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  باك عـلـوم 2  تـضـمـيـن الـوسـع   05 تمارين فيزياء

  01 الـمـوضـوع
 
 

  :إرسال واستقبال موجات الراديو 
  .مستقالناألول والثاني الجزءان 

  .إشارات مغناطيسيةإشارات كهربائية ثم إلى إلرسال معلومات محمولة بواسطة صوت معين عبر الراديو ، نحولها إلى 
  

  .اإلرسال : الجزء األول
  

  .تضمين وسع الموجة الحاملةفي هذه الدراسة ، تنتقل المعلومة بواسطة 
  

  :تعليل بالنسبة لكل سؤال من األسئلة التالية ، عين الجواب الصحيح بدون 
 
  
  : خالل  الزمن ب المضمنة  تتميز هذه الموجة. 1

  .وسع ثابت و تردد ثابت -أ   
  .وسع متغير ، حيث تغيره يتعلق بالموجة المراد إرسالها ،وتردد ثابت - ب   
  .تردد ثابت يتعلق بالموجة المراد إرسالها ،وال وسع متغير ، تغيره   -ج   
  .بالموجة المراد إرسالها ، و تردد متغير وسع متغير ، تغيره يتعلق  - د   
  :الموجة الحاملة يجب أن يكون تردد . 2

  .أقل بكثير من تردد الصوت المراد إرساله -أ   
  .أقل قليال من تردد الصوت المراد إرساله  - ب   

  .أكبر بكثير من تردد الصوت المراد إرساله -ج    
  .أكبر قليال من تردد الصوت المراد إرساله  -د    
 
  
  :الصوت المسموع له تردد بين .3
    - 2Hz    2وkHz .  
    - 20Hz  20وkHz .  
    - 20kHz  200وMkz .  
    - 20MHz  200وMHz .  
  
  
  .االستقبال : الجزء الثاني  

 :حيث يمكن تقسيمه إلى ثالثة أجزاءيمثل الشكل التالي نموذجا مبسطا لجهاز استقبال موجات الراديو 
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  :دراسة الجزء األول . 1
  .بإيجاز هفسر دور 1.1   
القابلة للتغيير للتمكن من  C ما هي القيم الحدية لقيمة السعة . L=1mHقيمة معامل التحريض للوشيعة هي  1.2   

  . 10KHzو  1kHzالتقاط موجات حاملة ترددها محصور بين 
  :الثاني والثالث  يندراسة الجزئ. 1
  .فسر بإيجاز جزء دور كل جزء  2.1  
  :ط كالتالي وضبملمعاينة مختلف التوترات ، نستعمل راسم تذبذب  2.2  

  . 5V.div-1:  الحساسية الرأسية            

  . 1ms.div-1:  الحساسية األفقية            
  .في غياب أي توتر ، يكون الخط األفقي على الصفر         

  :ونحصل على الرسوم التذبذبية التالية          

      

  :حدد الشكل المقابل لكل توتر من التوترات التالية  -أ  
  . Mوالهيكل  Aبين  uAM التوتر  - 
  . Mوالهيكل  Bبين  uBMالتوتر    -
  . Mوالهيكل  Sبين  uSMالتوتر   -

  .للموجة الحاملة  fباستعمال أحد األشكال الثالثة ، أوجد قيمة التردد  -ب
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