
 انشطت درس تضمين الوسع
 اإلبراز التجريبي لتضمين الوسع

 خٍثٍح ضثظ ٔسعٓا عهى انقًٍح S(t) ؛ s(t)+U0:  انًُدضج نهدذاء انرٕذش AD 633 نهذاسج انًركايهح E2 عهى انًذخم GBF2ٌطثق انًٕنذ - 

Sm=1V ذشددْا ٔ ، fs=100Hz ٔ U0 ذٕذش يسرًش ضثظ تٕاسطح GBF2 عهى انقًٍح U0=2V>Sm  . 

 . FP=1.2kHz .(FP>10fs) ٔ ذشددِ Pm=2,5 V ٔسعّ p(t) ذٕذشا خٍثٍا GBF1 ، تٕاسطح E1َطثق فً انًذخم - 

 .us(t)َعاٌٍ عهى شاشح ساسى انرزتزب ذٕذش انخشٔج 

 
.  انًحصم عُذ انخشٔج us(t)صف انرٕذش  -1

. s(t) يع اإلشاسج انرً ذضى انًعهٕيح us(t) قاسٌ غالف انرٕذش  -2

ٍ؟ -3 ًُ   يا انرٕذش انحايم ؟ ٔ يا انرٕذش انًض

 جودة التضمين

 خٍثٍح ضثظ ٔسعٓا عهى انقًٍح S(t) ؛ s(t)+U0:  انًُدضج نهدذاء انرٕذش AD 633 نهذاسج انًركايهح E2 عهى انًذخم GBF2ٌطثق انًٕنذ - 

Sm=1V ذشددْا ٔ ، fs=100Hz ٔ U0 ذٕذش يسرًش ضثظ تٕاسطح GBF2 عهى انقًٍح U0  . 

. FP=1.2kHz .(FP>10fs) ٔ ذشددِ Pm=2,5 V ٔسعّ p(t) ذٕذشا خٍثٍا GBF1 ، تٕاسطح E1َطثق فً انًذخم - 

،   (َظاو اصانح انكسح ) XY نشاسى انرزتزب ، ٔ َضثظ صس انكسح عهى انُظاو Y تانًذخم us(t)  ٔ انرٕذش انًضXًٍ تانًذخم ٌوانًضَشتظ انرٕذش 

َشاْذ .U0>Sm تحٍث ذكٌٕ U0ٍ ٔ Smَضثظ 

  us(t)انرٕذش 

 .  s(t) يع اإلشاسج us(t)قاسٌ غالف انرٕذش -1

ْم ذضًٍٍ انٕسع فً ْزِ انحانح خٍذ ؟ عهم 

. خٕاتك

 شكم انشسى انرزتزتً انًحصم ، حذد: 2-3 

؟  (XY انُظاو أي فً )عُذ فً غٍاب انكسح 

َشاْذ .U0=Sm تحٍث ذكٌٕ U0ٍ ٔ Smَضثظ 

  us(t)انرٕذش 

ْم ذضًٍٍ انٕسع فً ْزِ انحانح خٍذ ؟ - 1

. عهم خٕاتك

 شكم انشسى انرزتزتً انًحصم ، عُذ حذد-2

؟  (XY انُظاو أي فً )فً غٍاب انكسح 

َشاْذ .U0<Sm تحٍث ذكٌٕ U0ٍ ٔ Smَضثظ 

  us(t)انرٕذش 

 .  s(t) يع اإلشاسج us(t)قاسٌ غالف انرٕذش -1

ْم ذضًٍٍ انٕسع فً ْزِ انحانح خٍذ ؟ عهم 

. خٕاتك

 شكم انشسى انرزتزتً انًحصم ، عُذ حذد: 2-3

؟  (XYانُظاو  )فً غٍاب انكسح 

Yانًذخم 

 

XYانُظاو 

 

Yانًذخم 

 

XYانُظاو 

 

Yانًذخم 

 

XYانُظاو 

 
تاسرعًال طشٌقح شثّ انًُحشف، ذحقق يٍ أٌ ذضًٍٍ انٕسع ٌكٌٕ را خٕدج عانٍح إرا كاٌ انرشدد  . FP ٔ fS ٔ َغٍش قٍى انرشددٌٍ U0>Smَحرفظ ب 

FP ٍأكثش تكثٍش ي fS. 

 كشف غالف توتر مضمن الوسع

 ".كاشف انغالف " ٌكٌٕ ستاعً انقطة ٌسًى   عهى انرٕاصي RCذشكٍة صًاو ثُائً يع ثُائً انقطة  دارة كشف الغالف

يا دٔس انصًاو انثُائً فً انرشكٍة ؟ - 1

كشف انغالف                                                         عهى انرٕاصي ؟         RCيا دٔس ثُائً انقطة - 2

 را ذًٕخاخ صغٍشج   نهحصٕل عهى كشف غالف خٍذ ، ٌدة أٌ ٌكٌٕ انرٕذش فً يخشج داسج كاشف انغالف :شروط الحصول على كشف غالف جيد

ُح  ًِّ RC ثاترح انضيٍ حسةٔ ٌرحقق  .ٔ ذرثع تكٍفٍح أحسٍ شكم اإلشاسج انًض   ٔPT ٔ دٔس انرٕذش انحايم ST  ُح ذحقق ًِّ َض ًُ  دٔس اإلشاسج ان

.  َحصم عهى كشف غالف خٍذ أٔ سديءR ٔ C حسة قٍى :أيثهح نكشف انغالف

RCثاترح انضيٍ   صغٍشج خذا P ST RC T    ٍثاترح انضيRC  كثٍشج خذا 

   

 ذضًٍٍ خٍذجفً كم يٍ انحاالخ انثالخ ٔ اسرُرح انششط انالصو إلصانح  (تاالخضش )ٔ االشاسج   (تاالحًش)قاسٌ تٍٍ غالف انرٕذش 



                                         RCالمرشحاث 

 .R=220 ٔ F   C=0,47حٍث  َُدض انرشكٍة انردشٌثً 

 ٔ فً كم يشج َقٍس تٕاسطح ساسى 1000kHz إنى 10Hz يٍ انقًٍح fَغٍش انرشدد .  ثاتدUm=10V ، عهى ذٕذش خٍثً ٔسعّ GBFَضثظ يٕنذ 

 Ums ، تانُسثح نكم ذشكٍة َذٌٔ انُرائح فً خذٔل ٔ َخظ  تانُسثح نكم ذشكٍة انًُحُى انًًثم نرغٍشاخ انٕسع uS نرٕذش انخشٔج Umsانرزتزب انٕسع 

 . fتذالنح انرشدد 

 
انذاسج انكٓشتائٍح انرً ذسًح تًشٔس إشاساخ راخ ذشدداخ  " (filtre passe-bas)َسًً يششح يًشس نإلشاساخ راخ انرشدداخ انًُخفضح- 2

انذاسج انكٓشتائٍح انرً ذسًح تًشٔس إشاساخ راخ  " (filtre passe-haut)،  ٔ َسًً يششح يًشس نإلشاساخ راخ انرشدداخ انعانٍح "يُخفضح

". ذشدداخ عانٍح

.   انزي ٌهعة دٔس يششح يًشس نهرشدداخ انًُخفضحRCذعشف عهى ثُائً انقطة -  أ

.  انزي ٌهعة دٔس يششح يًشس نهرشدداخ انعانٍحRCذعشف عهى ثُائً انقطة - ب

 .عهم خٕاتك ٌقٕو يششح انرشدداخ انعانٍح تذٔس آخش ٔ ْٕ يُع يشٔس انرٕذشاخ انًسرًشج ، يا انًشكثح انكٓشتائٍح انرً ذقٕو تزنك ؟- 3

 يُأنح - 

 
 

 المرشح الممرر للمنطقت

 .L=0,1H ٔF   C=25حٍث ، LC ثابت على دارة  متوازية 4V توترا جيبيا  وسعه GBFيطبق المولد  
 .uS(t) لتوتر الخروج  UmS، و في كل مرة نقيس بواسطة  راسم التذبذب الوسعGBF لمولد fنغير التردد * 

 . f بداللة  التردد USندون النتائج في جدول ، و نخط المنحنى الممثل لتغيرات  * 

 
 . المحصل f بداللة UmSصف منحنى االستجابة - 1

 . مرشحا ممررا للمنطقةLCعلل لماذا تسمى الدارة المتوازية - 2

0 ، ثم قارنه مع UmSحدد مبيانيا التردد الموافق  للقيمة القصوى للوسع - 3
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2
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. 0كيف يمكن انتقاء إشارة ذات تردد معينf . 

 

 

 


