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Gyórtja:

ELEKTRONIKUS MERŐKÉSZOLtKEK GYÁRA
1163, Budapest, Cziróky u. 26-32,
Telefon: 837-950 Telex: 22-45-35
Forgalomba hoz za:

MJGlRT
MÜ SZER- ÉS IRODAGEPÉRTlKESJTŐ VÁLLALAT
1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 37.

"513835-

"

VI" pr. sz.

1980.

1

F. k.: Kiss jovák józsef

iVáltozások a 1383-5 tipus használati

' l old. 20. sor:
4!

Tömeg

lO.old. 9, 10, 16 sor:

utasitásában~

kb. 100 gr
k

n

•

1383-5

TARTALOMJEGYZ ÉK

l. ÁL'!' ALÁ-N OS LElRÁS

3

2. MÜSZAKI ADATOK

4

3. MÜKÖDÉSI ELV

5

4. KEZELÉSI UTASITÁS

7

4.1. Általános

előirások

4.2. Mérések végrehajtása

7
7

5, KARBANTARTÁS

9

5,1, Szélszerel és

9

5,2. Összeszerelés

10

6. ALKATRÉSZJEGYZÉK

ll

MELLÉKLETEK

1383/!l

12

1

l.

A

ÁLTALÁNOS LEJRÁS

TZA-353-5

(Type 1383/5) tipusu koaxiális termisztoros mér·ö-

fej nagyfrekvenciás teljesitmÉ·nyrnérésérc szolgál 10 MHz frekvenciahatárok és 0,01 A

10 GHz

10 mW teljesítményhatárok között.

teljesitmény-méréshez T ZA-353-5

rnisztoros rnerőfej és TZA-353

{Type 1383/5) koaxiális ter..,.

(Type 1383) tipusu tranzisztoros

teljesitményrnérö elektronika vagy más hasonló tipusu elektronikus
készülék szükséges.
A

méröfej kihangoli,s nélkül alkalmas sz éles sávon való mérésre

kis állóiJuHámar&ny meUett. A
maximális állóhLtllámar<.:wy

megadott frekvenciahatárok között a

1,5, A

mérötej az alkalmazott termisztor-

gyöngyö!< nagy idöállandója folytán alkalmas négyszög, -

vagy irnpulzusmodul&lt teljeeitmények mérés ére, még 10 Hz ismét-

lődési

A

szinusz,

frekvenciáju impulzusok esetén is.

méröfejben levő termisztorgyöngyöket használatkor miiködési el-

lenállác;ukra

( 100 -

100 ohm)

elő kell futeni. Az előfutéshez kb,

28 ·nW teljesitmény sziik séges.
A

rn érőfej nagyfrekvenciás impedanciája 50

ohm,

rnig az elöfütö

hangft·ekvenciás oldalról 200 ohm negativ hőmérsékleti

együttha-

tóju.
A

mérőfej

hÖ!Ilérsékletre érzékeny, ezért a méréseket gyorsan kell

elvégezni. A

mérés előtt meg kell várni a hőmérsékleti egyensuly

kialakitltsát, med a

méröfejjel nem egyező hömérsékletü készlilékre

való csatlakozás "O" ér·ték
A

elkuszásához vezet.

méré.Hejd óvni kell túltet•heléstöl, mel't ez irreverzibilis változás-

r·a vagy a tennisztorgyöngyök tönkremenetelére vezethet.
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l\ll.iSZAl<l ADI\TOK

2.1

Fn:kvcnci.:"'ltartomá.ny

10 MHz -

2.2

Bemeneti impedancia

50 ohm

2.3

.-\ll<)hullámarány

10 MHz - 10 GHz' között

10 GHz

"

(névleges)

kisebb, mint 1,5
50 MHz -

7

GHz között

kisebb, mint 1,3

2.4

:\lét·hetö teljesi,tmény

0,01 - 10 mW

2.5

i\lctxirnális bemenö. ~eljesÍ",fl~ny

2.5. 1

.·'.tltt.'!, teljesítmény

2.5.~

c·.;ciUCS

10 mW

1

teljesítmény

w

2.6

1\iikrohullámu csatlakozó

'

2. 7

h i,:,fn:kvenciás csatlakozó

"SNC" tipusu csaU. hüvely

2.8

histrel<venciás .impedancia

200 ohm

1

N" tipusu csatlakozódugó
{negativ hőmérsékleti

együt\ható)
kb, 1 s.

2. 10

E llAtitö teljesítmény

kb, 14 mW gyöngyönként

2.11

r-.í,·r..tek

hossz. kb. 80 mm
átmérő

kb. 28 mm

kb. 100 gr

2.12

A

·1

w{d:.:Cej a 'l' ZA-353

(Type 1383) tip. készülékkel használható.
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3. MÜKÖDÉSI ELV

A TZA-353-5 (Type 1383/5) tipusu koaxiális termisztoros méröfej
50 ohm hullámellenállásu nagyfrekvenciás áramkörökben 10 !\1Hztől

10 GHz-ig

terjedő

frekvenciasávban teljesitményméréshez hasz-

nálható. A méröfej áramköre az 1. ábrán látható. A szerelvény
2 db

termisztort tartalmaz, melyek egyenként 100 ohm ellenállást

képviselnek. A termisztorok

elrendezéséből

és a kapcsolásból kö-

vetkezik, hogy a nagyfrekvenciás tápvonal felől nézve (1.1. ábra,
továbbiakban 1-1 ), párhuzamosan kapcsolódnak, igy az eredő impedancia 50 ohm. A teljesitménymérö elektronika !elöl nézve {1-2)
- sorosan kapcsolódnak, igy az

eredő

impedancia 200 Ohm. Ezál-

tal lehetövé válik nagyfrekvenciás át·amköröknek hullámelh.mállással
való lezárása (VSWR max. 1,5) s igy a tényleges teljesítmény mérése a helyes illesztés következtében.
A

mérőfej

termisztoral a mérés folyamán a teljesitménymét·ö elektro-

nika pl. TZA-353 (Type 1383) tip. 200 Ohm-os hidjának egyik változtatható tagja. A mérés kezdetekor a hidat kiegyenlített állapotba
kell hozni, ilyenkor a gyöngyök egyenként 100 Ohm-os ellenállást
képviselnek.
A fentemlitett elektronikánál a hidat kisfrekvenciás visszaeséltolt oszcillátor táplálja, malynek szintjét indikátor müszer jelzi. A hidat egyenárammal is tápláljuk 1 igy ennek változtatásával a termisztorok
munkapontja (ellenállása) beállitható, ilyenkor a fej az 50 Ohm-cs
tápvonalat illesztve zárja le. Ebben az esetben az indikáló müszer
O teljesítményt mutat, mert az oszciÜátor szintjét egyenfesziilt:::;éggel

kompenzáljuk, igy csak ezen

értéktől

eltérő

szint esett?n mutat a

müszer. A m érőfejre jutó nagyfrekvenciás ta jesitmény melegiti a
termisztorgyöngyöket, Az önkiegyenlitö hid

elvéből

kövGUcezik, hogy

gyöngyökre jutó teljesítmény - elöfutöteljesitmény és nagyfl·eiN<mciá.s
teljesítmény összege - állandó érték, igy ha az oszcillátor szintw
megváltozik, ez a változás az indikátor müszer teljesitményben kalibrált ská lá.ján leolvasható.
1383/5
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Hömérsékletváltozáskor, vagy méréshatár váltáskor a hidegyensuly
az egyenáram táplálás változtatásával állitható be. Szobahömérsékletcn kb. 28 mW teljesitmény szükséges ahhoz, hogy a két termisztor egyenként 100 Ohm ellenállásra álljon be.

.
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4. KE ZE LÉS! UTASIT ÁS
4.1. Általános előirások

A mérőfej müködtetéséhez külön áramforrás
nem szükséges.

A

z elöfutö teljesitményt a

(hálózat vagy t~J(tp)

teljesitménymérö

elektronika szalgáltatja árnyékolt kábelen keresztül. Az elektronika
a méröfejen keresztül a mérendö készülék test pontjára kapcsolódik, igy semmiféle különleges biztonsági eljáf\ás betartásat nem
h?szi szükségessé.

ÉLetvédelmi szempontból fontos 1 hogy a mérendő készülék és a
4"

"'

- ' .•

teljesitrnénymérö elektronika földelve .l_egyen!

4.2. Mérések végrehajtása

··-

4. 2.1. Telj es itm énymérés
Kapcsoljuk ösg;ze a méröfejet a teljesitménymérő elektronikával.

A teljesitménymérőt a müköd éshez állitsuk 200 Ohm ellenállás ra,
negativ hőmérsékleti együtthatóra, ha a készüléken ilyen állitasi
lehetőség

van. A

további kezelési utasitásakat a méréshez a tet-

jesitménymérö gépkönyvében tal61hatjuk.
A

termisztor nagy időállandéja következtében a

sze1·elvényre jutó

átlagteljesítményt fogja a müszer kimutatni. Impulzus teljesítmény
szintj ét a mutatott átlagteljesitményböl számítással lehet megkapni.
ugy, hogy az átlagteljesítményt szorozni kell az impulzus kitöltési
tényezővel.

N.

unp.

A

=

N,
atl.

T

T

2. ábra jelöléseinek megfelelöon •
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4.2.2. Hömérsé!$Jetj behatások
A tennisztorok hömérsékletr~ igen érzékenyen reagálnak, ezért a

a

mérőfejnél

külső

bYrkolat

ér·zékeny méréshatáron

hőszigetelő

has~nálva

a

.

anyagból készül, azonban

külső hőmérsékletváltozás

a

k(;szülék ''O" ...szintjének eU<uszásához vezethet. A mérötej különösen
éPékeny a

termisztor-szer~Jv~ny

h0n~•~r·6éklat

különbségre. Ezért

és a mérendö

m~rés előtt

készülék közötti

és méréshatár-váltás

uld.n célszerü a hÖegyensuly kili\l!'lkul.ását megvárni. Külsö tényezök
vitltozása

(hőmérséklet, leveglSáramlAs, k.ézmeleg) a

"0"-pontjának alkuszásahoz vezet. A mérésl hiba
cs<.Jkkentés ére a mérést a nullázás
kell elvégezm.

._.*~1"\

a

lehető

készülék

lehetőségének

leggyorsabban

.. &.

5, KARBANTARTÁS

A

mér·öfej felépítésénél fogva a meghibásodás lehetö~ge rninimátis.

Ha a méröfejot sérülés éri, a

részek cserélhetök. A

termisztorg yöngyök, vagy az alkat-

szerelvény alkatrészei a

3,

ábrán láthatók.

5,1. Szétszerelés

A

méröfej szétszerelése különleges feszitöék segitségével, vagy

a

4. ábr6.n látható módon történhet. A

hüvely n:agasságát a

tett "N" tipusu csatlakozó határozza meg. A
megválasz taní, hogy a

rögzi-

mérelE::!ket ug}' kell

fejet az alj zatra csavarva, majd a

hüvelyt

a helyére téve annak felső széle kissé magasabban legyen, mint
a

(3-3)

alsó széle, igy a

mUanyagburkoiat két csavarbuzával

könnyen leugratható a gumigyürUröl. Szétszerelésnél vigyázzunk,
mechanikus séri.Hés ne érje
belső

A

vezető

az ölkah·észeket. Különösen a

megnyomásdt kerüljük!

továbbiakban a számozás sorrendjében bontható szét a

·vény. A
vigyázva

(3-1)

szerel·~

(3-6) alkatrész kiemelésével a C2 kondenzátor is kivehető,
kf·~zeljük,

mert a

szigetelés céljából körtf ragasztott fóHa

miatt mindenféle szennye>.Z.ödés tapadhat hozzá, rnely zárlatot vagy
rossz érintkezést er·edményozhet.
A

kerámia kondenzátor töl't?kEmy!

Vigyt~zat!

Először a

(3-7)

csavart k;_a :uegl.::J.zitani, mely után a

(3-8) hüvely lecsavarható, forditott son·etH.i. eSc:!b2n a
patron tönkr·emehe t. Ezután a
A

(3-1)

term is ztor•

(3-9) ter•misztot· pah·on kiveheté.5.

"N" tipusu csatla.kozós zer·elvény tadalmazz.a a

széles-

sávon kompenzált Cl soros leválasztó kondenzátod. Moghil>ásodása
es etén az egész egység speci<ilis szers zámmal kitalJ 1aló I1ÜV<"lyéb öl.

l 38 J/5
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5.2. Összeszerelés

A

(3-1) "N 11 -tipusu csatlakozószerelvényre ráhelyezzük a

tennisztor-patront ~s a
moghuzni

(3-9)

(3-7) csavart becsavarjuk. (Nem szabad

a csavart,) Ezután rácsavarjuk a (3-8') hüvelyt 1 meg-

huzás után a patron központosságát ellenőrizzük, utána meghuzatjuk a

..

(3 7)

csavart. Ezután ellenállásmérésset ellenőrizzük a

Lelyes összeszerelést. A

mérés céljára 'l'R-1402

•

(Type 1343) tip.

müszert használhatunk, a rövidzárási áram egy mA-re való határolása céljából l kOhm állásba kapcsolva. A
csavar között kb. 1,5-2 kOhm-ot, a

test (3-3)

(3-8) test és a

(3-7)

és a

(3-9) ki.ilső

gyürü között 3;....4 kOhm-ot kell mérni, ha a gyöngyök jók és

nincs~'m

z6.t·tat.
A

további szerelé-s a

szétszerelés

ellenkező

sorrendjében történ-

het.

Su·reléskor az alkatrószek tisztÉ.ntartására ügyeljünk!
lJsszcszerelés után a

J-4 kOhm-ot kell

m~ni,

(3-2)
ettől

BNC- csatlakozón

eltérő

a fmti móds zerrel

'rtéknél meg kell vizsgálni az

L·ltérÉs okát.
A

BNC csatlakozó nemzetközi szabványoknak megfelel.

•
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6. ALKATRÉSZJEGYZÉK

Th l

Termisztor

Vec o 32 A 505 1,2

Th 2

Termisztor

Veco 32 A 505 1,5

Cl

Kondenzátor

CK LDl9-20 lOOOp

C2

Knnden zá tor

EHD Ol L

Sol

"N" csatlakozó

So 2

"BNC" csatlakozó hilvely

LJB3/5

2 nF

-

2 ko hm
2 ko hm
+80-20

250

+50-20 spec.
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M~L~É KLE'l'E K

A méröíej áréUJlköre

l.ó.bra

lmp~.t.lzus

2.ábra

teljesítmény jdödiagramja

A

mérötej mechanikus áprázotása,

3~ábra

A

rn~röfej

4.ábra

szétszerelésfi"

J

.
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