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Mûszaki adatok
Mérés elve: áram vagy feszültség gerjesztés, feszültség, vagy áram mérés,
negyedfokú digitális elõszûrés, digitális detektálás lock-in erõsítõvel
csatornánként.
Geometriai méretek:
Felépítés:
Rendelhetõ maximális csatornaszám:

43x46x177 mm (EURORACK 19”, 3U)
8/64 csatornás modulokból
256, (EIT)

Speciális anyagvizsgálatok elektromos
impedancia spektrum (EIS)

Mûködési frekvencia tartományban lehetõség van csatornánként woblerezésre,
EIS (anyagvizsgálatokra)!
Mérési tartomány:
1 Ohm-100 MOhm és 0 +-90°
Rendszer pontosság:
0.01% és +/-0.01 fok,
Gerjesztés:
sinus,
Frekvencia tartomány:
1 kHz - 90 kHz
Kimenõ áram:
10 µA – 1000 µ A,
Kimenõ feszültség:
1 mV – 1000 mV
Digitális bemeneti és kimeneti formátum: 24bit 8 csatornás multiplex, valamint IIS
Mintavételi sebesség:
200 ks/sec,
Impedancia valós és képzetes rész kimenet: 2x32bit,
Kimenõ adatok formátuma:
CSV, vagy XLS,
A fenti paraméterek PC segítségével konfigurálhatók. A mérõ program WINDOWS
XP és 7 alatt fut!
Kis amplitúdók használatával, csökkenthetõk a mérési hibák, mivel csak
kismértékû peturbációt okoznak a vizsgált elektrokémiai rendszerben.
A változtatás jogát fenntartjuk!
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Elektrokémiai rendszerek vizsgálatánál fontos szerepe van az impedancia
spektroszkópiának. Felhasználásával pontos, kinetikailag hibamentes korrekt
leírás adható a bemeneteken és a kimeneten megjelenõ jelalakok kapcsolatáról.
Vizsgálhatók (EIS) félvezetõk, akkumulátorok, korrózió, vezetõ (félvezetõ)
mûanyagok, elektro-organikus szintézisek, kutatásainál, gyártás és ellenõrzõ
technológiaként. Az elektrokémiai impedancia értékeit az elektród kapacitások,
belsõ ellenállások és a töltés szállítási kinetika tartalmazza, ezért használatával
értékes kutatás, gyártásellenõrzési információk nyerhetõk.
Élelmiszeriparban alkalmazható roncsolásmentes, költségtakarékos anyag-,
szövetvizsgálatokra, minõségvizsgálatokra, ellenõrzésre. (zsírtartalom,
víztartalom, tárolás közben beállt változások, életképesség vizsgáltok (csíra)
biokompatibilitás vizsgálatok (implantátumok), korrózió, kristályszerkezet,
oldódás, bevonatok-passzívák vizsgálata, allergia, statisztikai elemzések)
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Az EIS jellemzésének egyik módszere a Bode impedancia diagram, amely a mért
impedancia logaritmusának a változását mutatja a frekvencia logaritmusának
függvényében. Térbeli, idõbeli változások, lefutások vizsgálatára alakalmas
leginkább.
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A magas frekvencián mért impedancia értékek a bevonatra (sértetlenségére)
jellemzõ értékek, az alacsonyabb frekvencián mért impedancia értékek a Faraday
folyamatokkal kapcsolatosak! Idõben egymás után felevett spektrumokon, a
növekedés értéke az átlépési ellenállás, passziválódás következménye.

EIS mérés alkalmazása az oktatásban
Helyettesítési áramkörök, jellemzõ görbéinek jellemzése, például:

Egy következõ elemzési, ábrázolási lehetõséget mutat a következõ ábra, amely
egy Nquist diagram (a reális és az immaginárius impedanciák függvénykapcsolata az idõ függvényében).

Az elektromos impedancia mérés az oktatásban alkalmazható továbbá
?
modellezésre;
?
szemléltetéshez;
?
komplex feladatok megoldására;
?
szakdolgozat témákhoz stb

A mérõrendszer fejlesztése, a Karotázs Kft., az EU és az ERFA
társfinanszírozásával (GOP-1.3.1-09/A-2009-0051) valósult meg.
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