
Laboratorium z Techniki Bardzo Wysokich Częstotliwości
Very High Frequency Technique Laboratory

New L-band laboratory set

Old X-band laboratory set

Standing waves in transmission lines

For a fixed frequency students measure the field distribution 
and evaluate SWR and reflection coefficient in four different lines.
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Nowe zestawy laboratoryjne na pasmo L

Stare zestawy laboratoryjne na pasmo X

Ćwiczenia laboratoryjne
Laboratory exercises

1. Fala stojąca w prowadnicach falowych 

Przy ustalonej częstotliwości studenci mierzą rozkład pola w liniach 
oraz wyznaczają współczynnik fali stojącej i współczynnik odbicia.

Input impedance measurement

For a fixed frequency students  measure the field distribution 
and estimate input impedances in a cross section of  four different lines.

2. Pomiar impedancji

Przy ustalonej częstotliwości studenci mierzą rozkład pola w liniach 
oraz wyznaczają wartość impedancji wejściowej w ustalonym przekroju 
czterech linii transmisyjnych zakończonych różnymi obciążeniami.

Half-wave and quarter-wave line properties

For a fixed frequency students  design and realize half-wave and quarter-wave lines 
with the use of  adhesive copper tape and scissors.  The design is verified  by 
measurement of  SWR at several frequency points.

3. Własności linii półfalowej i ćwierćfalowej

Dla ustalonej częstotliwości studenci projektują a następnie
przy użyciu nożyczek oraz przewodzącej taśmy samoprzylepnej 
realizują linię półfalową i ćwierćfalową. Zrealizowany projekt
weryfikowany jest poprzez pomiar WFS w kilku punktach częstotliwości.

Single-stub tuner matching system

For a fixed frequency students design and realize single-stub tuner matching system 
with the use of  adhesive copper tape and scissors. The design is verified by 
measurement of  SWR at several frequency points.

4. Strojnik pojedynczy

Dla ustalonej częstotliwości studenci projektują a następnie
przy użyciu nożyczek oraz przewodzącej taśmy samoprzylepnej
realizują układ dopasowujący typu strojnik pojedynczy.
Zrealizowany projekt weryfikowany jest poprzez pomiar WFS 
w kilku punktach częstotliwości.

(sem. 4)
K ja ete w

d o

r na et I nnż A y i n ji eer wii o lM afik or

ł Ea Tiz I d Py GW

K ja ete w

d o

r na et I nnż A y i n ji eer wii o lM afik or


	2: TBWCz

