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 التوافق الكھرومغناطیسي

 أمتار أو أقل.من أجل تحقیق توافق كھرومغناطیسي مستمر، یجب تحجیب جمیع الكابالت الخارجیة والتي یجب أن یكون طولھا ثالثة 

 

 بیان المصطلحات:

 .3550R / 3550، أو مجموعة االختبار، أو الوحدة إلى مجموعة اختبار االتصاالت 3550R / 3550في ھذا الدلیل، یشیر 

 

 :ضمان المنتج

 .لمعرفة المعلومات الخاصة بضمان المنتج http://ats.aeroflex.com/about-us/quality/standard-hardware-warrantyراجع 

http://ats.aeroflex.com/warranty
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 العاملین في العملیات لجمیع أوالً: السالمة
 الوحدة إلى موظفین فنیین مؤھلین. ال تحتوي ھذه الوحدة على أي أجزاء یمكن صیانتھا بواسطة المشغل. یجب إحالة سائر أعمال صیانة

 .ازال یحقق السالمة المنشودة عند استخدام الجھإن استخدام ھذا الجھاز بأي طریقة غیر محددة في المستندات المرفقة قد  تحذیر:

 إزالة العلبة، أو الغطاء، أو اللوحة

 ال تشغل مجموعة االختبار ھذه إذا كانت العلبة مفتوحة.  قد یتعرض المشغل عند فتح العلبة إلى مخاطر كھربائیة یمكن أن تؤدي إلى الصعق الكھربائي أو تلف الجھاز.

 في الدلیل الفني السالمةتعریف 

 المحتملة التي قد تحدث عند تشغیل ھذا الجھاز أو إصالحھ. السالمةللفت االنتباه إلى مخاطر یستخدم ھذا الدلیل المصطلحات التالیة 

 یحدد ھذا المصطلح الظروف أو األنشطة التي إذا تم تجاھلھا قد تؤدي إلى حدوث تلف في الجھاز أو المنشآت كالحرائق. تنبیھ:

 اھلھا قد تؤدي إلى حدوث إصابة شخصیة أو الوفاة.یحدد ھذا المصطلح الظروف أو األنشطة التي إذا تم تج تحذیر:

 رموز األمان في األدلة، والوحدات
 

 (یشیر ھذا الرمز إلى تنبیھات خاصة موضحة في الوحدة، والنص.)  راجع المستندات المرفقة.  تنبیھ:
 

طیة مترددة، أو أن یتم تزویده بأي طرف یمكن أن یقوم بتزوید فولطیة ذات تیار متردد أو فول  متردد أو تیار مباشر: طرف تیار
  منھما.

  طرف یمكن أن یقوم بتزوید فولطیة ذات تیار مباشر، أو أن یتم تزویده بھا.  طرف تیار مباشر:

  طرف یمكن أن یقوم بتزوید فولطیة ذات تیار متردد أو فولطیة مترددة، أو أن یتم تزویده بأي منھما.  طرف تیار متردد:

 
 ریض الجھازاحتیاطات تأ

 قد یؤدي التأریض الخاطئ للجھاز إلى التعرض للصعق الكھربائي.

 المسابراستخدام 

  ر من جھاز طرفي.راجع المواصفات للتعرف على أقصى تصنیفات الفولطیة، والتیار والطاقة الخاصة بأي موصل موجود في مجموعة االختبار قبل توصیلھ بأي مسبا
ا للخصائص المشار إلیھا قبل استخدامھ في القیاسات.للحیلولة دون التعرض للصعق الك  ھربائي أو تلف الجھاز، تحقق من أن الجھاز الطرفي یعمل وفقً

 أسالك الطاقة

 یجب الحفاظ على أسالك الطاقة من البلى، أو الكسر، وعدم استخدام األسالك العاریة عند تشغیل ھذا الجھاز

 استخدم المصاھر الموصى بھا فقط

ا لھذا لجھاز في تصنیفات التیار والفولطیة المحددة. استخدم فقط  المصاھر الموصى بھا خصیًص

 الغرض من االستخدام

مل مخصص لالستخدام الداخلي فقط، وال یجب إخضاعھ ألي ظروف من شأنھا أن تؤدي إلى تجمع المیاه أو السوائل األخرى على شاشة العرض التي تع 3550إن الجھاز 
 باللمس.

 مخصص لالستخدام في كٍل من البیئات الداخلیة والخارجیة، ویمكن تشغیلھ في ظروف المطر العادي. 3550Rإن الجھاز 

 البطاریة الداخلیة

 تشتمل ھذه الوحدة على بطاریة لیثیوم أیون، یتعین صیانتھا بواسطة فني مؤھل فقط.

ا للتداخل الكھرومغناطیسي ( تنبیھ: یمكن أن تؤدي بعض اإلشارات المنقولة إلى حدوث    ) في مستقبالت االتصال.EMIیمكن أن تكون مولدات اإلشارات مصدًر
یجب على أي مستخدم لھذا الجھاز أن یفحص بإمعان أي عملیة تؤدي إلى حدوث إشعاع   عدة أمیال.تمتد لتشویش، وتداخل في خدمة االتصال حتى مسافة 

 ین علیھ اتخاذ االحتیاطات الالزمة لتجنب حدوث أي مشكالت تداخل محتملة في االتصال.في أي إشارة (بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة)، كما إنھ یتع
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 إعالن المطابقة

 

 

 
ُرفقت معھا.  یجب االحتفاظ بشھادة إعالن المطابقة بالوحدة التي أ

 
االحتفاظ بھا المشغل باستخراج نسخة من شھادة إعالن المطابقة، و Aeroflexتوصي 

 مع دلیل التشغیل كمرجع مستقبلي.
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 مقدمة
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 النطاق
یوصى بشدة أن یكون المشغل على درایة تامة بھذا الدلیل قبل محاولة تشغیل ھذا   .3550R / 3550یحتوي ھذا الدلیل على إرشادات حول تشغیل الجھاز 

 الجھاز.

 الترتیب
 لفصول التالیة:یتألف ھذا الدلیل من ا

 
 مقدمة - 1الفصل 

 كما یحتوي أیًضا على مبادئ التشغیل.  یوفر مقدمة ورؤیة عامة مختصرة عن الوظائف والمزایا.
 

 إرشادات التشغیل - 2الفصل 
عرف جمیع أدوات التحكم، والمؤشرات، والموصالت ویوضح الوظائف الخاصة بھا.  یُ

 م.التعامل مع واجھة المستخدب سمح للمستخدمی
ا بالتشغیل، وعملیات الضبط األولیة. ا خاًص  یوفر إجراًء

 إجراءات التشغیل. قدمی
 التطبیقات. قدمی
 

 الصیانة التي یتعین على المشغل إجرائھا - 3الفصل 
عرف الخدمات الروتینیة، واستكشاف األعطال وإصالحھا، وإجراءات الصیانة والتخزین ویوضحھا.  یُ
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 الصفحة   الفقرة

 مقدمة - 1الفصل 
 1-1  .......................................................................................... معلومات عامة 1-1

 1-1 ........................................................................................................................ النطاق  أ1- 1
 1-1 ........................................................................................ قائمة اإلحالة المزدوجة للمصطلحات  ب1- 1

 2-1 ........................................................................................................... قدرات الجھاز ومزایاه 1-2
 2-1 .................................................................................................................... اإلمكانیات  أ2- 1
 3-1 ........................................................................................................................ المزایا  ب2- 1

 7-1 ..................................................................................................................... بیانات الجھاز 1-3
 20-1 .................................................................................................................... مبادئ التشغیل 1-4
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 22-2 ................................................................................. األدوات، والمواد، والمعدات المطلوبة   أ2-3-2
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 23-2 ............................................................................................................... إجراء التشغیل  2-4-1
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 الصفحة   الفقرة
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 1-3  ........................................................................................................... الخدمة عند االستالم 3-1
 1-3  ................................................................................................. الخدمة عند استالم المواد  3-1-1

 1-3  ............................................................................................. إخراج الجھاز من العلبة   أ3-1-1
 1-3  .................................................................................فحص الجھاز بعد إخراجھ من العلبة   ب3-1-1
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 3-3  ................................................................................................. استكشاف األعطال وإصالحھا 3-2
 7-3  .............................................................................................................. إجراءات الصیانة 3-3
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 18-3  ................................................................................................... وضع الجھاز في العلبة  أ3-4
 18-3  ...................................................................................................................... البیئة  ب3-4

 
 الملحقات

 
 1-أ  ................................................................................. جدول السنون الخارجیة الخاصة بالموصل أ
 1-أ  ............................................................................................. موصالت اإلدخال/اإلخراج  1-أ
 2-أ  ..................................................................... جدول السنون الخارجیة الخاصة بموصل الصوت  2-أ
 3-أ  ..................................................... )REMOTEجدول السنون الخارجیة الخاصة بالموصل البعید (  3-أ
 4-أ  ............................................... )ETHERNETجدول السنون الخارجیة الخاصة بموصل اإلیثرنت (  4-أ
 5-أ  ....................................................................... USBجدول السنون الخارجیة الخاصة بموصل   5-أ

 
 1-ب  ................................................................................................................. االختصارات ب
 

 



الجداول/قائمة الرسوم التوضیحیة  

i v فاصیل  ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا راجع صفحة  یر،  تصد ل ا بة  ق لمرا .خاضع   

 

 قائمة الجداول

 

 الصفحة   العنوان
 1-أ  موصالت اإلدخال/اإلخراج

 2-أ  جدول السنون الخارجیة الخاصة بموصل الصوت
 3-أ  )REMOTEجدول السنون الخارجیة الخاصة بالموصل البعید (

 4-أ  )ETHERNETخاصة بموصل اإلیثرنت (جدول السنون الخارجیة ال
 5-أ  USBجدول السنون الخارجیة الخاصة بموصل 

 



مالخدمة عند االستال  
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 إخراج الجھاز من العلبة
 .من العلبة 3550R / 3550الجھاز  إلخراجاتبع الخطوات التالیة 

 .اقطع شریط اإلغالق الموجود أعلى حاویة الشحن  وانزعھ 

 .افتح حاویة الشحن، وانزع حقیبة النقل 

 قیبة النقل على سطح نظیف وجاف.ضع ح 

 .افتح حقیبة النقل لفحص المحتویات 

  3550/  3550احتفظ بعلبة الشحن الكرتونیة الستخدامھا في المستقبل إذا دعت الحاجة إلى إرجاع الجھازR. 

 فحص الجھاز بعد إخراجھ من العلبة
 ھذا التلف. عن Aeroflexجود أي تلف في الجھاز، قم بإبالغ في حالة و  افحص الجھاز الكتشاف أي تلف قد یكون أصابھ أثناء الشحن.

 

 Aeroflex :االتصال
 
 (الوالیات المتحدة فقط) 2350-835 (800) 1 الھاتف: 
  1 (316) 522-4981 
 2623-524 (316) 1 الفاكس: 
 americas.service@aeroflex.com البرید اإللكتروني: 

 

 

 



 

v i فاصیل  ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا راجع صفحة  یر،  تصد ل ا بة  ق لمرا .خاضع   

 فحص الجھاز غیر المغلف (تابع)

 نود القیاسیةالب
 

 الكمیة رقم الجزء الوصف

 3550R  1 / 3550مجموعة اختبار اتصاالت 

 TNC-M*( 23758 5إلى  BNC-Fمھایئ (

 1 9149 میجاھرتز) (عالي التردد)* 50( BNC)ھوائي (

ا)* 150( BNC)ھوائي (  1 9145 میجاھرتز) (عالي التردد جًد

 1 9147 لي)*میجاھرتز) (تردد فوق العا 450( BNC)ھوائي (

 1 9143 میجاھرتز)* 800( BNC)ھوائي (

 2 62368 بوصة)* 48( (M-M) (BNC)كابل 

 1 62398 بوصة)* 48( (M-M) (TNC)كابل 

 1 5762 علبة، ملحق*

 1 91706 حقیبة، نقل*

 1 91679 غطاء / حامل*

 1 67374 محول تیار مباشر خارجي

 F*( 56080 2یار مباشر، نوع فولط ت Vdc 32أمبیر،  A 5مصھر، احتیاطي (

 1 64606 سماعة*

 1 90521 دلیل، بدء االستخدام (مطبوع) (باللغة اإلنجلیزیة)

 1 90520 (قرص مضغوط) (باللغة اإلنجلیزیة) شغیلدلیل، الت

 1 27516 أسالك)* 3كابل طاقة (تیار مترد) (موصل مزود بـ 

 1 27480 كابل طاقة (تیار متردد) (قارة أوروبا)*

 1 27478 كابل طاقة (تیار متردد) (أمریكا الشمالیة)*

 1 27477 كابل طاقة (تیار متردد) (المملكة المتحدة)*

 1 91803 كابل طاقة (تیار متردد) (الصین)*

 1 62404 كابل طاقة (قداحة سجائر ذات تیار مباشر)*

 38245 1 *(TNC)محمل -مفتوح-(نسبة فولطیة الموجة المستقرة) قصیر VSWRمعایر 

ا، أو الصین) *  یشتمل على مجموعة ملحقات إقلیمیة (الوالیات المتحدة األمریكیة، أو دولیً



 

فاصیل ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا راجع صفحة  یر،  تصد ل ا بة  ق لمرا .خاضع   v i i  

 فحص الجھاز غیر المغلف (تابع)

 البنود القیاسیة
 

     

  

 

   

  

 

 )TNC-Mإلى  BNC-Fمھایئ (
23758 

 میجاھرتز) (عالي التردد) 50( BNC)ھوائي (
9149 

   

  

 

   

  

 

ا)میجاھرتز) ( 150( BNC)ھوائي (  عالي التردد جًد
9145 

 میجاھرتز) (تردد فوق العالي) 450( BNC)ھوائي (
9147 

   

  

 

        

  

 

 میجاھرتز) 800( BNC)ھوائي (
9143 

 بوصة) 48( (M-M) (BNC)كابل 
62368 

        

  

 
 

  

 

 بوصة) 48( (M-M) (TNC)كابل 
62398 

 علبة، ملحق
5762 



 

v i i i فاصیل  ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا راجع صفحة  یر،  تصد ل ا بة  ق لمرا .خاضع   

 فحص الجھاز غیر المغلف (تابع)

 البنود القیاسیة
 

 

  

 

  

  

 

 ة، نقلحقیب
91706 

 غطاء / حامل
91679 

   

  

 

         

  

 

 مصدر طاقة خارجي ذو تیار مباشر
67374 

 مصھر، احتیاطي 
)5 A  ،32أمبیر Vdc  فولط تیار مباشر، نوعF( 

56080 

  

  

 سماعة
64606 

 دلیل، بدء االستخدام (مطبوع) (باللغة اإلنجلیزیة)
90521 

   

 

 

        

  

 

 زیة)(قرص مضغوط) (باللغة اإلنجلی دلیل، التشغیل
90520 

 أسالك) 3كابل طاقة (تیار متردد) (موصل مزود بـ 
27516 



 

فاصیل ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا راجع صفحة  یر،  تصد ل ا بة  ق لمرا .خاضع   i x  

 فحص الجھاز غیر المغلف (تابع)

 البنود القیاسیة
 

        

  

 

        

  

 

 كابل طاقة (تیار متردد) (قارة أوروبا)
27480 

 كابل طاقة (تیار متردد) (أمریكا الشمالیة)
27478 

       

  

 

       

  

 

 كابل طاقة (تیار متردد) (المملكة المتحدة)
27477 

 كابل طاقة (تیار متردد) (الصین)
91803 

 

 
 
 
 
 
 

 (أو)

 كابل طاقة (قداحة سجائر ذات تیار مباشر)
62404 

محمل -مفتوح-(نسبة فولطیة الموجة المستقرة) قصیر VSWRمعایر 
(TNC) 
38245 

  



 

x فاصیل ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا راجع صفحة  یر،  تصد ل ا بة  ق لمرا .خاضع   

 فحص الجھاز غیر المغلف (تابع)

 البنود االختیاریة
لبت) (یمكن تضمین ھذه البنود االختیاریة  إذا ُط

 
 رقم الجزء الوصف

 وات) 50دیسیبل /  20موھن (
 
 وات) 50دیسیبل /  20موھن ( 
 )BNC-Fإلى  N-Fمھایئ ( 
 )TNC-Mإلى  N-Mمھایئ ( 

82559 
 (رقم مجموعة األدوات) 

38240 
23770 
23766 

 وات) 150دیسیبل /  20موھن (
 
 وات) 150دیسیبل /  20موھن ( 
 )BNC-Fإلى  N-Fمھایئ ( 
 )BNC-Fإلى  N-Mمھایئ ( 

82560 
 (رقم مجموعة األدوات) 

38242 
23770 
20327 

 67076 بطاریة، احتیاطیة

 10192 حقیبة، حمل ناعمة

 )مطبوع( االستخدام بدء دلیل،
 العربیة 
 المبسطة - الصینیة 
 التقلیدیة- الصینیة 
 الفرنسیة 
 األلمانیة 
 العربیة 
 الیابانیة 
 الكوریة 
 المالیزیة 
 البولندیة 
 البرتغالیة 
 الروسیة 
 اإلسبانیة 

 
91859 
91860 
91862 
91952 
91863 

139828 
91864 
91865 
91866 
91867 
91868 
91869 
91870 

 90523 )اإلنجلیزیة( الدلیل، الصیانة (القرص المضغوط)

 الدلیل، التشغیل (القرص المضغوط)
 العربیة 
 المبسطة -الصینیة  
 التقلیدیة-الصینیة  
 الفرنسیة 
 األلمانیة 
ة  ی رب ع ل  ا
 الیابانیة 
 الكوریة 
 المالیزیة 
 البولندیة 
 البرتغالیة 
 الروسیة 
 اإلسبانیة 

 
91848 
91849 
91850 
91947 
91851 

139827 
91852 
91853 
91854 
91855 
91856 
91857 
91858 

 67474 حامل ثالثي

 6361 حامل ثالثي

 63659 منصة ثالثیة



 

فاصیل ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا راجع صفحة  یر،  تصد ل ا بة  ق لمرا .خاضع   x i  

 مغلف (تابع)فحص الجھاز غیر ال

 البنود االختیاریة
 

     

  

 

     

  

 

 )TNC-Mإلى  N-Mمھایئ (
23766 

 )BNC-Fإلى  N-Mمھایئ (
20327 

     

  

 

     

  

 

 )BNC-Fإلى  N-Fمھایئ (
23770 

 وات) 50دیسیبل /  20موھن (
38240 

     

  

 
 

  

 

 وات) 150دیسیبل /  20موھن (
38242 

 بطاریة، احتیاطیة
67076 

  

  

 
    

          

 

 حقیبة، حمل ناعمة
10192 

 منصة ثالثیة حامل ثالثي الثيحامل ث 
          67474                     6361           63659 



 

x i i فاصیل  ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا راجع صفحة  یر،  تصد ل ا بة  ق لمرا .خاضع   

 فحص الجھاز غیر المغلف (تابع)

 البنود االختیاریة
 

 
   

 

 

 دلیل، بدء االستخدام (مطبوع)
 91859 (العربیة) 
 91860 المبسطة) –(الصینیة  
 91862 التقلیدیة)–(الصینیة  
 91952 (الفرنسیة) 
 91863 (األلمانیة) 
 139828 )العربیة( 
 91864 (الیابانیة) 
 91865 (الكوریة) 
 91866 (المالیزیة) 
 91867 (البولندیة) 
 91868 (البرتغالیة) 
 91869 (الروسیة) 
 91870 (اإلسبانیة) 

 (اإلنجلیزیة) الدلیل، الصیانة (القرص المضغوط)
90523 

   

 

 

 

 )الدلیل، التشغیل (القرص المضغوط
 91848 (العربیة) 
 91849 المبسطة) –(الصینیة  
 91850 التقلیدیة)–(الصینیة  
 91947 (الفرنسیة) 
 91851 (األلمانیة) 
 139828 )العربیة( 
 91852 (الیابانیة) 
 91853 (الكوریة) 
 91854 (المالیزیة) 
 91855 (البولندیة) 
 91856 (البرتغالیة) 
 91857 (الروسیة) 
 91858 (اإلسبانیة) 

 

 



 مقدمة -الفصل األول 

فاصیل. ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد ل ا بة  ق لمرا  1-1  خاضع 

 معلومات عامة .1-1

 النطاق .أ

 
 تشغیل دلیل :الدلیل نوع 

 3550R / 3550 اتصاالت اختبار مجموعة :الطراز ورقم الجھاز اسم 

 ذات والمعدات الرادیو أجھزة الختبار 3550R / 3550 اتصاالت مجموعة استخدام یتم :الجھاز من الغرض 
 .الصلة

 قائمة اإلحالة المزدوجة للمصطلحات .ب
 

 الرسمي المصطلح الشائع االسم 

 3550 / 3550R 3550 / 3550 اتصاالت اختبار مجموعةR 

 3550R / 3550 اتصاالت اختبار مجموعة الوحدة أو االختبار مجموعة 



 

فاصیل.  1-2 ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد ل ا بة  ق لمرا  خاضع 

 ومزایاه الجھاز قدرات .1-2

3550 / 3550R 3550 الجھاز یتمیز  .الرادیو باتتركی الختبار باللمس تعمل بشاشة مزودة بالید محمولة لالتصاالت اختبار مجموعة عن عبارة / 
3550R  3550 الجھاز لبيی  .الوصل وشبكات الطاقة، ومضخمات الھوائیات،وات، واكتشاف العیوب في  200بالقدرة على قیاس قدرات عالیة تصل إلى / 
3550R التجاریة دیوالرا تطبیقات على عالوة المركبات، في المستخدمة الرادیو أجھزة من متنوعة مجموعة احتیاجات. 

 یجوز كما  .طویلة لمدة العمل في استمراره وضمان علیھ، واالعتماد وحملھ، استعمالھ، المستخدم على یسھل بحیث 3550R / 3550 الجھاز تصمیم تم
ا 3550R / 3550 الجھاز استخدام  .العامة االتصاالت بیئات في النضدیة االختبارات في أیًض

 .الصیانة أو النضدي، التشغیل أو البطاریة، لشحن المباشر التیار دخالإ موصل یتوفر المباشر، التیار إلدخال  .داخلیة بطاریة من طاقتھ الجھاز یستمد

 .نقل حقیبة أو طریة حمل حقیبة في لھ مصاحبةال والملحقات 3550R / 3550 الجھاز تخزین یتم

 اإلمكانیات .أ
 

 اإلمكانیات

 قیاسات المستوى، والتردد، و جیجاھرتز؛ 1 إلى یصل تردد قنطا - الالسلكي ترددال مستقبل اختبارAM، وFM. 

 جیجاھرتز؛ 1 إلى یصل تردد نطاق – الالسلكي التردد مرسل اختبار AM، وFM، خارجیة تضمین ومصادر كیلوھرتز 150/  كیلوھرتز 1و. 

 ن من وات 200و وات؛ 20 سعة متقطعة تشغیل دورة – الالسلكي التردد طاقة قیاس ھّ  .خارجي مُو

 قیاسات VSWR. 

 ةعروضمال النصوص إتباعو قلیلة مرات المفاتیح على الضغط خالل من بسھولة بھا القیام یمكن. 

 ضبطھما للمستخدم یمكن وتباین خلفیة إضاءة مع باللمس تعمل كبیرة شاشة. 

 الداخلي والتحقق لالختبار وتشخیص ذاتي اختبار. 

 شحنھا إعادة یتعین أن قبل ساعة 4.5 لمدة المتواصل االستخدامب تسمح داخلیة بطاریة. 

 ا للطاقة تلقائي إغالق  .متصلة المتردد التیار طاقة تكون ال عندما االستخدام عدم من) للتحدید قابل( دقیقة 20 إلى 5 بعد تقریبً

 واحد شخص بواسطة تشغیلھ یمكن بحیث كافٍ  بشكل الوزن وخفیف صغیر. 



 

فاصیل. ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد ل ا بة  ق لمرا  3-1  خاضع 

 المزایا .ب
 

 LMR - الوظائف واإلطارات

 

      
 

      
 

 (الوظائف االختیاریة معروضة ألغراض العرض فقط.)

 



 

فاصیل.  1-4 ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد ل ا بة  ق لمرا  خاضع 

 المزایا (تابع) ب.
 

 تابع -الوظائف واإلطارات 

 

           
 

 (الوظائف االختیاریة معروضة ألغراض العرض فقط.)  

 



 

فاصیل. ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد ل ا بة  ق لمرا  5-1  خاضع 

 المزایا .ب
 

 الوظائف واإلطارات

 

      
 

      
 

 وضة ألغراض العرض فقط.)(الوظائف االختیاریة معر

 



 

فاصیل.  1-6 ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد ل ا بة  ق لمرا  خاضع 

 المزایا (تابع) ب.
 

 تابع -الوظائف واإلطارات 

 

      
 

 (الوظائف االختیاریة معروضة ألغراض العرض فقط.)

 



 

فاصیل. ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد ل ا بة  ق لمرا  7-1  خاضع 

 جھازال بیانات .1-3

 مالحظة

 .المحددة للدقة األولویة تكون المحدد، الضبط المحددة الدقة تتجاوز حینما •

 القیمة التي تم قیاسھا وتحدیدھا. إلىالنسب المئویة بالدقة والضبط المذكورین  یتم إرجاع •

 .Ω 50 إلى السلكيال ترددال سمات كل یتم إرجاع •

 .الجھاز إحماء یتم حتى األقل على دقائق 10 انتظر •

 .المحدد بالمستقبل الخاص المتوسط التردد نطاق) إدخال( المستقبلة اإلشارة تضمین تردد نطاق یتجاوز ال •

 .تنبیھ بدون ییرللتغ المواصفات تخضع •
 

 السلكيال ترددال منشئ

 المنفذ إدخال حمایة

 )وات میلي( دیسیبل ANT: .................................................................................................................... +20 منفذ

 )وات میلي( دیسیبل SWR: ................................................................................................................... +20 منفذ

 )حراري تنبیھ) (وات میلي( دیسیبل T/R: ..................................................................................................... +44منفذ 

 التردد

 میجاھرتز 1000 إلى 2 ........................................................................................................................... :النطاق

 الزمني ألساسل مماثل .............................................................................................................................. :ضبطال

 ھرتز 1 ............................................................................................................................................... :الدقة

 )أنثى TNC( خراجاإل مستوى نطاق

 µV 0.126 إلى 707.1/  )وات میلي( دیسیبل 125- إلى 50- ............................................. ):µV/  وات میلي دیسیبل( T/R موصل

 µV 7.1 إلى 7071.1/  )وات میلي( دیسیبل -90 إلى 30- ............................................... ):µV/  وات میلي دیسیبل( ANT موصل

 µV 125.7 إلى 125743.3/  )وات میلي( دیسیبل 65- إلى 5- ......................................... ):µV/  وات میلي دیسیبل( SWR موصل

 دیسیبل 2± ................................................................................................................................. :المستوى ضبط
 )وات میلي دیسیبل 100 -<( دیسیبل ±3  
 )(االحتفاظ بوضع التقلیل  دیسیبل <- 110دیسیبل ( ±3  

 )دیسیبل 1 الخطوة حجم( µV 0.001/  دیسیبل 1 ......................................................................................... :المستوى دقة

 دیسیبل]) 6إلى  0[دیسیبل  0.1(حجم الخطوة  µV 0.001دیسیبل /  0.1 ................................... دقة المستوى (االحتفاظ بوضع التقلیل):

 مالحظة

 ."االحتفاظ بوضع التقلیل"دقة المستوى غیر محددة حال وجود تغیرات بالحرارة وذلك أثناء 

 

 VSWR موصل

 عاديANT: ..............................................................................................................................  <1.5:1موصل 

 T/R: .................................................................................................................................... <1.25:1موصل 

 عاديSWR: .............................................................................................................................  <1.5:1موصل 

 كیلوھرتز 20 إزاحة عند ھرتز/دیسیبل SSB: ............................................................................................ >-80 طور ضوضاء



 

فاصیل.  1-8 ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد ل ا بة  ق لمرا  خاضع 

 )تابع( الجھاز بیانات .1-3
 زائف

 دیسیبل 30- ..................................................................................................................................... :التوافقیات

 )جیجاھرتز 1 إلى میجاھرتز 2( نطاق في) الناقلكیلوھرتز من  20 ±< إزاحة( دیسیبل 40- ............................................ :الالتوافقیات

 ھرتز عادي 16كیلوھرتز؛  3ھرتز إلى  300ھرتز في  60نطاق تردد > ..................................................... :المتبقي) FM( التردد تضمین

 كیلوھرتز 3 إلى ھرتز 300 في% 5> تردد نطاق............................................................................ :المتبقي) AM( االتساع تضمین

 FMتضمین 

 :(المعدل) FMتردد التضمین 

 كیلوھرتز 20 إلى ھرتز 0 ................................................................................................................... :النطاق 

 ھرتز 0.1 ........................................................................................................................................:الدقة 

 ھرتز 2± الزمني األساس ..................................................................................................................... :ضبطال 

 DCS، DTMF جیب، ........................................................................................... FMو AM – الموجیة التضمین شكالأ

 )للتحدید قابالن AFGEN2و AFGEN1( كیلوھرتز 100 إلى ھرتز 0 تشغیل، إیقاف .......................................... :FM انحراف نطاق

 )كیلوھرتز 3 إلى ھرتز 300 من BPF كیلوھرتز، 2< انحراف ھرتز، 1000 معدل% (3 ................................. :التوافقي التشوه إجمالي

 ھرتز FM: .................................................................................................................................. 1 انحراف دقة

 )كیلوھرتز 3 إلى ھرتز 150 من ومعدل كیلوھرتز، 50 إلى 2 من انحراف% (FM: ............................................ ±10 انحراف ضبط

:MIC IN 

 )1 النطاق) (اسمیة mVrms )8 mVrms 15 إلى 2 ......................................................................... :المیكروفون إدخال 
 )2 النطاق) (اسمیة mVrms )100 mVrms 350 إلى 35 
 )3 النطاق) (اسمیة mVrms )20 mVrms 32 إلى 2 

 كیلوھرتز 3 إلى ھرتز FM: ................................................................................................ 300 إدخال تردد نطاق 

 كیلوھرتز 80 إلى ھرتز 0 التشغیل، إیقاف ........................................................................................... :FM انحراف 

 )كیلوھرتز 1.2 إلى ھرتز FM: ....................................................................................... ±20) %300 ضمینت ضبط 
 )كیلوھرتز %1.2 (>±30 

 إیجابي انحراف اإلیجابیة الفولطیة عن ینتج ...................................................................................... :FM إدخال انحدار 

 :خارجي AUDIN إدخال

 عالیة Z، 10، القسمة إلى Ω, 600 Ω ،1 KΩ 150 .................................................................... :للتحویل قابلة تحمیالت 

 Vrms 3 إلى 0.05 ............................................................................................................... :اإلدخال مستویات 

 یلوھرتزك 5 إلى ھرتز FM: ................................................................................................ 300 إدخال تردد نطاق 

 )عالیة Z تحمیل( اسمي mVrms 35/  كیلوھرتز FM: ................................................................. 1 إدخال مستوى حساسیة 

 اإلیجابیة الفولطیة نتائج في إیجابي انحراف ...................................................................................... :FM إدخال انحدار 



 

فاصیل. ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد ل ا بة  ق لمرا  9-1  خاضع 

 )تابع( الجھاز بیانات .1-3
 AMتضمین 

 :(المعدل) AMتردد التضمین 

 كیلوھرتز 20 إلى ھرتز 0 ................................................................................................................... :النطاق 

 ھرتز 0.1 ........................................................................................................................................:الدقة 

 ھرتز 2± الزمني ساساأل ..................................................................................................................... :ضبطال 

 :AM ضمینت

 )للتحدید قابالن AFGEN2و AFGEN1% (100 إلى% 0 التشغیل، إیقاف ............................................................. :النطاق 

 %0.1 ............................................................................................................................................:الدقة 

 %)90 إلى% 10 ضمینت كیلوھرتز، 5 إلى ھرتز 150 معدل الوضع، من% 10........................................................ :ضبطال 

 )كیلوھرتز 3 إلى ھرتز 300 من BPF ھرتز، 1000 معدل ،%90 على% 20 ضمینت% (3 ............................. :التوافقي التشوه إجمالي

 :خارجي AUDIN إدخال

 عالیة Z، 10، القسمة إلى Ω, 600 Ω ،1 KΩ 150 .................................................................... :للتحویل قابلة تحمیالت 

 Vrms 3 إلى 0.05 ............................................................................................................... :اإلدخال مستویات 

 كیلوھرتز 5 إلى ھرتز AM: ................................................................................................ 300 إدخال تردد نطاق 

 )عالیة Z تحمیل( اسمي AM: ........................................................................ 1  / %35 mVrms إدخال مستوى حساسیة 

MIC IN: 

 )1 النطاق) (اسمیة mVrms )8 mVrms 15 إلى 2 ......................................................................... :المیكروفون دخالإ 
 )2 النطاق) (اسمیة mVrms )100 mVrms 350 إلى 35 
 )3 النطاق) (اسمیة mVrms )20 mVrms 32 إلى 2 

 كیلوھرتز 3 إلى ھرتز AM: ................................................................................................ 300 إدخال تردد نطاق 

 %80 إلى% AM: ......................................................................................................................... 0 ضمینت 

 )یلوھرتزك 1.2 إلى ھرتز AM: ....................................................................................... ±20) %300 ضمینت ضبط 
 )كیلوھرتز %1.2 (>±30 

 



 

فاصیل.  1-10 ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد ل ا بة  ق لمرا  خاضع 

 )تابع( الجھاز بیانات .1-3
 )AFGEN2و AFGEN1( الصوت منشئات

 مالحظة

ا جمعھما یتم فإنھ مصدرین، تحدید تم إذا  AUD( الصوت إخراج اتصال إلى AFGEN2و AFGEN1 توجیھ یجوز  .مًع
Out (لكل المواصفات تتوفر  .السماعة في الموجود الخارجي FGEN حدة على. 

 

 كیلوھرتز 5 إلى ھرتز 30 .................................................................................................................. :التردد نطاق
 )تشغیلي( كیلوھرتز 20 إلى 0 

 ھرتز 0.1 ...................................................................................................................................... :التردد دقة

 ھرتز 2± الزمني األساس .................................................................................................................... :التردد ضبط

 :اإلخراج مستوى

 Ω 600 .............................................................................................................................. :التحمیل معاوقة 

  Vrms 1.57 إلى 0 ................................................................................................. :الصوت إخراج إشارة مستوى 

 Vrms 0.01 ....................................................................................................................................:الدقة 

 %10± ........................................................................................................................................ :الضبط 

 )كیلوھرتز 3 إلى ھرتز 300 جیب كیلوھرتز، 1 معدل% (3< .................................................................................. :التشوه

 PTT تشغیل

 مالحظة

 .المستقبل واختبار المرسل اختبار بین PTT ON / OFF یتغیر

 

PTT ON: .............................................................................................................................. ،منخفض GND 

PTT OFF: .............................................................................................................. ،الرفع مقاومة مع مفتوح عالي 



 

فاصیل. ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد ل ا بة  ق لمرا  11-1  خاضع 

 )تابع( الجھاز بیانات .1-3
 السلكيال ترددال مستقبل

 میجاھرتز 1000 إلى 2 .............................................................................................................................:التردد نطاق

 الزمني األساس ............................................................................................................................................ :طالضب

 ھرتز 1 .......................................................................................................................................................:الدقة

 اإلدخال اتساع

 ):الصوت حساسیة( إدخال مستوى أدنى

 )أولي مضخمدیسیبل میلي وات مع  µV )-110 22.4/  دیسیبل SINAD 10 عادي، وات میلي دیسیبل ANT: ................... -80موصل  

 µV 2236 دیسیبل، SINAD 10 وات، میلي دیسیبل T/R: .......................................................................... -40موصل  

 ):المستقبل قیاسات( لالستخدام قابل إدخال مستوى نطاق

 )AF الصوت تردد عداد ،تضمین تشوه، ،السلكيال ترددال في خطأ( وات میلي دیسیبل 10- إلى ANT: ............................. -60موصل  
 )ON( تشغیل حالة في أولي مضخم مع وات میلي دیسیبل 10- إلى 80-  
 )RSSI( وات میلي دیسیبل 10- إلى 90-  
 )ON( تشغیل حالة في أولي مضخم مع وات میلي دیسیبل 10- إلى 110-  

 ):المستقبل قیاسات( إدخال مستوى أدنى

 )AF الصوت تردد عداد ،ضمینت تشوه، ،السلكيال تردد في خطأ( وات میلي دیسیبل T/R: .......................................... -20موصل  
 (RSSI) وات میلي دیسیبل 50-  

 :إدخال مستوى أقصى

 بیھتن أصوات ثواني، 10 لمدة وات میلي دیسیبل ANT: ............................................................................... +20موصل  

 (AM) وات میلي دیسیبل T/R: ......................................................................................................... +37موصل  
 (FM) وات میلي دیسیبل 43+   

 مالحظة

ا، طویلة لفترة الطاقة تشغیل تم إذا المفرطة الحرارة تنبیھ ینطلق  .بشدة الداخلیة الطاقة وصلة حرارة درجة وزیادة جًد
 

 ):FM )AUD OUT ضمینت إلغاء إخراج

 كیلوھرتز 300و 100 ،30 ،25 ،12.5 ،10 ،8.33 ،6.25 ،5 سعة متوسط تردد نطاق ............................... :المتوسط التردد نطاق 

 ھرتز، LP 300 كیلوھرتز، LP 15 بال، ،C-Wt BP، CCITT BP ........................................... :الصوت مرشحات تردد نطاق 
  HP 300 ،ھرتز LP 5 ،كیلوھرتز BP 300 كیلوھرتز، 5 إلى ھرتز BP 300  كیلوھرتز، 3ھرتز إلى 
  BP 300 و كیلوھرتز 20 إلى ھرتزLP 3 كیلوھرتز 

 ±15% (kHz) المتوسط التردد نطاق) / كیلوھرتز انحراف/Vrms 3( ....................................................... :المستوى حساسیة 

 ):AM )AUD OUT ضمینت إلغاء إخراج

 كیلوھرتز 30و 25 ،12.5 ،10 ،8.33 ،6.25 ،5 ........................................................................ :نطاق التردد المتوسط 

 ھرتز، LP 300 كیلوھرتز، LP 15 بال، ،C-Wt BP، CCITT BP ........................................... :الصوت مرشحات تردد نطاق 
  HP 300 ،ھرتز LP 5 ،كیلوھرتز BP 300 كیلوھرتز، 5 إلى ھرتز BP 300  كیلوھرتز، 3ھرتز إلى 
  BP 300 و كیلوھرتز 20 إلى ھرتزLP 3 كیلوھرتز 

 mVrms 7  /%AM ±15% .................................................................................................... :المستوى حساسیة 

 مستوى أقصى ھرتز، 1800 إلى 600 م، 0.5 عند أدنى بحد دیسیبل 75 ....................................................... :الصوت مكبر إخراج

 100 إلى 0 مقیاس المستوى، نطاق .......................................................................................... :الصوت مستوى في التحكم

 دیسیبل LO:( ........................................................................................................... <-50( المحلي المذبذب انبعاثات



 

فاصیل.  1-12 ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد ل ا بة  ق لمرا  خاضع 

 )تابع( الجھاز بیانات .1-3
 مزدوج

 مالحظة

 اختبار شاشات مثل نفسھا ھي األداء معلمات  .واحد وقت في المرسل واختبار المستقبل اختبار ھو المزدوج االختبار
 .المستقل والمرسل المستقبل

 

 السلكيال ترددال مرسل أداء قیاسات

 السلكيال ترددال في الخطأ قیاس

 كیلوھرتز 200± ..................................................................................................................... :القیاس تشغیل نطاق

 ھرتز 1 ............................................................................................................................................... :الدقة

 ھرتز 2± الزمني األساس .......................................................................................................................... :الضبط

 )بالمستقبل الخاص المتوسط التردد نطاق داخل السلكيال ترددال طاقة( RSSI قیاس

 )وات 20 إلى وات بیكو 10( وات میلي دیسیبل 43+ إلى 120- ............................................................ :الوحدات/  العرض نطاق
 )دیسیبل 20 على معین الخارجي الموھن) (وات 200 إلى وات بیكو 10( وات میلي دیسیبل 53+ إلى 120- 

 :السلكيال ترددال مستوى نطاق – لالستخدام قابلة قیاس قراءة

 وات میلي دیسیبل 10- إلى ANT: ...................................................................................................... -90موصل  
 ))ON( تشغیل حالة في أولي خممض( وات میلي دیسیبل 10- إلى 110-  

 وات میلي دیسیبل 43+ إلى T/R: ...................................................................................................... -50موصل  

 )وات میلي( دیسیبل 0.01........................................................................................................................... :الدقة

 دیسیبل 3± ......................................................................................................................................... :الضبط

 )T/R موصل في النطاق واسعة السلكيال ترددال طاقة( السلكيال ترددال طاقة قیاس

 )وات 20 إلى 0( وات میلي دیسیبل 43+ إلى 0 ............................................................................. :الوحدات/  العرض نطاق
 )دیسیبل 20 على معین الخارجي الموھن) (وات 200 إلى 0( وات میلي دیسیبل 53+ ىإل 0 

 وات میلي دیسیبل 20/ + وات 0.10 ................................................................... ):وات میلي دیسیبل/ وات( إدخال مستوى أدنى

 C°25+ حرارة درجة عند دقائق 10 لمدة وات 20/  وات میلي دیسیبل 43+ .................................................. :إدخال مستوى أقصى
  )األول یحدث أیما( الحراري التنبیھ أصوات انطالق حتى أو 

  دقائق 5 لمدة) OFF( تشغیل إیقاف ثواني، 5 لمدة) ON( لتشغیل وات میلي دیسیبل 44+ ................................................. :التنبیھات
 )األول یحدث أیما( الحراري التنبیھ أصوات انطالق حتى أو 

 الطاقة متوسط .............................................................................................................................. :القیاس أوضاع

 )للتحدید قابل( وات میلي دیسیبل أو وات ................................................................................................ :العرض وحدات

 )وات میلي دیسیبل( 0.1 ،)وات( 0.01 ............................................................................................................ :الدقة

 الضبط

 الداخلي للموھن دیسیبل 1± ........................................................................................................ :خارجي موھن بال 

 ± دیسیبل 1 الخارجي الموھن ضبط± ................................................................................... :خارجي موھن استخدام مع 

 مالحظة

 .وات 200 أو 50 سعة القیاسات إلى دیسیبل 20 إضافة یتم خارجي، موھن تحدید یتم عندما



 

فاصیل. ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد ل ا بة  ق لمرا  13-1  خاضع 

 )تابع( الجھاز بیانات .1-3
 )تابع) (T/R موصل في النطاق واسعة الالسلكي التردد طاقة( السلكيال ترددال طاقة قیاس

 دیسیبل 20 سعة الخارجي الموھن ضبط

 دیسیبل 0.75± .................................................................................................................. :وات 50 سعة موھن 

 دیسیبل 0.50± ................................................................................................................ :وات 150 سعة موھن 

 :دیسیبل 20 سعة الخارجي الموھن طاقة تصنیف

 C°25 حرارة درجة عند وات 50 سعة متوسط ............................................................... :دیسیبل 20 – وات 50 سعة موھن 

  ،C°25 إلى تصل حرارة لدرجات وات 150 سعة متوسط ................................................. :دیسیبل 20 – وات 150 سعة موھن 
 أفقي ،C°55 حرارة درجة عند وات 125 إلى مخفض خطي  
 C°25 حرارة درجة عند دقائق 5 لمدة) OFF( تشغیل إلیقاف/ ثانیة 30 لمدة) ON( لتشغیل وات 200 سعة ذروة  

 FM حرافان قیاس

 كیلوھرتز 100 ± إلى ھرتز 500 ................................................................................................ :القیاس انحراف نطاق

 2)/ذروة-ذروة( ،-ذروة ،+ذروة........................................................................................................... :القیاس أوضاع

 ھرتز 0.1 ............................................................................................................................................ :الدقة

 )كیلوھرتز 100 إلى ھرتز 500 انحراف% (10± .............................................................................................. :الضبط
 )كیلوھرتز 10 إلى 1 انحراف% (±5  
 كیلوھرتز 1و ھرتز 150 معدل  

 AM تضمین قیاس

 %100 إلى% 5 ............................................................................................................................. :القیاس نطاق

 2)/ذروة-ذروة( ،-ذروة ،+ذروة........................................................................................................... :القیاس أوضاع

 %1 .................................................................................................................................................. :الدقة

 كیلوھرتز LPF 3 ،%90 إلى% 30 تضمین كیلوھرتز، 1 معدل القراءة، من% 5± ......................................................... :الضبط

 SWR قیاس

 التردد

 میجاھرتز 1000 إلى 2 ........................................................................................................................... :النطاق

 میجاھرتز 0.1 میجاھرتز، 1000 إلى 2 دقة ............................................................................. :والمعایرة المسح تردد نطاق

 SWR قراءة

 7.00 إلى 20.00 .......................................................................................................................... :لعرضا نطاق

 0.01 ................................................................................................................................................. :الدقة

 میجاھرتز 300) < معایرتھا تم التي( SWR قراءات من% 20± ............................................................................. :الضبط
 میجاھرتز 300) > معایرتھا تم التي( SWR قراءات من% ±30  

 DTF قراءة

 )م 100 إلى 1( قدم 328 إلى 3 .......................................................................................................... :االختبار نطاق

 قدم 400 إلى 40 ........................................................................................................................... :العرض نطاق
 )الكابل وفقدان الكابل، سرعة وعامل ردد،الت لنطاق وظیفة ھو النطاق(  

 قدم 3± ............................................................................................................................................. :الضبط



 

فاصیل.  1-14 ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد ل ا بة  ق لمرا  خاضع 

 )تابع( الجھاز بیانات .1-3
 الصوت قیاسات

 )سماعة على BNC إدخال) (EXT AUD IN( الصوت إدخال

 ):EXT AUD IN( الخارجي الصوت إدخال

 )SINADو التشوه، لقیاسات كیلوھرتز 1( كیلوھرتز 10 إلى ھرتز 300 ............................................................:التردد نطاق 

 Vp-p 5 إلى 0.2 ................................................................................................................... :اإلدخال مستوى 

 SINAD قیاس

 )DEMOD( التضمین إلغاء ،)EXT AUD IN( الخارجي الصوت إدخال ............................................................. :القیاس مصادر

 كیلوھرتز 1 ............................................................................................................................ :الصوت تردد ثلمة

 دیسیبل 40 إلى 0 ........................................................................................................................... :القراءة نطاق

 دیسیبل 0.1 .......................................................................................................................................... :الدقة

 1± عدد دیسیبل، 40< دیسیبل، 8> قراءة/ دیسیبل 1.5± ....................................................................................... :الضبط

 التشوه قیاس

 )DEMOD( ضمینالت إلغاء ،)EXT AUD IN( الخارجي الصوت إدخال ............................................................. :لقیاسا مصادر

 كیلوھرتز 1 ............................................................................................................................ :الصوت تردد ثلمة

 %100 إلى% 0 ............................................................................................................................ :القراءة نطاق

 %0.1 ................................................................................................................................................ :الدقة

 1± عداد ،%20< ،%1> قراءة ،%10± ....................................................................................................... :الضبط

 الصوت تردد عداد

 :نطاق إلغاء تضمین اإلدخال

 FM: ................................. 15 المستقبل تضمینال تردد لنطاق مالئم نحو على معین سطالمتو التردد نطاق( كیلوھرتز 20 إلى ھرتز( 

 AM: ................................ 100 المستقبل التضمین تردد لنطاق مالئم نحو على معین المتوسط التردد نطاق( كیلوھرتز 10 إلى ھرتز( 

 Vp-p 5 إلى mVp-p 10 .......................................................................................... :األساسي النطاق صوت إدخال 

 كیلوھرتز 20 إلى ھرتز 15 ......................................................................................................:مستوى إدخال الصوت

 Vrms 1.5 إلى mVrms 10 .................................................................................................:رجيالخا الصوت إدخال

 ھرتز 0.1 ............................................................................................................................................ :الدقة

 ھرتز 1± ........................................................................................................................................... :الضبط

 الصوت تردد مستوى قیاس

 EXT AUD IN(، DVM( الخارجي الصوت إدخال .................................................................................... :القیاس مصادر

 كیلوھرتز 5< إلى ھرتز 200 .............................................................................................................. :التردد نطاق

 :اإلدخال مستوى

 )10÷( Vrms 30 إلى 1 Vrms ،)x1( Vrms 3 إلى 10 mVrms ........................... ):EXT AUD IN( الخارجي الصوت إدخال 
 DVM: ................................................................... 10 mVrms 3 إلى Vrms )x1(، 1 Vrms 30 إلى Vrms )÷20( 

 وات 0.001 وات، میلي دیسیبل dBµV، 0.001 0.001 فولت، میلي 0.001 فولت، 0.001...................................:العرض وحدة دقة

 )EXT AUD IN% (5± ......................................................................................................................... :الضبط



 

فاصیل. ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد ل ا بة  ق لمرا  15-1  خاضع 

 )تابع( الجھاز بیانات .1-3
 )اختیاري( أوسیلوسكوب

 الداخلي ضمینالت إلغاء الصوت، إدخال ،DVM ..................................................................................... :فردیة إدخال قنوات

 :اإلدخال معاوقة

 DVM: ................................................................................................................................. 1 MΩ إدخال 

 عالیة Z ،10 على القسمة ،Ω, 600 Ω،  1 KΩ 150 ............................................................... :بالصوت خاص I/O إدخال 

 :التقارن

 GNDو ،DCو ،DVM: .................................................................................................................. AC إدخال 

 AC ....................................................................................................................... :بالصوت خاص I/O إدخال 

 DC ...................................................................................................................... :الداخلي FM ضمینت إلغاء 

 AC ...................................................................................................................... :الداخلي AC  تضمین إلغاء 

 :لنطاقا

 1،2،5 تسلسل في القسمة/فولت 10 إلى القسمة/فولت میلي 10 ............................................ :بالصوت الخاص I/Oو DVM إدخال 

 1،2،5 تسلسل في القسمة/كیلوھرتز 50 إلى القسمة/كیلوھرتز 0.1 .................................................. :الداخلي FM تضمین إلغاء 

 القسمة%/50 ،%20 ،%10 ،%5 ..................................................................................... :الداخلي AM تضمین إلغاء 

 )كیلوھرتز 5 إلى مباشر تیار( الكامل المقیاس من% 10 ................................................................................... :رأسي ضبط

 كیلوھرتز 5 .................................................................................................................................. :التردد نطاق

 :أفقي مسح

 ثانیة/القسمة 0.1 إلىمیلي ثانیة/القسمة  0.5 ................................................................................................ :النطاق 

 الكامل المقیاس من% 3 ...................................................................................................................... :الضبط 

 )داخلي( عادي أو تلقائي .............................................................................................................. :المشغل مصدر 

 الرأسي المقیاس في متغیر ............................................................................................................. :المشغل ضبط 

 مرقمان ....................................................................................................................................... :مرقمات 
 )ضمینت%  كیلوھرتز، لفولطیة،ا( الرأسي القیاس یعرض  
 المرقمات بین الوقت في الدلتا یعرض  

 )اختیاري( الطیف محلل

 :التردد

 جیجاھرتز 1 إلى میجاھرتز 2 ............................................................................................................... :النطاق 

 1،2،5 تسلسل في میجاھرتز 5 إلى كیلوھرتز 10 .......................................................................................... :النطاق 

 مستطیل القمة، مسطح ،متموج .................................................................................................................. :اإلطارات

 لقسمةا/دیسیبل 20 ،15 ،10 ،5 ،1 .................................................................................................... :الرأسي المقیاس

 1،2،5 تسلسل في میجاھرتز 5 إلى كیلوھرتز 1 .......................................................................................... :المرقمة نطاق

 1،2،5 تسلسل في 0.5 إلى كیلوھرتز 1± نطاق ......................................................................................... :المرقمة إزاحة

 )دیسیبل 30 الضوضاء إلى إشارة( عادي دیسیبل 3± .......................................................................... :الطاقة تردد نطاق ضبط

 )دیسیبل 30 الضوضاء إلى إشارة( عادي دیسیبل 3± ................................................................................ :األرضیة ضوضاء



 

فاصیل.  1-16 ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد ل ا بة  ق لمرا  خاضع 

 )تابع( الجھاز بیانات .1-3
 الزمني األساس

 معیاري مذبذب

 C°70و C°20- بین تتراوح حرارة درجة عند ppm 0.05 ................................................................... :الحرارة درجة استقرار

 عام أول/  ppm 0.5 .............................................................................................................................. :التقادم
  0.3 ppm  /عام أول بعد 

 دقائق 3....................................................................................................................................... :اإلحماء وقت

د رد ت ل ا ر  را ق ست  مئویة  70مئویة و 20-عند درجة حرارة تتراوح بین  ppm 0.15± .................................................................. :ا
 یوم/  ppm 0.02 ................................................................................................................................ لتقادم:ا
 ..................................................................................................................................... 1.0 ppm  /سنة 
ا إلیھا المشار الزمني األساس معایرة  خارجیً

 میجاھرتز 1000 إلى 2 .............................................................................................................. :اإلدخال تردد نطاق

 وات میلي دیسیبل T/R، <-20 ................................................................................................... :المرجع إدخال موصل

  + المستخدم الخارجي المصدر من ھرتز 0.2< .......................................................... :إلیھ المشار الخارجي الزمني األساس ضبط
 الداخلي الزمني لألساس ادمالتق خصائص  

 مثال

 الزمني لألساس التقادم خصائص+  الخارجي الزمني األساس مرجع من ppm 0.02±) = ھرتز 0.2 ±( میجاھرتز 10
 .الداخلي



 

فاصیل. ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد ل ا بة  ق لمرا  17-1  خاضع 

 )تابع( الجھاز بیانات .1-3
 المادیة/  البیئیة

 )عمقبوصة) ( 2.8ملم ( 70بوصة) (طول) ،  11.2ملم ( 285بوصة) (وزن)،  9.1ملم ( 231 ......................................... :اإلجمالیة األبعاد

 بالملحقات) كجم 5.4( رطل 12كجم)؛  3.75( رطل 8.3 .............................................................................................. :الوزن

 الحرارة درجة

 C°71+إلى  C°51- ............................................................................................................................. :التخزین

 مالحظة

 .C°60+، أو أعلى من C°20-یجب أال تتعرض البطاریة لدرجات حرارة أقل من 
 

 :التشغیل

 ):الوقت عبر المستخدمة لالسلكياتردد لاالتیار المباشر فقط (یتم إزالة البطاریة، تعتمد على طاقة 

 :3550 ...................................................................................................................... 0°C  50+إلى°C 

 3550R: ................................................................................................................. -20°C  55+إلى°C 

 البطاریة (عادیة تعتمد على ارتفاع درجة الحرارة الداخلیة واستخدام الجھاز):

 :3550 ...................................................................................................................... 0°C  40+إلى°C 

 3550R: ................................................................................................................. -20°C  40+إلى°C 

 مالحظة

 فقط.  C°45+و C°0یجب شحن البطاریة عند درجة حرارة تتراوح بین 

 مالحظة

فجمیع التصنیفات الحراریة تعتمد على طاقة التردد الالسلكي   استعن بالمنطق عند استخدام أجھزة اختبار التردد الالسلكي. 
ا. 3550بوجود خطر بمجرد أن تتجاوز درجة الحرارة الداخلیة لـ  3550ینبھ جھاز   المستعملة. فقد یؤدي   الحدود المقدرة سلفً
 3550إن جھاز   لطاقة باستمرار في ظروف درجات الحرارة المحیطة العالیة إلى زیادة السخونة داخل الجھاز.استعمال ا

أو حتى یتم إطالق صوت تنبیھ  C°25+دقائق في درجة حرارة  10دیسیبل میلي وات) لمدة  43وات ( 20مصنف للعمل بسعة 
 .حراري إغالق سیحدث الشروط، ھذه تجاوز حالة في  حراري.

 

 )مكثفة غیر( أقصى كحد% 95 .......................................................................................................................... :الرطوبة

 م 4600 .................................................................................................................................................. :االرتفاع

 جرام 30 .................................................................................................................................................. :الصعق

 طاولة على الجھاز استخدام

 2، الفئة MIL-PRF-28800F ................................................................................................................. :التشغیل

 :االھتزاز

:3550 .................................................................................................................. MIL-PRF-28800F 3، الفئة 

3550R: ................................................................................................................ MIL-PRF-28800F 2، الفئة 



 

فاصیل.  1-18 ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد ل ا بة  ق لمرا  خاضع 

 )تابع( الجھاز بیانات .1-3
 االمتثال/السالمة

 2، الفئة MIL-PRF-28800F ............................................................................................................... :االستخدام
 (3550R) المرفقات للملح، التعرض  
 صوتیة ضوضاء  
 لالنفجار قابلة أجواء  
 للغبار مقاوم  
 (3550R) للتقطر مقاوم  
 (3550R) عاصف مطر  
 (3550R) شمسي إشعاع  

 2، الفئة MIL-PRF-28800F ............................................................................................. : الكھرومغناطیسي التوافق

 Aفئة  EN61326:  1998 ............................................................................................................ :االنبعاثات 
  EN61000-3-2 
  EN61000-3-3 

 MIL-PRF-28800F .................................................................................................................... :الحصانة 
  EN61326:  1998 

 UL 61010-1 .................................................................................................................................. السالمة: 
  UL 6101-1 
  CSA 

 متردد تیار ذات إدخال طاقة

 ھرتز 63ھرتز إلى  47أمبیر بحد أقصى،  VAC ،1.5فولط تیار مباشر  240إلى  100 ...................... :متردد تیار ذي إدخال فولطیة نطاق

 االسمي اإلدخال فولطیة من% 10<  ................................................................................ :متردد تیار ذي إدخال فولطیة تقلب

ا ................................................................................................................. :العابر الفولطیة فرط  II التركیب لفئة وفقً

 المباشر-المتردد التیار محول

 الثانیة الدرجة من تلوث داخلي، استخدام .................................................................................................. :االستخدام بیئة

 C°40+إلى  C°0 ................................................................................................................. :التشغیل حرارة درجة

 C°85+إلى  C°20- ............................................................................................................. :التخزین الحرارة درجة

 مالحظة

 الالسلكي التردد طاقة على تعتمد الحراریة التصنیفات فجمیع  .الحراریة التشغیل حرارة درجة في الوحدة استخدام ةبمراعا قم
ا الوحدة تصدر  .المستعملة  باستمرار الطاقة استعمال یؤدي فقد  .األمان حدود الداخلیة الحرارة درجة تتجاوز أن بمجرد تنبیھً

 43وات ( 20إن الوحدة مصنفة للعمل بسعة  .الوحدة داخل السخونة زیادة إلى عالیةال المحیطة الحرارة درجات بیئات في
 ھذه تجاوز حالة في  أو حتى یتم إطالق صوت تنبیھ حراري. C°25+دقائق في درجة حرارة  10دیسیبل میلي وات) لمدة 

 .حراري إغالق سیحدث الشروط،
 

 د الفئة EN61000-3-2 ب، الفئة EN55022 ............................................................................. :الكھرومغناطیسي التداخل

 IEC 950/EN 6095، و950ورقم  234رقم  CSA 22.2، وUL 1950 ............................................................... السالمة: 



 

فاصیل. ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد ل ا بة  ق لمرا  19-1  خاضع 

 )تابع( الجھاز بیانات .1-3
 )DC IN( مباشر تیار ذي إدخال موصل

 Vdcفولط تیار مباشر  32إلى  11 ................................................................................ :مباشر تیار ذي إدخال فولطیة نطاق

 :مباشر تیار ذات طاقة إدخال

 وات 55 ................................................................................................................................. :األقصى الحد 

 وات 25 ......................................................................................................................................... :اسمي 

 F، نوع Vdcفولط تیار مباشر  32أمبیر،  5 .....................................................................:المباشر التیار ذي المصھر متطلبات

 البطاریة

 )Li Ionحزمة بطاریات لیثیوم أیون ( ..................................................................................................... :البطاریة نوع

 مالحظة

 .C°60+، أو أعلى من C°20-یجب أال تتعرض البطاریة لدرجات حرارة أقل من 
 

 )20والمستقبل % 80% ات المرسلاختبار  :دورة التشغیل) (النموذجي(وقت التشغیل 
 ساعة 4.5استخدام متواصل لمدة  ................................................................................ الحد األدنى لإلضاءة الخلفیة (ال تزال واضحة):

 ساعات 4استخدام متواصل لمدة  ....................................................................................................... :40إضاءة خلفیة بنسبة %
 ساعة 3.5استخدام متواصل لمدة  ..................................................................................................... :100%إضاءة خلفیة بنسبة 

 عادیة) ساعات (الوحدة في حالة تشغیل 8ادیة / ساعات (الوحدة في حالة إیقاف تشغیل) ع 4 ...................................................... :الشحن وقت

 مالحظة

ا الفارغة البطاریة شحن یجب. C°45+و C°0 بین تتراوح حرارة درجة عند البطاریة شحن یجب %)  10> سعة( تماًم
 .متردد تیار طاقة خالل من التشغیل قبل دقیقة 20 لمدة

 

 الساكنة الحراریة الخصائص

 دقیقة 30 بعد الحرارة درجة في كارتفاعOFF:( .......................... <15°( السلكيال ترددال طاقة تشغیل قافإی ،)ON( الطاقة تشغیل البیئة،

 دقیقة 30 بعد الحرارة درجة في كارتفاعON:( ................................... <25°( السلكيال ترددال طاقة تشغیل ،)ON( الطاقة تشغیل البیئة،

 



 

فاصیل.  1-20 ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد ل ا بة  ق لمرا  خاضع 

 التشغیل مبادئ .1-4

 :التالیة المجموعات على 3550R / 3550 الجھاز یحتوي

 

LCD
T/ R

POWER
SUPPLY

BATTERY

MULTI -
FUNCTI ON

RF SWR

ANT

REMOTE

DC I N

DVM

AUDI O I N

AUDI O OUT

ETHERNET

USB

AUDI O

 
 

 .الداخلیة البطاریات وشحن للتشغیل، بالطاقة الداخلیة النمطیة الوحدات تزوید عن مسئول PCB Assy الطاقة درمص
 

 إلى بالطاقة الموصل الكمبیوتر خالل من البیانات إلرسال والذاكرة ،FPGAو المعالجات، على الوظائف متعدد PCB Assy یحتوي
ColdFire العرض شاشة على لعرضھا LCD، الخارجیة وصالتوالم. 

 

 التردد محول یقوم  .PCB Assy الالسلكي التردد، ومحول PCB Assy السلكيال ترددال في التحكم وحدة من RF Assy یتكون
 المستقبل وإدخال جیجاھرتز، 1 إلى میجاھرتز 2 سعة الالسلكي التردد إلى میجاھرتز 10.5 سعة TX IF بتحویل PCB Assy الالسلكي

ا PCB Assy الالسلكي التردد محول یحتوي كما  .میجاھرتز 13 سعة RX IF إلى جیجاھرتز 1 إلى میجاھرتز 2 من  قارنة على أیًض
VSWR، الالسلكي التردد في التحكم وحدة تقوم  .الطاقة وأطراف المرتبطة، الكھربائیة الدوائر ومجموعة PCB Assy  بتوفیرTCXO، 

 .المستوى في والتحكم الموالفة ولعملیة البرنامج، في للتحكم الالزمة الرقمیة الكھربائیة الدوائر ومجموعة ،LOsو
 

 



تشغیلإرشادات ال - 2لفصل ا  

فاصیل. ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد ل ا بة  ق لمرا 2  خاضع  -1 

 والمؤشرات، والموصالت الخاصة بالمشغل أدوات التحكم، .2-1
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فاصیل. 2-2 ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد ل ا بة  ق لمرا  خاضع 

 أدوات التحكم، والمؤشرات، والموصالت الخاصة بالمشغل (تابع) .2-1
 

 العنصر الوصف

 ANT 1موصل  یتم استخدامھ في االختبارات التي تجرى عبر األثیر.

 T/R 2موصل  سلكي.یتم استخدامھ في التوصیل المباشر عالي القدرة بالجھاز الال

 DC IN( 3موصل اإلدخال ذو التیار المباشر ( خارجًیا بتیار مباشر، أو لشحن البطاریة. 3550R / 3550ُیستخدم لتشغیل الجھاز 

 AUDIO( 4موصل الصوت ( ي ُیستخدم للتوصیل بالسماعة (المیكروفون ومكبر الصوت).

كما یتم استخدامھ كإخراج   الخاصة بأنظمة الھوائي. VSWRیتم استخدامھ لقیاس 
 إلشارات اإلرسال.

 SWR 5موصل 

 یضئ عندما یتم توصیل الطاقة الخارجیة ذات التردد المباشر.

 )WHITEأبیض (
3550 / 3550R ."في وضع "االنتباه 

 )BLUEأزرق (
3550 / 3550R ."في وضع "السكون 

 )REDأحمر (
 .3550R / 3550جاري إیقاف تشغیل 

 SYS( 6مؤشر النظام (

 یضئ عندما یتم توصیل الطاقة الخارجیة ذات التردد المباشر.

 )GREENأخضر (
 اكتمل شحن البطاریة

 )YELLOWأصفر (
 جاري شحن البطاریة

 BATT( 7مؤشر البطاریة (

 REMOTE( 8موصل بعید ( یتم استخدامھ لالتصال بالجھاز الخارجي.

 9 شاشة العرض باللمس البیانات واإلعدادات یدوًیا. ُیستخدم لمشاھدة القوائم والشاشات، وللسماح بإدخال

یوفر إدخاالً متقارًنا ذا تیار مباشر لوظائف قیاس مستوى الصوت، واألوسیلوسكوب 
 (خیار).

 DVM 10موصل 

، وقیاس التشوه، SINADیتم استخدامھ الستقبال إدخال التعدیل الخارجي، وكإدخال لـ 
 ).AFوعداد تردد الصوت (

 11 الصوت موصل إدخال

 12 موصل إخراج الصوت یتم استخدامھ كإخراج لمولدات الوظائف، وإلغاء التعدیل، وإلخراج إشارات الصوت.

 USB 13موصل  )USB(مثالً موصالت شبكات، أو شرائح ذاكرة  .USB 1یسمح بتوصیل أجھزة 

 HOME( 14مفتاح الصفحة الرئیسیة ( یوفر الوصول إلى شاشة لتحدید إعدادات، وأدوات التحكم االختیاریة للنظام.

 POWER( 15مفتاح الطاقة ( ).OFF)، وإیقاف تشغیلھ (3550R )ON / 3550یتم استخدامھ لتشغیل 

 ETHERNET ( 16موصل عبر اإلیثرنت ( یتم استخدامھ في عملیات ترقیة  البرمجیات و/أو التشغیل البعید.



 

فاصیل. ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد ل ا بة  ق لمرا 2  خاضع  -3 

 تبویب الوظائف، وإطارات الوظائفعالمات  .2-2

 LMR - الوظائف واإلطارات

 

      
 

      
 

  )الوظائف االختیاریة معروضة ألغراض العرض فقط.(



 

فاصیل. 2-4 ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد ل ا بة  ق لمرا  خاضع 

 عالمات تبویب الوظائف، وإطارات الوظائف(تابع) .2-2

 الوظائف واإلطارات

 

      
 

      
 

 (الوظائف االختیاریة معروضة ألغراض العرض فقط.)
  



 

فاصیل. ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد ل ا بة  ق لمرا 2  خاضع  -5 

 رموز الشاشة .2-2-1

 .عرض رموز النظام في ثالثة أوضاع في أسفل الشاشةتم ي

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 .، فقم بتحدید عالمة تبویب رمز النظام لعرض رموز النظام)اإلعداد االفتراضي(وضع التصغیر  علىعندما تكون رموز النظام معینة 

 

 
 

 .اإلدخال إطارإغالق لعرض رموز النظام من خالل /ضغط على الرمز فتحا

 

 
 

 .إغالق لعرض رموز النظام في وضع التصغیر/على الرمز فتحضغط ا

 

 



 

فاصیل. 2-6 ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد ل ا بة  ق لمرا  خاضع 

 رموز الشاشة (تابع) .2-2-1
 

 الوظیفة الرمز

 

 یفتح شریط الحالة ویغلقھ.

 

 المرونة) (في حالة المعایرة).-یستخدم قیمة المعایرة الخاصة بالمرجع الخارجي (التردد

 

 یفتح إطار وظیفة اللقطة.

 

 .باللمس مؤمنة أو غیر مؤمنة التي تعمل كانت وظائف الشاشة شیر إلى ما إذات

 

.اإلشارات على الشاشة/القراءات) یثبت(یلتقط   

 

 یر والخطأ.حذیشیر إلى رسائل الت

 

 یعرض مستوى الشحن المتبقي في البطاریة.

 

. ة ری طا ب ل ا ي  ف قي  ب ت م ل ا شحن  ل ا مستوى  عرض  ی  

 

. ة ل حا ل ا ر  طا إ  



 

فاصیل. ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد ل ا بة  ق لمرا 2  خاضع  -7 

 تابع)الشاشة ( رموز .2-2-1

 رموز إطارات الوظائف معروضة أسفل یمین إطارات الوظائف.
 

 الوظیفة الرمز

 

 یبدل بین المفكرة وشریط التمریر.

 

 .الوظائف النشطة على الشاشة إطاراتالتبدیل بین 

 

 یغلق إطار الوظائف.

 
 یتنقل بین العروض المختلفة (إن وجدت) إلطار الوظائف.

 
 مختلفة (إن وجدت) إلطار الوظائف.یتنقل بین العروض ال

 



 

فاصیل. 2-8 ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد ل ا بة  ق لمرا  خاضع 

 الشاشة (تابع) رموز .2-2-1

 رموز العالمات المعروضة في إطارات الوظائف.

 

 الوظیفة الرمز

 

 یتیح قیاسات دلتا العالمة ألول عالمتین ُممّكنتین.

 

 .البیاني یضیف عالمة إلى الرسم

 

 یحذف أي عالمة نشطة من إطار العالمات.

 

 مة المحددة إلى أعلى نقطة في اإلشارة.ینقل العال

 

 ینقل العالمة المحددة إلى أدنى نقطة في اإلشارة.

 

 یدعم وظیفة الضغط باستمرار.  ینقل العالمة المحددة یساًرا إلى الذروة التالیة.

 

 یدعم وظیفة الضغط باستمرار.  ینقل العالمة المحددة یمیًنا إلى الذروة التالیة.

 

 یدعم وظیفة الضغط باستمرار.  المة المحددة یساًرا إلى نقطة البیانات التالیة.ینقل الع

 

 یدعم وظیفة الضغط باستمرار.  ینقل العالمة المحددة یمیًنا إلى نقطة البیانات التالیة.

 

 ینقل العالمة المحددة إلى الجانب األیسر من حقل الرسم.

 

 من من حقل الرسم.ینقل العالمة المحددة إلى الجانب األی



 

فاصیل. ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد ل ا بة  ق لمرا 2  خاضع  -9 

 شاشة باللمس .2-2-2

 استخدام الشاشة التي تعمل باللمس أ.
 

(3550) 

یعتمد "اللمس" الموجود في الشاشة التي تعمل باللمس على القدرة الطبیعیة للجسم البشري   تعمل باللمس حیث تستجیب للمس باألصابع. سعویة على شاشة 3550یحتوي الجھاز 
 أي شيء یحول دون لمس الجلد (مثالً القفاز). بحیث ال یتعین استخدام

یجب على المشغلین إبقاء القدمین   .السعویة كھربائًیا للسماح بتشغیل شاشة اللمس 3550بطاریة فقط، فإنھ یجب تأریض الجھاز الطاقة  یعتمد في عملھ على 3550إذا كان الجھاز 
 شاشة اللمس. عند استخدام 3550على األرض، وید واحدة على علبة الجھاز 

(3550R) 

یمكن ارتداء القفاز عند استخدام شاشة اللمس، أو یمكن استخدام أداة كتابة (مثالً قلم) على شاشة   على شاشة باللمس مقاومة تستجیب للمس باألصابع. 3550Rیحتوي الجھاز 
 اللمس.

 )UIمكونات واجھة المستخدم ( ب.
 

لقد تم تصمیم واجھة المستخدم ھذه كي تسمح   لوحة تحكم تحتوي على شاشة باللمس توفر بیئة عمل مرنة لجمیع المستخدمین. واجھة المستخدم الخاصة بمجموعة االختبار ھي
 للمستخدمین بفتح المكونات الموجودة على الشاشة، وإغالقھا، وسحبھا وإفالتھا، وتكبیرھا/تصغیرھا إلنشاء تكوینات عرض مخصصة.

 الخاصة بمجموعة االختبار محلًیا بواسطة شاشة اللمس الموجودة في اللوحة األمامیة.یتم التنقل في واجھة المستخدم 

 شریط التشغیل

 تبویب الوظائف.ریط التشغیل الوصول إلى عالمات یوفر ش  شریط التشغیل ھو عبارة عن شاشة تمریر أفقیة موجودة أعلى واجھة المستخدم.

 شریط الملون باللون الرمادي الفاتح الموجود أسفل القائمة، أو النقر فوقھ.یتم فتح شریط التشغیل وإغالقھ من خالل لمس ال
 

      
 

 یمكن تحریك شریط التشغیل من الیسار إلى الیمین من خالل "سحبھ"، أو الضغط على السھم األیسر أو األیمن.
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 الشاشة باللمس (تابع) .2-2-2

 (تابع) )UIمكونات واجھة المستخدم ( ب.
 

 الوظائفیةبویب عالمات الت

 ، والتي تعرف الوظائف المثبتة في مجموعة االختبار.یةیتكون شریط التشغیل من عالمات التبویب الوظائف

جزء إلى فتح إطار الوظائف في واجھة المستخدم، أو نقل أي إطار من إطارات الوظائف المفتوحة إلى ال یةیؤدي الضغط على أي عالمة تبویب من عالمات التبویب الوظائف
 األمامي في واجھة المستخدم.

 

      
 

 إطار الوظائف المعروض على الخیارات التي تم تثبیتھا في مجموعة االختبار. یعتمد

 إطارات الوظائف

 توفر إطارات الوظائف وصوالً مرئًیا إلى بیانات القیاس، ومْعلـَمات التشغیل الخاصة بمجموعة االختبار.

 یتم إغالق إطارات الوظائف من خالل تحدید رمز التصغیر الموجود أسفل إطار الوظائف.  الل تحدید عالمة التبویب الوظائف في شریط التشغیل.یتم فتح إطارات الوظائف من خ
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 الشاشة باللمس (تابع) .2-2-2

 (تابع) )UIمكونات واجھة المستخدم ( ب.
 

 إطارات الوظائف (تابع)

 اضغط على الرمز عرض لتغییر شكل إطار الوظائف.  ال (إن وجدت).یمكن عرض إطارات الوظائف في عدة أشك
 

           
 

 ن مرئیة عند فتح أي عرض آخر.عند تكبیر أي إطار من إطارات الوظائف، سیشغل إطار الوظائف منطقة العرض بأكملھا ویوفر الوصول إلى مْعلـَمات الوظائف التي قد ال تكو

الوظائف، المس كتلة العنوان أو الخلفیة الخاصة بإطار  اتلنقل أي إطار من إطار  لى أي مكان في منطقة العرض (باستثناء عرض ملء الشاشة) .یمكن نقل إطارات الوظائف إ
 الوظائف أو انقر فوقھا، واسحب اإلطار إلى مكان جدید في منطقة العرض.

 طة ولكن غیر مرئیة في منطقة العرض.یمكن تصغیر إطارات الوظائف في شریط التشغیل بحیث تظل الوظیفة نش
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 )الشاشة باللمس (تابع .2-2-2

 (تابع) )UIمكونات واجھة المستخدم ( ب.
 

 إطارات الوظائف (تابع)

 یمكن عرض العدید من إطارات الوظائف في منطقة العرض في أي وقت.
 

 
 

 ختبار تضع إطار الوظائف في أخر موضع وحالة نشطة في منطقة العرض.في حالة إغالق أي من إطارات الوظائف النشطة وإعادة فتحھ، فإن مجموعة اال

 .عندما یكون ھناك العدید من إطارات الوظائف النشطة على الشاشة، فیمكن التبدیل بین إطارات الوظائف للخلف واألمام

      



 

فاصیل. ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد ل ا بة  ق لمرا 2  خاضع  -13 

 الشاشة باللمس (تابع) .2-2-2

 (تابع) )UIمكونات واجھة المستخدم ( ب.
 

 اتیح الرقمیةلوحة المف

یتم   تسمح اللوحة الرقمیة للمستخدم بإدخال قیمة رقمیة محددة.  عندما یتم تحریر حقول البیانات الرقمیة، سیتم عرض اللوحة الرقمیة.
ثم یتم تمكین القیمة من خالل الضغط على وحدة القیاس أو   إدخال القیم من خالل الضغط على األرقام الموجودة في لوحة المفاتیح.

 اضغط على إلغاء إللغاء أي تغییرات لم یتم إدخالھا، وأغلق إطار اإلدخال الرقمي.  الموجود في اللوحة الرقمیة. )Enterالزر إدخال (
یمة رقمیة اضغط على مسح إلعادة تعیین أي ق  في حالة الضغط على إلغاء، فإنھ لن یتم استعادة أي قیمة تم تغییرھا یكون قد تم تمكینھا (إدخالھا) بالفعل. 

اضغط على مفتاح مسافة للخلف   إلعادة تعیین أي قیمة لم یتم إدخالھا إلى القیمة المحددة سلًفا، اضغط على إلغاء.  إلى صفر.
)Backspace.لحذف الرقم األخیر (إلى الیمین) في القیمة الرقمیة ( 
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 الشاشة باللمس (تابع) .2-2-2

 (تابع) )UIمكونات واجھة المستخدم ( ب.
 

 شریط التمریر

یمكن التحكم في وضع   یتم توضیح القیم التي سیتم تغییرھا من خالل مربع إحاطة (مربع ذو خلفیة بیضاء).  من القیم. محددیسمح شریط التمریر للمستخدم بتحدید وتغییر نطاق 
 ألرقام، یمكن زیادة القیمة أو إنقاصھا باستخدام شریط التمریر، أو األسھم إلى أعلى أو أسفل.بمجرد تحدید نطاق ا  لضبط إعداد الدقة. x10و 10/مربع اإلحاطة باستخدام المفاتیح 

اضغط على إلغاء   یتم تنشیط القیم عندما یتم تحریرھا (تحریر "مباشر").  یمكن استخدام األسھم إلى أعلى (زیادة) وأسفل (إنقاص) لضبط أخر قیمة تم تحدیدھا في مربع اإلحاطة. 
اضغط على   في حالة الضغط على إلغاء، فإنھ لن یتم استعادة أي قیمة تم تغییرھا یكون قد تم تمكینھا (إدخالھا) بالفعل.  أي تغییرات لم یتم إدخالھا، وأغلق شریط التمریر. إللغاء

 الزر إدخال أو إلغاء إلغالق شریط التمریر.
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 الشاشة باللمس (تابع) .2-2-2

 (تابع) )UIالمستخدم (مكونات واجھة  ب.
 

 لوحة المفاتیح

 مماثل ألي لوحة مفاتیح خارجیة. بشكل لوحة المفاتیحتعمل   یتم عرض لوحة المفاتیح عندما یتم تحدید حقل بیانات نصیة لتحریره.
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 الشاشة باللمس (تابع) .2-2-2

 (تابع) )UIمكونات واجھة المستخدم ( ب.
 

 إطارات الرسائل

 .لتقدیم معلومات للمستخدم أو لمطالبتھ بالقیام بإجراء ما رات الرسائلیتم عرض إطا
 

 
 

 الحقول المقفلة

 مجموعة االختبار حالة تجعل الحقل غیر قابل للتحریر. صادفیتم تحدیث أي حقل قابل للتحریر إلى حالة القفل عندما ت
   ال یمكن تحریر أي حقل مقفل إال بعد إیجاد حل لحالة القفل.
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 وضع (السكون) التوقف .2-2-3

 اعتماًدا على البطاریة. 3550R / 3550على وضع "التوقف (السكون)" وھو ما یقلل من استھالك البطاریة ویزید من وقت تشغیل  3550R / 3550یمكن ضبط 
 على وضع التوقف (السكون). 3550R / 3550اتبع ھذه اإلرشادات لضبط 

 (قائمة النظام). System Menu(بدایة) لعرض  HOMEاضغط المفتاح  أبیض) SYSنشط (االنتباه)" (مؤشر في وضع " 3550R / 3550عند عمل  .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م ( نظا ل ا )SYSمؤشر   
 

ة ( رئیسی ل ا لصفحة  ا تاح  )HOMEمف  
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 (تابع) وضع (السكون) التوقف .2-2-3

 رق).أز SYSعلى وضع "التوقف (السكون) (مؤشر  3550R / 3550لضبط  (قائمة النظام) System Menu(توقف) على  Suspendاضغط على زر  .2
 

 الداخلیة مغلقة. RFشاشة العرض التي تعمل باللمس فارغة وأنظمة جھاز 

 تحتفظ انظمة الجھاز الرقمیة بحالتھا النشطة وال یحدث فقد للمعلومات أو إعدادات الشاشة في وضع "التوقف (السكون)". مالحظة:

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م ( نظا ل ا SYSمؤشر   
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 (تابع) وضع (السكون) التوقف .2-2-3

(بدایة)  HOME(بدایة) لعرض الوقت الحالي والطاقة المتبقیة بالبطاریة. اضغط المفتاح  HOMEفي وضع "التوقف (السكون)"، اضغط المفتاح   حینما یكون .3
 للعودة بالنظام إلى الوضع "نشط (االنتباه)".
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 دعم متعدد اللغات .2-2-4

 عالمات التبویب، واإلطارات بعدة لغات مختلفة.لعرض  أشرطة الوظائف، و 3550R / 3550یمكن تكوین الجھاز 
 

 حدد عنصر القائمة المنسدلة اللغة، واختر اللغة المطلوبة.  .عالمة التبویب الوظیفیة النظام، حدد 3550 / 3550لتغییر اللغة المستخدمة في الجھاز 
 

      
 ) (اللغات االختیاریة معروضة ألغراض العرض فقط.
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 اللغات (تابع)دعم متعدد  .2-2-4

 

 مثال

 

             
ة  ی عرب ل  اإلنجلیزیة ا

 
 

             
 اإلسبانیة اإلنجلیزیة 
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 الخدمات وفحوصات الصیانة الوقائیة .2-3

 عام .2-3-1

 جسدیة.عند إجراء أي صیانة وقائیة أو فحوصات دوریة، تذكر دائًما التحذیرات والتنبیھات الخاصة بالصعق الكھربائي واإلصابة ال

 إجراءات الصیانة الوقائیة .2-3-2

 األدوات، والمواد، والمعدات المطلوبة أ.
 

 تتطلب عملیة التنظیف استخدام قطعة قماش خالیة من النسالة، ومطھر سائل معتدل.  ال یحتاج المشغل إلى أي أدوات أو معدات إلجراء صیانة وقائیة.

 الفحوصات الدوریة ب.
 

 في الفحوصات الدوریة كما ھو موضح أدناه: تنحصر الصیانة الوقائیة

 التنظیف 

 إزالة األتربة 

 المسح 

 التحقق من عدم وجود أي كابالت في حالة بلى 

 تخزین العناصر غیر مستخدمة 

 تغطیة المقابس غیر المستخدمة 

 التحقق من عدم وجود صوامیل، أو مسامیر ملولبة، أو مسامیر مفكوكة 

 جدول الفحوصات ج.
 

 .عند الضرورةحوصات الدوریة قم بإجراء الف
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 التشغیل في الظروف العادیة .2-4

 إجراء التشغیل .2-4-1

 :3550R / 3550اتبع التعلیمات التالیة لبدء تشغیل الجھاز 

 

 .3550R / 3550) لبدء تشغیل الجھاز POWERطاقة (ال مفتاحاضغط على  .1

 ) مضيء.SYSتحقق من أن مؤشر النظام ( .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یمكن اآلن للمشغل اختیار الشاشة التي یرغب في عرضھا.  تم عرض شاشة الفتح.ی .3

 شاشة (شاشات) تم الوصول إلیھا عندما توقفت الوحدة عن التشغیل.آخر  3550 / 3550یعرض الجھاز  مالحظة:
 

 

 

  
 (مثال)

 SYS رشؤم POWER حاتفم
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 تثبیت/إزالة ترخیص .2-4-2

 یقوم إطار الوظائف الخیارات بعرض الخیارات المثبتة في الوحدة المرتبطة بالترخیص.  إزالتھ منھ.أو  3550R / 3550یمكن تثبیت أي ترخیص في الجھاز 

 تثبیت الترخیص

 اتبع اإلرشادات التالیة لتثبیت أي ترخیص في الوحدة:

 الوظائف الخیارات.حدد "الخیارات" لعرض إطار   لعرض تحدیدات القائمة المنسدلة النظام. عالمة التبویب الوظیفیة النظامحدد  .1
 

      
 (الخیارات معروضة ألغراض العرض فقط.)

 
یمكن إكمال ھذا اإلجراء فقط من خالل رقم   .Aeroflexإذا كان حقل الرقم المسلسل فارًغا، فاتصل بخدمة العمالء في   تحقق من أن الوحدة تعرض رقًما مسلسالً. .2

 مسلسل مثبت في الوحدة.
 

 
 

فك ضغط م .3 ب م  (ق ترخیص  ل ا ملف  نسخ  ب م  ق م  ث ر  وت ی كمب ل ا ى  ترخیص وضعھ عل ل ا ي options.newلف  ل ا ت ل ا ل  ی ل د ل ا ى  ل إ  (
قراص  أ Aerofمحمول: USBعلى محرك  lex\License. 

 ثانیة). 15محمول (تقریًبا ال USB، وانتظر حتى تتعرف الوحدة على محرك أقراص USBالمحمول في موصل  USBرّكب محرك أقراص  .4

 ."USBل عملیة النسخ، یعرض حقل الحالة "اكتمل النسخ من حینما تكتم .5

 ).Installing License Done“عند إتمام عملیة تثبیت ملف الترخیص، سیعرض ملف الحالة "تم تثبیت الترخیص" ("  حدد الزر تثبیت الترخیص. .6

 ستطالب الوحدة بتدویر الطاقة. .7
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 )تثبیت/إزالة الرخصة (تابع .2-4-2

 رخیصإزالة الت

 اتبع اإلرشادات التالیة إلزالة الترخیص من الوحدة:

 حدد "الخیارات" لعرض إطار الوظائف الخیارات.  النظام لعرض تحدیدات القائمة المنسدلة النظام. الوظائفیةحدد عالمة التبویب  .1
 

      
 (الخیارات معروضة ألغراض العرض فقط.)

 
 ض المطالبة التالیة:سیتم عر  حدد الزر إزالة الترخیص. .2

 

 
 

رخیص. .3 ت ل ا ة  ل ا ز إ ء  ا غ إلل ء  غا ل إ زر  ل ا د  حد رخیص.  ت ل ا ة  ل ا ق إلز ف ا مو زر  ل ا د  مرور وحد ل ا مة  ل ك دخل   أ
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 تثبیت البرنامج .2-4-3

 دة.یعرض إطار الوظائف تحدیث النظام إصدار برنامج النظام المثبت في الوح  .3550R / 3550یمكن تثبیت برنامج النظام في الجھاز 

 ، لم تتأثر قیم المعایرة.3550R / 3550عند تحمیل البرنامج في  الحظة:م

 حدیث النظام.حدد "تحدیث النظام" لعرض إطار الوظائف ت  حدد عالمة التبویب الوظیفیة النظام لعرض تحدیدات القائمة المنسدلة النظام. .1
 

      
 

الذي یحتوي على برنامج النظام  zip. قم بتنزیل الملف المضغوط من نوع aeroflex.com/3550الي:  باستخدام كمبیوتر شخصي، قم بالوصول لموقع الویب الت .2
 على الكمبیوتر الشخصي.

 USBالمحمول، قم بفك ضغط ملفات برنامج النظام ووضعھا على الدلیل الجذر الخاص بمحرك أقراص  USBبعد إزالة كل الملفات من على محرك أقراص  .3
 المحمول.

" على محرك Aeroflex/Commonأسفل الدلیل " rpmالمحمول ومن وجود ملفات  USB" في الدلیل الجذر لمحرك أقراص Aeroflexأكد من إنشاء مجلد "ت .4
 المحمول. USBأقراص 

 یًبا).ثانیة تقر 15المحمول ( USBوانتظر حتى تتعرف الوحدة على محرك أقراص  USBالمحمول بموصل  USBقم بتوصیل محرك أقراص  .5
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 تثبیت البرنامج (تابع) .2-4-3

یتم   )."Refreshing List") ثم "تحدیث القائمة" (”Copying Software“" (، وتحقق من أن حقل الحالة یعرض "نسخ البرنامجUSBحدد الزر نسخ من  .6
 .RPMعرض العناصر في القائمة 

 

 
 

اضغط على الزر   حدد الزر موافق للمتابعة.  )، حدد الزر تثبیت البرنامج.”Files are ready to install“عندما یعرض حقل الحالة "الملفات جاھزة للتثبیت" ( .7
 إلغاء إللغاء تحمیل البرنامج.

 حینما یكتمل تحمیل البرنامج، ستطالب الوحدة بتدویر الطاقة. .8

 .التثبیت عملیة تقدم موضحةً  التقدم شرائط عرض یتم مالحظة:
 

 
 

 حتى یتم تثبیت جمیع العناصر المعروضة في الوحدة. 8-6لطاقة، وكرر الخطوات قم بتدویر ا .9
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 إطارات الوظائف حفظ/استدعاء .2-4-4

 إطار الوظائف حفظ

 اتبع اإلرشادات التالیة لحفظ أي إطار وظائف في الوحدة:

 حدد "تخزین/استدعاء" لعرض إطار الوظائف تخزین/استدعاء.  مساعدة.أدوات مساعدة لعرض تحدیدات القائمة المنسدلة أدوات  الوظائفیةحدد عالمة التبویب  .1
 

      
 

ل. .2 دخا إ ملف واضغط  ل ا سم  ا د  ی تحد ل ح  ی ت ا ف م ل ا وحة  ل واستخدم  ملف،  ل ا سم  ا حقل  ل ا د   حد

ن. .3 زر تخزی ل ا د   حد

 إعداد. 100یمكن حفظ ما یصل إلى  مالحظة:



 

فاصیل. ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد ل ا بة  ق لمرا 2  خاضع  -29 

 إطارات الوظائف حفظ/استدعاء (تابع) .2-4-4

 استدعاءالوظیفة إطار 

 اتبع اإلرشادات التالیة لحفظ أي إطار وظائف في الوحدة:

 ستدعاء.التخزین/اوظیفة الحدد "تخزین/استدعاء" لعرض إطار   حدد عالمة التبویب الوظیفیة أدوات مساعدة لعرض تحدیدات القائمة المنسدلة أدوات مساعدة. .1
 

      
 

 .ائمة المعروضة، وحدد الزر استدعاءّمیز اسم الملف الجدید في الق .2
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 لقطة .2-4-5

. طة ق ل ة  ف ر وظی طا إ عرض  ل طة  ق ل ل ا رمز  د   حد
 

      
ء( ا سم ات أ ف ل م ل ة ا ھر لعرض ألغراض ظا قط ا  )ف

 
طة ق ل ل ا ظ   حف

د زر حد ل حفظ حفظ ا طة ل ق ل ل سم ا ا ملف ب ل ھر ا ظا ل فات حقل في ا ل م ل  .ا
 

      
ء( ا سم ات أ ف ل م ل ة ا ھر لعرض ألغراض ظا قط ا  )ف

 
ملف.اض ل ا سم  ا لحفظ  فق  موا زر  ل ا ى   غط عل
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لقطة .2-4-5 ل ابع( ا  )ت

د ی جد د  مجل ء  شا ن  إ
ء شا د إلن ، مجل د ی د جد زر حد ل د ا د مجل ی  .جد

 

      
ء( ا سم ات أ ف ل م ل ة ا ھر لعرض ألغراض ظا قط ا  )ف

 
د حقل حد ل سم ا د ا مجل ل د ا ی جد ل م ا خد ست ا وحة و یح ل ت ا ف م ل د ا ی حد ت سم ل د ا مجل ل زر على اضغط  .ا ل فق ا ا حفظ مو د سما ل مجل ل  .ا

د ی جد ملف  ء  شا ن  إ
ل. ل دخا إ ملف واضغط  ل ا سم  ا د  ی تحد ل ح  ی ت ا ف م ل ا وحة  ل واستخدم  ملف  ل ا سم  ا حقل  ل ا د  د، حد اسم ملف جدی ء   إلنشا
 

           
ء(  ا سم ات أ ف ل م ل ة ا ھر لعرض ألغراض ظا قط ا  )ف

 

ملف. ل ا سم  ا لحفظ  فق  موا زر  ل ا ى  زر حفظ واضغط عل ل ا د   حد
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لقطة .2-4-5 ل ابع( ا  )ت

م  لفحذف 
م ملف، أي لحذف خد ست زر ا ل  .حذف ا

 

      
ء( ا سم ات أ ف ل م ل ة ا ھر لعرض ألغراض ظا قط ا  )ف

 
د ملف حد ل لذي ا ھ في ترغب ا ف سم( حذ ملف ا ل ھر ا حقل في ظا ل .ملف ا زر على اضغط  ) ل ر لعرض حذف ا إلطا د ا ی ك أ لحذف ت  على اضغط  .ا

زر ل ملف لحذف حذف ا ل و ا زر أ ل ء ا غا ل ء إ غا ء إلل جرا لحذف إ  .ا
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 الوحدة نسخ .2-4-6

 أي وحدة: اتبع اإلرشادات التالیة لنسخ

 قم بتوصیل الوحدات بالشبكة. .1

 .نسخالحدد عالمة التبویب   حدد "تكوین النظام" لعرض إطار الوظائف تكوین النظام.  حدد عالمة التبویب الوظیفیة النظام لعرض تحدیدات القائمة المنسدلة النظام. .2
 

       
 

 الخاص بالوحدة. IPالخاص بوحدة القاعدة في الحقل عنوان  IPعنوان أدخل  .3

 الخاص بالھدف. IPالخاص بوحدة الھدف في الحقل عنوان  IPأدخل عنوان  .4

 ھدف.حدد الزر مسح إعدادات الشاشة ونسخھا لمسح كل الشاشات المحفوظة في وحدة الھدف، ونسخ الشاشات المحفوظة من وحدة القاعدة إلى وحدة ال .5

 نسخ إعدادات الشاشة لنسخ الشاشات المحفوظة من وحدة القاعدة إلى وحدة الھدف.حدد الزر  .6

 ة الھدف.حدد الزر مسح البرامج النصیة ونسخھا لمسح كل البرامج النصیة الموجودة في وحدة الھدف، ونسخ البرامج النصیة من وحدة القاعدة إلى وحد .7

 ة لنسخ البرامج النصیة من وحدة القاعدة إلى وحدة الھدف.نسخ البرامج النصیحدد الزر  .8
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نظام .2-4-7 ل ا ئمة  ا  ق

ر. ا ب الخت ا مجموعة  ب خاص  ل ا ي  ل ك ل ا ل  شغی ت ل ل ل  حق ل ا ت  ا د ی حد ت ى  م عل ظا ن ل ا مة  ئ ا ق حتوي    ت
ح  ا ت ف م ى  . HOMEاضغط عل م ظا ن ل ا مة  ئ ا ق عرض   ل

 
 

 

 

 
 

حقل ل لوصف ا  ا

كوین ت ل ن ا أ ر  خت ةا ف ل مخت  ظمة 

لصوت ا س. مستوى  رأ ل ا ت  عا لصوت وسما ا ر  كب م ب خاص  ل ا لصوت  ا مستوى  في  حكم  ت ل  ا

لصوت ا م  ت لصوت ك ا م  ت ك مستوى  ط   ضب

لصوت ا م  ت ك مة  ی لصوت ق ا م  ت ك مستوى  د عرض  ی حد  ت

مة ئ ا ق ل ا ء  ا خف إ ة  ل ھ م ر  خی أ . ت معروضة تظل  كي  مة  ئ ا ق ل ل ل  شغی ت ل ا ط  شری ى  ة عل ل ھ م ل ا ط   ضب

ة ی ف خل ءة  ة إضا ء إضا ط سطوع  . ضب ة ی ف خل ل  ا

م ظا ن ل ا ن  ی ی ع ت ة  د عا . إ ع مصن ل ا ت  ا د ا عد إ ى  ر عل ا ب الخت ا مجموعة  ین  عی ت ة  د عا  إ

سكون) توقف ل ا ) وقف  ت ل ا ى وضع  ر عل ا ب الخت ا مجموعة  حدد وضع   ی

مة ئ ا ق ل ا ء  ا خف مس.  إ ل ل ا ب عمل  ت ي  ت ل ا شة  شا ل ا ى  عل أ معروض  ر  ل غی شغی ت ل ا ط   شری

رموز ل ا ء  ا خف عمل  إ ت ي  ت ل ا شة  شا ل ا ى  عل أ معروضة  ر  رموز غی ل مس. ا ل ل ا  ب

 

 )HOMEمفتاح الصفحة الرئیسیة (
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تكوین أوضاع .2-4-8 ل  ا

وفر م ی ظا ر ن ا ب خت یو ا د را ل رقمي ا ل ان ا ن ث كوین أوضاع ا ت ل ا ل بعً رات ت ا خی ل تي ل ل م ا ت ا ی ؤھ ز مع شرا جھا ل ه تشمل. ا  :األوضاع ھذ
LMR 
PTC 

كوین  LMR�ت
كوین لوضع ھو LMR ت اسي ا ی ق ل لوصول ویسمح ا ا لى ب رات إ ا ب الخت ، ا ة ظری ا ن ت ل ، ا ة می رق ل ا ر و ا ب خت ا ك مسح و ل لا ب ئي/ا ا ھو ل رات تشمل. ا ا ب الخت  ا

ة ظری ا ن ت ل CW ا ،  AM ،  FM ،  DTMF ،  DCS، ان مت غ ن، ن ا ت ی ل ا ت ت غمة م ، عن ن عد غمة ب ة ن ی ل ا ت ت رات تشمل. م ا ب الخت ة ا می رق ل ة P25 ا مرحل ل  ،1 ا
DMR ،  NXDN ،  dPMR ،  ARIB-T98. 

كوین  PTC�ت
ر ا ب خت حكم( PTC ا ت ل سلي ا سل ت ل بي ا جا إلی سفل موجود) ا كوین أ  .PTC ت
تحقق ل ت�من�ا ل نا  كوی
اح اضغط ت ف م ل ة( HOME ا ی ا د مة لعرض) ب ئ ا م ق ظا ن ل كوین حقل یعرض. ا ت ل كوین وضع ا ت ل لي ا حا ل لخاص ا ة ا وحد ل ا  .ب
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تكوین أوضاع .2-4-8 ل ابع( ا  )ت
د رة�أوضاع�حد ی ا مع ل  ا

اح اضغط ت ف م ل ة( HOME ا ی ا د مة لعرض) ب ئ ا م ق ظا ن ل ر. ا خت كوین حقل ا ت ل مة لعرض ا ئ ا ر ق ا ی الخت خاصة ا ل أوضاع ا ی ب كو ت ل و ،LMR( نا  أ
PTC . ر) خت كوین وضع ا ت ل مرغوب ا ل ھ ا ی ر ف ی غی ت كوین وضع ل ت ل لخاص ا ة ا وحد ل ا  .ب
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 إجراءات التشغیل .2-5

 مقدمة .2-5-1

 افق مع المرسل.إلى التحقق من أن جمیع التوصیالت الخارجیة في موضعھا عند تركیب رادیو المركبة، وأن الھوائي متصل ومتو 3550R / 3550یھدف استخدام الجھاز 

  عملیة التركیب.نجاح % من أن 95، سیتمكن المستخدم من التحقق بنسبة UUT)( الوحدة تحت االختبار في )BIT( المدمجاالختبار مع  3550R / 3550عند استخدام الجھاز 
اإلجراءات التصحیحیة (مثالً استبدال الھوائي، أو إرجاع الرادیو إذا كان  غیر جاھز للتشغیل، فإنھ یمكن للمستخدم التحقق من أسباب الخلل، وتقدیم التوصیة بشأن UUTإذا كان 

 بحاجة لإلصالح الخ).

 اختبار تركیب المركبة العادي .2-5-2

 .3550R / 3550الخاص بالجھاز  ANTوصل الھوائي المالئم الذي تم تزویدك بھ بموصل  .1

 

 
 

 .3550R / 3550وصل السماعة بموصل الصوت الخاص بالجھاز  .2

 

 
 

 .منشئ" لعرض شاشة المنشئحدد "  .المنشئاتلعرض تحدیدات القائمة المنسدلة  المنشئاتحدد عالمة التبویب  .3
 

      

ANT لصوم  

AUDIO لصوم  
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 اختبار تركیب المركبة العادي (تابع) .2-5-2

 حدد اإلعدادات التالیة: .4

 ANT المنفذ 

 التردد المطلوب التردد 

 وبمستوى التردد المطل المستوى 
 

 
 

 " لعرض شاشة قیاس التعدیل.التضمینحدد "  حدد عالمة التبویب العدادات لعرض تحدیدات القائمة المنسدلة العدادات. .5
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 اختبار تركیب المركبة العادي (تابع) .2-5-2

 .RSSIعرض شاشة قیاس " لRSSIحدد "  حدد عالمة التبویب العدادات لعرض تحدیدات القائمة المنسدلة العدادات. .6
 

      
 

 حدد "خطأ في تردد الرادیو" لعرض شاشة قیاس خطأ التردد في الرادیو.  حدد عالمة التبویب العدادات لعرض تحدیدات القائمة المنسدلة العدادات. .7
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 اختبار تركیب المركبة العادي (تابع) .2-5-2

 ن جمیع الوظائف مرئیة على الشاشة.اضبط الوظائف على الشاشة بحیث تكو .8
 

      
 

 أقدام على األكثر من ھوائي المركبة. 5قف على بعد  .9

 تحدث مع مشغل ثاني یكون متواجًدا في المركبة على ترددات عدیدة للتحقق من أن الرادیو یرسل ویستقبل رسائل عبر النظام بأكملھ. .10
 

 شارة مالئم.راقب مؤشر قوة الحقل للوصول إلى مستوي إ
 

 كرر ھذا االختبار في أماكن مختلفة حول الھوائي.

 .SWRفي حالة حدوث أي خلل في عملیة االختبار، افحص الھوائي المستخدم في االختبار أوالً من خالل  .11

 إذا كان اختبار الھوائي إیجابًیا، فحاول استكشاف أي خلل یمكن أن یكون موجوًدا في الرادیو وإصالحھ. .12
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 اختبار تركیب المركبة المتقدم .2-5-3

وات، فأدخل الُموّھن  20إذا كانت قدرة المخرج الُمقدرة الخاصة بالرادیو أكثر من   بمنفذ ھوائي الرادیو.  3550R / 3550الخاص بالجھاز T/Rوصل موصل  .1
 .التضمینللرادیو، والتردد، والرادیو وقیاس قدرة المخرج األمامي بتشغیل قم   ومنفذ ھوائي الرادیو. T/Rبین موصل 

كیلوھرتز في الرادیو (أضف كبت للنغمة سعة  1الرادیو، وحدد اختبار المستقبل، وقم بإعداد مستوى تردد الرادیو بحیث یمكن سماع نغمة سعة  قم بإیقاف تشغیل .2
 .التضمینحدد التردد و  كیلوھرتز إذا اقتضى األمر). 150

إذا   حتى ال یتم سماع اإلشارة الصوتیة مطلًقا بعد ذلك الوقت في الرادیو. 3550R / 3550خفض مستوى تردد الرادیو في الجھاز قم بقیاس الحساسیة من خالل  .3
یاري)، ثم قم الُموّھن االخت كان ھناك مضخم طاقة خاص بتردد الرادیو مثبًتا بین الرادیو والھوائي، فقم بقیاس المسافة بین مضخم طاقة تردد الرادیو والھوائي (رّكب

 بقیاس المسافة بین الرادیو ومضخم طاقة تردد الرادیو للتحقق ما إذا كان یوجد أي خلل في الرادیو أو مضخم طاقة تردد الرادیو.

كرر إلجراء تركیبات من خالل توصیالت تشتمل على حواجز متعددة،   .VSWR، وقم بقیاس 3550R / 3550الخاص بالجھاز  SWRوصل الھوائي بموصل  .4
في  3550R / 3550الخاص بالجھاز  SWRیتعین معایرة موصل   ھذا االختبار عند كل حاجز للتحقق ما إذا كان یوجد أي اتصال ضعیف بین الھوائي والرادیو.

 أول مرة.

 (اختبار ذاتي) في الرادیو الكتشاف أي خلل في الرادیو ال یكون مرتبًطا بمخرج طاقة التردد. BITقم بإجراء  .5

 



 

فاصیل. 2-42 ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد ل ا بة  ق لمرا  خاضع 

 SWRقیاس  .2-5-4

 الكابل.-الكابل من القائمة المنسدلة لعرض شاشة اختبار الھوائي-حدد اختبار الھوائي  حدد عالمة التبویب األدوات لعرض تحدیدات القائمة المنسدلة األدوات. .1
 

       
 

 :1حدد اإلعدادات التالیة في شاشة تكوین أدوات التحكم  .2

 SWR النوع 

 التردد المطلوب تردد المنتصف 

 نطاق التردد المطلوب النطاق 
 

 



 

فاصیل. ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد ل ا بة  ق لمرا 2  خاضع  -43 

 (تابع) SWRقیاس  .2-5-4

(یتم عرض  SWRعند إتمام معایرة   .SWRاتبع التعلیمات الموجودة على الشاشة إلكمال معایرة   .2شاشة تكوین أدوات التحكم  حدد زر المعایرة الموجود في .3
 الكابل.-" للرجوع إلى شاشة اختبار الھوائيOk"على الشاشة)، اضغط على الزر  ”Calibration Complete“)"اكتملت المعایرة" (

 یجب إجراء المعایرة عند النقطة التي یوصلھا المشغل بالنظام الخاضع لالختبار: مالحظة:

اء المعایرة في إذا كان یتم استخدام كابل االختبار الذي تم تزویدك بھ في توصیلھ بالنظام الخاضع لالختبار، فإنھ سیتم إجر •
 قدم. 4یجب أن یزید طول كابل االختبار عن   نھایة كابل االختبار.

، فإنھ یجب إجراء المعایرة 3550R / 3550إذا كان الكابل الخاص بالنظام الخاضع لالختبار متصالً مباشرًة بالجھاز  •
 .SWRمن خالل موصل 

تعرض شاشة   .UUTل في حالة المعایرة حتى یغیر المستخدم نقطة االتصال إلى سیظ SWR، فإن موصل SWRبمجرد أن تتم معایرة اتصال  مالحظة:
 خر معایرة من خالل العرض الرسومي.آالكابل التاریخ والوقت اللذین تمت فیھما -اختبار الھوائي

 

       
 

 عند نقطة المعایرة. SWRوصل النظام الخاضع لالختبار بموصل  .4

 اسمح بإجراء تحدیثین على األقل للعرض الرسومي للتأكد من صحة البیانات.  ثانیة تقریًبا. 20كل الرسومي العرض یتم تحدیث  .5

إذا كان نطاق التردد المحدد كبیر جًدا، فإن الجھاز   بالتحقق من الطول الكھربائي للتحمیل الخاضع لالختبار. 3550R / 3550سیقوم الجھاز  مالحظة:
3550 / 3550R لتردد تلقائًیا لضمان تحقیق قیاس دقیق.سیقوم بضبط نطاق ا 



 

فاصیل. 2-44 ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد ل ا بة  ق لمرا  خاضع 

 (تابع) SWRقیاس  .2-5-4

حدد الزر   في أي نقطة عبر النطاق. SWRمن خالل البیانات المعروضة في العرض الرسومي، یتم استخدام العالمات لتحدید   حدد شاشة تكوین العالمات. .6
 العالمة لبدء استخدام أي عالمة.

 

      
 

 وانقلھا إلى المكان المطلوب في الرسم. حدد العالمة .7

یتم عرض القراءات الخاصة بكل عالمة، متطابقة مع وضع   یمكن وضع ثالث عالمات بحد أقصى في العرض الرسومي في نفس الوقت. مالحظة:
 العالمة، من خالل أزرار العالمة.

 

 
 



 

فاصیل. ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد ل ا بة  ق لمرا 2  خاضع  -45 

 (المسافة إلى الخلل) DTFقیاس  .2-5-5

 الكابل.-الكابل من القائمة المنسدلة لعرض شاشة اختبار الھوائي-حدد اختبار الھوائي  دوات لعرض تحدیدات القائمة المنسدلة األدوات.حدد عالمة التبویب األ .1
 

       
 

(یتم عرض  SWRتمام معایرة عند إ  .SWRاتبع التعلیمات الموجودة على الشاشة إلكمال معایرة   .2حدد زر المعایرة الموجود في شاشة تكوین أدوات التحكم  .2
 الكابل.-" للرجوع إلى شاشة اختبار الھوائيkOعلى الشاشة)، اضغط على الزر " ”Calibration Complete“)"اكتملت المعایرة" (

 یجب إجراء المعایرة عند النقطة التي یوصلھا المشغل بالنظام الخاضع لالختبار: مالحظة:

تم تزویدك بھ في توصیلھ بالنظام الخاضع لالختبار، فإنھ سیتم إجراء المعایرة في استخدام كابل االختبار الذي  في حالة •
 قدم. 4یجب أن یزید طول كابل االختبار عن   نھایة كابل االختبار.

، فإنھ یجب إجراء المعایرة 3550R / 3550إذا كان الكابل الخاص بالنظام الخاضع لالختبار متصالً مباشرًة بالجھاز  •
 .SWR من خالل موصل

تعرض شاشة   .UUTسیظل في حالة المعایرة حتى یغیر المستخدم نقطة االتصال إلى  SWR، فإن موصل SWRبمجرد أن تتم معایرة اتصال  مالحظة:
 الكابل التاریخ والوقت اللذین تمت فیھما أخر معایرة من خالل العرض الرسومي.-اختبار الھوائي

 

       



 

فاصیل. 2-46 ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد ل ا بة  ق لمرا  خاضع 

 إلى الخلل) (تابع)(المسافة  DTFقیاس  .2-5-5

 عند نقطة المعایرة. SWRوصل النظام الخاضع لالختبار بموصل  .3

 اسمح بإجراء تحدیثین على األقل للعرض الرسومي للتأكد من صحة البیانات.  ثانیة تقریًبا. 20یتم تحدیث العرض الرسومي كل  .4

 :1حدد اإلعدادات التالیة في شاشة تكوین أدوات التحكم  .5

 DTF النوع 

بل Y وحدة   دیسی
 

 
 

 :2حدد اإلعدادات التالیة في شاشة تكوین أدوات التحكم  .6

 قدم أو متر الوحدة 

 %15إجمالي طول الكابل الخاص بالنظام الخاضع لالختبار زائد  الطول التقدیري 
 

 



 

فاصیل. ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد ل ا بة  ق لمرا 2  خاضع  -47 

 (المسافة إلى الخلل) (تابع) DTFقیاس  .2-5-5
ك .7 ت ة في شاشة  ی ل ا ت ل ا دات  ا اإلعد بل:حدد  كا ل ا ن   وی

 عامل سرعة الكابل السرعة 

 قدم. 100فقدان الكابل عند  الفقدان 
 

 
 

ة. .8 ل منسد ل ا مة  ئ ا ق ل ا بل من  كا د  ی تحد و  أ ل  ب كا ن  تخزی ل ل  ب كا ل ا ن  كوی ت بل على شاشة  كا ل ا ء  دعا ست ا و  أ ل  ب كا ل ا ن   حدد تخزی
 

 

 

 عند نقطة المعایرة. SWRوصل النظام الخاضع لالختبار بموصل  .9

 اسمح بإجراء تحدیثین على األقل للعرض الرسومي للتأكد من صحة البیانات.  ثانیة تقریًبا. 20الرسومي كل العرض م تحدیث یت .10



 

فاصیل. 2-48 ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد ل ا بة  ق لمرا  خاضع 

 (المسافة إلى الخلل) (تابع) DTFقیاس  .2-5-5

حدد الزر   في أي نقطة عبر النطاق. SWRد من خالل البیانات المعروضة في العرض الرسومي، یتم استخدام العالمات لتحدی  حدد شاشة تكوین العالمات. .11
 العالمة لبدء استخدام أي عالمة.

 

      
 

 حدد العالمة وانقلھا إلى المكان المطلوب في الرسم. .12

 وضع مع متطابقة عالمة، بكل الخاصة القراءات عرض یتم  .الوقت نفس في الرسومي العرض في أقصى بحد عالمات ثالث وضع یمكن :مالحظة
 .العالمة أزرار خالل من عالمة،ال

 

 
 



الصیانة - 3الفصل   

فاصیل. ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد ل ا بة  ق لمرا  1-3      خاضع 

 الخدمة عند االستالم .3-1

 الخدمة عند استالم المواد .3-1-1

 إخراج الجھاز من العلبة أ.

 
 .من العلبة 3550R / 3550الجهاز  خراجاتبع الخطوات التالية إل

 .اقطع شريط اإلغالق الموجود أعلى حاوية الشحن وانزعه 
 .افتح حاوية الشحن، وانزع حقيبة النقل 
 يف وجاف.ضع حقيبة النقل على سطح نظ 
 .افتح حقيبة النقل لفحص المحتويات 
 3550 / 3550رجاع الجهاز إ إلى حاجةال دعتستخدامها في المستقبل إذا العلبة الشحن الكرتونية ب احتفظR. 

 بعد إخراجھ من العلبةفحص الجھاز  ب.

 
 عن هذا التلف. Aeroflexلجهاز، قم بإبالغ في حالة وجود أي تلف في ا  افحص الجهاز الكتشاف أي تلف قد يكون أصابه أثناء الشحن. ا

 

 Aeroflex االتصال:
 
 (الواليات المتحدة فقط) 2350-835 (800) 1 الهاتف: 
  1 (316) 522-4981 
 2623-524 (316) 1 الفاكس: 
 americas.service@aeroflex.com البريد اإللكتروني: 

 

 



 

ا 3-2 ة  ب ق لمرا فاصیل.خاضع  ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد  ل

 ضبط الجھاز وصیانتھ بشكل أولي .3-1-2
 (خيار). طريةمن حقيبة النقل أو حقيبة الحقل ال 3550R / 3550الجهاز  قم بإخراج .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 )1-4-2قم بتنفيذ إجراء التشغيل (الفقرة  .2
 

 احتیاطات البطاریة

يسمح للمشغل بإعادة شحن  ر خارجيبمحول تيار مباشمزود  3550R / 3550  بطارية ليثيوم أيون داخلية. طاقته من 3550R / 3550الجهاز  ستمدي
ا على الباستمرار  3550R / 3550يمكن تشغيل الجهاز   بتيار متردد. هالبطارية عند توصيل وذلك عند تيار مباشر،  محول المستمد منمتردد التيار اعتماًد

 لصيانة و/أو االختبارات النضدية.إجراء ا

عندما يكون مؤشر الطاقة   ساعة من االستخدام المستمر، قبل أن يتعين إعادة شحنها. 4.5لمدة  3550R / 3550البطارية الداخلية مصممة لتشغيل الجهاز 
)POWER) أخضر اللون  (GREEN عندما يكون مؤشر الطاقة (  %.25)، فهذا يعني أن سعة البطارية أصبحت أكبر منPOWER أصفر اللون  (
)YELLOW25 )، فهذا يعني أن سعة البطارية أصبحت أقل من.% 

بقطع التيار  3550R / 3550%)، فسيقوم الجهاز 10( 10في معظم شاشات االختبار، إلى  BATإذا هبط مستوى شحن البطارية، الموضح في الحقل 
ا.  تلقائيً

ئم ذي تيار مباشر بـ فولط تيار مباشر) أو مصدر طاقة مال Vdc 32إلى  11يعمل شاحن البطارية متى يتم توصيل محول التيار المباشر الخارجي المرفق (
3550  /3550R.   ا في أربع ساعات (الوحدة في حالة إيقاف تشغيل) / ثماني ساعات (الوحدة في 100عند الشحن، يصل شحن البطارية إلى % تقريبً

خارج  3550R / 3550الجهاز يمكن تشغيل  .C°45إلى  °0يسمح شاحن البطارية الداخلية بشحن البطارية في درجة حرارة تتراوح بين   حالة التشغيل).
تشغيل  عندالشحن  فيالبطارية  تبدأدقيقة حتى  20انتظر   ) إذا كان متصالً بمصدر تيار مباشر خارجي.C°45إلى  °0نطاق درجة حرارة شحن البطارية (

ا. تهبطاريو  3550R / 3550الجهاز   فارغة تماًم

البطارية عندما  نزعيجب   ذا كانت مخزنة وغير مستخدمة لفترات طويلة تتعدى الستة شهور.يجب شحن البطارية كل ثالثة شهور (بحد أدنى)، أو فكها إ
 .C°60أو أعلى من  °20تكون درجات الحرارة المحيطة ببيئة مجموعة االختبار أقل من 



 

فاصیل. ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد ل ا بة  ق لمرا  3-3      خاضع 

 استكشاف األعطال وإصالحھا .3-2

 ، وجدول خاص باستكشاف األعطال وإصالحها.للعطل يضم األعراض المصاحبة تنقسم عملية استكشاف األعطال وإصالحها إلى فهرس

قم بإجراء   .3550R / 3550التي يمكن أن تحدث أثناء تشغيل الجهاز  األعطال الشائعةيسرد الجدول الخاص باستكشاف األعطال وإصالحها 
 االختبارات/الفحوصات، واإلجراءات التصحيحية بالترتيب المسرود.

 مالحظة
  التي يمكن أن تحدث، أو جميع االختبارات أو الفحوصات أو اإلجراءات  األعطالد جميع هذا الدليل سرل يمكنال

 التصحيحية.

  من خالل اإلجراءات التصحيحية المسرودة،  إصالحهأو لم يتم توضيح كيفية  شار إليهغير م عطلفي حالة وجود
  .إلصالحه صيانة معتمد مركز إلى 3550R / 3550الجهاز ب توجهف

 

 

 الصفحة صفالو العرض

 5-3 توقف محول التيار المباشر الخارجي عن العمل 1

 5-3 ال يضئ  SYSمؤشر  2

 6-3 ال يضئ  BATTمؤشر  3

 6-3 احتراق المصهر 4

 7-3 ال تقوم بالشحن البطارية 5

 7-3 الشاشة فارغة أو هناك خلل في الشاشة 6

 7-3 المفاتيح ال تعمل 7

 7-3 حدوث فشل في االختبار الذاتي 8

 7-3 حدوث فشل في الموصل 9



 

ا 3-4 ة  ب ق لمرا فاصیل.خاضع  ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد  ل

 جدول استكشاف األعطال وإصالحھا

 مالحظة

 / 3550أثناء التشغيل العادي للجهاز  قد تحدثالتي  األعطال الشائعةيسرد الجدول الخاص باستكشاف األعطال وإصالحها 
3550R.  قد يؤدي اإلخفاق في   ود.يجب إجراء االختبارات، أو الفحوصات، واإلجراءات التصحيحية بالترتيب المسر

 القيام بذلك إلى تقديم توصيات حول عملية استكشاف األعطال وإصالحها تتمثل في ضرورة استبدال عناصر التشغيل.

 

ل  عطلا
 االختبار أو الفحص 
لتصحيحي   ء ا  اإلجرا

 توقف محول التیار المباشر الخارجي عن العمل 1

 مضيئة. LEDتيار متردد يمكن التحقق منه، وتحقق من أن لمبة مصدر رجي بالخا محول التيار المباشروصل  1الخطوة   

     محول التيار المباشر الخارجيفي حالة حدوث خطأ، استبدل . 

 32إلى  Vdc (11في إخراج محول التيار المباشر الخارجي، تحقق من فولط التيار المباشر ( DMMباستخدام  2الخطوة   
)±2 Vdc(. 

    محول التيار المباشر الخارجية حدوث خطأ، استبدل في حال . 

 ال یضئ  SYSمؤشر  2

 مضيئة. LEDتيار متردد يمكن التحقق منه، وتحقق من أن لمبة مصدر ب محول التيار المباشر الخارجيوصل  1الخطوة   

     ،استبدل محول التيار المباشر الخارجيفي حالة حدوث خطأ . 

 32إلى  Vdc (11في إخراج محول التيار المباشر الخارجي، تحقق من فولط التيار المباشر ( DMM باستخدام 2الخطوة   
)±2 Vdc(. 

     ،استبدل محول التيار المباشر الخارجيفي حالة حدوث خطأ . 

 .في مكانها تحقق من تركيب البطارية 3الخطوة   

     ب البطارية (الفقرة  .)2-3-3في حالة حدوث خطأ، ركّ

 تحقق من أن المصهر غير محترق. 4الخطوة   

     3-3-3في حالة حدوث خطأ، استبدل المصهر (الفقرة.( 

 11.1، تحقق من DMMباستخدام   .3550R / 3550خارجية من الجهاز الطاقة المصادر مصدر من أزل أي  5الخطوة   
Vdc .(سلك أحمر) االسمي الموجود في موصل البطارية 

    2-3-3الة حدوث خطأ، استبدل البطارية (الفقرة في ح.( 

 Vdc 12.6، تحقق من DMMباستخدام   .3550R / 3550بالجهاز  محول التيار المباشر الخارجيوصل  6الخطوة   
 الموجود في موصل البطارية (سلك أحمر).

    3550نة الجهاز في حالة حدوث خطأ، راجع "استكشاف األعطال وإصالحها" الموجود في دليل صيا / 
3550R. 

     اتصل بخدمة العمالء فيAeroflex. 



 

فاصیل. ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد ل ا بة  ق لمرا  5-3      خاضع 

 جدول استكشاف األعطال وإصالحھا (تابع)

ل  عطلا
 االختبار أو الفحص 
لتصحيحي   ء ا  اإلجرا

 ال یضئ  BATTمؤشر  3
 مضيئة. LEDلمبة بمصدر تيار متردد يمكن التحقق منه، وتحقق من أن  محول التيار المباشر الخارجيوصل  1الخطوة   

      ،استبدل محول التيار المباشر الخارجيفي حالة حدوث خطأ . 

 32إلى  Vdc (11في إخراج محول التيار المباشر الخارجي، تحقق من فولط التيار المباشر ( DMMباستخدام  2الخطوة   
)±2 Vdc(. 

      محول التيار المباشر الخارجيفي حالة حدوث خطأ، استبدل . 

 .في مكانها تركيب البطارية تحقق من 3الخطوة   

      ب البطارية (الفقرة  ).2-3-3في حالة حدوث خطأ، ركّ

 تحقق من أن المصهر غير محترق. 4الخطوة   

      3-3-3في حالة حدوث خطأ، استبدل المصهر (الفقرة.( 

االسمي  Vdc 11.1، تحقق من DMMباستخدام   .3550R / 3550أزل أي مصادر طاقة خارجية من الجهاز  5الخطوة   
 الموجود في موصل البطارية (سلك أحمر).

      2-3-3في حالة حدوث خطأ، استبدل البطارية (الفقرة.( 

 Vdc 12.6، تحقق من DMMباستخدام   .3550R / 3550بالجهاز  محول التيار المباشر الخارجيوصل  6الخطوة   
 ية (سلك أحمر).الموجود في موصل البطار

      3550في حالة حدوث خطأ، راجع "استكشاف األعطال وإصالحها" الموجود في دليل صيانة الجهاز / 
3550R. 

      اتصل بخدمة العمالء فيAeroflex. 

 احتراق المصھر 4

 مضيئة. LEDن أن لمبة بمصدر تيار متردد يمكن التحقق منه، وتحقق م محول التيار المباشر الخارجيوصل  1الخطوة   

      ،استبدل محول التيار المباشر الخارجيفي حالة حدوث خطأ . 

 32إلى  Vdc (11في إخراج محول التيار المباشر الخارجي، تحقق من فولط التيار المباشر ( DMMباستخدام  2الخطوة   
)±2 Vdc(. 

      ،رجياستبدل محول التيار المباشر الخافي حالة حدوث خطأ . 

 ).3-3-3استبدل المصهر (الفقرة  3الخطوة   

      إذا استمر المصهر في االحتراق، فراجع "استكشاف األعطال وإصالحها" الموجود في دليل صيانة
 .3550R / 3550الجهاز 

      اتصل بخدمة العمالء فيAeroflex. 



 

ا 3-6 ة  ب ق لمرا فاصیل.خاضع  ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد  ل

 جدول استكشاف األعطال وإصالحھا (تابع)

ل  عطلا
فحصاالختبار أ  ل  و ا
لتصحيحي   ء ا  اإلجرا

 البطاریة ال تقوم بالشحن 5

) يضئ BATT، وتحقق من أن مؤشر الشحن (3550R / 3550بالجهاز  محول التيار المباشر الخارجيوصل  1الخطوة   
 باللون األخضر أو األصفر.

      2-3-3في حالة حدوث خطأ، استبدل البطارية (الفقرة.( 

انتظر أربع ساعات (الوحدة في حالة إيقاف تشغيل) / ثماني ساعات (الوحدة في حالة تشغيل) حتى يتم شحن  2الخطوة   
ا. BATTالبطارية بالكامل وتحقق أن لون المؤشر   أصبح أخضًر

      2-3-3في حالة حدوث خطأ، استبدل البطارية (الفقرة.( 

 الشاشة فارغة أو ھناك خلل في الشاشة 6

 .)POWERاضغط على مفتاح الطاقة ( 1الخطوة   

 تحقق من مستويات التباين واإلضاءة الخلفية و/أو اضبطها. 2الخطوة   

 .3550R / 3550راجع "استكشاف األعطال وإصالحها" الموجود في دليل صيانة الجهاز    

 .Aeroflexاتصل بخدمة العمالء في    

 المفاتیح ال تعمل 7

 .3550R / 3550ال وإصالحها" الموجود في دليل صيانة الجهاز راجع "استكشاف األعط   

 .Aeroflexاتصل بخدمة العمالء في    

 حدوث فشل في الموصل 8

 افحص الموصل الكتشاف أي تلف و/أو بلى به.  

 .3550R / 3550راجع "استكشاف األعطال وإصالحها" الموجود في دليل صيانة الجهاز    

 .Aeroflexء في اتصل بخدمة العمال   



 

فاصیل. ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد ل ا بة  ق لمرا  7-3      خاضع 

 إجراءات الصیانة .3-3

 إعادة شحن البطاریة .3-3-1

يعمل شاحن البطارية متى يتم توصيل محول التيار  ساعة من االستخدام المستمر، قبل أن يتعين إعادة شحنها. 4.5لمدة  3550R / 3550لبطارية مصممة لتشغيل الجهاز 
عند الشحن، يصل شحن   .3550R/  3550تيار مباشر) أو مصدر طاقة مالئم ذي تيار مباشر بـ فولط  Vdc 32إلى  11المباشر الخارجي المرفق (

ا في أربع ساعات (الوحدة في حالة إيقاف تشغيل) / ثماني ساعات (الوحدة في حالة التشغيل).100البطارية إلى  يسمح شاحن البطارية الداخلية   % تقريبً
وبطاريته فارغة  3550R / 3550دقيقة حتى تبدأ البطارية في الشحن عند تشغيل الجهاز  20انتظر   .C°45إلى  °0ين بشحن البطارية في درجة حرارة تتراوح ب

 تماًما.

يجب إزالة البطارية عندما   يجب شحن البطارية كل ثالثة شهور (بحد أدنى)، أو فكها إذا كانت مخزنة وغير مستخدمة لفترات طويلة تتعدى الستة شهور.
 .C°60أو أعلى من  °20ات الحرارة المحيطة ببيئة مجموعة االختبار أقل من تكون درج

 
 الوصف

 .محول تيار مباشر خارجيمن خالل  3550R / 3550يتم استخدام هذا اإلجراء إلعادة شحن البطارية الموجودة في الجهاز 
 

 

 تحذیر

 .3550R / 3550ليثيوم أيون خارج الجهاز اال تشحن بطاريات 
 

 

 

                                        

                                            
 

 .3550R / 3550بموصل إدخال ذي تيار مباشر في الجهاز  محول التيار المباشر الخارجيأوصل  .1

 ومصدر تيار متردد مناسب. ،محول تيار مباشر خارجيأوصل كابل التيار المتردد بموصل التيار المتردد من خالل  .2

 ) أصفر.BATTتأكد من أن لون مؤشر البطارية ( .3

انتظر أربع ساعات (الوحدة في حالة إيقاف تشغيل) / ثماني ساعات (الوحدة في حالة تشغيل) حتى يتم شحن البطارية، أو حتى يصبح لون  .4
ا. BATTالمؤشر   أخضًر

ا علىال يعمل   3550R / 3550عملية الشحن، والجهاز  البطارية لم تتقبلأصفر و/أو  BATTإذا كان لون مؤشر   بطارية، الطاقة  اعتماًد
 ).3-3فراجع استكشاف األعطال وإصالحها (الفقرة 

 BATTمؤشر البطاریة 
 

 محول التیار المباشر الخارجي

صدر تیار مترددم  

 أصفر اللون
 (جاري الشحن)

 
 أخضر اللون
 (مشحونة)

 كابل تیار متردد
 



 

ا 3-8 ة  ب ق لمرا فاصیل.خاضع  ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد  ل

 

ا.  هذه الصفحة متروكة فارغة عمًد



 

فاصیل. ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد ل ا بة  ق لمرا  9-3      خاضع 

 استبدال البطاریة .3-3-2

 الوصف
 .3550R / 3550يتم استخدام هذا اإلجراء الستبدال البطارية الموجودة في الجهاز 

 
 

 تنبیھ  

 ال تحاول تركيب بطارية غير قابلة إلعادة الشحن.  استبدل فقط بالبطارية المحددة.

 تحذیر

ا إلجراءات السالمة القیاسیة المحلیة.التخلص من بطاریات  • لیثیوم أیون، التجنب تھشیم بطاریات   لیثیوم أیون وفقً
 أو إحراقھا، أو التخلص منھا في النفایات العادیة.

لیثیوم أیون بالقوة حیث ذلك یمكن أن یعرض البطاریة إلى الال تستعمل أي دوائر قصیرة، أو تحاول تفریغ بطاریات  •
 التنفیس، أو  الحرارة المفرطة، أو االنفجار.

 
 النزع

ا (على جانب كل مصد اسكةإرخاء المسامير المب قم .1  جهازالمصدين من السفليين، وفك  ينمصدال) في كل من تماًم
 3550 / 3550R. 

      

ا حامالً غطاء البطارية الخاص بالجهاز  اسكةإرخاء المسامير الخمسة المب قم .2  3550، ثم فك غطاء البطارية من جهاز 3550R / 3550تماًم
/ 3550R. 

            



 

ا 3-10 ة  ب ق لمرا فاصیل.خاضع  ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد  ل

 استبدال البطاریة (تابع) .3-3-2

 (تابع) النزع

 .3550R / 3550جهاز البطارية من  نزعوأبطارية، افصل ضفيرة األسالك الخاصة بال .3
 

                      
 التركیب

ب البطارية في  .1  ، وأوصل ضفيرة األسالك الخاصة بالبطارية.3550R / 3550جهاز ركّ

          
ب غطاء البطارية على  .2  .بوصة/رطل) 8، وأربط المسامير الخمسة الماسكة (3550R / 3550جهاز ركّ

 



 

فاصیل. ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد ل ا بة  ق لمرا  11-3      خاضع 

 استبدال البطاریة (تابع) .3-3-2

 التركیب (تابع)

ب  .3  بوصة/رطل). 8) (جانب كل مصد، وأربط المسامير الخمسة الماسكة بإحكام (على  3550R / 3550السفليين في الجهاز  ينمصدالركّ

 

 



 

ا 3-12 ة  ب ق لمرا فاصیل.خاضع  ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد  ل

 استبدال المصھر .3-3-3

 الوصف
 .3550R / 3550الموجود في الجهاز  يتم استخدام هذا اإلجراء الستبدال المصهر الداخلي

 

 

 تنبیھ

  ,H 5)  الحرائق، استبدل فقط بالمصاهر ذات الفولطية المحددة، والتصنيفات الحالية. من المستمرة للحماية
32 VDC نوع ،F(مصهر مزود بريشة صغيرة ، 

 

 نزعال
د إرخاء المسامير  .1 ا (على جانب كل مصدتعمّ  من جهاز ينمصدالالسفليين، وفك  نيمصدال) في كل من الماسكة تماًم

 3550 / 3550R. 

      

ا حامالً غطاء البطارية الخاص بالجهاز ب قم .2 ، ثم فك غطاء البطارية من الجهاز  3550R / 3550إرخاء المسامير الخمسة الماسكة تماًم
3550 / 3550R. 

            



 

فاصیل. ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد ل ا بة  ق لمرا  13-3      خاضع 

 استبدال المصھر (تابع) .3-3-3

 )(تابع نزعال

 .نزعهحدد مكان المصهر ثم أ .3

 

 

 التركیب
ب المصهر. .1  ركّ

 

 

 



 

ا 3-14 ة  ب ق لمرا فاصیل.خاضع  ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد  ل

 استبدال المصھر (تابع) .3-3-3

 التركیب (تابع)

ب غطاء البطارية على الجهاز  .2  بوصة/رطل). 8، وأربط المسامير الخمسة الماسكة ( 3550R / 3550ركّ

 

ب  .3  بوصة/رطل). 8) (على جانب كل مصد، وأربط المسامير الماسكة بإحكام ( 3550R / 3550السفليين في الجهاز  ينمصدالركّ

 



 

فاصیل. ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد ل ا بة  ق لمرا  15-3      خاضع 

 استبدال المقبض .3-3-4

 الوصف
 .3550R / 3550يتم استخدام هذا اإلجراء الستبدال المقبض الموجود (المقابض الموجودة) في الجهاز 

 

 
 

 نزعال

ا (على جانب كل مصد) في .1 د إرخاء المسامير الماسكة تماًم  / 3550(على الجانب األيمن أو األيسر من الجهاز  نمصديالكل من  تعمّ
3550R 3550 / 3550من جهاز  ينمصدال، وفكR. 

                       

 وفك المقبض. 3550R / 3550فك المسامير الملولبة الكتفية األربعة التي تربط المقبض في الجهاز  .2

                



 

ا 3-16 ة  ب ق لمرا فاصیل.خاضع  ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد  ل

 المصھر (تابع) استبدال .3-3-4

 التركیب
ب المقبض والمسامير المولبة الكتفية األربعة ( .1  بوصة/رطل). 8ركّ

 

ب  .2 )، وأربط المسامير الماسكة بإحكام (على جانب كل مصد دعم) 3550R / 3550(على الجانب األيمن أو األيسر من الجهاز  ينمصدالركّ
 بوصة/رطل). 8(

 

 



 

فاصیل. ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد ل ا بة  ق لمرا  17-3      خاضع 

 مصدالاستبدال  .3-3-5

 صفالو
 .3550R / 3550جهاز بالموجود (المصدات) مصد اليتم استخدام هذا اإلجراء الستبدال 

 

 
 

 نزعال
د إرخاء المسامير ا على جانب كل مصد تعمّ  .3550R / 3550مصد من جهاز ال، وفك الماسكة تماًم

                         

 

 التركیب
ب    بوصة/رطل). 8) (على جانب كل مصدمسامير الماسكة بإحكام (، وأربط ال 3550R / 3550مصد في الجهاز الركّ

 

 



 

ا 3-18 ة  ب ق لمرا فاصیل.خاضع  ت ل ا ى  تعرف عل ل ل لغالف  ا یر، راجع صفحة  تصد  ل

 اإلعداد للتخزین أو الشحن .3-4

 وضع الجھاز في العلبة أ.

 
 عند استخدام مواد تغليف أخرى غير تلك األصلية، فاستخدم اإلرشادات التالية:  في حاوية الشحن األصلية. 3550R / 3550الجهاز  ضع

 3550 / 3550بالجهاز  غلف حقيبة النقل الخاصةR .في مادة تغليف بالستيكية 

 .استخدم حاوية شحن كرتونية مزدوجة الجدار 

  3550 / 3550احمي جميع الجوانب بمواد ممتصة للصدمات للحيلولة دون تحرك حقيبة النقل الخاصة بالجهازR .داخل الحاوية 

 .أغلق حاوية الشحن بشريط إغالق معتمد 

 ) "ضع عالمة على "هش“FRAGILE”.في أعلى حاوية الشحن، وأسفلها، وجميع جوانبها ( 

 البیئة ب.

 
من تقلبات درجات الحرارة  3550R / 3550في البيئات عالية الرطوبة، احمي الجهاز   في بيئة نظيفة وجافة. 3550R / 3550يجب تخزين الجهاز 

 لتخزين للظروف البيئية التالية:يجب إخضاع عملية الشحن وا  والتي يمكن أن تؤدي إلى حدوث تكثيف داخلي.

 C°71+إلى  C°30- ........................................................................................... درجة الحرارة:

 %95% إلى 0 ................................................................................................ الرطوبة النسبية:

 م 4600إلى  0 ......................................................................................................... االرتفاع:

 ج 2<  ................................................................................................................. االهتزاز:

 ج 30<  ................................................................................................................. الصعق:

 .C°60+، أو أعلى من C°20-يجب أال تتعرض البطارية لدرجات حرارة أقل من 

 



منافذ الموصل –الجداول الخاصة بسنون  –الملحق أ   

ل صی ا ف ت ل ا ى  عل عرف  ت ل ل غالف  ل ا حة  صف جع  ا ر  ، ر ی صد ت ل ا ة  ب ق ا ر م ل ضع  .خا 1-أ    

 موصالت اإلدخال/اإلخراج .1-أ
 

ETHERNET

DC(IN SWRAUDIOT/RANT

REMOTE

DVM

AUDIO(IN

AUDIO(OUT

USB

 
 إدخال/إخراج نوع اإلشارة النوع الموصل
ANT TNC إدخال/إخراج  أنثى 
T/R TNC إدخال/إخراج  أنثى 

SWR TNC إخراج  أنثى 

DC IN  مم 2.5دائري 
مم، القطر الخارجي  2.5(المنتصف 

  مم، منتصف إيجابي) 5.5

 إدخال 

 إدخال/إخراج مختلط ى ستة سنوندائري أنثى يحتوي عل )AUDIOصوت (
 )AUDIOللتعرف على الوصف الخاص بموصل الصوت ( 2راجع الملحق أ، الجدول  

 إدخال/إخراج مختلط سًنا 44أنثى يحتوي على  REMOTE( D-SUBبعيد (
 )REMOTEللتعرف على الوصف الخاص بالموصل البعيد ( 3راجع الملحق أ، الجدول  

 إدخال/إخراج ختلطم  )ETHERNETاإليثرنت (
 )ETHERNETللتعرف على الوصف الخاص بالموصل عبر اإليثرنت ( 4راجع الملحق أ، الجدول  

DVM BNC إدخال  أنثى 
 إدخال الصوت 

)AUDIO IN( 
BNC إدخال  أنثى 

 إخراج الصوت 
)AUDIO OUT( 

BNC إخراج  أنثى 

USB  إدخال/إخراج مختلط 
 USBرف على الوصف الخاص بموصل للتع 5راجع الملحق أ، الجدول  

 
 . موصالت اإلدخال/اإلخراج1-الجدول أ



 

2-أ ص  ا ف ت ل ا ى  عل عرف  ت ل ل غالف  ل ا حة  جع صف ا ر ر،  ی صد ت ل ا ة  ب ق ا ر م ل ضع  .خا ل ی  

 )AUDIOجدول السنون الخارجیة الخاصة بموصل الصوت ( .2-أ
 

A

F

E

DC

B

 

 

لا مسا يرس مقر ةراشإ  

A GND 

B SPEAKER+ 

C PTT 

D MIC 

E MICSEL1 

F MICSEL2 

 
 )AUDIOالخاصة بموصل الصوت ( المنافذ-. جدول السنون 2-الجدول أ

 



 

. ل صی ا ف ت ل ا ى  عل عرف  ت ل ل غالف  ل ا حة  جع صف ا ر ر،  ی صد ت ل ا ة  ب ق ا ر م ل ضع  خا   3- أ  

 )REMOTEجدول السنون الخارجیة الخاصة بالموصل البعید ( .3-أ
 

31 44

30

151
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لا مسا يرس مقر ةراشإ مقر   لا مسا يرس  ةراشإ  

1 USB3_VBUS  23 GND 

2 USB3_GND  24 PPC_ETX_P 

3 +5V_ACC  25 GND 

4 PPCDBUG_TXD  26 PPCUSR_CTS 

5 GND  27 PPCUSR_TXD 

6 OMAPRCI_RTS  28 REM_GPIO(5)  

7 GND  29 REM_GPIO(1)  

8 PPC_ERX_N  30 REM_GPIO(3)  

9 PPC_ETX_N  31 USB3_VBUS 

10 GND  32 USB3_GND 

11 PPCUSR_RTS  33 +5V_ACC 

12 PPCUSR_RXD  34 PPCDBUG_RXD 

13 REM_GPIO(7)   35 GND 

14 REM_GPIO(6)   36 OMAPRCI_RXD 

15 REM_GPIO(2)   37 GND 

16 USB3_FD_N  38 PPC_ERX_P 

17 USB3_FD_P  39 GND 

18 OMAPCON_TXD  40 REM_GPIO(4)  

19 OMAPCON_RXD  41 REM_GPIO(0)  

20 GND  42 OMAPCON_RTS 

21 OMAPRCI_TXD  43 OMAPCON_CTS 

22 OMAPRCI_CTS  44 BKBOX# 

 
 )REMOTE. جدول السنون الخارجية الخاصة بالموصل البعيد (3-الجدول أ



 

4-أ ص  ا ف ت ل ا ى  عل عرف  ت ل ل غالف  ل ا حة  جع صف ا ر ر،  ی صد ت ل ا ة  ب ق ا ر م ل ضع  .خا ل ی  

 )ETHERNETل السنون الخارجیة الخاصة بالموصل عبر اإلیثرنت (جدو .4-أ
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لا مسا يرس مقر ةراشإ  

1 TX+ 

2 TX- 

3 RX+ 

4 NOT USED 

5 NOT USED 

6 RX- 

7 NOT USED 

8 NOT USED 

 
 )ETHERNET. جدول السنون الخارجية الخاصة بالموصل عبر اإليثرنت (4-الجدول أ



 

. ل صی ا ف ت ل ا ى  عل عرف  ت ل ل غالف  ل ا حة  جع صف ا ر ر،  ی صد ت ل ا ة  ب ق ا ر م ل ضع  خا   5- أ  

 USBة الخاصة بموصل جدول السنون الخارجی .5-أ
 

1 4
 

 

لا مسا يرس مقر ةراشإ  

1 VCC 

2 D- 

3 D+ 

4 GND 

 
 USB. جدول السنون الخارجية الخاصة بموصل 5-الجدول أ



 

6-أ ص  ا ف ت ل ا ى  عل عرف  ت ل ل غالف  ل ا حة  جع صف ا ر ر،  ی صد ت ل ا ة  ب ق ا ر م ل ضع  .خا ل ی  

 

 هذه الصفحة متروكة فارغة عمًدا.



االختصارات -حق ب المل  

. ل صی ا ف ت ل ا ى  عل عرف  ت ل ل غالف  ل ا حة  جع صف ا ر ر،  ی صد ت ل ا ة  ب ق ا ر م ل ضع  خا 1-ب    

A 

A أمبير 
AC تيار متردد 
AF تردد السلكي 

AFBW نطاق عرض التردد الالسلكي 
AM تضمين االتساع 

ANT هوائي 
Assy تجميع 

ATTN توهين 
Aud صوت 

B 

Bat بطارية 
Batt بطارية 
BER معدل الخطأ في البت 
BNC Bayonet Neill-Concelman 

BP نطاق المرور 
BW نطاق التردد 

C 

C ةسيلزيوس أو درجة مئوي 
CAL يعاير/معايرة 
CD  القرض المضغوط(CD-ROM) 

CFM  برنامجColdfire الثابت 
CH قناة 

Config يّكون/تكوين 
CPLD جهاز منطق المعالجة المعقدة 

CW موجة مستمرة 

D 

D يوم 
dB ديسيبل 

dBc ديسيبل أقل من الناقل 
dBm ديسيبل أكثر من واحد ميلي وات 

DC تيار مباشر 
DCS قمًياكتم للصوت مشفر ر 

Demod تضمين 
DEV انحراف 
DIST تشوه 
DTF المسافة إلى الخلل 
DVM مقياس الجهد الكهربي الرقمي 

E 

e.g.  على سبيل المثال… 
EMC توافق كهرومغناطيسي 
EMI تداخل كهرومغناطيسي 
Err خطأ 

ESC Escape 
Est تقديري 

F 

F أنثى 
FH قفز التردد 

Fgen مولد الوظائف 
FM تضمين التردد 

FPGA مصفوفة بوابة حقول قابلة للبرمجة 
FREQ تردد 

G 

Gen يولد / مولد 
GHz ) هرتز) 109جيجاهرتز 

H 

H ساعة 
HI عالي 

HP تمرير عالي 
Hr ساعة 

HW أجهزة 
Hz هرتز 

I 

ID تعريف 
i.e.,  أي… 

IF تردد فوري 
IN إدخال أو بوصة 

In/lbs. بوصة/رطل 
I/O إدخال/إخراج 

K 

kHz ) هرتز) 103كيلوهرتز 

L 

LCD شاشة عرض بلورية 
LO منخفض 
LP تمرير منخفض 
Lvl مستوى 

M 

M, m  شهر، أو متر، أو قياسات، أو عدادات، أو دقائق، أو
 ذكر

MFIO إدخال/إخراج متعدد الوظائف 
MHz ) هرتز) 106ميجاهرتز 
MIC ميكروفون 

MIN, min الحد األدنى أو دقائق 
mm ) متر) 3-10ميليمتر 

MOD تضمين 

N 

N/A غير قابل للتطبيق 
NORM عادي أو ضبط الصوت 



 

2-ب   . ل صی ا ف ت ل ا ى  عل عرف  ت ل ل غالف  ل ا حة  جع صف ا ر ر،  ی صد ت ل ا ة  ب ق ا ر م ل ضع   خا

O 

OUT إخراج 
Ovr تحميل مفرط 

P 

para فقرة 
PC دائرة مطبوعة 

PCB لوحة الدائرة المطبوعة 
PPC PowerPC 
ppm جزء في المليون 
PTT Push to Talk 
Pwr طاقة 

R 

REC يستقبل 
RF تردد السلكي 

RSSI مؤشر قوة اإلشارة المستقبلة 
RX يستقبل 

S 

SWR سبة الموجة الساكنةن 
SYS نظام 

T 

TDM إرسال متعدد بالتقسيم الزمني 
Tem درجة الحرارة 

Temp درجة الحرارة 
TNC Threaded Neill-Concelman 
T/R يرسل/يستقبل 
TX يرسل 

U 

UHF تردد فوق العالي 
UI واجهة المستخدم 

USB الناقل التسلسلي العالمي 
UUT الوحدة الخاضعة لالختبار 

V 

V فولت 
VAC فولت، تيار متردد 
Vdc فولت، تيار مباشر 
VHF تردد عالي جًدا 

Vol مستوى 
Vp ذروة الفولطية 

Vrms جذر متوسط مربع الفولطية 
VSWR نسبة موجة فولطية الساكنة 

W 

W وات 

Y 

Y سنة 
 

 



Our passion for performance is defined by three
attributes represented by these three icons:

solution-minded, performance-driven, customer-focused.

As we are always seeking to improve our products, the information in 

this document gives only a general indication of the product capacity,

performance and suitability, none of which shall form part of any 

contract.  We reserve the right to make design changes without notice.

  
ير تصد ل ا ة  ب ق ا مر ب خاص  ير  حذ :ت

  

موجب  ب ة  ب ا رق ل ل خاضعة  ة  ي ن ف ات  ن ا ي ب على  د  ن مست ل ا ا  ذ ه حتوي  ي
ر  ي تصد ل ا رة  ا د إ مات  ي ل ع ت طة  لى ال . 15 CFR 730-774، (EAR)سل إ نات  ا ي ب ل ا ه  ذ ه قل  ن يجوز 

ومكتب   ، ة ي ك ألمري ا رة  جا ت ل ا رة  وزا من  ة  ق مسب ة  ق ف ا و م على  لحصول  ا دون  ب خارجي  لث  ا ث طرف  أي 
كي  ألمري ا ألمن  وا عة  ا لصن ة   .(BIS)ا ب و عق ل عرضة  كون  سي مات  ي ل ع ت ل ا ه  ذ ه هك  ت ن ي شخص  أي 

هما ي ت ل آ و  أ حبس،  ل ا و  أ  ، مة غرا ل .ا

Go to http://ats.aeroflex.com/contact/sales-distribution 
for Sales and Service contact information.




