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 التمرين األول تذبذبات حرة واستقبال الموجات
 .تلعب المكثفات والوشيعات دورا هاما في عملية بث واستقبال الموجات الكهرمغناطيسية  

 .وإلى دراسة استقبال موجة مضمنة وإزالة تضمينها  LCيهدف هذا التمرين إلى دراسة الدارة المثالية 

 النالجزءان مستق
 . LCدراسة الدارة : الجزء األول 

 
 : المكون من  1-ننجز التركيب المبين في الشكل

Eمولد كهربائي قوته الكهرمحركة  -- 12V  ومقاومته الداخلية مهملة. 

مكثف سعته  --
3

C 4.7 .10 F
 . 

Rموصل أومي مقاومته -- 200Ω . 

 . rومقاومتها   Lوشيعة معامل تحريضها  --
 .ذي موضعين Kقاطع التيار  --

 إلى أن يشحن 1في الموضع  Kنضع القاطع 

 . 2رجحه إلى الموضع المكثف كليا ثم نؤ

0tعند لحظة  0  نعتبرها أصال للتواريخ. 

 أثبت المعادلة التفاضلية التي تخققها ( 1

 .للمكثف  qالشحنة 

 للمتذبذب  0Tأوجد تعبير الدور الخاص ( 2

 :لكي يكون التعبير  Cو  Lبداللة 

  m
0

2.π
q t Q .cos .t

T

 
  

 
  

 .حال لهذه المعادلة التفاضلية

 .بعد زمني  0Tتخقق أن للدور ( 3

 لشحنة  mQأحسب القيمة القصوية ( 4

 .المكثف 

 .المخزونة في المكثف بداللة الزمن  0Eتغيرات الطاقة الكهربائية  2-يعطي الشكل( 5

0Tهو  0Eللطاقة  Tعلما أن الدور ( 1.5
T

2
  0، حدد قيمةT . 

 .للوشيعة المستعملة  Lاستنتج قيمة معامل التحريض ( 2.5

للدارة هي في كل لخظة ن مجموع الطاقة الكهربائية المخزونة في المكثف والطاقة  TEنذكر بأن الطاقة الكلية ( 6

 .ثابته وأحسب قيمتها  TEالمخزونة في الوشيعة ، بين أن الطاقة 

 

 .الوسع وإزالة التضمين  استقبال موجة مضمنة: الثاني الجزء 

 

 . 3-أجزاء كما هو ممثل في الكل 3الستقبال موجة منبعثة من محطة إذاعية ، نستعمل الجهاز المبسط والمكون من 

ريضها قابل للضبط ومقاومتها مهملة ، ومكثف سعته من هوائي ووشيعة معامل تح 1-الجزءيتكون ( 1
10

C1 4.7 .10 F
  مركبين على التوازي ،. 

 ؟ 1-ما هو الدور الذي يلعبه الجزء( 1.1

fذات التردد  AMالستقبال موجة ( 2.1 160kHz  نضبط معامل التحريض للوشيعة على القيمة ،L1 ، 
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 .  L1أحسب   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إزالة تضمين االشارة المستقبلة ، 3و 2الجزءان  يمكن( 2

 التضمين ؟ في عملية ازالة 3و  2مادور كل من الجزئين  

  GMuو  EMuنعاين على راسم التذبذب التوترات ( 3

 أقرن كل منحنى من: فنحصل على المنحنيات التالية .  HMuو 

 بالتوتر الموافق( ج)و ( ب)و ( أ)المنحنيات الثالثة 

 .له ، علل جوابك

 

 

 الكهرباء --  2112العلوم الرياضية الدورة العادية 
 ينمضمنة ، يهدف هذا التمرتراكيب كهربائية النتقاء إشارات نستعمل الوشيعات في 

إلى تحديد من بين وشيعتين  b  و b' الوشيعة التي يجب استعمالها النتقاء ، 

 .إشارة معيتة مضمنة الوسع 

للوشيعة  rوالمقاومة  Lتحديد معامل التحريض ( 1 b . 

 : والمتكون من  1-ننجز التركيب التجريبي الممثل في الشكل

وشيعة  -- b  معامل تحريضهاL  ومقاومتها ،r . 

موصل أومي  -- D  مقاومتهR . 
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مولد  -- G  مؤمثل للتوتر قوته الكهرمحركةE .       --  أمبيرمترA  قاطع التيار  –.       مقاومته مهملةK .  

tحظة  ، عند الل Kنغلق قاطع التيار  0 ونعاين ، 

 بواسطة راسم التذبذب ذاكراتي تغيرات كل من 

PQuالتوتر  (t)  بين قطبي المولد الكهربائي G  

Ruواتوتر  (t)  بين مربطي الموصل األومي D ، 

فتحصل على المنحنيين  1  و 2 2-الممثلين في الشكل  

يمثل المستقيم  T المماس للمنحنى  2-في الشكل 2  

tعند  0  . يشير األومبيرمترA في النظام الدائم 

I: إلى القيمة   0.1A . 

 بين أن المعادلة التفاضلية التي يحففها   (  أ( 1.1

R: تكتب على الشكل التالي  Ruالتوتر 
R

du
L (R r)u ER 0

dt
    . 

علما أن حل المعادلة التفاضلية يكتب على الشكل (  ب
λt

R 0u U (1 e )
   0، أوجد تعبير كل من الثابتتبنU  وλ  

 .بداللة برامترات الدارة 

مقاومة الوشيعة  rأوجد تعبير (  أ(  2.1 b  بداللةE  وI  0وU  أحسب قيمة ،r . 

Rعبر عن (  ب
0

du
( )

dt
tبالنسبة للزمن عند  Ru، مشتقة التوتر   0  بداللةE  0وU  وL  وI  استنتج قيمة ،L . 

للوشيعة  'rوالمقاومة  'Lتحديد معامل التحريض ( 2 b' . 

والمتكون من وشيعة  3-تركيب الممثل في الشكلننجز ال b'  معامل تحريضهاL'  ومقاومتهاr' والمولد الكهربائي ، 

 G  ذي القوة الكهرمحركةE  ومكثف سعته ،C 20μF  وموصل أومي مقاومته ،R' 32Ω  وقاطع التيارK  

   

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

بعد شحن المكثف كليا ، نؤرجح عند اللحظة 

t 0  قاطع التيارK  ونعاين  2إلى الموضع ،

 بين مربطي المكثف بداللة الزمن ، فنحصل على الرسم التذبذبي  Cuذبذب ذاكراتي تغيرات التوتر بواسطة  راسم ت

 . 4-الممثل في الشكل

 . 4-علل من الناحية الطاقية ، شكل المنحنى الممثل في الشكل(  أ( 1.2

'Lتحقق أن  LCلدور الخاص للمتذبذب يساوي ا Tباعتبار شبه الدور (  ب 0.317H . 
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بالعالقة  Cuيعبر عن التوتر ( 2.2

 r' R'
.t

2L'
C

2π
u (t) E.e cos .t

T


  

  
 

'r، بين أن   0 . 

 نستعمل دارة متكاملة منجزة للجداء ، s(t)الرسال إشارة جيبية ( 3

 للدارة المتكاملة إشارة توترها  1Eنطبق على لمدخل  

0u(t) s(t) V   0حيثV  المركبة المستمرة للتوتر 

التوتر  2Eوعلى المدخل  p t 5-لموجة حاملة الشكل . 

 للدارة المتكاملة المنجزة للجداء  Sنحصل عند المخرج 

Suعلى توتر مضمن الوسع  (t)  تعبيره: 

4 5
Su (t) A[1 0.6cos(10 πt)]cos(2.10 πt)  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . جيدبين أن تضمين الوسع قد أنجز بشكل ( 1.3

من التركيب مكون من الوشيعة  1الجزء  . 6-يتم إزالة تضمين الوسع باعتماد التركيب الممثل في الشكل( 2.3 b' 

قابلة للضبط بين القسمتين  0Cومكثف سعته 
12

6.10 F


و  
12

12.10 F


صل األومي المستعمل في مقاومة المو.  

1R: من التركيب هي  2الجزء  30kΩ . 

بين أن استعمال الوشيعة (  أ b'  من انتقاء اإلشارة  1في التركيب يمكن الجزءSu (t) ؟ 

 . 0.1nFو  0.5nFو  5nFو  10nF: أحد المكثفات سعتها جيد باستعمال نريد الحصول على كشف غالف (  ب

 .حدد سعة المكثف المالئم 

 

  2111العلوم الرياضية الدورة االستدراكية 
 .الجزء األول دراسة التذبذبات الحرة 

Cسعته نشحن مكثفا  10μF  تحت توتر مستمر ،U 6V  ونربطه بطرفي وشيعة ، 

 عند لحظة  Kنغلق قاطع التيار ( . 1-الشكل) ومقاومتها مهملة  Lمعامل تحريضها 

 t 0  

 .للمكثف  qاضلية التي تحققها الشحنة أوجد المعادلة التف( 1

mيكتب حل المعادلة التفاضلية على الشكل ( 2
0

2π
q Q .cos( t)

T
  0حيثT الدور الخاص 
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 .بداللة برامترات الدارة  0Tوأوجد تعبير  mQأحسب  LCللمتذبذب 

 .للطاقة الكلية للدارة  Eونرمز ب  tللطاقة الكهربائية المخزونة في المكثف عند لحظة  eEنرمز ب ( 1.3( 3

بين أن 
2e

0

E 2π
cos ( t)

E T
 . 

eEأتمم الجدول التالي بعد نقله على ورقة التحرير بحساب النسبة ( 2.3

E
 . 

 t  1اللحظة  
0T

8
 0T

4
 03T

8
 0T

2
 

eEالنسبة 

E
 

................ ............... ................ ............... .................. 

 

 . 0Tلتبادل الطاقة بين المكثف والوشيعة بداللة  Tاستنتج الدور 

 .ات الكهرمغناطيسية الموج التواصل بواسطة: الجزء الثاني 
 خالل التواصل بواسطة الهاتف المحمول ، يتم تحويل الصوت

 لك بفضل التحويل إلى اشارة كهربائية بواسطة ميكروفون ، وذ

 وبعد ذلك يتم تضمين موجة حاملة بهذه. الرقمي والتضخيم 

 االشارة وإرسالها بعد تضخيمها إلى أقرب هوائي الذي ينقلها

 تبعث المحطة القاعدة االشارة المضمنة.  عدة إلى محطة قا

 أوعن طريقإلى محطة مركزية إما عن طريق خط هاتفي عادي 

 موجات كهرمغناطيسية ، فترسل المحطة المركزية المكالمة

 . إلى الهانف المحمول 

 .إرسال موجة كهرمغناطيسية بواسطة الهاتف المحمول ( 1

  لتلفزيث االذاعي واتستعمل الموجات الكهرمغناطيسية في الب

 وفي الرادارات ، مما جعل مجاالت التردد المستعملة في

 يمتد أحد مجاالت التردد. الهواتف المحمولة جد محدودة  

  900MHzالمستعملة في الهواتف المحمولة من 

 . 1800MHzإلى 

 

 

 

 

 

 

 

 : معطيات 

: اء وفي الفراغ هي سرعة الضوء في الهو
8

c 3.10 m/s   ،
6

1MHz 10 Hz . 

1المسافة  طعلتق 900MHzترددها  أحسب المدة الزمنية التي تستغرقها موجة كهرمغناطيسية ( 1.1 2M M 1km 

 ( . 2-لالشك) الفاصلة بين الهاتف المحمول والهوائي 

 ؟ " الهواء وسط غير مبدد بالنسبة للموجات الكهرمغناطيسية " ماذا تعني العبارة ( 2.1

 : نجد  Cو  Bو  Aعند أي نقطة ( .  مكالمة ) مبدأ ارسال معلومة  3-تبين الخطاطة الممثلة في الشكل( 3.1

 الموجة الحاملة ؟( أ
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الموجة المضمنة  ( ب Modulante) ؟ 

 .نضمين الوسع ( 2
 منجزة للجداء ، تتوفر على مدخلين  Xتتكون دارة التضمين من دارة متكاملة 

1E  2وE  ومخرجS  (4-الشكل  . ) لمحاكات تضمين الوسع ، نطبق عند: 

1االشارة  1Eالمدخل  -- 0u (t) u(t) U   حيث ،  mu t U .cos(2πft) 

 ( .ياح زتوتر االن) مركبة مستمرة  0Uو 

االشارة الحاملة  2Eالمدخل  -- 2 mu (t) v(t) V cos 2πFt  

توترا مضمنا  Xتكاملة لدارة الماتعطي  Modulée s(t)  

1يتناسب مع جداء التوترين  2s(t) k.u (t).u (t)  معk ثابته 

 على الشكل  s(t)، يكتب  Xتتعلق فقط  بالدارة المتكاملة 

ms(t) S cos(2πFt)  

وسع االشارة المضمنة  mSبين أن ( 1.2 Modulée يمكن أن 

يكتب على الشكل  mS A 1 m.cos(2πft)  مع تحديد تعبير 

 . Aلثابته وا  mكل من نسبة التضمين 

التوتر المضمن  5-يعطي المبيان الممثل في الشكل( 2.2 Modulée  

s(t)  بداللة الزمنt   . حدد انطالقا من هذا المبيان: 

 .للموجة الحاملة  Fالتردد  (أ

للموجة المضمنة  fالتردد  (ب Modulante . 

لالشارة المضمنة  m(max)Sوالوسع األقصى  m(min)Sالوسع األدنى ( ج Modulée . 

و  m(min)Sبداللة  mأعط تعبير ( 3.2 m max
S  . أحسب قيمةm . 

 .هل تضمين الوسع جيد ؟ عل جوابك ( 4.2

 

 

 

 

  


