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Występowanie ładunków elektrosta-

tycznych jest jak wiadomo rzeczą bardzo 

powszechną. Zjawiska elektrostatyczne 

towarzyszą również wszelkim czynno-

ściom związanym z produkcją urządzeń 

elektronicznych. Zadaniem każdego ko-

ordynatora ESD jest dążenie do całkowi-

tego wyeliminowania tych zjawisk z ob-

szaru roboczego zwanego strefą EPA 

(strefa chroniona przed wyładowaniem 

elektrostatycznym). O ile stosunkowo ła-

two jest kontrolować zagrożenia pocho-

dzące od personelu, o tyle trudniejsze 

w praktyce jest zapobieganie transfero-

wi ładunków mających swe źródło w sa-

mym procesie. Na stanowiskach mon-

tażowych znaleźć można z reguły roz-

maite pojemniki i opakowania służą-

ce do składowania elementów nieelek-

tronicznych. Z elektryzujących się two-

rzyw wykonane są również niektóre ele-

menty składowe produkowanych urzą-

dzeń. Elementów tych, jako niezbędnych 

do realizacji procesów, nie da się ze stre-

fy EPA wyeliminować, można natomiast 

określić skalę stwarzanego przez nie za-

grożenia. Pomiary potencjału elektro-

statycznego pozwalają wykryć ładunki 

indukujące się na wrażliwych elemen-

tach i odpowiednio wcześnie zareago-

wać. Dzięki wprowadzeniu określonych 

zmian w procesie minimalizuje się ryzy-

ko uszkodzeń będących skutkiem wyła-

dowań wg tzw. Modelu Naładowanego 

Przyrządu (CDM). Bezkontaktowy mier-

nik ESVM 1000 jest idealnym instru-
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Dane kontaktowe

mentem do badania ładunków zgroma-

dzonych na pojedynczych półprzewod-

nikach, złączach i innych niewielkich 

obiektach. Znajduje zastosowanie wszę-

dzie tam, gdzie użycie konwencjonalne-

go miernika pola elektrostatycznego jest 

utrudnione, bądź obarczone znacznym 

błędem pomiarowym.

Miernik elektryczności statycznej 

ESVM 1000 jest mikroprocesorowym 

woltomierzem przeznaczonym do bez-

kontaktowego pomiaru ładunków elek-

trostatycznych na bardzo małych obiek-

tach. Pomiar polega na tzw. bocznym 

sondowaniu wymienną elektrodą za-

opatrzoną w sensor wysokiej rozdziel-

czości. Zapewnia on dokładność po-

miarową rzędu 1% zakresu pomiaro-

wego, który wynosi ±1 kV DC (AC dla 

funkcji peak). Zalecana odległość czuj-

nika od badanego przedmiotu, to 2,5 

mm ±1 mm. Urządzenie ma czteroli-

niowy wyświetlacz LCD, na którym 

ukazana jest wartość aktualnie mierzo-

nego napięcia oraz wartości szczytowe. 

Funkcja alarmu pozwala wykorzysty-

wać miernik do monitoringu procesu. 

Sondę można na przykład umieścić po-

nad przesuwającymi się na taśmie płyt-

kami. Gdy wartość mierzonego poten-

cjału elektrostatycznego przekracza 

zdefiniowany zakres, na wyjściu wol-

tomierza pojawia się sygnał alarmowy 

do zatrzymania linii. Miernik ma rów-

nież wyjście analogowe do podłączenia 

oscyloskopu, a zasilany jest napięciem 

stałym 15 V z zasilacza sieciowego.  
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