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Minimoi mitattavan piirin kuormitusta – 

 
käytä pienikapasitanssista probea 
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Taulukko 1. Tavallisen passiiviproben edut ja haitat. 

 

 Tektronix 
TPP1000, TPP0500B, TPP0250 

edut 

perinteinen passiiviprobe 
 

haitat 

Pienet käyttö 
kustannukset 

 suuri dynamiikka 
 mekaanisesti kestävä 
 edullinen 

 

Parempi 
mittaustarkkuus 

 kaistaleveys jopa 1GHz 
 pieni kapasitanssi, alle 4pF 
 suuri resistanssi, 10MΩ 

 pieni kaistaleveys, noin 500MHz 
 suuri kapasitanssi, 9- 13pF 
 pieni resistanssi, 1MΩ 

Nopea käyttöönotto  autom. pientaajuus kompensointi 
 autom. suurtaajuus kompensointi 
 kompensointi on tehtävä vain kerran 
 Skooppi muistaa kanavalla kerran 

kompensoidut probet  

 pientaajuuskompensointi on 
tehtävä käsin 

 suurtaajuuskompensointi tehdään 
huollossa 

 kompensointi on tehtävä aina 
probea / kanavaa vaihdettaessa 

 Skooppi ei muista proben 
kompensointi tietoja 

Tauluko 2.Uuden teknologian Tektronix passiiviproben edut. 

 

Alkulause 

Tämän sovellusohjeen tarkoituksena on auttaa 

ymmärtämään miten Tektronixín passiiviprobeilla 

pienennetään oskilloskoopin käyttökustannuksia, 

parannetaan mittausten tarkkuutta sekä 

lyhennetään oskilloskoopin käyttöönottoaikaa. 

Useimpien skooppien mukana toimitetaan 

halpoja yleismallisia passiiviprobeja.  Yleensä 

nämä ovat suorituskyvyltään aktiiviprobeja 

huonompia.  Passiiviprobet ovat mekaanisesti 

kestäviä sekä mittausdynamiikaltaan suurempia, 

joten ne sopivat hyvin yleisprobeiksi moniin eri 

mittauksiin.  Taulukko 1 havainnollistaa 

perinteisten passiiviprobein edut ja haitat. 

 

 

Tektronix on tutkinut ja panostanut paljon 

probein kehitykseen. Itse probe on se tärkein 

lenkki mittauspisteen ja oskilloskoopin välillä.  

Mittauksista tule helposti epäluotettavia ja 

toistettavuus on huono, jos probekin on huono. 

Paraskaan skooppi ei sitä paranna.  Tämän vuoksi 

piti suunnitella kokonaan uuden tyyppinen probe. 

Probe, jossa on yhdistetty passiivi- ja 

aktiiviprobein hyvät puolet: Tällaisia uuden 

teknologian probeja ovat Tektronix TPP1000, 

TPP0500 ja TPP0250.  Nämä probe on suunniteltu 

toimivaksi Tektronix MDO3000, MDO4000B, 

MSO4000B, DPO4000B, DPO5000B ja MSO5000B 

sarjojen oskilloskooppien kanssa.  Nämä probet 

myös kommunikoivat skooppien kanssa. Niiden 

parempi kaistaleveys, pienempi kapasitanssi ja 

automattinen kompensointi kääntävät 

passiiviproben haitat eduiksi, kuten taulukosta 2 

näkyy.  

perinteinen passiiviprobe 
edut 

perinteinen passiiviprobe 
haitat 

 suuri dynamiikka 
 suuri resistanssi 
 mekaanisesti kestävä 
 edullinen 

 

 pieni kaistaleveys 
 suuri kapasitanssi 
 pientaajuuskompensointi on tehtävä käsin 
 suurtaajuuskompensoinnin voi yleensä tehdä 

vain huollossa 
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Seuraavassa tarkastelemme: 

 pienempiä käyttökustannuksia 

 parempaa mittaustarkkuutta 

 nopeampaa käyttöönottoa 

 

Pienemmät käyttökustannukset 

Passiiviprobein kaistaleveys on tyypillisesti noin 

500MHz.  Tämän vuoksi 1GHz kaistaleveydellä 

olevan skoopin ostaja joutuu ostamaan skoopin 

lisäksi kalliimmat aktiiviprobet.  Nelikanavaisessa 

skoopissa tietysti 4 kappaletta.  Jos probeja ei 

osteta, niin silloin tultaisiin toimeen 

pienepikaistaisella skoopilla!  Ole siis tarkkana ja 

tarkista aina millaiset vakioprobet ovat.  1GHz:n 

skoopin kokonaishinta kasvaa huimasti pakko-

ostettavien ja kalliiden aktiiviprobein takia.  

Tektronix on ainoa skooppivalmistaja (9/2015), 

joka toimittaa 1GHz:n skooppien kanssa 1GHz:n 

passiiviprobet.  Näin skoopin ostaja saa heti 

toimivan 1GHz:n kokoonpanon ilman 

lisäkustannuksia.  Siksi Tektronix on 

kokonaiskustannuksiltaan kilpailijoitaan 

edullisempi.  Tektronixín uudemman teknologian 

passiiviprobet säästävät rahaa ja aikaa, sillä niissä 

on automaattinen pien- ja suurtaajuus 

kompensointi.  Käytettävyyttä parantaa 

huomattavasti se että skooppi pystyy 

muistamaan mitä probea on käytetty milläkin 

kanavalla.  Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että 

kompensointia ei tarvitse uusia probeja 

vaihdettaessa.  Käyttäjä pääse heti mittaamaan 

eikä aikaa kulu vanhanaikaiseen ruuvimeisseli- 

kompensointiin. 

 

Pienemmät käyttökustannukset 

Monet eri tekijät vaikuttavat siihen miten hyvin 

probe siirtää signaalin skoopille.  Sehän on se 

tärkein lenkki mittauspisteen ja skoopin välillä. 

Mittaajan tulisi kiinnittää huomiota:  

1) Suorituskyky:  
proben kaistaleveys ja nousuaika? 
Mittaussysteemin = probe + skooppi tulee olla 5x 
nopeampi kuin nopein mitattava signaali. 

Näin saavutetaan se yleisesti haluttu 2%:n 
mittaustarkkuus. 
 
2) Mittapään kapasitanssi: 
  Tarkista miten lisävarusteet vaikuttavat 
  suorituskykyyn ja kapasitanssiin.  
 
3) Proben kuorma:  
    Miten paljon probe kuormittaa mittauspistettä 
    ja mitattavaa signaalia? 
 
Pienempi kapasitanssi kuormittaa mitattavaa 
piiriä vähemmän ja samalla se mahdollistaa 
pidemmän maajohdon käytön suorituskyvyn 
juurikaan heikkenemättä. 
Probessa on myös resistiivinen osuus joka 
vaikuttaa kuormitukseen. Tietysti 10MΩ on 
parempi kuin 1MΩ.  
 
 

Suorituskyky 

Perinteisesti passiiviprobeista on tehty 
mekaanisesti kestäviä suorituskyvyn 
kustannuksella.  Näin on tehty jo vuosikausien 
ajan, sillä passiiviprobeja on käytetty hitaimpien 
signaalien mittauksissa.  Suorituskyvystä on 
jouduttu tinkimään, koska on äärimmäisen vaikea 
suunnitella suorituskykyistä ja mekaanisesti 
erittäin kestävää proben kärkeä (tip) ja silti voida 
mitata satojen volttien jännitteitä. 

Tyypillisesti aktiiviprobein kaistaleveys alkaa 
1GHz:stä ja niillä voidaan mitata alle 10V:n 
jännitteitä.  Poikkeuksena säännöstä on muutama 
Tektronix aktiiviprobe, jotka yltävät aina 40V:n 
asti.  Valitettavasti mekaaniselta kestävyydeltään 
aktiiviprobet eivät ole lähelläkään passiiviprobein 
kestävyyttä ja siksi niitä onkin käsiteltävä varoen 
ja huolellisesti. 

Passiivisten probein kaistaleveys on tyypillisesti 

500MHz tai vähemmän ja niillä voidaan helposti 

mitata satoja voltteja.  Lisäksi ne ovat 

mekaanisesti kestäviä.  Tektronix´n uuden 

teknologian probet, TPP1000, TPP0500B ja 

TPP0250, ovat ainoita probeja, joissa yhdistyy 

hyvä suorituskyky, suuri satojen volttien 

mittausdynamiikka sekä hyvä mekaaninen 

kestävyys jokapäiväisessä käytössä. 
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       Kuva 1. Passiiviproben kuorman vaikutus mittauspisteeseen. 

Oskilloskooppeja ja probeja mainostetaan 

kaistaleveydellä.  Kaistaleveys kuvaa 

taajuusvastetta vaikka skoopit ovatkin 

pääsääntöisesti aikatason mittalaitteita.  

Oskilloskoopin näyttö toimii graafisena 

kuvaajana, jossa mitatun pisteen jännitearvot 

näytetään ajan suhteen.  Pienet erot 

taajuustasossa saattavat näyttää suurilta eroilta 

aikatasossa. 

Useimmat oskilloskoopin käyttäjät haluavat 

proben, jolla on erinomainen askelvaste.  Se 

kuvastaa paremmin miltä probelta tuleva signaali 

näyttää skoopin näytöllä.  Systeemin (probe + 

skooppi) askelvaste mitataan oikeaoppisesti 

käyttämällä nopeaa ja puhdasta askelpulssia, jota 

mitataan probella. 

Seuraavassa tutkitaan proben nousuaikaa, 

käyttämällä proben omaa nousuaikaa 

nopeampaa signaalia.  Katso kuvaa 1, jossa 

vertaillaan Tektronix TPP1000 sekä Agilent´in 

(Keysight) ja LeCroy´n (Teledyne) skooppien 

vakiona toimitettavia passiiviprobeja keskenään.  

Jokainen probe kytkettiin samaan 

mittauspisteeseen mahdollisimman lyhyellä 

maadoitusjousella parhaan suorituskyvyn 

saamiseksi.  Kuvasta nähdään valkoisena 

vertailukohteena oleva puhdas ja nopea 

askelpulssi, jonka nousuaika on 240ps.  Tätä 

signaalia käytettiin lähteenä vertailtaessa eri 

probein askelvasteita keskenään.  Valkoinen 

vertailusignaali on tallennettu vertailumuistiin R1.  

Tektronix TPP1000 proben askelvaste on 

talletettu vertailumuistiin R2 ja se näkyy kuvassa 

vaaleansinisenä.  Sillä mitattu nousuaika on 

443.6ps.  Huomaa että sillä on sama amplitudi ja 

muoto kuin vertailusignaalilla, pientä ylitystä 

lukuunottamatta.  Kuva osoittaa miten hyvin 

Tektronixín passiivisella TPP1000 probella 

voidaan mitata hyvin myös nopeita nousuaikoja. 
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   Kuva 2. Pitkän maajohdon vaikutus nosuaikamittaukseen 

 

Kärjen pieni kapasitanssi  

Passiiviprobeja on perinteisesti käytetty 

signaalien monitorointiin, jonka vuoksi useimmat 

mittaajat käyttävät mittauksissaan pitkää 

maajohtoa.  Pitkä maajohto helpottaa proben 

liikuttamista mittapisteestä toiseen, ilman että 

maajohtoa pitää irrottaa ja kiinnittää uudestaan.  

Lyhyt jousimaajohto antaa parhaan 

suorituskyvyn.  Valitettavan usein käy vain niin 

että lyhyttä maajohto käytettäessä maapiste ei 

ole riittävän lähellä.  Pitkällä maajohdolla (yli 

15cm) maapisteen löytäminen on helpompaa, 

mutta valitettavasti se heikentää proben 

ominaisuuksia lisääntyneen induktanssin vuoksi.  

Maajohdon pituuden kasvattaminen lisää samalla 

myös induktanssia.  Induktanssi ja kapasitanssi 

ovat taajuusriippuvaisia, joten induktanssin tai 

kapasitanssin lisääminen heikentävät proben 

suorituskykyä.  Esimerkiksi, kun samassa 

probessa käytetään 30cm pitkän maajohdon 

tilalla 15cm maajohtoa, niin proben suorituskyky 

ja tarkkuus paranevat huomattavasti. 

 

 

 

 

 

Mitä sitten voidaan tehdä, jotta proben 

ominaisuudet eivät heikkenisi? 

1) käytä mahdollisimman lyhyttä 

maadoitusjohdinta.  Mitä lyhempi sen parempi. 

2) Ota käyttöön pienikapasitanssinen probe, 

kuten Tektronix TPP1000, TPP0500B tai TTP0250.  

Näiden probein kapasitanssi on alle 4pF.  Se on 

huomattavasti pienempi kuin muissa 

passiiviprobeissa, joissa se on tyypillisesti yli 

9.0pF.  Tektronix proben pieni kapasitanssi 

tarkoittaa käytännössä sitä että niissä voidaan 

käyttää pitempää maajohtoa proben 

ominaisuuksien heikkenemättä, toisin kuin 

suurempikapasitanssilla probeilla.  Kuvassa 2 

näkyy pitkän maajohdon vaikutus mitattavaa 

signaaliin, käytettäessä Tektronix´n, LeCroy´n ja 

Agilent´n probeja. 
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Kuva 3. Pitkän maajohdon vaikutus passiiviprobella. 

 

Pitkän maajohdon vaikutus mittauksissa on 

merkittävä.  Proben nousuaika pitenee, 

mitattavaan signaalin tulee värähtelyä, ylitys 

kasvaa ja amplitudi mittaukseen tulee lisää 

virhettä.  Kuvasta 3 näkyy miten Tektronix 

probeilla voidaan hyvin käyttää pidempää 

maajohtoa ominaisuuksien pysyessä lähes 

muuttumattomina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nopeasti käyttövalmis 

Oskilloskoopin kanavien ja probein sisääntuloissa 

on aina yksilöllisiä eroja ja siksi passiiviprobeille 

on välttämätöntä tehdä pientaajuus-

kompensointi.  Oskilloskoopin käyttäjä ei ehkä 

tiedä / ole ajatellut että kompensointi pitää tehdä 

aina kun probea vaihdetaan kanavasta toiseen. 

Myös silloin kun kaverilta lainataan hetkeksi 

toinen probe omassa käytössä olevaan skooppiin.  

Toisaalta käyttäjä voi myös unohtaa tämän 

perustoimenpiteen tai jättää sen kokonaan 

tekemättä ajan säästämiseksi.  Kuten kuvasta 4 

nähdään proben lähtö pitää olla kompensoitu.  

Siihen käytetään proben mukana tullutta 

työkalua, joka on joko puuta tai muovia.  Älä 

käytä metallista ruuvimeisseliä, sillä se voi lisätä 

säätökondensaattorin kapasitanssia. Säätö ei 

enää olekaan oikea, kun poistat ruuvimeisselin.  

Proben ulostulon tulee olla tasainen, ilman 

ylityksiä tai alituksia. 
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Kuva 4 Pientaajuuskompensoinnin säätö passiiviprobessa 

 

Pientaajuuskompensointi on välttämätön kaikilla 

passiiviprobeilla, mutta suurtaajuuskompensointi 

tarvitsee lisätarvikkeita ja nopean signaalilähteen, 

joten se suoritetaan yleensä valmistajan 

laitehuollossa.  Monissa probeissa 

suurtaajuuskompensointi ei ole tarkoituksella 

loppukäyttäjän säädettävissä, vaan se on 

kokonaan piiloitettu kompesointikotelon sisään.  

Silloin sen säätämisessä saatetaan tarvita 

erikoisadaptereita ja erikoistyökaluja sekä 

kalibrointigeneraattoria.  

Suurtaajuuskompensointi korjaa nousevan 

reunan jälkeistä väristymää sekä pitkän ajan 

tasaisuutta nousureunan jälkeen. 

Katso kuva 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

pientaajuus- 
kompensointi 

muovinen 
säätötyökalu 

Kuva 5. Proben kompensointialueet 

Alikompensoitu 

Oikein kompensoitu 

Ylikompensoitu 
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Kuva 6. Proben automaattinen pien- ja suurtaajuuskompensointi Tektronix skoopissa. 

Tektronix TTP1000, TPP500B ja TPP0250 ovat 

käytännössä tosi käteviä, koska ne osaavat itse 

tehdä pien- ja suurtaajuuskompensoinnin.  

Toimenpide on automaattinen ja nopea.  Se vie 

vähemmän aikaa kuin perinteisen proben käsin 

tehtävä pientaajuuskompensointi, johon lisäksi 

tarvitaan säätötyökalu.  TTP (=Tektronix passiivi 

probe) on helppo kompensoida: laita probe 

halutulle kanavalle, paina kanavan painiketta ja 

valitse valikosta Probe Setup. Laita probe kärki 

kiinni proben kalibraattori lähtöön ja maadoita 

probe.  Valitse valikosta Compensate probe for se 

kanava jolla probe on. Paina nyt Compensate – 

tapahtuma kestää alle 5 sekuntia ja sille tehdään 

sekä pientaajuus- että suurtaajuuskompensointi.  

Parasta tässä on kuitenkin se, että skooppi 

säilyttää omassa muistissaan sen mille kanavalle 

probe on kompensoitu.  Oskilloskooppi muistaa 

kanavillaan useiden probein tiedot, joten uutta 

kompensointia ei tarvita, kun probe kiinnitetään 

uudestaan samalle kanavalle.  Tässä säästyy 

paljon aikaa, sillä perinteisesti homma pitää 

tehdä uudestaan, koska skoopeissa ei yleensä ole 

probekohtaista kompensointimuistia. 

Poikkeuksena tietysti Tektronix MDO3000, 

MDO4000,MSO4000,DPO5000 ja MSO5000 

sarjan skoopit. 
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Kärjen piikki 

TPP1000, TPP0500B ja TPP0250 probein 

kärkipiikki on vaihdettavissa ja varapiikkejä tulee 

probein mukana. Kärkipiikissä on jousi, joka pyrkii 

estämään liian kovan painamisen ja siten piikin 

katkeamisen, vaikka itse piikki onkin kovaa 

materiaalia. Pelkällä piikillä mittaamisessa 

voiman käytössä on huomioitava seuraavaa; 

ensinnäkin tämän joustokärjen ansiosta tarvittava 

voima on vähäisempi hyvän kontaktin saamiseksi, 

skoopin käyttö on helpompaa kun ei tarvitse 

keskittyä proben voimakkaaseen painamiseen. 

Jousitettu kärki tekee vakiovoimaisen ja hyvän 

kontaktin mittauspisteeseen.  Tämä helpottaa ja 

nopeuttaa mittausten tekoa, sillä tyypillisesti 

ihminen painaa probea voimakkaammin liitoksen 

ollessa huono tai kun skoopin kuva ei vastaa 

odotettua kuvaa.  Tämä on yleisin syy miksi kärki 

menee poikki, lipsahtaa väärään kohtaan ja tekee 

sitten vielä oikosulun toiseen signaaliin.  

Jousikärjen ansiosta käyttäjällä on aina hyvä 

tuntuma riittävästä voimasta ja siksi se on 

mukavampi käyttää. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lopuksi 

Tektronix TPP1000, TPP050 ja TP0250 muuttavat 

käsitystä passiiviprobeista.  Niissä yhdistyvät 

passiivi- ja aktiiviproben hyvät puolet: laaja 

kaista, pieni kapasitanssi, satojen volttien 

mittausdynamiikka, mekaanisesti kestäviä 

päivittäisessä mittauksessa. 

Valitsemalla Tektronix skoopin, saat niiden 

mukana nämä uudemman sukupolven 

pienikuormaiset passiiviprobet, eikä sinun ole 

pakko ostaa 1GHz skoopin lisäksi vielä kalliita 

aktiiviprobeja, usein jopa 4 kpl. 

Eikö olekin hassua, että toiset myyvät 1GHz 

skooppeja 500MHz probeilla?   

Kun seuraavan kerran hankit 1GHz skooppia niin 

tarkista että saat sen mukana skoopin kaistaa 

vastaavat probet.  Miksi ostaisit 1GHz skoopin 

500MHz probeilla, kun saat konaisedullisemmin 

Tektronix 1GHz skoopin 1GHz probeilla.  

Tarkista vaikka. 
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Lisätietoja: 
Aarne Vikström, 0400 285 390, aarne.vikstrom@tekfinland.fi 
Mittauslaitteita vuodesta 1978 alkaen. 


