
Teser Linearity Součástek LTC 1010

Praktické využití nelinearity a LTC 1010

10 kHz budící signál 0.01 až 10 V
Stejnosměrné předpětí 0.1 až 10 V
Impedance součástky v rozsahu 10 m až 100
Maximální měřící rychlost 30-krát za sekundu
IEEE 488 rozhraní
Binární I/O řídící konektor
Vysokorychlostní automatické přepínání rozsahu
Prahová hodnota signálu třetí harmonické < -140 dB
Nastavitelné třídící limity
Vyhodnocení změn nelinearity v čase

zejména

Výzkum nelinearity
Výběr součástek pro audio aplikace
Materiálovou a chemickou analýzu

Tenkovrstvé a tlustovrstvé rezistory Kontakty mechanických spínacích prvků
Keramické kondenzátory Proměnné potenciometry a trimry
Tantalové a niobové kondenzátory Desky plošných spojů
Hliníkové kondenzátory Unipolární součástky se stejnosměrným předpětím

řádu.

Rozsah praktických aplikací LTC 1010 je velmi široký a používá se pro:

Testování výroby elektronických součástek
Vývoj součástek
Testování kvality a spolehlivosti kontaktů

Nejširší využití LTC 1010 je k posouzení spolehlivosti pasivních součástek. Vadné součástky nejsou pouze méně spolehlivé, ale také vykazují
nelinearitu z důvodů nehomogenní a časově nestabilní proudové hustoty, způsobené defekty. Měření nelinearity se využívá nebo bylo s úspěchem
aplikováno k posouzení kvality a spolehlivosti zejména těchto prvků:

Nelinearita sama o sobě je buď, nechtěná vlastnost lineárních součástek a je způsobena přítomností nelineárních oblasti v těle této
součástky, a nebo u některých součástek, převážně polovodičových, je to nutná a vyhledávaná vlastnost. Co to je ta všudypřítomná nelinearita?
V podstatě je to vlastně změna impedance součástky závislá na velikosti nebo polaritě aplikovaného napětí, či její časová změna, vyjádřená v nej-
jednodušší formě Ohmova zákona závislostí napětí a proudu v čase. Základní druhy linearity-nelinearity jsou zobrazeny v obr.1 a vykreslují jak
lineární prvek, tak nelinearitu druhého a třetího řádu.

Lineární prvek Nelinearita druhého

Co je to nelinearita?
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Nelinearita třetího řádu.

Obr.1. Základní druhy linearity - nelinearity.

Je nutno podotknout, že v praxi čistě lineární součástku
budeme hledat jen velmi obtížně. Pomocí přístroje LTC 1010 lze
však měřit a porovnávat míry nelinearit, přesně podle stanovených
kritérií z opakovaných měření volt-ampérových charakteristik. Aby
to nebylo tak úplně jednoduché, tak reálně existující součástka se
projevuje sumou nelinearit a navíc bývá ještě frekvenčně závislá.
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Nelinearita se dá v základě rozdělit na čtyři základní složky:

a)
b)
c)
d) nestabilní v čase

zabudovaná složka je aditivní veličina, přítomná v určité
míře v každé měřené součástce (např. polovodičová dioda, nebo
kondenzátor s unipolárním dielektrikem) a je nutno o ní uvažovat
vždy jako o základní průměrné hodnotě. Čím je zabudovaná
nelinearita větší, tím se prahová hodnota posouvá směrem nahoru
a ztěžuje v principu detekci přídavné nelinearity.

přídavná nechtěná nelinearita je ve fyzikálním vzniku shodná
se zabudovanou složkou, ale je tam jeden podstatný rozdíl, a to ten,
že za normálních okolností u lineární součástky je nulová, nebo
spíše inklinuje k nule. Přídavná nelinearita, či spíše hodnota celkové sumy nelinearit způsobí, že se volt-ampérová charakteristika více
odchyluje od ideálního např. lineárního stavu.

i) špatnými přechodovými kontakty mezi proudovodiči, což vytváří poměrně složitou síť pasivních prvků
měnící průběh V-A charakteristik

ii) fyzikálními vlastnostmi materiálu (např. feromagnetické materiály)
iii) defektními stavy nebo nehomogenitou ve struktuře materiálu
iv) rušením či vzájemnou interakcí s okolím (teplota, vlhkost, vibrace atd.)

nestabilní v čase. Tato metoda analýzy rozšiřuje podstatně možnosti detekce podezřelých součástek v celém spektru hodnot nelinearit.
Jedná se o měření nelinearity kontinuálně v čase, po který je na součástku přivedeno budící napětí generátoru. Střídavý proud procházející
součástkou začne ohřívat místa s nejhorší lokální vodivostí. Lineární místa součástek s teplotou mění pouze svůj odpor, který sám o sobě
nevykazuje prvky nelinearity. Poněvadž nelinearita je teplotně závislá, tak zároveň vlivem ohřevu i těchto míst dochází ke změně měřené
veličiny = nelinearity. Tato metoda dovoluje krátkodobé přetížení testované součástky, které akceleruje vznik poruch a tím rozšíří
dynamický rozsah měření spolehlivosti.

Měřící metody nelinearity jsou založeny na vyjádření odchylek V-A charakteristik, které jsou v rychlém sledu analyzovány. K tomu
se využívá velmi čistého signálu tzv. první harmonické, který je přiveden na testovanou součástku viz. obr. 2. Vychází se
z předpokladu, že čistě lineární součástka nemůže konvertovat budící signál na kteroukoliv další frekvenční složku, kromě ztrátového tepla,
kteréžto samo o sobě je určitý druh signálu, ale ve spektru posazen mnohem výše.

Druh nelinearity

b)

c)

Čím může být tento stav navozen?

d)

žádná nebo minimální
zabudovaná
nechtěná nebo přídavná

žádná neboli minimální. V případě, že dojde k podstat-nému
zhoršení nebo i k přerušení proudotoku vlivem špatného kontaktu
= dojde k úplnému odkontaktování, takže míra nelinearity bude
nižší a v podstatě blížící se k nule.

sinusového průběhu

a)

Princip měření nelinearity LTC 1010

Obrázek 2. Schématické znázornění měření nelinearity.
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Jestliže je impedance součástky závislá na napětí generátoru první harmonické (součástka není z jakéhokoliv důvodu lineární), tak výsledkem
bude zkreslení sinusového signálu. Výsledný signál se poté bude sestávat ze složky první harmonické (základní z generátoru) a komponentů vyšších
harmonických. Následně se složka první harmonické frekvence odfiltruje v horní propusti a zůstane nám pouze signál vzniklý modulací. Z předložené
definice logicky vyplývá, že signál třetí harmonické bude úměrný počtu nebo rozsahu nelinearity (míra nelinearity) a posléze velikosti signálu první
harmonické. Dá se experimentálně vyjádřit, že

Když zvýšíme napětí generátoru, tak odezva modulovaného signálu vzrůstá s mocninnou funkcí. Někdy si tak pomáháme oddělit zabudovanou
a přídavnou nelinearitu. Pokud zabudovaná nelinearita má nižší mocninnou závislost na napětí generátoru než přídavná.

Signál třetí harmonické byl zvolen záměrně, protože je to dominantní složka šumového spektra, nejlépe vyjadřující míru nelinearity testovaného
prvku.

Typické statistické rozložení hodnot třetí harmonické v souboru prvků je reprezentováno Poassonovým rozdělením, když měřící-
vyhodnocovací veličinou je odezva napětí ve voltech a Gaussovým rozdělením, pokud statisticky zpracováváme přenosovou funkci signálu NLI. Pro
názornost uvažujme statistické vyhodnocení funkce NLI (důvodem bývá značný rozptyl veličiny napětí i přes několik řádů, který v semilogaritmickém
měřítku zviditelňuje i malé hodnoty).

míra nelinearity prvkux

U1 = amplituda signálu generátoru první harmonické
U3 = amplituda signálu třetí harmonické

Statistické vyhodnocení měřené veličiny

Obr. 3. Typické statistické rozložení hodnot třetí harmonické NLI v souboru prvků.

Pozor = NLI s
měřuje opačně než velikost napětí nelinearity,
vyšší hodnota napětí je směrem vlevo.

II. pásmo zabudované nelinearity = dobré součástky
I. pásmo přídavné nelinearity

III. pásmo minimální nelinearity
IV. pásmo nestability v čase
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Základní technické údaje LTC 1010

Základní frekvence 10 kHz
Výstupní výkon max. 12 W
Maximální hodnota NLI < -140 dB
Analogově digitální konverze 12 bit
Impedanční rozsahy 2 A: 0.1 50 %

Interní DC předpětí 0 ... 10 V (8-mi bitově)
Přesnost měření ±5 %
Měřící rychlost max. 30/sec.

Display 2 řádky
Vstupní konektory 2 x PL
Řídící klávesnice 16 kláves

IEEE 488 24-pólový, Champ
Externí binární Cannon 9 pins
Síťový vypínač
Síťová pojistka 1 A, pomalá
Síťový konektor

B: 10 20 %

Napětí 200 - 260 V AC
Frekvence 45 - 65 Hz
Příkon <100 VA

Výška 220 mm
Šířka 480 mm
Hloubka 470 mm
Váha - netto 18 kg
Váha zásilky - brutto 20 kg

Pracovní teplota 5 až 50 C

Přední panel vstupně-výstupní prvky

Zadní panel vstupně-výstupní prvky

Napájení přístroje

Rozměry a váha

Pracovní a skladovací podmínky

W ±
W ±

°
Teplota při skladování -40 až 70 C
Pracovní/skladovací relativní vlhkost 20 až 80 %

Dělí se podle impedančního rozsahu

10 kHz napětí generátoru max 1 Vrms  krok 0.01V
Měřící rozsahy signálu třetí harmonické Rozsah: Auto-přepnutí:
(s dynamickým přepínáním směrem 0 ... 10 µV (max. 328 µV)
nahoru o 30 dB) 0 ... 100 µV (max. 3.28 mV)

0 ... 1mV (max. 32.8 mV)
Interní DC předpětí není aplikováno
Typ zapojení součástky PL typ konektor, 4 vodičově
10 kHz napětí generátoru max 10 Vrms krok 0.01V
Měřící rozsahy signálu třetí harmonické Rozsah: Auto-přepnutí:
(s dynamickým přepínáním směrem 0 ... 100 µV (max. 3,28 mV)
nahoru o 30 dB) 0 ... 1mV (max. 32.8 mV)

0 ... 10mV (max. 328 mV)
Interní DC předpětí 0 ... 10 V, krok 0.1V
Typ zapojení součástky PL typ konektor

2/4 vodičově (podle volby)

Funkce a nastavení LTC 1010

A: 0.1

B: 10

°
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�

�
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Druhy měřící a vyhodnocovací techniky

Automatické třídění podle

Časování

Start měření

Dálkové řízení a nastavování přístroje
IEEE 488

Binární řízení

Kontinuální měření spouštěné interně
Jedno měření spouštěné externě
Opakovaná měření v řadě
až 255 následných měření

Programovatelné limity dolní a horní hodnoty
Opakovaná měření:
- procenta povolené změny nelinearity v čase směrem nahoru*
- procenta povolené změny nelinearity v čase směrem dolů*
* Obě hodnoty dovolují využití lineární aproximace povolené hodnoty, to značí, že
nižší hodnota může mít jinou povolenou hodnotu změny než vyšší a naopak.

Měřící cyklus min. 10 msec.
Časová prodleva před spuštěním (trigger delay) 0 ... 999 msec (krok 1 msec.)
Zpoždění při přepnutí impedance vstupu max. 1.5 sec.

Interní
Externí přes IEEE 488
Externí přes binární řídící konektor

IEEE nastavované parametry: - napětí generátoru
- interní DC předpětí
- impedance vstupu
- rozsah měření třetí harmonické
- spouštění INT, EXT
- prodleva před spuštěním
- 2/4 vodičové zapojení
- všechny třídící parametry
- počet opakovaných měření

IEEE parametry čtené: - měřené hodnoty
- nastavení přístroje
- chybové stavy

I/O opto/elektrická  izolace
Vstupy - start měření (volitelný s kladnou nebo

zápornou náběžnou hranou)
Výstupy (I max = 2 mA) - dolní limit stav (vyhověl/nevyhověl)

- horní limit stav (vyhověl/nevyhověl)
- horní a dolní limit zároveň znamená,
že nebylo dosaženo napětí generátoru

- stav po opakovaném měření součástky
(vyhověla/nevyhověla)

- EOM značí konec měření přístroje

použitá pro získání hodnot nestabilní nelinearity  v čase,


