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1.

SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY

Etalony elektrického odporu a kapacity použitelné v kmitočtovém pásmu do 1 MHz
nacházejí uplatnění v řadě oborů. Prvním je kalibrace přesných LCR měřičů a
impedančních analyzátorů, které nalézají uplatnění nejen v elektrotechnice, ale i
oborech jako je biomedicína, životní prostředí a chemie – stanovení kompozic tkání a
roztoků, zkoumání vlastností dielektrických materiálů pro elektrochemické snímače
apod. (Barsoukov & Macdonald, 2005). Řada výrobců měřičů má vlastní kalibrační
postupy, ovšem návaznost na metrologické instituty není často plně pokryta. Etalony
elektrického odporu jsou nezbytné i v oboru šumová termometrie (White a kol., 1996).
Pro zvýšení přesnosti a zkrácení doby měření teploty je třeba vzorkovat šum ve větším
kmitočtovém pásmu, tj. mít k dispozici i odporový snímač se známou kmitočtovou
závislostí do vyšších kmitočtů. Dalším oborem, kde jsou etalony odporu nezbytné, je
výzkum střídavého kvantového Hallova jevu (KHJ) do vyšších kmitočtů, kdy dnešní
prozkoumaný kmitočtový rozsah pro metrologické využití KHJ je v řádu kHz (Schurr &
kol., 2011). Tak jako byly precizní vypočitatelné odpory nezbytné pro výzkum
střídavého KHJ v kHz oblasti, poslouží i při zkoumání KHJ na kmitočtech do MHz.
Pro kalibrace LCR měřičů a impedančních analyzátorů jsou důležitými
impedančními prvky elektrický odpor a kapacita, v šumové termometrii i výzkumu KHJ
je důležitým prvkem elektrický odpor. Proto se i tato práce soustředí na etalonáž
elektrického odporu a kapacity. Pro etalonáž bylo nezbytné navrhnout a realizovat
vhodný typ etalonů s vypočitatelnou kmitočtovou závislostí a vhodnou metodu kalibrace
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etalonů impedance. Vzhledem k zacílení práce na nejvyšší metrologickou přesnost bylo
preferováno čtyřpárové připojení etalonů (4-TP).

1.1. Etalony elektrického odporu a kapacity
Za ideální etalony s vypočitatelnou kmitočtovou závislostí – vypočitatelné etalony –
lze považovat etalony s takovou konstrukcí, že kmitočtová závislost je určitelná
z geometrických rozměrů etalonu. Většina metrologických institutů vypočitatelné etalony
pro kmitočtovou oblast MHz nevlastní a používá referenční etalony, jejichž kmitočtová
závislost je stanovena na základě elektrického náhradního modelu, jehož hodnoty prvků
jsou stanoveny elektrickým měřením, případně jsou navázány na jiné etalony
poměrovým měřením.
Pro etalony elektrického odporu s vypočitatelnou kmitočtovou závislostí do
1 MHz je vhodná koaxiální konstrukce, kdy odporový drátek je umístěn v ose stínicí
trubky, která tvoří zpětný vodič a 4-TP konektory jsou umístěny v jedné rovině (Awan &
Kibble, 2005). Miniaturizaci etalonu a snížení kmitočtové závislosti lze provést při
nahrazení odporového drátku napařovanými odporovými vrstvami (Bounouh, 2003).
Přeložením smyčky odporového drátku lze minimalizovat vznik vířivých proudů ve
stínění etalonu (Gibbings, 1963). Byly realizovány i etalony s přeloženou smyčkou
určené přímo pro MHz kmitočty (Kim, Lee & Semenov, 2007). Ve světě se často jako
etalony odporu používají v MHz oblasti referenční etalony skládající se z miniaturních
odporů určených pro povrchovou montáž (SMD), které díky malým rozměrům vykazují
malou kmitočtovou závislost.
Některé metrologické instituty vyvinuly vlastní etalony elektrické kapacity
s vypočitatelnou kmitočtovou závislostí, které jsou vypočitatelné z jejich geometrických
rozměrů, například SNIIM vlastní sadu koaxiálních etalonů se speciálním konektorem,
NPL koaxiální etalony s 4-TP připojením (Awan & Kibble, 2007). Ve světě se ale
především jako etalony kapacity používají v MHz oblasti referenční etalony, např.
nominálních hodnot 1 pF, 10 pF, 100 pF a 1000 pF ze sady Agilent 16380A a etalony
z řady GR 1404 a 1403. Rozšíření sady Agilent 16380A plyne historicky z faktu, že jsou
v porovnání s jinými etalony nejvíce prozkoumané, existuje k nim podrobný výpočetní
model a jsou plně kompatibilní a doporučené pro kalibrace velmi rozšířených LCR
měřičů firmy Agilent. Kmitočtová závislost těchto kondenzátorů se určuje obvykle na
základě modelu z (Yonekura & Wakasugi, 1990). Dále se používají i referenční etalony
z miniaturních kondenzátorů SMD.

1.2. Metody kalibrace etalonů elektrického odporu a kapacity
Způsoby kalibrace etalonů impedance lze obecně rozdělit na metody měřící
parametry etalonu přímo a metody poměrové, které umožňují kalibrovat etalony
impedance pomocí navázání na vypočitatelné, případně referenční etalony impedance.
Metody využívající obvodové analyzátory jsou založené na určení impedanční
matice měřeného objektu, na který je pohlíženo jako na „černou skříňku“ s neznámým
obsahem. Metoda je popsána v (Suzuki 1991). Bližší informace lze nalézt např. v
(Avramov-Zamurovic & kol., 2000), (Koffman & kol., 2000), (Suzuki, 2009a).
Obvodový analyzátor lze využít při určení impedance etalonu i pomocí měření
rozptylových parametrů (Callegaro & Durbiano, 2003), (Özkan & kol., 2007). Přímé
měření impedanční matice bez využití analyzátoru bylo ukázáno v (Awan, Callegaro &
Kibble, 2004)Tyto metody sice umožňují obecně změřit jakoukoliv impedanci v celé
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komplexní rovině, ovšem dosažitelná přesnost je ovlivněná principem, kdy 4-TP objekt
je během kalibrace opakovaně připojen jen jednopárově a přechodový odpor konektorů
má přímý vliv na měření – proto je metoda vhodná především pro kalibrace etalonů
kapacity.
Pro stanovení prvků náhradního modelu etalonu kapacity se používají i rezonanční
metody, kdy se ekvivalentní sériová indukčnost v náhradním schématu etalonu stanoví
z rezonanční křivky (Jones, 1980).
Pro poměrová měření se používají impedanční mosty. Klasický impedanční
můstek je tvořen čtyřmi rameny sestávajícími z impedancí (Wheatstoneův můstek).
Callegaro & Durbiano (2004) ukázali možnost realizovat klasický most při částečném
splnění 4-TP podmínek. Awan & kol. (2001) ukázali, že pro poměrové kalibrace na
nejvyšší metrologické úrovni v MHz kmitočtové oblasti lze použít koaxiální můstek
transformátorového typu. Střídavé koaxiální můstky pro kmitočty do jednotek MHz
jsou zpravidla tvořeny harmonickým generátorem, oddělovacím transformátorem,
vysokofrekvenčními indukčními děliči napětí, injekčními transformátory, sdružovacím
obvodem, lock-in zesilovačem a podpůrnými obvody, vše v koaxiálním provedení.
Můstek publikovaný v (Awan & kol., 2001) částečně splňoval 4-TP definici měřeného
objektu. Dosažitelná nejistota poměrových měření byla řádově 10-5 na kmitočtu 1 MHz.
Bližší informace lze nalézt v (Awan & Kibble, 2007).
Další informace o kalibračních technikách a principech návrhu etalonů a měřicích
zařízení lze nalézt např. v (Kibble & Rayner, 1984), (Awan, Kibble & Schurr, 2011),
(Callegaro, 2009), (Kibble & Robinson, 1993).

2.

CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE

Hlavním cílem této práce je vývoj měřicího systému pro kalibraci etalonů
elektrického odporu a kapacity, který umožní na metrologické úrovni kalibrovat etalony
v kmitočtovém pásmu nad desítky kHz, jmenovitě 100 kHz až 1 MHz. Tato kmitočtová
oblast nabývá na důležitosti v oblasti komerčních kalibrací i výzkumu a především
v oblasti kalibrací odporu. Pro vyjasnění některých aspektů ve vf oblasti kalibrací je
cílem této práce prohloubit znalosti v dané problematice a navrhnout optimální řešení
kalibrací pro primární metrologii impedance. Pro splnění hlavního cíle práce bylo
nezbytné splnit následující dílčí fáze:
a) Navrhnout a realizovat etalony elektrického odporu a kapacity s vypočitatelnou
kmitočtovou závislostí odporu a časové konstanty do 1 MHz.
Tyto etalony budou použity jako referenční etalony pro střídavý můstek navržený
v rámci bodu b).
b) Navrhnout a realizovat měřicí zařízení pro kalibraci etalonů elektrického odporu
a kapacity.
Aby zařízení bylo schopné měřit hlavní i kvadraturní složku impedance etalonů
odporu a kapacity a zajistit podmínky 4-TP definice měřených etalonů, bylo
zařízení realizováno formou 4-TP koaxiálního střídavého můstku.
c) Navrhnout a realizovat zařízení pro kalibraci indukčních děličů napětí.
Navržené zařízení bylo nezbytné pro kalibraci vf indukčního děliče napětí
s minimalizací vlivu parazitních impedancí v obvodu a bez nutnosti používat
5

konstrukčně složitější triaxiální vodiče, které jsou nezbytné pro některé metody
kalibrací.
d) Ověřit měřicí systém.
Pro praktické ověření měřicího systému a jeho vlastností bylo provedeno
porovnávací měření realizovaných etalonů s vypočitatelnou kmitočtovou
závislostí. Výsledkem měření bylo ověření vlastností nejen koaxiálního můstku,
ale také etalonů s vypočitatelnou závislostí. Dalším krokem bylo porovnání
výsledků kalibrace sady kapacitních etalonů Agilent publikovaných jinými
instituty. Tímto bylo provedeno ověření nového koaxiálního můstku dvěma
metodami – nejen pomocí přímého porovnání s etalony s vypočitatelnou
kmitočtovou závislostí, ale také pomocí porovnání výsledků kalibrace etalonů
kapacity jinými metodami.

3.

METODY ZPRACOVÁNÍ

Pro splnění zadaných cílů bylo po průzkumu možných řešení používaných ve světě
zvoleno řešení založené na transformátorovém můstku – vysokofrekvenční koaxiální
můstek (vf můstek). Dané řešení není v metrologických institutech v oblasti MHz
kmitočtů příliš rozšířené, přitom umožnilo navrhnout měřicí zařízení, které:
– zaručuje splnění podmínek čtyřpárové definice měřených impedancí,
– porovnává odpor a časovou konstantu etalonů elektrického odporu,
– porovnává kapacitu a ztrátový úhel etalonů elektrické kapacity a
– díky poměrovému principu měření navazuje neznámé etalony na etalony
s vypočitatelnou kmitočtovou závislostí, tj. zaručuje metrologickou návaznost na
nejvyšší úrovni.
Pro kalibraci kmitočtových závislostí zákaznických etalonů odporu a kapacity
pomocí poměrového měření ve vf můstku je třeba vlastnit referenční etalon odporu a
kapacity se známou kmitočtovou závislostí. Proto byly navrženy a realizovány etalony
odporu RC01 a RC02 a etalon kapacity. Odpory byly také zároveň použity pro ověření vf
můstku. Pro realizaci etalonů byl zvolen koaxiální tvar, který umožnil provést výpočet
kmitočtových závislostí.

3.1. Etalony elektrického odporu RC01 a RC02
Navržené etalony byly realizovány jako koaxiální s odporovým drátkem v ose
stínící trubky s konektory umístěnými v jedné rovině a jejich návrh vychází z konstrukce
publikované v (Awan & Kibble, 2005). Koaxiální uspořádání a použití odporového
drátku bylo preferováno s ohledem na dostupné výrobní technologie. Řada etalonů
elektrického odporu je ve světě spočtena na základě matematického aparátu
publikovaného Gibbingsem (1963), který využívá telegrafní rovnice a uvažuje
jednoduchou strukturu etalonu. Protože délka navrhovaných etalonů RC01 a RC02 byla
hluboko pod vlnovou délkou měronosných signálů, bylo použito nahrazení modelu s
telegrafními rovnicemi víceúsekovým modelem se soustředěnými parametry popisujícími
jednotlivé úseky etalonů rozdělené na další podúseky. Impedance každého úseku
koaxiální části modelu byla spočtena na základě Kelvinových a Besselových funkcí, další
vlivy a nekoaxiální části etalonu byly příslušně dopočítány. Uspořádání navržených
etalonů je v obr. 3-1.
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Obr. 3-1 Zjednodušený nákres rezistoru (1 – vnější trubka, 2 – odporový drátek, 3 –
izolační disk z PTFE, 4 – zkratovací disk, 5 – podpůrná trubička, 6 – stínící obal, 7 –
BNC konektory). Mezi 2 a 5 je umístěn adjustační odporový drátek
Následující vlivy a parametry ovlivňující stejnosměrný odpor a střídavou impedanci
etalonů bylo třeba zahrnout do výpočtu vlastností etalonů:
– stejnosměrný odpor středního vodiče, vnější trubky a zkratovacího disku
– indukčnost obvodu tvořeného středním vodičem a vnější trubkou protékanou
proudem opačného směru
– kapacita rozprostřená podél etalonu mezi vnitřním vodičem a vnější trubkou
– vířivé proudy ve vnější trubce a ve středovém vodiči včetně letovaných spojů
– vyosení středního vodiče
– svody mezi středním vodičem a stíněním, stíněním a okolím etalonu
– propojovací vodiče mezi odporovou částí a definiční rovinou etalonu
– vliv zkratovacího disku na konci etalonu, nehomogenita proudů na začátku etalonu
Při výpočtu kmitočtových závislostí etalonů byl brán i zřetel na vlivy, které jsou v rámci
zjednodušení výpočtů v literatuře obvykle zanedbávány – vlivy spojů mezi jednotlivými
částmi středního vodiče etalonu, vlivy oxidačních vrstev a magnetické susceptibility
použitých materiálů.
Výpočet vlivu vířivých proudů na impedanci etalonu a indukčnost středního
vodiče a vnější trubky vychází z Kelvinových funkcí uvedených v (Mingli & Yu, 2004)
a (Wang & Liu, 2001). Pro trubkový vodič bylo třeba uvažovat dva případy: proud
protékající trubkou se vrací zpět ke zdroji proudu vně trubky nebo uvnitř trubky.
Nezbytné Kelvinovy funkce i modifikované Besselovy funkce jsou spočitatelné podle
(Abramowitz & Stegun, 1972, kap. 9). Výpočet byl implementován v programu Wolfram
Mathematica, verze 7, který umožňuje provést výpočet těchto funkcí s dostatečnou
přesností. Kmitočtová závislost impedance koaxiální části etalonu byla poté spočtena na
základě modelu skládajícího se z úseků odpovídajících obr. 3-1, které byly rozděleny na
100 podúseků. Sériová ekvivalentní impedance j podúseků ZAj je rovna
ZA j =

Zj
2

+

1
Yj +

1
Zj

+ Z A j −1

,

(3 . 1 )

2
kde Zj a Yj tvoří j-tý podúsek modelu. Význam jednotlivých proměnných je patrný
z modelu v obr. 3-2, přičemž Zj odpovídá odporu a indukčnosti středního vodiče a vnější
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trubky ovlivněné vířivými proudy, Yj odpovídá kapacitě a svodům rozprostřeným podél
koaxiálního vedení.

Obr. 3-2 Výpočetní model koaxiální části etalonu
Odpor etalonu v paralelním náhradním schématu je pro model s M podúseky roven

R4TP =

1
Re{1 Z AM }

(3 . 2 )

a časová konstanta je

τ = − R4TP ⋅

Im{1 / Z AM } ,

(3 . 3 )

ω

Matematické úpravy při implementaci výpočtu impedance koaxiálního vedení v
programu Wolfram Mathematica byly provedeny v souladu s (Abramowitz & Stegun,
1972, kap. 9) a (NIST, 2012, §10.63).
Vliv vyosení středního vodiče na kmitočtovou závislost etalonů byl určen v
souladu s (Carter, 1927) a za dodržení okrajových podmínek, pro které byl uvedený vztah
odzkoušen v (Gibbings, 1963). Vyosení odporového drátku bylo vyhodnoceno jako
menší než 1 mm podél celé délky etalonů, což znamenalo vliv menší než 0,02 µΩ/Ω pro
RC01 a 0,002 µΩ/Ω pro RC02 pro kmitočty do 1 MHz.
Vliv odporu zkratovacího disku na impedanci etalonu byl vyhodnocen pomocí
výpočtu povrchového jevu a byl určen jako (1±1) µΩ/Ω pro RC01 a (0,1±0,1) µΩ/Ω pro
RC02. Indukčnost zkratovacího disku byla určena pomocí MKP1 na modelu konce
etalonu vytvořeného v programu Maxwell 3D, verze 15, od společnosti Ansoft. Podle
modelu je indukčnost disku při kmitočtu 1 MHz menší než 0,01 nH. Vliv indukčnosti na
kmitočtovou závislost odporu i časovou konstantu obou etalonů RC01 a RC02 byl tudíž
zanedbatelný. Pro vyhodnocení, v jaké vzdálenosti od proudové svorky Lo2 dochází v
koaxiální části etalonů ke vzniku nerovnoměrného rozložení proudů tekoucích v plášti,
byl vytvořen v Maxwell 3D i model začátku etalonu. Podle modelu dochází k
významnému stáčení proudů tekoucích k Lo svorce v přibližné vzdálenosti až 20 mm.
Proto byl realizován test, kdy napěťový přívod k Lo byl posunut o 10 až 20 mm směrem
od proudového přívodu. Výsledky naznačovaly zanedbatelný vliv v rámci nejistot.
V (Schurr, Wood & Overney, 2005) bylo popsáno zjištění jisté lineární kmitočtové
závislosti některých vypočitatelných etalonů odporu. Jako možný důvod byla uvedena
lokální změna materiálu v místě pájení nebo svaru dvou materiálů. Proto byl
proveden během vývoje jiných etalonů Haddadova typu v PTB test kmitočtové závislosti
spojů realizovaných různými technologiemi na rozdílných materiálech. Lineární závislost

1
2

MKP – metoda konečných prvků
Svorka připojená k zemnímu potenciálu v měřicím obvodě
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nebyla v rámci nejistoty 2×10-9µΩ/Ω/kHz v rozsahu 1 kHz až 100 kHz zjištěna (Kucera
& kol., 2009). Jako další možný zdroj lineární kmitočtové závislosti byla identifikována
oxidační vrstva na povrchu odporového drátku, vznikající nevhodným technologickým
zpracováním, především žíháním drátku bez ochranné atmosféry. Tloušťka a vlastnosti
oxidační vrstvy jsou vzhledem k tvaru odporového drátku s dostupnými technologiemi
neměřitelné. Proto pro stanovení alespoň odhadu vlivu oxidačních vrstev na kmitočtovou
závislost etalonů bylo provedeno zkušební měření na přípravku s drátkem Nikrtohal LX.
Pro drátek žíhaný 8 hodin při teplotě více než 190 °C byla vyhodnocena změna
lineárního členu kmitočtové závislosti odporu drátku (30±20) µΩ/Ω do kmitočtu 1 MHz.
Výpočty bylo určeno, že poměr ztrátového úhlu a relativní permitivity oxidační vrstvy je
za daných podmínek přibližně 20, což rámcově odpovídá vlivu na odpor
zkonstruovaných etalonů menšímu než 0,1 µΩ/Ω při kmitočtu 1 MHz.
Magnetická susceptibilita χ použitých materiálů ovlivňuje indukčnost, která
způsobuje kvadratickou kmitočtovou závislost etalonů. Doposud se obvykle
předpokládalo, že χ=0. Protože řada odporových materiálů je založena na slitinách s
velkým obsahem niklu, který sám o sobě má vysokou permeabilitu (µr až 600
v kmitočtové oblasti dc až stovky MHz) a vlivem nevhodného mechanického opracování
a žíhání může dojít ke změně susceptibility drátku, bylo provedeno jeho měření. Řada
připravených vzorků byla změřena skupinou Dr. M. Albrechta v PTB pomocí SQUID
magnetometru, včetně mechanicky a tepelně opracovaných vzorků. Bylo zjištěno, že
mechanickým opracováním drátků skutečně dochází ke změně jejich susceptibility a je
nevhodné používat pro přípravu vzorků kovové nástroje, které měřený vzorek
kontaminují. Susceptibilita materiálů použitých v konstrukci etalonů ovlivnily nejistotu
výpočtu kmitočtové závislosti řádově µΩ/Ω pro 1 MHz.
Spočtená kmitočtová závislost etalonů RC01 a RC02 je uvedena v tab. 3.1, shrnutí
vlastností etalonů je v tab. 3.2. Časová konstanta etalonu RC01 byla upravena pomocí
paralelně umístěného miniaturního kondenzátoru. Nejistoty plynoucí z geometrie a
vlastností materiálů koaxiální části etalonu byly určeny pomocí rozvažování vstupních
hodnot zadávaných do výpočtu kmitočtových závislostí. Výpočet nejistot byl
implementován v programu Wolfram Mathematica.
Tab. 3.1 Kmitočtová závislost etalonů RC01 a RC02 3
Kmitočet f
(kHz)
100
400
700
1000

RC01
∆R(f)/R(0 Hz)
(µΩ/Ω)
21
297
899
1828

RC02
Rel. nejistota
(µΩ/Ω) (k=2)
1
4
11
22

∆R(f)/R(0 Hz)
(µΩ/Ω)
0,59
2,3
5,2
9,2

Rel. nejistota
(µΩ/Ω) (k=2)
0,04
0,1
0,3
0,6

3
Kmitočtová závislost RC01 a RC02 publikovaná dříve v (Kucera, Sedlacek & Bohacek, 2012) je
odlišná. Vzniklý rozdíl je způsobený odstraněním chyby v programovém kódu výpočtu. Vzhledem
k velikosti nejistot měření a výpočtu nebyla tato chyba dříve odhalena ani při porovnávacím měření
na vf můstku, publikovaném tamtéž.

9

Tab. 3.2 Shrnutí vlastností etalonů RC01 a RC02
Rezistor
Nominální hodnota R (Ω)
Materiál odporového drátku
Průměr odporového drátku (µm)
Délka odporového drátku (mm)
Celková délka vnitřního vodiče (mm)
Celková sériová indukčnost koax. části (µH)
Celková paralelní kapacita koax. části (pF)
Dodatečná kapacita mezi přívody ke konektorům (pF)
Časová konstanta při 1 MHz (ns)
Časová stabilita etalonu (µΩ/Ω/den)

RC01
100
Zeranin
52
481
564
0,68
5,8
0,5
−1,6±0,2
<0,3

RC02
1000
Nikrothal LX
31
595
645
0,87
5,9
0,5
−1,76±0,5
<0,05

3.2. Etalony elektrické kapacity 100 pF
Navržený etalon byl realizován jako koaxiální, s ochrannými elektrodami po
stranách pro zlepšení homogenity elektrostatického pole. Geometrie navržených etalonů
je naznačena v obr. 3-3 včetně popisu součástí.

Obr. 3-3 Zjednodušený nákres kondenzátoru (1 – vnitřní elektroda, 2 – vnější elektroda, 3 –
ochranná elektroda, 4 – vystřeďovací PTFE disk, 5 – podpůrný PTFE kroužek, 6 – koaxiální
přívody k elektrodám, 7 – BNC konektory, 8 – adjustační tyčka, 9 – stahovací mosazné šrouby, 10
– vnější hliníkový stínicí válec, 11 – hliníková čela etalonu, 12 – izolační disk)

V rámci této práce se podařilo dokončit etalon nominální hodnoty 100 pF, který byl
také použit pro základní ověření kmitočtové závislosti kapacity kondenzátoru Agilent
16382A 10 pF, dosud kalibrovaný pomocí obvodových analyzátorů.
Výpočet kmitočtové závislosti je obdobný jako u etalonů odporu, protože geometrie
je podobná. Z důvodu zatížení etalonu ochrannou elektrodou byl ale pozměněn výpočetní
model. Model sestává ze sériových impedancí Zj a Zj' popisujících indukčnost etalonu a
odpor vnější, resp. vnitřní elektrody a Zj'' popisující oblast mezi elektrodami. Uspořádání
prvků modelu je patrné z obr. 3-4. ZG0 odpovídá celkové impedanci kondenzátoru
tvořeného ochrannou elektrodou a vnitřní elektrodou na konci etalonu.
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Obr. 3-4 Výpočetní model koaxiální části etalonu kapacity
Vypočtené kmitočtové závislosti jsou v tab. 3.3 a zahrnují i vliv vzájemné
indukčnosti mezi přívody k etalonu, která byla hlavním zdrojem nejistoty výpočtu.
Tab. 3.3 Kmitočtová závislost etalonu kapacity
Kmitočet f
(kHz)
100
400
700
1000

100 pF
C(f)/C(1 kHz)–1
(µF/F)
<0,1
1
3
6

Rel. nejistota C(f)/C
(µF/F) (k=2)
1
4
7
10

Sériová indukčnost elektrod
(nH)
4,7
4,4
4,3
4,3

3.3. Vysokofrekvenční koaxiální můstek
Vysokofrekvenční koaxiální můstek (vf můstek) byl navržen tak, aby umožnil
provádět nejen kalibraci uživatelských etalonů impedancí (DUT), ale také vlastního
referenčního indukčního děliče napětí (IDN) bez významných zásahů do zapojení můstku
nebo nutnosti výměny dovažovacích prvků v můstku. Pro kalibraci IDN bylo třeba
navrhnout jednoduchou a robustní kalibrační metodu, minimalizující vliv parazitních
impedancí na přesnost měření. Použitím stejného vf můstku pro kalibraci IDN i DUT se
podařilo dosáhnout snížení vlivu kabelových korekcí na řadu měření a díky tomu
dosáhnout menších nejistot měření. S výjimkou nulového detektoru a generátorů bylo
nezbytné navrhnout a realizovat všechny prvky můstku.
Princip vf můstku
Můstek je transformátorového typu, tzn. referenční poměrová ramena jsou tvořena
indukčním děličem. Schéma zapojení můstku pro měření poměru impedancí Z1 a Z2 je
uveden v obr. 3-5. Z obr. 3-5 je patrný význam zkratek a symbolů použitých v dalším
textu.
Napájecí obvod můstku je tvořen napěťovým zdrojem G1 a izolačním
transformátorem ATR1 doplněným o pomocný dělič ATR2. ATR2 dělí napájecí napětí
tak, aby bylo možné měnit proud v ramenech můstku za účelem splnění 4-TP podmínek
měření DUT. Horní proudové rameno se skládá z impedancí ZI1 a ZI3, dolní proudové
rameno z ZI2, ZI4. ZI3 a ZI4 jsou v můstku použité jako protiváhy zbytkových impedancí
ZI1 a ZI2 a obvykle není potřeba je nastavovat. Detekční transformátory DTR1 a DTR2
umožňují kontrolovat, zda napěťovými rameny můstku neteče proud (tj. splnění
podmínky 4-TP definice, že iHP(Z1)=0 a iHP(Z2)=0). Hlavní podmínka rovnováhy můstku
– nulové napětí UD0 – je kontrolována detektorem nuly připojeným do bodu D0 (tj.
splnění podmínky 4-TP definice, že uLP=0), přičemž je ovlivňována napěťovým zdrojem
G2 zapojeným přes injekční transformátor ITR do středu IDN.
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Ref.

Ref.

Obr. 3-5 Vf koaxiální můstek
Úbytek napětí na propojovacím kabelu mezi LC konektory Z1 a Z2 je pomocí
sdružovacího obvodu tvořeného laditelnými impedancemi ZCN1 a ZCN2 rozdělen v
poměru odpovídajícím poměru měřených impedancí a jeho vliv je tak zanedbatelný. Pro
nastavení správného poměru ZCN1 a ZCN2 se používá dočasné zvýšení odporu kabelu ZL.
Je zřejmé, že podmínka uLP(Z1)=0 a uLP(Z2)=0 není splněna ideálně, ovšem při použití
sdružovacího obvodu spolu se zkouškou změny hodnoty ZL je vliv nesplnění podmínky
na měření efektivně odstraněn. Impedance ZCN1 a ZCN2 jsou sestaveny z potenciometrů
zapojených paralelně s přepínatelnými kondenzátory a kapacitním trimrem. Výstupní
konektor děliče IDN musí být nezatížený, tj. nesmí jím při jeho zkratování protékat
proud, čehož je dosaženo pomocí umělé zátěže obvodu, tzv. obvodu Wagnerovy země
(Awan, Kibble & Schurr, 2011) tvořené RW a CW. Fotografie realizovaného můstku je v
obr. 3-6.

Obr. 3-6 Fotografie vf můstku v konfiguraci pro měření poměru dvou odporů
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Určení poměru dvou impedancí
Po nafázování nulového detektoru D s UD0 a injekčního generátoru G2 s napájecím
generátorem G1 se iterativně provádí změna dovažovacích prvků za účelem splnění
podmínek rovnováhy můstku a odměru poměru impedancí Z1 a Z2. Po dovážení můstku
je poměr impedancí Z1 a Z2 určitelný vztahem

K=

k
1− k

,

k =n+

Re{U INJ } ,
U

(3 . 4 )

kde K odpovídá poměru dvou odporů R1/R2 nebo kapacit C2/C1. Rozdíl fázových posuvů
poměřovaných impedancí je roven

ϕ1 − ϕ 2 =

Im{U INJ } 1
− ∆ϕ IDN ,
U
k (1 − k )

(3 . 5 )

kde ∆ϕIDN je fázový posuv IDN.
Kalibrace IDN
V můstku je použit IDN navržený J. Boháčkem (Boháček, 2006), který byl
dodatečně doadjustován úpravou impedancí jednotlivých poměrových ramen tak, aby
jeho dělicí poměr včetně přívodních kabelů byl blízký nominálnímu poměru 10:1. Pro
adjustaci byl zvolen miniaturní kondenzátor s dielektrikem NP0 s malým ztrátovým
činitelem, malým teplotním koeficientem a dobrou časovou stálostí hodnoty.
Pro kalibrace IDN bylo navrženo nové kalibrační zařízení SPCD (Series-Parallel
Capacitor Device) skládající se z řady kondenzátorů s dielektrikem NP0. Při návrhu byl
kladen důraz na možnost identifikace parazitních impedancí, které ovlivňují kalibraci
pomocí sériového a paralelního řazení impedancí. Navíc umožňuje zaručit shodnost
proudu ve vnitřním i vnějším vodiči ve všech větvích a tím přispívá k eliminaci vlivu
vzájemné indukčnosti mezi rameny zařízení a imunitě vůči vnějšímu
elektromagnetickému rušení. V porovnání s metodou permutovaných kondenzátorů
(PCD) poprvé publikované v (Cutkosky & Shields, 1960) a realizované i na katedře
(Sedláček, Kučera & Boháček, 2006) nevyužívá SPCD principu permutace, ale dělicí
poměr SPCD je určen jednoduchým měřením poměrů 1:1 pomocí vf můstku nebo
pomocí LCR měřiče. Princip mechanického uspořádání SPCD skládajícího se z řady
větví formujících poměrová ramena je v obr. 3-7, výsledná realizace v obr. 3-8.

Obr. 3-7 Mechanické uspořádání
SPCD

Obr. 3-8 Fotografie realizovaného SPCD
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Při kalibraci SPCD jsou všechny větve s výjimkou i-té větve odpojeny od ramene L
a poměr Sv každé v-té větve vůči ramenu H je změřen vf můstkem. Dělič IDN je v
můstku podle obr. 3-5 při kalibraci SPCD nahrazen binárním děličem (BIDN) s dělicím
poměrem 1:1, navinutým bifilární technikou na toroidní jádro. Impedance Z1 a Z2 jsou
nahrazeny rameny SPCD. Libovolný dělicí poměr SPCD S je:
(3 . 6 )

N

S = ∑ Sv .
v =1

IDN je poté nakalibrován pomocí SPCD stejným můstkem, přičemž jednotlivé
větve SPCD se spojí tak, aby formovaly stejný nominální poměr jako má IDN. Vlastnosti
realizovaného SPCD jsou uvedeny v tab. 3.4.
Tab. 3.4 Vlastnosti SPCD
Parametr

Hodnota

Kmitočtový rozsah
Dosažitelná nejistota měření poměru S=10 ve vf
můstku (k=2)
Nominální hodnota kapacity větve
Teplotní stabilita dělicího poměru
Rozdíl mezi ztrátovými činiteli jednotlivých větví
Napěťová závislost kondenzátorů

Minimálně 100 kHz až 1 MHz
Přibližně 3×10-6 (při homogenitě
teploty 0,1 K)
50 pF
±2,5 ppm/K
Méně než 1×10-5/V
Méně než -1×10-7/V

Celkový postup měření s vf můstkem
Celý postup kalibrace je díky principu vf můstku a použití nově navrženého SPCD
pro kalibraci IDN jednoduchý a lze ho popsat v následujících třech krocích:
(a) nejprve se nakalibruje poměr SPCD S:1 pomocí S-krát provedeného měření poměru
SPCD překonfigurovaného na poměr 1:1 proti binárnímu děliči (BIDN),
(b) poté se nakalibruje dělicí poměr IDN N:1 pomocí SPCD nakonfigurovaného pro
poměr S:1,
(c) a nyní je možné kalibrovat poměr dvou DUT nebo DUT a referenčního etalonu K:1
proti poměru IDN N:1.
Nominální hodnoty proměnných S, N a K si jsou rovné. Postup uvedeného
kalibračního procesu je naznačen v obr. 3-9.

Obr. 3-9 Kalibrační postup
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Vlastnosti vf můstku
Měřicí rozsah vf můstku a dosažitelné nejistoty měření jsou dány konstrukcí
jednotlivých prvků můstku a použitými generátory. Dosažitelné nejistoty měření byly
určeny na základě řady měření s odpory a kondenzátory vůči IDN s označením IVD1B.
Parametry můstku jsou shrnuty v tab. 3.5.
Tab. 3.5 Parametry vf můstku
Parametr

Hodnota

Impedanční rozsah

minimálně 10 Ω až 200 kΩ
1:1 a 10:1 (s IVD1B, obecně K:1, kde
K=1..10)
100 kHz až 1 MHz

Měřitelný dělicí poměr
Kmitočtový rozsah
Dosažitelná nejistota měření poměru K při
kmitočtu 1 MHz a pro impedance s
podobnou kvadraturní složkou (k=2)
Maximální napětí na ramenech můstku

4.

Lepší než 20 µΩ/Ω, 20 µF/F pro K
blízké N (K/N-1<5×10-4)
4 V (s generátory Agilent 33220A)

VÝSLEDKY

Se zařízeními navrženými a realizovanými v rámci této práce byla provedena řada
měření za účelem
– nakalibrování stavebních prvků vf můstku,
– stanovení citlivosti měření na vstupní parametry za účelem výpočtu nejistot a
– ověření funkčnosti vf můstku a navržených etalonů impedance.
Výpočet nejistot byl implementován v programu Wolfram Mathematica. Během
měření byly vyhodnoceny jako hlavní zdroje nejistot: sfázování generátorů a nulového
detektoru, dovážení Wagnerovy země, proudových ramen L a H, stabilita DUT,
referenční dělič (podle typu měření BIDN, SPCD nebo IDN), vliv potenciálu stínění
IDN, amplituda napájecího napětí můstku a injekčního napětí, chyby můstku a kabelové
korekce.
V případě Monte Carlo simulací použitých při prokladech některých hodnot byl
použit program v NI Labview vyvinutý autorem pro kalibrační zařízení, které nebylo
součástí této práce (Kucera, Funck & Melcher, 2012).

4.1. Kalibrace SPCD
SPCD bylo úspěšně nakalibrováno v pracovním kmitočtovém rozsahu 100 kHz až
1 MHz, přičemž bylo zkontrolováno, že měření není ovlivněno interferencemi mezi
SPCD a vf můstkem. Výsledek kalibrace SPCD je v obr. 4-1. Při určování nejistot
zobrazených v grafu bylo třeba brát v úvahu značnou korelaci mezi zdroji nejistot
způsobenou použitím stejných zařízení při kalibraci poměru všech větví SPCD. Jednalo
se především o amplitudu injekčního napětí.
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Obr. 4-1 Odchylka poměru SPCD od nominální hodnoty při kmitočtu 1 MHz (k=2).

4.2. Kalibrace IDN
Jako referenční napěťový dělič byl použit dělič s označením IVD1B. Dělič IVD1B
byl nakalibrován pomocí SPCD a relativní odchylka dělicího poměru N od nominální
hodnoty 10 byla ∆N/Nnom =(−5±6)⋅10−6 pro kmitočet 1 MHz. Celá naměřená kmitočtová
závislost děliče IVD1B je zobrazena v obr. 4-2. Dosažená nejistota kalibrace zahrnovala i
výpočet korelace se zdroji nejistot z kalibrace SPCD. Z kmitočtové závislosti lze
usuzovat, že v okolí 200 kHz pravděpodobně leží rezonanční kmitočet děliče způsobený
parazitními kapacitami mezi závity vinutí. Z hlediska stability dělicího poměru by proto
bylo vhodné nepoužívat dělič přímo v okolí kmitočtu 200 kHz.
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Obr. 4-2 Kmitočtová závislost dělicího poměru děliče IVD1B a rozdíl ztrátových
činitelů ramen (k=2).

4.3. Kalibrace poměru odporů RC01 a RC02
Pro vzájemné ověření vf můstku a vypočitatelných etalonů odporu bylo provedeno
měření poměru K etalonů RC01 a RC02 a rozdílu jejich časových konstant τ pomocí vf
můstku.
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Stejnosměrný odpor etalonů byl určen pomocí multimetru Agilent 3458A jako
N(0 Hz)=10,00120±0,00013. Výsledek kalibrace poměru odporů RC01 a RC02 včetně
porovnání s vypočteným poměrem je uveden v tab. 4.1. Z porovnání naměřených a
spočtených hodnot je jasné, že v rámci nejistot bylo dosaženo dobré shody a vzájemné
ověření vf můstku a etalonů RC01 a RC02 lze považovat za úspěšné.
Tab. 4.1 Výsledky měření poměru odporů RC02/RC01 (Knom=10) a rozdíl časových
konstant. Údaje uvedené kurzívou odpovídají vypočteným hodnotám.
Veličina
∆K(f)/Knom ×10

6

∆K(f)/K(0 Hz) ×10

τRC01-τRC02 (ns)

6

0,1 MHz

0,7 MHz

1,0 MHz

−102±12
−18±18

−793±26
−913±29

−1708±43
−1828±45

Vypočteno
Změřeno

-21±0,4
0,3(9)±0,2

−894±11
0,1(9)±0,2

−1819±22
0,1(7)±0,2

Vypočteno

0,1±0,5

0,1±0,5

0,1±0,5

Změřeno
Změřeno

Hlavními zdroji nejistot pro poměry K a N sobě blízké je dělič IVD1B a v případě
větších odchylek poměrů (měření na 1 MHz) je omezující amplituda injektovaného
napětí, napájecího napětí můstku a sfázování generátorů a nulového detektoru.

4.4. Kalibrace poměru kapacit kondenzátorů Agilent 16380A
Vf můstek byl použit pro kalibraci poměru kapacit a rozdílu ztrátových úhlů
kondenzátorů obsažených v sadě Agilent 16380A jmenovitých hodnot 1 pF, 10 pF,
100 pF a 1000 pF. Shrnutí výsledků kalibrace relativní změny poměru kondenzátorů
mezi 1 kHz a 1 MHz je uvedeno v tab. 4.2 v druhém sloupci. Tabulka uvádí i poměry
spočtené z údajů získaných v jiných institutech pomocí metod založených na
obvodových analyzátorech. Vstupní hodnoty byly převzaty z (Callegaro, 2006) a (Özkan
& kol., 2007) pro kondenzátory stejného typu. Pro řádné porovnání metod by bylo
vhodné provést přímé porovnání se stejnými kondenzátory. Nicméně tyto etalony
stejného typu vykazují obvykle dobrou shodu kmitočtových závislostí pro různé sady
16380A.
Protože metody založené na obvodových analyzátorech měří přímo kapacitu
kondenzátoru a nikoliv poměr dvou kapacit, byly převzaté hodnoty přepočteny na poměr:

∆K (1 MHz) ∆C 2 (1 MHz) ∆C1 (1 MHz) ,
=
−
K (1 kHz)
C 2 (1 kHz)
C1 (1 kHz)

(4 . 1 )

kde členy na pravé straně rovnice vyjadřují relativní změnu kapacity kondenzátoru C1 a
C2 mezi kmitočty 1 MHz a 1 kHz.
Tab. 4.2 Relativní změna poměru kondenzátorů mezi 1 kHz a 1 MHz
Porovnávané
kondenzátory
C2/C1
10 pF/1 pF
100 pF/10 pF
1000 pF/100 pF

Vf můstek
(k=2)
120±18

∆K(1 MHz)/K(1 kHz) ×106
Obvodový analyzátor
Obvodový analyzátor
(Callegaro, 2006)
(Özkan & kol., 2007)
94
102
30
254

29±17
207±28
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31
222

U poměrů kapacit kondenzátorů spočtených pomocí (4.1) nejsou uvedeny nejistoty,
protože pro jejich správný výpočet by bylo nezbytné provést rozbor korelací nejistot
mezi jednotlivými odměry kondenzátorů. Nicméně z hodnot uvedených v tab. 4.2 a
nejistot uvedených v (Callegaro, 2006) a (Özkan & kol., 2007) lze konstatovat, že shoda
mezi výsledky získanými vf můstkem a obvodovým analyzátorem je dobrá.
Pro ověření zanedbatelné napěťové závislosti sady Agilent 16380A bylo provedeno
kontrolní měření při polovičním napájecím napětí můstku. Jako další test správnosti
naměřených kmitočtových závislostí kondenzátorů bylo provedeno porovnání hodnot
změřených vf můstkem mezi 100 kHz a 1 MHz a extrapolovaných do kmitočtu 1 kHz
s přímým měřením na 1 kHz uskutečněném s kapacitním můstkem AH2700. Extrapolace
kmitočtové závislosti byla provedena polynomem 2. stupně metodou Monte Carlo.
Získané poměry jsou uvedeny v tab. 4.3. Lze konstatovat, že shoda mezi výsledky
získanými vf můstkem a kapacitním můstkem AH2700 je v rámci nejistot dobrá.
Tab. 4.3 Poměr kapacit při kmitočtu 1 kHz určený extrapolací a přímým měřením
Porovnávané kondenzátory
C2/C1
10 pF/1 pF
100 pF/10 pF
1000 pF/100 pF

∆K(f)/Knom ×106 (k=2)
Vf můstek – extrapolace
−64±16
−37±16
256±22

Můstek AH2700
−78±20
−39±19
273±19

Dalším porovnáním bylo poměrové měření koaxiálního etalonu jmenovité hodnoty
100 pF zkonstruovaného v rámci této práce a komerčního 16382A 10 pF. Změřená
relativní změna poměru kondenzátorů mezi 100 kHz a 1 MHz (−12±44)×106 byla
konzistentní s hodnotou spočtenou z tab. 3.3 a kalibračního listu 16382A
(3±min.10)×106.

5.

ZÁVĚR

Hlavním cílem této práce bylo vyvinout měřicí systém pro kalibraci etalonů
elektrického odporu a kapacity, který by umožnil na metrologické úrovni kalibrovat
etalony v kmitočtovém pásmu 100 kHz až 1 MHz. Protože měřicí systém využívá
principu poměrového měření při navazování etalonů impedance, bylo nejprve nezbytné
navrhnout a realizovat referenční etalony, které nebyly dostupné. Pro kalibraci
referenčního děliče bylo třeba také navrhnout nové kalibrační zařízení. Nyní bude
uvedeno shrnutí dosažených výsledků popsaných v předchozích kapitolách a doporučení
pro další výzkum.

5.1. Shrnutí dosažených výsledků
Porovnání výsledků práce se stanovenými cíli
V této tezi byly v souladu s cíli stanovenými v kapitole 2 popsány následující práce
vedoucí k umožnění kalibrací etalonů elektrického odporu a kapacity do kmitočtu
1 MHz:
a) Navržení a realizace etalonu elektrického odporu a kapacity s vypočitatelnou
frekvenční závislostí do 1 MHz. Byla navržena dvojice etalonů odporu RC01 a
RC02 s nominálními hodnotami 100 a 1000 Ω. Byl proveden souhrnný průzkum
potenciálních zdrojů kmitočtové závislosti, které jsou obvykle v publikovaných
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výpočtech zanedbávané. Kmitočtová závislost etalonů odporu byla spočtena a
časová stabilita etalonů ověřena. Pro kalibraci etalonů kapacity byla navržena
konstrukce vypočitatelných etalonů kapacity a jeden kus s nominální hodnotou
100 pF i realizován. Dané etalony jsou základem pro kalibrace DUT pomocí
poměrových měření s vf můstkem.
b) Navržení a realizace měřicího zařízení pro kalibraci etalonů elektrického odporu a
kapacity. Navržen a realizován vf můstek. Můstek umožňuje měřit poměr R/R a
C/C v kmitočtovém pásmu 100 kHz až 1 MHz s přesností desítek ppm, čímž
dosahuje úrovně můstků publikovaných světovými metrologickými instituty. Oproti
metodám využívajícím obvodové analyzátory umožňuje můstek kalibrovat nejen
kondenzátory přímo na kmitočtech do 1 MHz bez potřeby extrapolace z vyšších
kmitočtů, případně interpolace z vyšších kmitočtů a kHz kmitočtů, ale kalibrovat i
poměr odporů.
c) Navržení a realizace zařízení pro kalibraci indukčních děličů napětí. Navrženo a
realizováno nové zařízení SPCD umožňující navázat obecně libovolný poměr N:1
pomocí referenčního děliče 1:1 bez potřeby znalosti jeho skutečného poměru.
Stávající řešení založené na přípravku s permutovanými kondenzátory, které bylo
dříve používáno, způsobovalo systematickou chybu během kalibrací. Vývojem
metody s SPCD se daný problém podařilo úspěšně odstranit.
d) Ověření měřicího systému. Bylo provedeno porovnávací měření etalonů odporu a
kapacity s vypočitatelnou charakteristikou. U kondenzátorů byly v rámci možností
porovnány výsledky s hodnotami publikovanými v jiných institutech a změřené
jinými metodami založenými na obvodovém analyzátoru. Porovnání spočtených a
změřených charakteristik u odporů bylo úspěšné a v rámci nejistot měření a
výpočtu se výsledky shodovaly. Porovnání změřených charakteristik kondenzátorů
s výsledky publikovanými jinde jsou také konzistentní. Výsledek ověření
funkčnosti systému byl tedy úspěšný. Z důvodu časové náročnosti nebylo dosud
realizováno přímé porovnání s S-parametr a Z-maticovou metodou s jinými
instituty. Jako doplňkový test bylo provedeno porovnání hodnot extrapolovaných
do kmitočtu 1 kHz a přímého měření s kapacitním můstkem AH2700. Výsledek
doplňkového testu byl také úspěšný. Porovnání provedené mezi vypočitatelným
koaxiálním etalonem a komerčním etalonem kapacity bylo také úspěšné.
Z uvedeného plyne, že vytyčené cíle práce byly splněny. Hlavní výsledky dosažené
v této práci jsou shrnuty v publikacích uvedených v seznamu prací, především v (Kucera,
Sedlacek & Bohacek, 2012).

Originální výsledky dosažené v této práci
– navrženy a realizovány nové koaxiální odpory s vypočitatelnou kmitočtovou
závislostí. Popis obsahuje podrobný rozbor zdrojů nejistot, zahrnující i jevy
v literatuře dosud zanedbávané.
– navržen a realizován nový koaxiální kondenzátor s vypočitatelnou kmitočtovou
závislostí. Stínění propojovacích vodičů je unikátně pospojováno do jednoho bodu
definujícího zemní potenciál etalonu.
– navržen a realizován nový 4-TP vf koaxiální můstek pro měření poměru R/R a C/C.
Můstek zaručuje čtyřpárovou definici připojených etalonů impedance. Jeho
konstrukce je univerzální, takže umožňuje realizovat celý proces kalibrace pouze
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pomocí jednoho můstku. Lze ho snadno automatizovat, jak bylo ověřeno již při
nastavování Wagnerovy země.
– navrženo a realizováno nové zařízení pro kalibraci obecných poměrů indukčních
děličů odvozením od dělicího poměru 1:1. Jeho výhodou je jednoduchost, plná
čtyřpárová definice rozhraní a neměnná trajektorie tečení měřicích proudů. Tudíž
není nutno počítat s korekcemi jako u jiných zařízení založených na permutaci
kondenzátorů.
– provedeno ověření vf můstku a vypočitatelných etalonů vzájemným porovnáním.
Úspěšným porovnáním poměru indukčního děliče napětí a etalonů odporu byla
ověřena metoda kalibrace děliče a výpočet etalonů v poměru 10:1. Při porovnání
poměrů kapacit kondenzátorů bylo dosaženo shody s výsledky publikovanými
předními metrologickými instituty.

5.2. Doporučení pro další výzkum
Na základě výsledků měření a jejich zpětné analýzy lze vyvodit následující
doporučení, která mohou vést k zvýšení přesnosti kalibrací pomocí vf můstku na principu
v této práci popsaném a zvýšení jeho kmitočtového rozsahu:
– Snížení závislosti nejistoty dělicího poměru na odchylce měřeného poměru od
poměru referenčního děliče. Byla určena závislost odchylky poměru IDN na rozdílu
mezi poměrem IDN a DUT, resp. IDN a BIDN. Na základě měření s IDN byl
učiněn závěr, že by bylo možné snížit závislost dělicího poměru IDN na odchylce
mezi IDN a DUT pomocí triaxiální techniky, kdy stínící plášť IDN by byl složen ze
dvou v sobě vložených stínění. Potenciál vnitřního stínění by byl řízen napětím
odvozeným z napětí injektovaného do vinutí UINJ z injekčního generátoru. Tím by
došlo ke stabilizaci svodových proudů mezi vinutím IDN a pláštěm, které by byly
již nezávislé na UINJ. Oproti technice koaxiálního vinutí transformátoru nedojde
k významnému zvýšení svodových kapacit mezi vinutím a stíněním, ani k potřebě
výroby komplikovaného koaxiálního vinutí s oddělenými sekcemi.
– Snížení nejistoty určení poměru U, UINJ. Nyní jsou napětí v můstku měřena pomocí
lock-in zesilovače s přesností 1 %. Použitím True RMS AC/DC převodníku s
dobrou linearitou by šlo docílit vyšších přesností měření poměru U a UINJ.
– Automatizace můstku. V rámci této práce se podařilo prakticky vyzkoušet
automatizaci dovažování Wagnerovy země vf můstku. Pro plnou automatizaci
můstku by bylo třeba realizovat vícekanálový generátor s dostatečným rozlišením a
stabilitou, který by byl schopen napájet i proudová ramena můstku.
V oblasti vf měření lze následně doporučit tyto směry výzkumu:
– římé porovnání vf můstku s jinými institucemi. To je možné např. u kalibrace
kondenzátorů pomocí síťových analyzátorů.
– Rozšíření kmitočtového rozsahu vf můstku alespoň do 10 MHz pro pokrytí většího
rozsahu kalibrací impedančních měřičů a využití v termometrii. Zvýšení
kmitočtového rozsahu vf můstku lze obecně docílit jeho miniaturizací (Awan,
Kibble & Schurr, 2011). Zvýšení kmitočtového rozsahu SPCD pro kalibraci
indukčních děličů je možné provést obecně použitím kondenzátorů s menší
kapacitou. Jiným řešením, které je momentálně ve fázi vývoje, je použití
miniaturních SMD odporů místo kondenzátorů, které by měly umožnit nejen
zvýšení kmitočtového rozsahu, ale i jistou kmitočtovou nezávislost impedance
zařízení na kmitočtu.
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– Zkoumání vlastností QHR na kmitočtech nad kHz rozsah. Zde je nutný výzkum
grafénových struktur pracujících při vyšších teplotách, který povede ke zkrácení
vodičů v QHR aparatuře a tudíž ke zmenšení kabelových korekcí.
– Využití QHR pro kalibrace do 1 MHz. Dnes jsou již slibné výsledky do 5 kHz
(Schurr & kol., 2011). Ani intrinsická frekvenční závislost QHR nemusí být
kritická.
– Budování čtyřpárového kvadraturního můstku pro navazování R-C na vf
kmitočtech. Kvadraturní můstek by umožnil navazovat odpory a kondenzátory
navzájem, což by vedlo k další verifikaci vf měření a výpočtů odporů a
kondenzátorů a následně zmenšení počtu nezbytných vypočitatelných etalonů.
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SUMMARY
The topic of this thesis is calibration of resistance and capacitance standards in the
frequency range up to 1 MHz. While calibration service in kHz range is fully covered
with metrological traceability to primary standards in many institutes, MHz range
requires further progress due to the growing demand for increasing the measurement
accuracy. Impedance calibration at higher frequencies is necessary in many fields using
LCR meters and impedance analyzers and for research in the field of noise thermometry
and a.c. quantum Hall effect.
Methods based on network analyzers and impedance bridges are mainly used for
the calibration at the highest metrological level of four-terminal-pair resistance and
capacitance standards in MHz range. Due to resistances of the cables, utilization of the
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network analyzers for the resistance calibration is limited. In contrast, carefully designed
four-terminal-pair impedance bridges make it possible to eliminate the influence of these
cables and are suitable for resistance measurement in a wide range of resistance values.
In the framework of the research, results of which are summarized in the doctoral
thesis, a coaxial four-terminal-pair impedance bridge for mutual linking both resistance
and capacitance standards was designed and realized. In addition, a method for linking
inductive voltage dividers of general N:1 ratios with a 1:1 ratio device was developed. As
reference standards for ratio measurements, coaxial resistance and capacitance standards
were designed and their frequency dependences were calculated. The effect of a number
unwanted sources of resistance standards' frequency dependence was analyzed in detail.
Comparison of the realized standards performed by means of the coaxial bridge proved
functionality of the system and correctness of the calculations within the uncertainties.
Uncertainties of the order of 10-5 (k=2) were achieved with the realized coaxial bridge
and the calibration device.

RÉSUMÉ
Tématem této práce je kalibrace etalonů elektrického odporu a kapacity v
kmitočtovém pásmu do 1 MHz. Zatímco kHz oblast kalibrací je v řadě metrologických
institutů plně pokryta s metrologickou návazností na primární etalony impedance, oblast
MHz kmitočtů vyžaduje se stále se zvyšujícími požadavky na přesnost měření další
rozvoj. Kalibrace impedancí na vyšších kmitočtech je nezbytná pro řadu oborů
využívajících LCR měřiče a impedanční analyzátory i pro výzkum v oblasti šumové
termometrie a střídavého kvantového Hallova jevu.
Ve světě se při kalibraci čtyřpárových etalonů odporu a kapacity na nejvyšší
metrologické úrovni v MHz oblasti využívá především metod založených na obvodových
analyzátorech a impedančních mostech. Využití obvodových analyzátorů pro kalibraci
etalonů odporu je velmi omezené v důsledku vlivu ohmických odporů propojovacích
kabelů na přesnost kalibrace. Naproti tomu u vhodně konstruovaných čtyřpárových
impedančních mostů je vliv propojovacích kabelů omezen a tyto mosty se hodí pro
měření odporu v širokém rozsahu hodnot.
V rámci výzkumu, jehož výsledky jsou shrnuty v disertační práci, byl navržen a
realizován impedanční most koaxiálního provedení pro vzájemné navazování
čtyřpárových etalonů odporu, příp. kapacity. Dále byla navržena metoda umožňující
navazovat indukční děliče napětí
s obecným dělicím poměrem N:1 na dělič
s nominálním dělicím poměrem 1:1. Jako referenční etalony pro poměrová měření byly
navrženy koaxiální etalony odporu a kapacity, jejichž kmitočtová závislost byla
vypočtena. Obšírně byla popsána řada nežádoucích zdrojů kmitočtové závislosti etalonů
odporu. Poměrové měření navržených etalonů pomocí koaxiálního můstku potvrdilo
v rámci nejistot funkčnost celého systému a zároveň správnost výpočtů. S navrženým
koaxiálním můstkem a kalibračním zařízením se podařilo dosáhnout nejistot kalibrace
poměru impedancí do kmitočtu 1 MHz v řádu 10-5 (k=2).
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