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LINIOWA BRAMKA TRANSMISYJNA 1105

I. Zakres cwiczenia
Pomiar wlasnosci i parametrów znamionowych bramki:
•
•
•
•
•
•

pomiar wspólczynnika przenoszenia bramki K ON,
pomiar nieliniowosci calkowej ηi,
pomiar czasu narastania tn i opadania to odpowiedzi na wymuszenie impulsem Π(t),
pomiar napiecia przesluchu VSFT,
pomiar napiecia piedestalu VPED,
pomiar przenikania sygnalu bramkujacego VGFT.

II. Przedmiot cwiczenia
Przedmiot cwiczenia stanowi bramka liniowa systemu CAMAC-POLON typu 1105.
Konfiguracja ta jest wzorowana na prototypie zrealizowanym przez Battiste wedlug koncepcji
Fairsteina. Jej uproszczony schemat ideowy przedstawia rysunek 1. Zasada pracy tej bram+ Vzas
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Rys. 1. Schemat ideowy liniowej bramki transmisyjnej 1105

ki polega na sterowanym blokowaniu elementu aktywnego w torze transmisji sygnalu, co
kwalifikuje ja do kategorii bramek aktywnych. Dwa identyczne stopnie rózni cowe (T1, T2, T 5
oraz T3, T 4, T 6) pracuja przemiennie na wspólna rezystancje obciazenia Ro, przelaczane
dzialaniem sygnalu bramkujacego. Dzieki temu, przy starannym ich zbalansowaniu, efekt
piedestalu zostaje maksymalnie zredukowany. Wysoka stabilnosc ukladu i liniowosc przenoszenia sygnalu zapewnia ujemne sprzezenie zwrotne obejmujace przelaczane stopnie
róznicowe oraz wyjsciowy wzmacniacz operacyjny.
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III. Program cwiczenia − instrukcja szczególowa
1) Pomiar wspólczynnika przenoszenia i nieliniowosci calkowej bramki

W celu wyznaczenia wartosci wspólczynnika przenoszenia bramki K ON nalezy zdjac jej
charakterystyke przejsciowa WEJSCIE − WYJSCIE . Na jej podstawie nalezy równiez
okreslic zakres liniowosci bramki oraz jej nieliniowosc calkowa ηi. Pomiary przeprowadzic w
ukladzie podanym schematycznie na rysunku 2.
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Rys. 2. Schemat ukladu do pomiaru podstawowych wlasnosci bramki

Generator funkcji (CFG 280) przelaczyc w tryb generacji sygnalu sinusoidalnie
zmiennego i nastawic jego czestotliwosc na wartosc f = 10 kHz.
Wybrac tryb pracy bramki ustawiajac odpowiednio polozenia przelaczników
INV/NONINV oraz OPEN/CLOSED.
Na wejscie bramkujace GATE INPUT badanej bramki podac z ogólnego zasilacza niskiego
napiecia (CAMAC) napiecie +6V, wprowadzajac bramke w stan otwarcia.
Sygnal z generatora funkcji podac na wybrane uprzednio wejscie sygnalowe bramki oraz
na wejscie drugiego kanalu CH-2 oscyloskopu cyfrowego (TDS 220).
Wejscie pierwszego kanalu CH-1 tego oscyloskopu polaczyc z wyjsciem sygnalowym
bramki OUTPUT .
Dokonac pomiaru amplitud sygnalu wyjsciowego i wejsciowego w zakresie od 0,5 do
12 V co 0,5 V. Wyniki zestawic w tabelce oraz w formie wykresu charakterystyki
przejsciowej bramki. Metoda regresji liniowej wyznaczyc przebieg charakterystyki idealnej
oraz wartosc wspólczynnika przenoszenia K ON. Na tej podstawie wyznaczyc wartosc
wspólczynnika nieliniowosci calkowej ηi.
2) Pomiar czasu narastania τr i czasu opadania τd
Korzystajac z tego samego zestawu pomiarowego, przelaczyc generator funkcji w tryb
generacji ciagu impulsów prostokatnych [Π(t)]. Nastawic wartosci amplitudy Vi max i czasu
trwania ti impulsów generatora odpowiednio równe: Vi max = 10 V oraz ti = 1µs. Za pomoca
oscyloskopu cyfrowego dokonac pomiaru czasów narastania i opadania zarówno impulsów
wejsciowych, jak i wyjsciowych. Ocenic opóznienia wnoszone przez bramke.
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3) Pomiar napiecia przesluchu bramki

W zestawie pomiarowym z rysunku 2 odlaczyc wejscie bramkujace INPUT GATE od
zródla napiecia zasilania (+6V) i zewrzec je bezposrednio z masa, ustalajac w ten sposób stan
odciecia bramki.
Dokonac pomiaru amplitudy sygnalu wyjsciowego, otrzymywanego w odpowiedzi na
sygnal wejsciowy o maksymalnie dopuszczalnej amplitudzie równej 10 V. Przerysowac
z ekranu oscyloskopu przebieg obserwowanego sygnalu.

4) Pomiar piedestalu i przenikania sygnalu bramkowania

Zmodyfikowac uklad pomiarowy do postaci przedstawionej na rysunku 3.
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Rys. 3. Schemat ukladu do pomiaru piedestalu i przesluchu sygnalu bramkujacego
Generator funkcji przelaczyc w tryb generacji fali prostokatnej, ustalajac jej amplitude na
poziomie +6V. W warunkach zwartego bezposrednio do masy wejscia sygnalowego,
dokonac pomiaru przesuniecia poziomu na wyjsciu bramki. Z mocy definicji okresla ono
wartosc napiecia piedestalu.
Zaobserwowac ewentualne przenikanie sygnalu bramkujacego w momentach przelaczania bramki. Opisac jego ksztalt oraz ocenic wysokosc i czas trwania.

Wyposazenie stanowiska cwiczeniowego
•
•
•
•
•

Modul cwiczeniowy: BRAMKA LINIOWA typ 1105
Generator funkcji typu CFG 280 lub generator wielofunkcyjny HP 33120A
Cyfrowy oscyloskop pomiarowy typu TDS 220
Zasilacz niskiego napiecia systemu CAMAC
Kable i przewody polaczeniowe
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