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Recursos

 – Teste até 270.000 formas de onda por segundo com a tecnologia de hardware acelerado mais rápida da indústria
 – Criação automática de máscaras utilizando padrões de entrada
 – Baixe máscaras com várias regiões e conigurações baseadas em padrões da indústria facilmente
 – Estatísticas de passa/falha detalhadas
 – Testes segundo padrões Sigma de alta qualidade
 – Diversos critérios de teste selecionáveis pelo usuário

Se você precisa validar a qualidade e a estabilidade dos seus componentes e sistemas eletrônicos, a opção de teste de 
máscara da Keysight Technologies Inc. para os osciloscópios IniniiVision pode economizar o seu tempo e prover estatísticas 
de passa/falha quase que instantaneamente. A opção de teste de máscara é uma maneira rápida e fácil de testar seus sinais 
em padrões especíicos, além da capacidade para revelar anomalias de sinal inesperadas, como falhas. O teste de máscara 
em outros osciloscópios geralmente é baseado em tecnologia de processamento intensivo de software, que tende a ser lenta.

A opção de teste de máscara dos osciloscópios IniniiVision da Keysight é baseada em tecnologia de hardware acelerado, o 
que signiica que os osciloscópios IniniiVision podem executar até 270.000 ensaios passa/falha em formas de onda por 
segundo. Isso garante que o rendimento de seus testes sejam superiores aos que você consegue atingir com outros 
osciloscópios. 

Apresentação

Osciloscópios Keysight Technologies

Diversos modelos de 20 MHz a > 90 GHz | Especiicações líderes da indústria | Aplicações poderosas

Teste formas de onda segundo padrões especíicos em segundos 
em vez de horas, utilizando a tecnologia teste de máscara.
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Para estabelecer os critérios especíicos de seu teste de 
máscara, você pode escolher entre diversas opções: 
 
 –  Executar infinitamente (com estatísticas de                                            
     passa/falha acumuladas)
–   Executar até número especificado de testes
–   Executar por tempo determinado
–   Executar até atingir o padrão Sigma máximo ideal
–   Parar em falha
–   Salvar em falha
–   Imprimir em falha
–   Disparar em falha

Os osciloscópios IniniiVision da Keysight são os primeiros da 
indústria capazes de relatar estatísticas de teste de máscara tipo 
passa/falha com qualidade Sigma. Isso é possível pela primeira 
vez graças à aquisição rápida e a taxa de teste de máscara de até 
270.000 formas de onda/s. Se uma falha na forma de onda seguir 
uma distribuição de falha randômica/Gaussiana, a qualidade Seis 
Sigma representará aproximadamente três falhas/defeitos ou 
menos em uma base de teste de 1.000.000.
Os osciloscópios IniniiVision podem testar um padrão Seis 
Sigma em apenas 1,1 segundo. Para saber mais sobre testes de 
máscara de forma de onda nos padrões de qualidade Seis Sigma, 
consulte a nota de aplicação “Testes de máscara em 
osciloscópios segundo padrões de qualidade Seis Sigma”, listada 
no inal deste documento.

A igura 1 mostra um exemplo no qual foi criada uma máscara  
automaticamente utilizando um sinal de entrada padrão. Você 
pode facilmente deinir a tolerância das bandas horizontal e 
vertical com qualquer divisão ou tensão em segundos.
Desenvolvemos o teste de máscara para que funcione 
continuamente de maneira a acumular estatísticas de passa/
falha. Nesse exemplo, detectamos uma falha ocasional 
rapidamente. Após apenas alguns segundos de teste, as 
estatísticas de passa/falha mostram que o osciloscópio 
executou testes de máscara de passa/falha em mais de 
1.000.000 de formas de onda e detectou apenas dois erros para 
uma taxa de erros computada de 0,0002%. Além disso, 
podemos veriicar que este sinal em particular possui uma 
qualidade Sigma relativa à tolerância de máscara de 
aproximadamente 6,1 σ. 

Utilizando o AutoMask

Figura 1: Teste de máscara revela uma anomalia de sinal ocasional.

A Figura 2 revela um exemplo de máscara de teste com
diagrama de olho. Essa máscara em formato poligonal em 
particular é baseada em um padrão publicado e foi criada no PC 
com um editor de texto comum. A máscara e os 
parâmetros de coniguração foram importados para o 
osciloscópio através de uma memória USB. 

Importando uma máscara padrão da 
indústria

Figura 2: Teste de diagrama de olho com uma máscara importada
padrão da indústria.

Critérios múltiplos de teste

Teste de máscara conforme Seis Sigma
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Características de desempenho
Fonte do teste de máscara Canais analógicos 1, 2, 3, ou 4

Taxa máxima de teste Séries 5000, 6000, 7000: até 100.000 formas de onda testadas por segundo

Séries 3000X e 4000X: até 270.000 formas de onda testadas por segundo

Série 2000X: até 50.000 formas de onda testadas por segundo

Série 6000X: até 130.000 formas de onda testadas por segundo

Modos de aquisição Amostragem em tempo real sem média, Amostragem em tempo real com média

Criação de máscara

   Automask-divisões

   Automask-valor

   Importação de arquivo    

   de máscara

+/- X divisões, +/- Y divisões

+/- X segundos, +/- Y volts

até 8 regiões de falha (criadas em editor de texto)

Escala da Máscara Trava da fonte ativada (a máscara é reescalada automaticamente com os parâmetros do osciloscópio)

Trava da fonte desativada (a escala da máscara é ixa na tela quando carregada ou criada)

Critérios de teste Execução ininita, número mínimo de testes, tempo mínimo, padrão Sigma mínimo

Ação em ocorrência de erros Parar aquisições, salvar imagem, imprimir, medir

Saída de disparos Quando detectar falha

Exibição de

estatísticas
Número de testes, número de falhas (para cada canal), taxa de falha (para cada canal),
tempo de testes (horas – minutos – segundos), Sigma (real versus máximo sem falhas)

Formatos de exibição Máscara – cinza translúcido, segmentos falhos da forma de onda – vermelho, segmentos válidos da forma de 
onda – cor do canal

Salvar/Reutilizar 4 registradores internos não voláteis (formato .msk), memória USB (formato .msk)

Informações para pedidos
A opção de testes de máscara/limite de forma de onda é compatível com todos os osciloscópios IniniiVision da Keysight.

Literatura relacionada da Keysight
Título da Publicação Tipo de Publicação Número da Publicação

Osciloscópios IniniiVision da série 7000B Folha de dados 5990-4769PTBR

Osciloscópios IniniiVision da série 6000X Folha de dados 5991-4087PTBR

Osciloscópios IniniiVision da série 4000X Folha de dados 5991-1103PTBR

Osciloscópios IniniiVision da série 3000X Folha de dados 5990-6619PTBR

Osciloscópios IniniiVision da série 2000X Folha de dados 5990-6618PTBR

Pontas de prova e acessórios para os osciloscópios IniniiVision Folha de dados 5968-8153PTBR

Testes de máscara em osciloscópios segundo padrões de 
qualidade Seis Sigma

Nota de aplicação 5990-3200EN

A taxa de atualização de formas de onda do osciloscópio 
determina a probabilidade de capturar eventos elusivos

Nota de aplicação 5989-7885PTBR

Teste de máscara de diagrama de olho em FlexRay Nota de aplicação 5990-4923EN

Teste de máscara de diagrama de olho em CAN Nota de aplicação 5991-0484EN

Modelos IniniiiVision Opções de teste de máscara

Série 2000 X DSOX2MASK

Série 3000 X DSOX3MASK

Série 4000 X DSOX4MASK

Série 6000 X                   DSOX6MASK

Séries 5000, 60000 e 7000 N5455A
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myKeysight

www.keysight.com.br/find/mykeysight

Veja apenas o que é relevante para você.

www.axiestandard.org

AdvancedTCA® Extensions for Instrumentation and Test (AXIe) é um 
padrão aberto que estende o AdvancedTCA para testes de uso geral e de 
semicondutores. A Keysight é um membro fundador do consórcio AXIe. 

www.lxistandard.org

LAN eXtensions for Instruments agrega o poder da Ethernet e da Web aos 
seus sistemas de teste. A Keysight é um membro fundador do consórcio LXI.

www.pxisa.org

A instrumentação modular PCI eXtensions for Instrumentation (PXI) oferece
um sistema de medição e automação robusto e de excelente desempenho
baseado em PC.

Três Anos de Garantia

GARANTIA

anos

www.keysight.com.br/find/ThreeYearWarranty

Um compromisso da Keysight para produtos com qualidade superior e custo 
total de propriedade mais baixo. A única empresa de teste e medição com 
três anos de garantia padrão para todos os instrumentos, no mundo todo.

Planos de assistência da Keysight

GARANTIA

anos

www.keysight.com.br/find/AssurancePlans

Até cinco anos de proteção e nenhuma surpresa no seu orçamento para 
garantir que seus instrumentos operem conforme as especificações e que 
você possa confiar em medições precisas.

www.keysight.com.br/go/quality

Keysight Technologies, Inc.
Certificação DEKRA ISO 9001:2008
Sistema de Gestão de Qualidade

Parceiros de canal da Keysight

www.keysight.com.br/find/channelpartners 
Tenha o melhor dos dois mundos: o conhecimento em medição e a extensa 
linha de produtos Keysight com a conveniência do canal de parceria.  

www.keysight.com.br/find/handheldcr

Para mais informações sobre produtos, 
aplicações ou serviços, contate a Keysight 
mais próxima de você. A lista completa está 
disponível em:
www.keysight.com.br/find/contactus

Américas 
Brasil 55 11 3351 7010
Canadá (877) 894 4414
Estados Unidos (800) 829 4444
México 001 800 254 2440

Ásia e Pacíico
Austrália
China
Cingapura

1 800 629 485
800 810 0189
1 800 375 8100

Coreia 080 769 0800
Hong Kong 800 938 693
Índia 1 800 112 929
Japão 0120 (421) 345
Malásia 1 800 888 848
Taiwan 0800 047 866
Outros países (65) 6375 8100

Europa e Oriente Médio
Alemanha 0800 6270999
Áustria 0800 001122
Bélgica 0800 58580
Espanha 0800 000154
Finlândia 0800 523252
França 0805 980333
Irlanda 1800 832700
Israel 1 809 343051
Itália 800 599100
Luxemburgo +32 800 58580
Países Baixos
Reino Unido

0800 0233200
0800 0260637

Rússia 8800 5009286
Suécia 0200 882255
Suíça 0800 805353        

Opção 1 (DE)
Opção 2 (FR)
Opção 3 (IT)

Para outros países, acesse:
www.keysight.com.br/find/contactus
(BP-07-10-14)


