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Ćwiczenia laboratoryjne – PiUP (P. Wiącek) 

 

Opracowanie sprawozdania do ćwiczenia laboratoryjnego: A-1 Linia długa 

 

Bazując na programie ćwiczenia opracować wyniki: 

 

Ad 1.  
 Dla impulsu wejściowego krótszego od całkowitego opóźnienia sztucznej linii 

opóźniającej (np. Tp=3µs) przy dopasowaniu impedancyjnym na wejściu przedstawić szkice 

odpowiedzi na początku linii, w środku i na końcu dla następujących wartości rezystancji 

obciąŜenia: 

 

a) R = Rf 

Poza szkicami dla tego przypadku tabelarycznie zebrać wartości pomiarowe i porównać je z 

wynikami teoretycznymi: 

parametr 

warunki 

Czas opóźnienia 

zmierzony 

Czas opóźnienia 

teoretyczny 

Czas narastania 

zmierzony 

Czas narastania 

teoretyczny 

początek     

środek     

koniec     

We wnioskach skomentować zgodność wyników pomiarowych z teoretycznymi. 

 

b) R = 0 

Poza szkicami opisać poprawność uzyskanych kształtów odpowiedzi na początku, w środku i 

na końcu linii. Podać teoretyczne wartości opóźnień impulsu pierwotnego i odbitego – wyniki 

skonfrontować z wartościami zmierzonymi. 

 

c) R→ ∞ 

j.w. dla podpunktu b). 

 

Ad 2. 
Dla impulsu wejściowego dłuŜszego od całkowitego opóźnienia sztucznej linii 

opóźniającej (np. Tp=8µs) przy dopasowaniu impedancyjnym na wejściu przedstawić szkice 

odpowiedzi na początku linii, w środku i na końcu dla następujących wartości rezystancji 

obciąŜenia: 

  

a) R = 0 

Poza szkicami opisać poprawność uzyskanych kształtów odpowiedzi na początku, w środku i 

na końcu linii. Podać teoretyczne wartości opóźnień impulsu pierwotnego i odbitego – wyniki 

skonfrontować z wartościami zmierzonymi. 

 

b) R→ ∞ 

j.w. dla podpunktu b). 

 

Ad 3. 
 Dla efektu pojemnościowego przedstawić szkic uzyskanej odpowiedzi z 

umieszczeniem w komentarzach warunków pomiaru. Zebrać tabelarycznie zmierzone i 

obliczone teoretycznie wartości czasów opóźnień przynajmniej trzech pierwszych zboczy 

narastających odpowiedzi w dowolnym miejscu linii. Zebrać tabelarycznie zmierzone i 
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obliczone teoretycznie wartości poziomów napięciowych przynajmniej trzech pierwszych 

schodków. Wyniki skomentować. 

 Wyznaczyć współczynnik tłumienia w [dB] linii opóźniającej na podstawie  

odpowiednich pomiarów w warunkach pełnego dopasowania impedancyjnego. 

 

Ad 4. 
 Dla rzeczywistego kabla koncentrycznego o znanej długości na podstawie pomiaru Rf, 

t0 i tr traktując kabel jak linię bezstratną obliczyć jednostkową pojemność i indukcyjność 

(czyli pojemność lub indukcyjność przypadającą na jednostkę długości). Spróbować 

porównać wynik z wartościami katalogowymi typowych kabli koncentrycznych. 

 Wyznaczyć współczynnik tłumienia na jednostkę długości kabla w [dB] na podstawie  

odpowiednich pomiarów. 

 


