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PASYWNE UKLADY PRZYWRACANIA POZIOMU ZEROWEGO (BLR)

I.  Zakres cwiczenia

•   Badanie efektu przesuwania poziomu podstawy impulsu przez czwórnik rózniczku-
        jacy CR.
•    Badanie wlasnosci pasywnych ukladów przywracania poziomu zerowego (BLR −Ba-
        se Line Restorer).
•    Pomiar zaleznosci przesuniecia linii podstawy impulsu ∆Vo od czestotliwosci repety-
        cji  f  przy zalozonej szerokosci impulsu  ti.

II.  Przedmiot  cwiczenia

Przedmiotem cwiczenia   sa dwie wersje ukladów pasywnych przeznaczonych odpo-
wiednio do minimalizacji efektu przesuniecia podstawy impulsów monopolarnych  i bipo-
larnych. Pierwsza  stanowi uklad z dioda obcinajaca, druga natomiast − uklad dwudiodowy
wedlug koncepcji Robinsona. Schematy obu tych konfiguracji, zmontowanych we wspól-nym
module cwiczeniowym, przedstawiono odpowiednio na rysunku 1.

Pierwszy z nich wyposazono w wylacznik (W) umozliwiajacy odlaczenie diody
obcinajacej (D), drugi natomiast w zespól gniazd dla ewentualnego pomiaru kontrolnego
pradów I1 i I2 obu tranzystorów.

Rys. 1.  Schemat ukladów modulu cwiczeniowego:  a) prostego obcinacza diodowego;
                b) dwudiodowego  restorera pasywnego w konfiguracji  Robinsona.
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III.  Program cwiczenia  −  instrukcja szczególowa

1)  Badanie efektu przesuniecia linii zerowej w obwodzie C-R

Zestawic uklad pomiarowy wedlug schematu podanego na rysunku 2, wstawiajac jako
blok  oznaczony symbolem  DUT  uklad  z dioda obcinajaca  Wylacznik  W  w galezi diody
przelaczyc w pozycje „WYL”.

Generator impulsów  PGP-6 przelaczyc w tryb generacji ciagu impulsów polarnosci
dodatniej o amplitudzie  Vmax = 5 V i szerokosci   ti = 5 µs.  Obserwacje i pomiary przepro-
wadzic dla czestotliwosci repetycji impulsów  f  =  {1, 5, 10, 50 i 100}  kHz.

Przedmiotem pomiarów oscyloskopowych jest ksztalt odpowiedzi czwórnika C-R oraz
przesuniecie linii zerowej ∆VO ciagu impulsów  (pomiar w kanale B oscyloskopu TDS 220).
Obydwa wejscia (A i B) oscyloskopu winny  byc przelaczone w pozycje sprzezenia bezpos-
redniego (stalopradowego).

Wyniki pomiarów zestawic w tabelce  [ f − ∆VO ] oraz przedstawic w formie wykresu
zaleznosci  ∆VO od  log f .

2)  Badania wlasnosci ukladu z dioda obcinajaca (C-R-D)

Zakres tego zadania obejmuje badania odpowiedzi ukladu skracajacego z dioda obci-
najaca (C-R-D) na trzy rodzaje impulsów wejsciowych: monopolarnego impulsu o polar-
nosci dodatniej, monopolarnego impulsu o polarnosci ujemnej oraz impulsu bipolarnego.
W przypadkach impulsów monopolarnych badania nalezy przeprowadzic w ukladzie po-
miarowym stosowanym w punkcie 1 programu cwiczenia w warunkach wlaczonej diody
obcinajacej (z zamknietym wylacznikiem W).

3)  Badanie odpowiedzi ukladu C-R-D na impulsy dodatnie

•   Wykonac serie pomiarów wedlug programu punktu 1 dla ciagu monopolarnych im-
       pulsów, dodatnich.
•     Przerysowac przebieg odpowiedzi ukladu.
•   Rezultaty pomiarów przesuniecia linii zerowej przedstawic w takiej samej formie jak
       w punkcie 1.

Rys.  2  Schemat zestawu do badania przesuniecia linii zerowej w czwórniku C-R
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4)  Badanie odpowiedzi ukladu C-R-D na impulsy ujemne

•     Podac na wejscie badanego ukladu ciag impulsów o polarnosci ujemnej i malej czesto-
        tliwosci repetycji (np. f = 1 kHz).
•   Zaobserwowac przebiegi odpowiedzi ukladu dla róznych szerokosci impulsów wej-
        sciowych.
•      Przerysowac i skomentowac ksztalt odpowiedzi.

5)  Badanie odpowiedzi ukladu C-R-D na impulsy bipolarne

•   Uzupelnic zestaw pomiarowy dodatkowym podzespolem funkcjonalnym sluzacym do
        formowania impulsów bipolarnych. W wersji podstawowej stanowi go uklad ze zwarta
        linia opózniajaca o czasie opóznienia  TD = 2,5 µs  oraz impedancji charakterystycznej
        Z0 = 1 kΩ. Schemat zmodyfikowanego w ten sposób zestawu pomiarowego przed-
        stawiono na rysunku 3.

         Alternatywna wersje zrealizowano w formie tandemu generatora fali prostokatnej oraz
         aktywnego ukladu formujacego zawierajacego kaskade monowibratorów generujacych
         pare przylegajacych do siebie impulsów przeciwnej polarnosci.

•    Dokonac obserwacji przebiegów wejsciowych i wyjsciowych ciagu impulsów o am-
         plitudzie   Vmax = 5 V (dowolnej polarnosci), szerokosci  ti = 5 µs i czestotliwosci re-
         petycji  f = 1 kHz.
•      Przerysowac obserwowane przebiegi i skomentowac ich charakter.

6)  Badanie wlasnosci ukladu Robinsona

•    Zewrzec do masy gniazdo oznaczone symbolem „Uod” ustalajac wartosc spoczynko-
        wa napiecia wyjsciowego na poziomie potencjalu masy.
•    Sprawdzic rozplyw pradów w galeziach zasilajacych zródel pradowych wlaczajac do
        ich obwodów (w punktach oznaczonych symbolicznie „I1” i  „I2”) mikroamperomie-
        rze o zakresie pomiarowym ok. 200 µA. W razie potrzeby skorygowac wartosci pra-
        dów za pomoca potencjometru nastawczego w obwodzie emitera „górnego” zródla
        pradowego (I1).

Rys. 3.   Schemat zestawu do obserwacji odpowiedzi obcinacza na impulsy bipolarne
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•   Wykonac serie pomiarów poziomu przesuniecia linii zerowej dla ciagu impulsów
        monopolarnych i bipolarnych, odpowiednio w ukladzie z rysunku 6.2 lub 6.3, przyj-
        mujac nastepujace wartosci parametrów sygnalu wejsciowego:  Vm = 5 V, ti = 5 µs
        oraz   f  = {1, 5, 10, 50, 100} kHz.
•      Wyniki pomiarów przedstawic w formie tabelarycznej i wykreslnej.
•   Wyznaczyc doswiadczalnie maksymalna czestotliwosc impulsów, przy której przesu-
        niecie poziomu zerowego nie przekracza zalozonej wartosci  (przykladowo − 25 mV).
•      Rezultat pomiaru skonfrontowac z wartoscia obliczeniowa.

IV.  Wyposazenie stanowiska cwiczeniowego

•      Modul cwiczeniowy:  UKLADY PRZYWRACANIA POZIOMU ZEROWEGO
•      Generator impulsów typu  PGP-6
•      Oscyloskop typu  TDS 224  z sonda pomiarowa
•      Modul cwiczeniowy:   LINIA OPÓZNIAJACA
•      Zasilacz niskiego napiecia typu  KB-60-01
•      Woltamperomierze uniwersalne
•      Kable i przewody polaczeniowe
•      Przystawka formujaca impulsy  bipolarne
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