
 2020-2021:ة اسيية ادر  هي  الثانوية التأهيهية ابة هيثةة

 "تضمهبة ان ع"ة
Prof : M.BIMICH Matière : PC Niveau : 2

ème
 bac PC 

 

 1انتًريٍ 

 .4 إلى 1تتكون السلسلة من عدة أجهزة مرقمة من. تمثل التبٌانة الممثلة جانبه سلسلة إرسال الصوت عن طرٌق التضمٌن بالوسع  1

 
 :تعرف على األجهزة المرقمة فً السلسلة من بٌن األجهزة التالٌة  1.1

 . للترددات المرتفعة ـ دارة متكاملة منجزة للجداء ـ فولتمتر GBFهوائً اإلرسال ـ مضخم الترددات المرتفعة ـ مولد 
 : من بٌن اإلشارات المذكورة أسفلهDوC وBما هً اإلشارات المحصل علٌها فً النقط  1.2

ًالتوتر الحامل صٌغته ه  :( ) cos(2 )
P P P

u t U f t . 

ًالتوتر المضمن المنخفض التردد، باإلضافة الى مركبة مستمرة صٌغته ه :
0

u(t) s( ) Ut  .  مع
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 ًالتوتر المضمن صٌغته ه  :( )
S

u t.  

، مباشرة بعد المٌكروفون على التوتر Aنحصل فً النقطة  1.3

( )s t ما دور العلبة السوداء الموضوعة بٌن النقطتٌن ،Aو 

B؟  
 فنحصل على Dنعاٌن بواسطة راسم التذبذب التوتر فً النقطة  1.4

 .2الشكل 

2:  نعطً الحساسٌة الرأسٌة /V div وسرعة الكسح 

25: (الحساسٌة األفقٌة) /s div  1مع 1div cm 

) جداء التوترٌن ٌتناسب مع Dالتوتر المعاٌن فً النقطة )u t  

)و )
p

u t المطبقٌن فً النقطتٌن B و C       : 

( ) . ( ).u ( )
S p

u t k u t t.  

 . وما وحدتها فً النظام العالمً للوحداتkما مدلول الثابتة  - أ

)بٌن أن تعبٌر وسع التوتر المضّمن  - ب )
m

U tًٌكتب على الشكل التال :( ) A[m.cos(2 t) 1]
m S

U t f  محددا تعبٌر كل من 

A و m.  

)ٌتغٌر الوسع المضمن  - ت )
m

U t بٌن قٌمتٌن حدٌتٌن 
(max)m

U و 
(min)m

Uحدد هاتٌن القٌمتٌن ، . 

اوجد قٌمة كل من تردد التوتر المضمن  - ث
S

f (اإلشارة المراد إرسالها)  وتردد اإلشارة الحاملة
p

f.  

  بداللة كل منmاوجد تعبٌر 1.5
(max)m

Uو  
(min)m

Uثم احسب قٌمته   . 

هل هذا التضمٌن جٌد . اذكر الشرطٌن الالزمٌن للحصول على تضمٌن جٌد 1.6
 .أم رديء

)أوجد التعبٌر العددي لإلشارة المراد إرسالها  1.7 )s t. 

 إزالة تضمٌن الوسع. 
الستقبال اإلشارة المضمنة وإزالة التضمٌن نستعمل التركٌب الممثل فً  2

 :3الشكل 
  ما هو دور الجزء األول من التركٌب؟  .2-1

 ما هً القٌمة التً ٌجب أن تأخذها  .2-2
0

C لكً ٌتحقق الهدف المتوخى من 

التركٌب األول؟ نأخذ 
2

10  . ًنعط :
0

10L mH.  



  ما هو دور الجزء الثانً؟ ما هو الشرط الالزم لتحقٌق ذلك؟ .2-3

1C علما أن .2-4 nFحدد ،R20: القٌمة المناسبة لمقاومة الدارة من بٌن القٌم التالٌةk  ،2k ، 200k. 
 ما هو دور الجزء الثالث؟

ُت انىسغ وإزانت انتضًيٍ  2 انتًريٍ  ًَّ   :استقبال يىجت يض

. 3 أجزاء كما هو ممثل فً الشكل 3الستقبال موجة منبعثة من محطة إذاعٌة، نستعمل الجهاز المبسط والمكون من 

 
 .، مركبٌن على التوازيC1=4,7.10-10F من هوائً ووشٌعة معامل تحرٌضها قابل للضبط ومقاومتها مهملة ومكثف سعته 1ٌتكون الجزء  -1

؟ 1ما هو الدور الذي ٌلعبه الجزء : 1.1
 L1أحسب . L1، نضبط معامل التحرٌض على القٌمة f=160KHz ذات التردد AMالستقبال موجة : 1.2

  فً عملٌة إزالة التضمٌن؟3 و2مادور كل من الجزئٌن .  من إزالة تضمٌن اإلشارة المستقبلة 3 و2ٌمكن الجزءان  -2
 : فنحصل على المنحنٌات التالٌةuHM و uGM و uEMنعاٌن على راسم التذبذبات التوترات  -3

 
مثل دارة ازالة التضمين مقترحا قيمة لسعة المكثف علما  بالتوتر الموافق له ؛ علل جوابك (ج)و  (ب)و  (أ)اقرن كل منحنى من المنحنٌات الثالث 

 .10R:ان

 3انتًريٍ 

تستعمل عملية التضمين بكثرة في الحياة اليومية خصوصا في مجال االتصاالت - 1
أعط بعض األسباب لضرورة التضمٌن  - 1-1
 الوسع ؟ تضمٍن ز مة إلنجازلالانٍة وإللكترالمركبة اما - 1-2
 عند عملٌة التضمٌن ؟ ها ذتخازم الالحتٌاطات االاما - 1-3

 لهذا  نستعمل.  يجب إزالة التضمينu(t) = A(0,5cos(103.𝛑.t) + 0,7).cos(104.𝛑.t)بعد استقبال اإلشارة المضَمنة ذات التعبير - 2
نعطي . 1في الشكل  الممثل طوابق التركيب ألحد الموافق الدارة  فيC=10µFومكثف سعته  R=100Ω الغرض موصل اومي مقاومته

A=K.Pm  
 . بٌن ان التوتر المحصل علٌه توتر مضمن بالوسع- 2-1
. زمة خالل عملٌة التضمٌنلالحتٌاطات االذ اتخاانطالقا من تعبٌر التوتر المضمن هل تم ا- 2-2
.  ما الغاٌة من عملٌة إزالة التضمٌن- 2-3
.  استنتاجك هو ما . التضمٌن نسبة قٌمة على التعبٌر أوجد اعتمادا -2-4
  .لدارة ازالة التضمٌن تم اشرح كٌفٌة عمله  الموافق الطابق عٌن 1 الشكل على اعتمادا- 2-5
  .جٌد غالف الحصول من تمكن  أن دارة إزالة التضمٌن  بٌن- 2-6
 ، 2 (الشكل)UHM و  UFM و UGM التوترات التذبذب راسم شاشة على المعاٌنة المنحنٌات تمثل  مغلقان K2 وK1 قاطعً التٌار أن نعتبر- 2-7

  . لكل طابق الموافق المنحنى ، جوابك معلال عٌن
.   حدد قٌمة سعة المكثف المناسب النتقاء هذه الموجة المضمنةL=10mHعلما ان معامل تحرٌض الوشٌعة - 3

 
 



 4 :انتًريٍ

  .َُجس دارة نهتضًيٍ باستؼًال تىتريٍ جيبييٍ ودارة انكتروَيت يُجسة نهجذاء

:فيًا يهي تؼبير كم يٍ انتىتريٍ بذالنت انسيٍ-1   ttU 400cos2 و   ttV 4000cos4 : حذد انتىتر انًضًٍ وانتىتر

. انحايم

يضاف انى انتىتر -2 tU تىتر يستًر قيًته VU 30  ٍنيك tU .  انتىتر انُاتج '

تؼطي انذارة االنكتروَيت انًُجسة نهجذاء ػُذ يخرجها تىترا tU s ٍيتُاسب يغ جذاء انتىتري  tU و' tV:حيج

     tVtUktU s  اوجذ انتؼبير انحرفي نهتىتر .' tU s .

استُتج اٌ-3 tU s ػبارة ػٍ يجًىع حالث دوال جيبيت يحذدا تردداتها  .

يخم ػهى َفس انًبياٌ انًُحُييٍ  -4 tUو tV في يجال زيُي يذته ms10 .

يخم ػهى يبياٌ اخر انًُحُييٍ -5 tU و' tU s. ٌيا انفائذة يٍ تًخيههًا يؼا ػهى َفس انًبيا .

كيف سيكىٌ شكم انًُحُى-6 tU s في حانت ػذو تطبيق انًركبت انًستًرة VU 30 : اركر اسى انظاهرة انتي تحذث وانًشكم

. انًترتب ػُها ػُذ االستقبال

(. كاشف انغالف) ودارة ازانت انتضًيٍ (االَتقاء)يتكىٌ انجهاز انًستقبم يٍ دارة انتىفيق-7

FC:يخم دارة انتىفيق واحسب قيًت يؼايم انتحريض نهىشيؼت ػهًا اٌ-إ 1 .

 .10R:يخم دارة ازانت انتضًيٍ يقترحا قيًت نسؼت انًكخف ػهًا اٌ-ب
 


