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Funktion! vardera kanalen (A och B) separat'
DlfferentLallngäng (algebralsk adderlng A t B) '
KaLibrerad dif f erantlal-komparator.

DATA

ALlnänt:

Konventlonell förstärkare
Frekvensomräde:

Max lnspännlng:
fnimpedans:

T1llsat8en är en kalibrerad dlLfferentlal-konparator förstärkare
för osclLLoskop av Tektronlx fabrlkat ur 530, 540' 550 och 580-

serierna (vltl 580 serlen ti!.lsamans ned tlr6l 81 oscllloskop-
ttllsats).

Beroende pÄ använd basenhet. Till '13 NIHz, stigtLd 27 nsr med

TETRO- 545R.

600 V, ls + vs toPP, vid vs-koPPling.
'l Mohn parallellt ned 24 PF.

Avlänknlngsfaktor: Cr05...25 Y/cm t 9 kallbrerade ste€.onoggrannhet t 3 I av inställt
värcle förütsatt ett rlktigt kallbreringsförfarande'
Kontinuerligt varlabeL (okallbrerad) nell-an stegen och upp till
60 v/cn.

Dif f erentialförstärkare

!,lax lnspänntng: s1 OO V vid 0105 V/cur. Eögre j-nspänning ttllÄtes vicl ]"ägre avlänk-

nlngskänsLlghet.

I-fas undertrycknlng: 40000:1 vld 0,05 V/cß. 2OO V t-t l-fas signaler som tllIföres bäda

producerar maxinalt 1 mr avlänknlng vllket motavarar 5 nv'

Ivlax inspänningsändrlng: Inspänningen fär inte överstlga + 1 V inon 7 ng (för att undvika

galLerström) elLer -1 V inon 5 ns .

Ka llbrerad dlf f erentlaL-.
komparator

KomparatorapännJ"ng: Tre l(omparatorspänningsomrÄden vilka erhäl!.es frän.en lnre stabIll-
seringskrets flnnes:

0...r1 v, 0...tl0 v, 0...t100 v.

onoggrannhet: 0,252 pä t 1 Vornrädetr O,2oz päs lovonrädetr 0,15 gpÄt 100v
omrädet.

Komparatorspänntngsdrift: Max ! 0,1 under 100 timmars arift.

PotentLoeeterLlnjärttet: 0'05 B.

Max upplösnlng: 5 mV/nm.

Max inspänningsändning: fnspännJ.ngen fär inte överstaga +Mnon ? ns eller -1 V lnorn 5 ns.

Spännlngsdelarens 1 Z.
osäkerhet:
Ingäng: En koaxlalingäng för vardera kanaien vs och l-s-läge.

Strömförsörjnlng: Erän oscllloskopet.
DlmenEioner: 150 x 175 x 27O mn. Passar dlrekt 1 uttag pÄ oscilloskoPets panel

(Plug-ln-tltP) .

Vlkt: 3 kg.


