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  باك عـلـوم 2  تـضـمـيـن الـوسـع   05 تمارين فيزياء

  06الـمـوضـوع 
الراديو التي تعمل بتضمين الوسع إرسال في محطات  ) 255kHzو  150kHzبين  ترددذات ال( تُستعمل الموجات الطويلة 

  .بين موقع اإلرسال ومواضع االستقبال)  1000Kmإلى  500Kmمن ( لمسافات متوسطة 
  .الطويلةرة الزالت تبث بتضمين الوسع على الموجات يإذاعات كث

 .يتطرق التمرين إلى مبدأ اإلرسال وكيفية انتقاء الموجة من طرف المستمع
 
 
 
 
 
 
 
  
  :خاصيات الموجات المرسَلة. 1

  .لةيموجات طو Medi1 بين أن الموجات المرسَلة من طرف محطة 
  :اإلرسال بتضمين الوسع . 2
  
 
  
 
 
  

 :وفيه تم إبراز غالف اإلشارة 1الموجة المضَمنة ممثلة على الشكل 

  
  

  .نةالمضَمتردد الموجة  1استنتج من الشكل  2.1        

  : معطيات 
  . Cson=340m.s-1: سرعة الصوت في الهواء 

  . Clum=3,00.108m.s-1: سرعة الموجات الكهرمغناطيسية في الهواء 

  . Medi1  :  λ=1754m  طول موجة إرسال محطة
             162kHzإذاعة فرنسا الدولية  .    210kHz) اإلذاعة الوطنية(الرباط: تردد إرسال بعض المحطات اإلذاعية

0على التوازي هو  Cومكثف سعته  Lتعبير التردد الخاص لتتذبذب دارة مكونة من وشيعة معامل تحريضها 

1

2
f
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=.  

يجب القيام بتضمين بالوسع،حيث يُضَمن وسع موجة ذات تردد عال  لكي نتمكن من إرسال المعلومة على مسافة طويلة ،
  . um(t)وتسمى الموجة الحاملة ،بواسطة الموجة المراد إرسالها وتسمى الموجة المُضَمنة ونرمز إليها خالل هذا التمرين بالرمز 

  إشارات جيبية ترددها يكون بين في مجال إرسال موجات الراديو،تتكون المعلومة المراد إرسالها من مجموعة        
 .fmنفترض أن الموجة المراد إرسالها جيبية ترددها .للتردد القصوي للموجة المرسَلة fmنرمز بـ . 10kHzو حوالي  0
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  .هاتردد fp استنتج ، ثم Tpدور الموجة الحاملة حدد مبيانيا  2.2        
  .المحطة اإلذاعية التي تصدر عنها هذه الموجةمتاحة في بداية التمرين، استنتج انطالقا من المعطيات ال 2.4        
  : استقبال الموجة . 3

  اإلشارة التي ينتقيها ؟هي أعط اسم التركيب الموافق للجزء األول ؟ ما  3.1    

   
  .ذاعة موجات هذه اإل الستقبال Lاستنادا إلى المعطيات المبينة على الشكل ، أحسب قيمة معامل التحريض  3.2    
جب القيام بإزالة للتضمين،وهو ما يتم بواسطة الجزئين يللحصول على المعلومة المحمولة من طرف الموجة المضَمنة ،  3.3    

  .الثاني والثالث
  .وضح بإيجاز دور الجزء الثاني 3.3.1          
  ، أكبر من دور الموجة الحاملة وأقل من دور ’R’Cإلنجاز إزالة تضمين جيد،يجب أن تكون ثابتة الزمن للجزء الثاني  3.3.2          

  .الموجة المضمنة                   
   R1=10kΩ         R2=100kΩ         C1=0,47nF           C2=0,47µF:  نتوفر فقط على مقاومتين و مكثفين          
  .المستقبَلةلمحطة لمعلال االختيار،المقاومة والمكثف الموافقان للقيام بإزالة تضمين سليمة  ختر من بين هذه المركبات ،ا         

  .وضح بإيجاز دور الجزء الثالث  3.4    
اإلشارة  شكل ،3مثل على الشكل .إلى مدخل الجزء الثاني من جهاز االستقبال 1المبين على الشكل  Um(t)التوتر يتم إرسال  . 4

uSM(t) بين السلم المستعمل على المحاور.المحصل عليها عند مخرج الجزء الثالث.  

  
  

3الشكل   
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