
Proceduri Keysight pentru măsurări proprietăţi materiale

Proprietăţile materialelor dielectrice sunt determinate de structura lor moleculară. Dacă 
structura lor moleculară  se schimbă, aşa se schimbă şi setul de caracteristici electrice. 
Măsurarea propertăţilor dielectrice ale materialelor poate fi utilzată pentru a măsura indirect 
alte propertăţi de material corelate cu structura moleculară, ca o alternativă valoroasă, atunci
când  măsurarea directă a proprietăţii este  dificil de  efectuat.

Să dau mai jos câteva explicaţii pentru fiecare metodă:
În prima metodă, materialul este măsurat prin cufundarea unei  sonde coaxiale cu capăt 
deschis  într-un lichid sau atingând cu sonda suprafaţa plată a unui solid sau a unei pulberi.

Denumire/parametru     Mod execuţie Comentarii



Câmpul la capătul deschis al sondei se închide prin materialul de testat (MUT) şi se 
măsoară semnalul reflectat,  respectiv (S11), care este corelat cu εr

A doua metodă, cu linie de transmisiune, este o metodă de bandă largă pentru eşantioane 
de materiale solide. Se inserează MUT într-o porţiune a unei a linii de transmisiune închise 
şi se măsoară semnalul transmis,  respectiv (S21), care este corelat cu εr şi μr.

 

Metoda spaţiului liber utilizează antene pentru a focaliza energia de microunde sau o parte a
energiei prin material. Această metodă nu presupune contact cu materialul şi poate fi 
utilizată la temperaturi ridicate.  Este utilă mai ales în gama de microunde şi se măsoară 
semnalul transmis,  respectiv (S21), care este corelat cu εr şi μr.

Cavităţile rezonante cum este şi 85072A 10-GHz Split Cylinder Resonator sunt structuri cu 
Q ridicat, care rezonează la anumite frecvenţe.  Un eşantion de material afectează frecvenţa
centrală şi factorul de calitate al cavităţii.  Permitivitatea poate fi calculată din aceşti 
parametri.  

Metoda condensatorului plan implică folosirea unui disc subţire de material între două plăci 
de condensator. Metoda este utilizată în joasă frecvenţă unde are precizia cea mai bună 
pentru discuri subţiri şi pentru lichide. Un sistem tipic de măsură utilizând metoda 
condensatorului utilizează un LCR metru sau un analizor de impedaţă şi 16451B Dielectric 
Test Fixture sau 16453A Dielectric Material Test Fixture

.

Măsurarea inductanţei pentru aflarea  permeabilităţii utilizează un tor de material bobinat. 
Dispozitivul de test pentru materiale magnetice Keysight 16454A oferă o structură ideală de 
inductanţă cu o singură spiră, fără flux de pierderi când torul de material este inserat în 
dispozitiv.

Mai jos se oferă o prezentare succintă a dispozitivelor si echipamentelor utilizate in 
măsurarea proprietăţilor de material.



N1500A Materials Measurement Suite

–– Aplicaţie soft care automatizează măsurarea  permitivităţii şi permeabilităţii complexe cu 
analizoare vectoriale de reţea şi analizoare de impedanţă;
–– Configurarea flexibilă pe opţiuni permite alegerea metodei de măsură dorite; 
–– O simplă instalare de program integrată cu încărcarea opţiunilor permite comutarea 
simplă între diferitele metode de măsură; 
–– Rulează pe Windows XP, Windows 7 şi Windows 8;
–– Poate fi încărcat pentru test http://na.support.keysight.com/materials/downloads.html

–– Posibilitatile multiple de selecţie a canalelor şi porturilor dau o flexibilitate maximă la 
configurare;
–– Grafice şi curbe multiple pentru analiza datelor care pot fi afişate în diferite formate;



–– Permitivitate: εr’, εr”, tanδ, Cole Cole;
–– Permeability: μr’, μr”, tan δμ

–– Parametrii S: magnitudine logaritmică, magnitudine liniară, fază, fază  primară, timp de 
întârziere de grup, diagramă Smith, diagramă polară, parte reală, parte imaginară şi VSWR;
–– Prelucrari matematice: +, -, *, /, valoare medie şi deviaţie  standard; 
–– Tabel de valori ale curbei afişate: 
–– Markers: referinţă şi delta, zoom pentru inspecţia în detaliu a datelor critice;
–– Analiza off line permite aplicaţiei să ruleze pe PC fără conexiune la echipament;
–– Import şi memorare pentru parametrii S;
–– Raport de măsuratori grafic şi tabular cuprinzand echipmentul utilizat, descrierea 
eşantionului, numele utilizatorului şi multe altele în fişier profesional Adobe Acrobat (.pdf) 
gata de tipărit, memorat sau trimis în format electronic.
 Keysight N1501A Dielectric Probe Kit 10 MHz to 50 GHz

Kitul de sonde Keysight Technologies N1501A determină propertităţile dielectrice sau 
permitivitatea complexă a multor materiale. Proprietăţile dielectrice sunt determinate de  
structura moleculară, dacă structura moleculară se schimbă, la fel se schimbă proprietăţile 
dielectrice. Măsurarea proprietăţilor dielectrice ale materialului poate fi utilizată ca măsurare 
indirectă ale altor proprietăţi de material  care sunt corelate cu structura moleculară şi este o 
alternativă atunci când  proprietatea de interes este dificil de măsurat direct.

Măsurarea este facută simplu, cufundând sonda în lichide sau semisolide şi nu necesită 
dispozitive sau containere speciale. Măsurarea este nedistructivă si se execută în timp real 
si poate fi folosită în procesele analitice.

Sistemul complet  este bazat pe analizoarele de retele sau de impedanţă Keysight care  
măsoară răspunsul la energia RF sau de microunde transmis de sondă în materialul de 
testat (MUT). Depinzând de sonde şi analizor frecvenţa se poate extinde de la 10 MHz la 50 
GHz
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