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T i l l b e h ö r

HAMEG
	 Tillbehör

Vikten av att probar verkligen levererar en sann och oför-
vrängd mätsignal till oscilloskop när man mäter, är ofta 
underskattad. Detta gäller speciellt vid användning av de 
passiva probar som levereras som standardtillbehör med 
nya oscilloskop. Alla probar har ju fördelar och nackdelar, 
och vetskapen om dessa skillnader är av stor betydelse 
för att uppnå en så optimal mätsignal som möjligt. Varje 
prob belastar och påverkar signalen som ska mätas mer 
eller mindre omfattande. Enkelt urtryckt så representerar 
signalen man mäter på, oftast inte den verkliga signalen. 

För att minimera probens inverkan av mätsignalen så 
behöver användaren känna till hur proben påverkar mätob-
jektet. För de allra flesta mätningar så är en standardprob 
fullt tillräcklig, men i vid vissa mätningar så behöver man 
ta större hänsyn till val av prob som bättre passar för app-
likationen. T.ex. om man mäter en enkel matningsspänning 
så är bandbredd och ingångskapacitans på proben inte sär-
skilt viktigt. Men om en CMOS krets med stigtider på några 
få nanosekunder ska mätas, så kommer de flesta stan-
dardprober att snabbt nå sin gräns för vad de kan klara av. 

För de flesta oscilloskop med en bandbredd på upp till 
500MHz, så medföljer det passiva probar som standard i 
leveransen som ofta har följande specifikationer: 

q  Bandbredd lika som bandbredden på oscilloskopet 
som levereras 

q Dämpning 10 : 1  
q Ingångsresistans 10MOhm  
q Ingångskapacitans 10 till 20pF 

Dessa medföljande probar är ofta billiga och robusta och 
håller en accepterbar impedans och belastar mätobjektet 
ganska blygsamt. Detta gäller dock endast för lågfrek-
venta signaler upp till det lägre MHz området. Vid högre 
frekvenser så är det en märkbar nackdel att använda en 
passiv prob som belastar mätobjektet med sin ingångska-
pacitans. Kapacitansen på proben ligger som sagt mellan 
10 och 20pF och med TTL kretsar som specificeras med en 
maximal kapacitiv last på 100pF, så står proben redan för 
10-20% av den tillåtna belastningen. 

Rent generellt så kan man säga att proben blir till en oscil-
lerande krets med sin ingångskapacitans och jordanslut-
ning. Mätsignalen induceras i kretsen. För att kunna ändra 
resonansfrekvensen utöver den frekvens som är intres-
sant att mäta, så måste kapacitansen eller induktansen 
minskas. Det är oftast inte möjligt att ändra kapacitansen 
men induktansen kan minskas genom att förkorta jordka-

beln. Det är också skälet till att det rekommenderas i alla 
manualer att använda en så kort jordkabel som möjligt.

Vissa probar, som t.ex. HZ355 (figur 1), levereras med 
ett omfattande tillbehörspaket innehållande bl.a. en liten 
jordfjäder. Denna fjäder är kortare än 1cm och har därför 
en mycket lägre induktans än en 10cm jordkabel med kro-
kodilklämma.

Det följer även med ett tillbehör som gör det möjligt att 
mäta på komponenter med mycket små kontaktytor utan 
att riskera en kortslutning.  Som visas i figur 2 så har den 
gröna plasthuven på probspetsen ”sidovingar” genom 
vilken den fjädrande spetsen kommer fram emellan. 
Sidovingarna skyddar spetsen från att glida från kontakty-
tan och orsaka en kortslutning. Man kan också limma på 
en så kort bit kopparfolie som möjligt från jord till kretsen. 
En kort fjäder på proben ansluter sen den jordade koppar-

Proben – 
länken mellan signalen och oscilloskopet

Fig.1: Passiv prob HZ355 med kort jordfjäder

Fig.2: Prob HZ355 med tillbehöret för små kontaktytor
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folien. På det här viset så kan man med lite trixande utföra 
enkla och mer precisa mätningar.
 
Skulle man inte ha tillgång till dessa tillbehör, så kan man 
själv enkelt tillverka ett genom att löda fast en passande 
koppartråd på en jordpunkt nära det man vill mäta. Det kan 
ge imponerande förbättringar av signalkvaliteten. 

En aktiv prob är att föredra om impedansen av testpunkten 
är för hög och inte kan belastas med 10 till 20pF. Sådana 
probar har typiskt en 1pF, 1MOhm dc ingångsresistans, 
såväl som en högre bandbredd. HZO30 är en sådan prob 
som har en mängd tillbehör som för att kunna mäta på alla 
typer av kontaktytor.

Idag är det vanligt med krets konstruktioner innehållande 
differential signaler. T.ex. LVDS utgångar på A/D omvand-
lare och CAN bussen. Differentialprobar krävs då för att 
visa dessa signaler korrekt på ett oscilloskop. Denna 
tredje grupp av probar har också låg ingångskapacitans (i 
spannet mellan 1 till 3pF) och hög ingångsresistans (mel-
lan 200kOhm till 1MOhm). Den positiva (plus) och negativa 
(minus) kabeln går till en differentialförstärkare. Utgången 
är osymmetrisk och ansluts till ett 50ohm oscilloskopin-
gång via en koaxialkabel. Displayen visar sen differenti-
alsignalen. På så vis kan återkopplingseffekter som t.ex. 
orsakas av jordloopar undvikas. Differentialproben behövs 
också vid mätningar i jordade system eftersom den är 
bortkopplad från den gemensamma jorden på testobjektet.

Den negativa ingången till en differentialprob kan givet-
vis alltid anslutas till den gemensamma jorden och den 
positiva ingången till mätsignalen. I det fallet så fungerar 
differentialproben liknande en normal aktiv prob som t.ex. 
HZO30. Därför kan en differentialprob ibland vara ett bättre 
alternativ än en aktiv prob, beroende på applikation.

 

Sammanfattning:
Man kan enkelt reducera påverkan av en passiv prob vid 
mätning genom att använda en kort jordfjäder. Kretsar 
som är känsliga för kapacitiva laster kräver aktiva probar. 
En differentialprob ska användas om det finns jordproblem 
eller differentialsignaler som ska mätas. Det finns inte en 
prob för alla applikationer. För att uppnå bästa möjliga 
mätresultat måste man välja den prob som passar bäst för 
varje applikation.

Fig.3: Aktiv 1GHz prob HZO30 med omfattande tillbehörspaket

Fig.4: Aktiv 200MHz differentialprob HZO40


