsbeteckn Tidigarebeteckn

M3656-999109 oscilloskorrtillsMT

. M3656-999119 Oscilloskoptillsats

. . M3656-998119 Beskrivning

Tr:Lnsducer and strain

gage umt

Instruction Manual

Shielded col]necting

cable

120 ohm bridge r€sistor

assembly

150 ohm calibration

resistor assembly

TETRO Q

Tillbehör:
3 1 M3656-990529

4 1 M3656-990539

5 1 M3656-990549

EmbaIIage:

TETRO 012040

TETRO 013025

TETRO 013026

Mätkabel

Motständ

Motständ



Typkotolog

Kungl

Flygförvoltningen

IE1ETEKNISKA MATINSTRUMENI M3656-999109

Utgäva r Sida z

Tillsatsen är avsedd för TektroDix oscilloskop av 580, 840, 6bO euer 580 serierna och att
tillsammans med ].ttre givare mäta mekaniska sp:inningar och dylikt.

Bärfrekvens: 25 kHz

Frekvensomrädei DC. . .6 kHz

Stigtid: Ca 60,1s

Relativ längdförändring: 0,01. . . r0oloo/ruta (10. . . 10000 microstraiD,/ruta). Kontinuerligt variabel meltan stegen.
ovanstäeDde data gäller när tillsatsen anv?indes tillsammans med en enkel trädtöjnings-
givare med givarfaktor pä approx 2. Med aktiva trädtöjningsgivsre (glvarfaktor Z) inkopp-
Iade i alla fyra bryggarmarna är madmala relativa längdförändringen 0, 00250 /oo/ruta
(2, 5 pstrain/ruta).

Noggrannl,ett +2% av inställt värde förutsatt ett rildigt inställningsförfararde.

Brus: Topp-till-topp bruset är ekvivalent med O, OOrs o^o (1,5 pstrain) vid maximum katibre-
rad känstighet.

DATA

AlImänt:

Ba.l ansomräde:

KapacitaIrs:

Resistars:

Upp till 250 pF över varj€ bryggarm.

Tillräcklig för att iEställa standard av omvandlare och trädtöjningsgivare.

Givarresistans: Med kabellängder upp till 30 m kan givare med resistans av 50. . .20OO ohm användas.

Lämpligaste omrädet är mellan 120. . .500 ohm.

Kspacitansmätning:

Mätomräde: 1. . ,1000 pF/ruta, Upp till 10000 pF/ruta med hjäIp av korrektionskurva.

KapacitarEomvandlare: Vid användande av kapacitarsomvsndlare i förening med en fyraarmad resistiv brygga

är maximala kinsligheten:
t20 ohm brygga I pFlruta
1000 ohm brygga 0,2 pF/rnta

Yttre brygga: s-Iäges omkopplare för val av artal bryggarmar frän noll till fyra. Totala bryggspän-

ningen ca 5 V.

Strömför8örjning: Frän oacilloskopet

Dimensioner: 150 x 1?5 x 270 mm. Passar direkt I uttag pä oscilloskopets panel (plug-ir-tw).

ViK; 2,8 kg


