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 ملخص لتجربة معملية فى مادة االتصاالت

  توليد اشارة عينات تعديل سعة النبضة إسم التجربة /
 الفصل الدراسي الثاني األول من األسبوع م

 الغرض من التجربة 1

(  PAM( و التعرف علي خصائص إشارات )  PAMعلي كيفية توليد إشارة ) ان يتعرف الطالب  -1
 وشرحها.

(  Sampling pulsesالتعديل علي تأثير معدل تردد أخذ العينات ) ان يتعرف الطالب علي كيفية  -2
 (. pam( وحساب طاقة االشارة )  pamعلي اشارات ) 

2 
خطوات إجراء التجربة ودور 

 المعيد

 ( ومدخل دائرة اخذ العينةM2بادخال وصلة مزدوجة بين االشارة المرسلة )  يقوم -1
  (SAMPLER( واضبط راسم القناة )( علي ) 1DIV/2Vواضبط مفتاح الزمن علي ) 
  (0.1MS/DIV.) 

( علي 2( واضبط راسم القناة )FM( وترددها ) VP.P( وحدد سعتها ) M2رسم االشارة )يقوم ب -2
(2V/DIV( وقم بتوصيل طرف القناه ) مع 2( واضبط الوضع الرأسي للراسم علي الوضع ) الثنائي )

 ( .SPتردد أخذ العينات ) 
( وحدد الزمن الدوري لها ثم حدد من خالل هذه 2( التي تظهر علي القناة ) SPرسم االشارة ) يقوم ب -3

 (. FSالقيمة للزمن تردد اخذ العينات )

 دور الفني في التجربة 3

تحضير أجهزة القياس الخاصة بالتجربة وهي جهاز راسم الذبذبات ومصدر تغذية ولوحة توصيل لتوصيل  -1
 العناصر االلكترونية.

 تحضير العناصر االلكترونية للدائرة. -2
 التأكد من سالمة الفيوزات ومفاتيح التشغيل لألجهزة. -3
 التأكد من سالمة التوصيالت الكهربية لألجهزة. -4
بطريقة للتأكد من عدم وجود أخطاء أو مشاكل قبل إجراء التجارب. وقبل دخول الطالب تشغيل االجهزة  -5

 المعمل.

 دور الطالب في التجربة 4

 ( عبر معاوقة مقدارها  PAM( وحساب قدرة االشارة )  P2( و )  P1سعة النبضة )  يقوم بقياس -1
 (1K  ( وحساب قدرة االشارة المرسلة )M2  ( عبر المعاوقة )1K .) 

نسبة القدرة ) قدرة و (  M2( الي قدرة االشارة المرسلة )  PAMنسبة قدرة االشارة )  يقوم بحساب -2
(PAM( قدرة / )M2( وحساب القدرة النظرية الشارة )PAM( من خالل قدرة )M2 ) 

 ( . PS) وهي
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  كشف تعديل سعة النبضاتإسم التجربة / 
 من الفصل الدراسي الثاني الثاني األسبوع م

 الغرض من التجربة 1
( و توضيح تأثير معدل أخذ العينات لــــــــــ ) PAMكيفية كشف االشارة المعدلة ) ان يتعرف الطالب على  -1

PAM) 
 ( علي االشارة المستلمة. LPFوتوضيح تأثير تردد القطع للمرشح المنخفض )  

2 
خطوات إجراء التجربة ودور 

 المعيد

( ومدخل دائرة اخذ  M2( بين االشارة المرسلة )  PAMيقوم بادخال وصلة مزدوجة في دائرة )  -1
 FIL TERالعينة ثم أدخل وصلة مزدوجة بين مخرج دائرة أخذ العينات ومدخل دائرة المرشح ) 

 ( ومرشج امرار منخفض.LPF( وهذا المرشح من نوع ) 
( ثم  0.1MS( ومفتاح الزمن علي ) 2V/DIV( علي ) 1التاكد من ضبط جهاز راسم القناة ) -2

( وهي اشارة جيبية ذات M2( وسوف تظهر للك االشارة ) M2( مع ) 1وصل طرف القناة )
( علي 2( واضبط جهاز راسم الذبذبات علي القناة ) KHZ 2( وتردد قدره ) VP.P 5إتساع ) 
 (2V/DIV  واضبط الوضع الرأسي للراسم علي الوضع ، ) 

 (. SP( مع طرف تردد أخذ العينات )2وقم بتوصيل طرف القناة )) الثنائي ( 
 ( مع مخرج دائرة أخذ العينات هل يمثل غالف االشارة2يقوم بتوصيل طرف القناة ) -3

  (PAM  ( الشكل المتموج لإلشارة المرسلة )M2 .) 

 دور الفني في التجربة 3

الذبذبات ومصدر تغذية ولوحة توصيل تحضير أجهزة القياس الخاصة بالتجربة وهي جهاز راسم  -1
 لتوصيل العناصر االلكترونية.

 تحضير العناصر االلكترونية للدائرة. -2
 التأكد من سالمة الفيوزات ومفاتيح التشغيل لألجهزة. -3
 التأكد من سالمة التوصيالت الكهربية لألجهزة. -4
التجارب. وقبل دخول تشغيل االجهزة بطريقة للتأكد من عدم وجود أخطاء أو مشاكل قبل إجراء  -5

 الطالب المعمل.

 .FS= 2Fmيقوم برسم التغير في االشارة في حالة  -1 دور الطالب في التجربة 4
 ورسم تغير االشارة وشرح لماذا االشارة المراد تكوينها مشوشة. fmمراجعه تخفيض تردد  -2
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 ( بطريقة التجميع بالتقسيم الزمني Pamإسم التجربة / إرسال إشارة ) 
 من الفصل الدراسي الثاني الثالث األسبوع م

 الغرض من التجربة 1
( علي نفس القناة والتعرف علي التزامن  Pamان يتعرف الطالب علي الكثير من اشارات )  -1

( والتعرف علي العالقات الزمنية لترددات أخذ العينات )  PAM-TDMالمستخدم في دائرة ) 
S1 – S2 .) 

2 
ودور خطوات إجراء التجربة 

 المعيد

( واضبط جهاز الراسم SAMPLER1( مع مخرج ) 2( والقناة )M1( مع )1يقوم بوصل القناة ) -1
 (.0.2MS/DIV( والزمن )  DIV/2V( ) 2( و)1علي الوضع التالي القناة )

( 2( التي علي القناة ) PAMمراجعه ومشاهدت االشارات علي القناتين هل تغيرت االشارة )  -2
 ( ثم ارسم شكل االشارتين. M1ارة المرسلة )تمثياًل جيدًا لالش

( دائمًا موجبة وسبب ذلك أننا نستخدم 2( علي القناة ) PAMالتاكد والمالحظه ان االشارة ) -3
 ( قبل دخولها علي دائرة M1( وندخله علي االشارة ) DCجهدًا ثابتًا )

 (1SAMPLER( وكذلك األمر مع )M2.وهذا يجعلهما دائمًا فوق خط االرضي ) 
حسب الجهد ) SAMPLER1( و )M1يقوم بازالة الوصلة المزدوجة التي بين ) -4 ( عند DC( وا 

 .SAMPLER1مدخل الــــــــــــــ 

 دور الفني في التجربة 3

تحضير أجهزة القياس الخاصة بالتجربة وهي جهاز راسم الذبذبات ومصدر تغذية ولوحة توصيل  -1
 لتوصيل العناصر االلكترونية.

 العناصر االلكترونية للدائرة.تحضير  -2
 التأكد من سالمة الفيوزات ومفاتيح التشغيل لألجهزة. -3
 التأكد من سالمة التوصيالت الكهربية لألجهزة. -4
تشغيل االجهزة بطريقة للتأكد من عدم وجود أخطاء أو مشاكل قبل إجراء التجارب. وقبل دخول  -5

 الطالب المعمل.

 دور الطالب في التجربة 4
 (.SAMPLER1يقوم بحساب تردد اخذ العينات للدائرة )   -1
 ( في نفس الوقت.M2( و )M1( من )PAMيقوم بحساب تردد عينات ) -2
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