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BÁO CÁO THÍ NGHIỆM 

(Bài 1.1) 

 

Họ và tên:…..  Lớp…. 

Nhóm:…. 

Ngày làm thực nghiệm:…. 

 

Bài 1.1 Khảo sát tín hiệu Bộ điều chế PAM lấy mẫu đỉnh tự nhiên  

1. Lý thuyết 

 

 

Hình 1. Tín hiệu PAM lý thuyết 

Tín hiệu PAM lấy mẫu đỉnh tự nhiên (Hình 1C) là các mẫu có độ lớn đỉnh biến thiên như 
biến thiên độ lớn tín hiệu tương tự đầu vào.  

Tổng số xung lấy mẫu trong một chu kỳ: n = fs/fM (mẫu) 

2. Thực nghiệm 

Sơ đồ thực nghiệm và ghép nối 
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Kết quả thực nghiệm 

1) Tín hiệu PAM đầu ra (TP12):  

Độ lớn các mẫu biến thiên theo độ lớn tín hiệu sin đầu vào (Hình 2A) 

Đỉnh các mẫu biến thiên theo độ lớn tín hiệu sin đầu vào (Hình 2B) 

 

               

A) B) 

Hình 2. Tín hiệu PAM thực nghiệm 

Tín hiệu PAM đầu ra (TP12) đúng là một dãy xung có đỉnh tự nhiên 

* So với tín hiệu PAM lý thuyết (Hình 1. C)  

- Tín hiệu PAM không có phần âm là do… 

- Phần đỉnh xung có đột biến dương là do…… 

* Tần số sóng sin đầu vào khác với 1kHz là do….. 

….. 

2) Tổng cộng số mẫu trong một chu kỳ tín hiệu vào: 8 mẫu (Hình 3) 

  

Hình 3 

3)……….. 

 

 

 

(hoặc theo mẫu dưới với đồ thị nền khác) 

TM 
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BÁO CÁO THÍ NGHIỆM 

(Bài 1.1) 

 

Họ và tên:…..  Lớp…. 

Nhóm:…. 

Ngày làm thực nghiệm 

 

Bài 1.1 Khảo sát tín hiệu Bộ điều chế PAM lấy mẫu đỉnh tự nhiên  

1. Lý thuyết 

  

 

Hình 1 Tín hiệu PAM lý thuyết 

Tín hiệu PAM lấy mẫu đỉnh tự nhiên (Hình 1C) là các mẫu có độ lớn đỉnh biến thiên như 
biến thiên độ lớn tín hiệu tương tự đầu vào.  

Tổng số xung lấy mẫu trong một chu kỳ tín hiệu tương tự: n = fs/fM (mẫu) 

2. Thực nghiệm 

Sơ đồ thực nghiệm và ghép nối 
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Kết quả thực nghiệm 

1) Tín hiệu PAM đầu ra (TP12):  

Độ lớn các mẫu biến thiên theo độ lớn tín hiệu sin đầu vào (Hình 2A) 

Đỉnh các mẫu biến thiên theo độ lớn tín hiệu sin đầu vào (Hình 2B) 

          

A) B) 

Hình 2 Tín hiệu PAM thực nghiệm 

Tín hiệu PAM đầu ra (TP12) đúng là một dãy xung có đỉnh tự nhiên 

* So với tín hiệu PAM lý thuyết (Hình 1. C)  

- Tín hiệu PAM không có phần âm là do… 

- Phần đỉnh xung có đột biến dương là do…… 

* Tần số sóng sin đầu vào khác với 1kHz là do….. 

….. 

 

2) Tổng cộng số mẫu trong một chu kỳ tín hiệu vào: 8 mẫu (Hình 3) 

 

   

     Hình 3 

3)… 

 

 

TM 


