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Supravodivost -
Část 7: Elektronická měření
charakteristických vlastností -
Povrchový odpor supravodičů
při mikrovlnných frekvencích

ČSN
EN 61788-7

34 5685

                                                                                                idt IEC 61788-7:2002

Superconductivity -
Part 7: Electronic characteristic measurements - Surface resistance of superconductors at microwave
frequencies

Supraconductivité -
Partie 7: Mesures des caractéristiques électroniques - Résistance de surface des supraconducteurs
aux hyperfréquences

Supraleitfähigkeit -
Teil 7: Charakteristische elektronische Messungen - Oberflächenwiderstand von Supraleitern bei
Frequenzen
im Mikrowellenbereich

Oznámení o schválení

Evropská norma EN 61788-7:2002 Supravodivost - Část 7: Elektronická měření charakteristických
vlastností  -  Povrchový  odpor  supravodičů  při  mikrovlnných  frekvencích,  která  je  úplným  a
nezměněným  převzetím  IEC  61788-7:2002,  byla  schválena  Českým  normalizačním  institutem  k
přímému používání jako ČSN EN 61788-7 bez jakýchkoliv modifikací.  Evropská norma EN 61788-
7:2002 má status české technické normy.

Uvedená evropská a původní mezinárodní norma jsou dostupné v českém normalizačním institutu,
oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Endorsement notice

The  European  Standard  EN  61788-7:2002  Superconductivity  -  Part  7:  Electronic  characteristic
measurements - Surface resistance of superconductors at microwave frequencies which is the complete
and unchanged adoption of the IEC 61788-7:2002 was approved by the Czech Standards Institute for
direct use as the ČSN EN 61788-7 without any modification. The European Standard EN 61788-7:2002
has the status of a Czech Standard.

Both European and original International Standards are available at the Czech Standard Institute,
Department of Documentation Services, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Anotace obsahu

Je popsáno měření povrchového odporu supravodičů při mikrovlnných frekvencích standardní



metodou dvou rezonátorů. Cílem měření je určení teplotní závislosti povrchového odporu při rezonanční
frekvenci. EN obsahuje 3 strany anglického textu, norma IEC pak 25 stran anglického textu.
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