انمىجاث انكهرمغنطيسيت ونقم انمؼهىمت وتضمين انىسغ
انمستىي2 :باك ع ف و ع ر

.I

الموجات الكهرمغنطيسية
 .1خظبئض انًٕعبد انكٓشيـُبطٍغٍخ

 ًْ ػجبسح ػٍ يغبل كٓشثبئً يشكٕم ثًغبل يـُبطٍغً يزـٍشٌٍ ٌُزششاٌ كً انلضبء
 رُزشش انًٕعبد انكٓشٔيـُبطٍغٍخ كً انلشاؽ ثغشػخ صبثزخ ًْ عشػخ انضٕء 𝑠،𝐶 = 3. 108 𝑚/
 رُزشش كً األٔعبط انًزغبَغخ ٔانؼبصنخ كً عًٍغ االرغبْبد ٔكن يغبس يغزوًًٍ
 ال رزأصش ثبنًغبالد انكٓشثبئٍخ أٔ انًـُبطٍغٍخ ثًٍُب رُؼكظ ػهى انغطٕػ انًٕطهخ
 رزًٍض ثزشددْب 𝑓 ٔ ٔ طٕل يٕعزٓب 𝑓𝐶 = 𝜆
 كهًب كبٌ رشددْب ػبنً كهًب هطؼذ يغبكخ كجٍشح نٓزا رغزؼًم كًٕعخ ؽبيهخ نُوم انًؼهٕيبد
انًٕعبد انٓشرٍضٌخ 𝑧𝐻  3. 105 𝐻𝑧 ≤ 𝑓 ≤ 3. 1011أي 𝑚 . 10−3 𝑚 ≤ 𝜆 ≤ 104
انًٕعبد انضٕئٍخ 𝑧𝐻  3. 1011 𝐻𝑧 ≤ 𝑓 ≤ 3. 1016أي 𝑚 10−8 𝑚 ≤ 𝜆 ≤ 10−3
 .2نقم انمؼهىمت
ٌزى َوم انًؼهٕيخ ثٕاعطخ يٕعخ كٓشيـُطٍغٍخ رُزشش كً انلضبء أٔ ػجش يخزهق انخطٕط ( أنٍبف ثظشٌخ
َ)...وٕل أٌ ْزِ انًٕعبد ػجبسح ػٍ ؽبيم نُوم انًؼهٕيخ
نقم اشارة صىتيت بىاسطت حسمت ضىئيت
ثبالػزًبد ػهى اإلشؼبػبد رؾش انؾًشاء  IFانًُزششح داخم نٍق ثظشي ًٌكٍ َوم إشبسح طٕرٍخ أَظش
انزشكٍت أعلهّ

َغًً انًٕعخ انكٓشيـُطٍغٍخ انًُزششح كً انهٍق انجظشي انًٕعخ انؾبيهخ ٔ رنك ألَٓب رؾًم اإلشبسح
انًشاد إسعبنٓب
أي اإلشبسح انٕاسدح يٍ انًكشٔكٌٕ رضى انًؼهٕيخ
 .3ارسال واستقبال مىجت كهرمغنطيسيت
أ .االبراز انتجريبي
َؼزجش انزشكٍت انزغشٌجً انًكٌٕ يٍ عهك يٕطم ٌ Eهؼت دٔس انٕٓائً ثبػش ٔ Eعهك يٕطم ٌ Rهؼت دٔس انٕٓائً
يغزوجم  ٔ Rساعى نهززثزة نًؼبٌُخ رٕرش اإلشبسح انكٓشثبئٍخ انزً ٌغزوجهٓب انٕٓائً ٔ Eاإلشبسح انكٓشثبئٍخ
انُبرغخ ػٍ انٕٓائً R
B

A

خالصت
ٌ ؾٕل انٕٓائً  Eاإلشبسح كٓشثبئٍخ إنى يٕعخ كٓشيـُطٍغٍخ ٌزى اعزوجبنٓب ثٕاعطخ ْٕائً يغزوجم R
 اإلشارة الكهربائية الواردة على الهوائي  Eو الموجة الكهرمغنطيسية المرسلة من الهوائي  Eنفس التردد
Page 1

انمىجاث انكهرمغنطيسيت ونقم انمؼهىمت وتضمين انىسغ
انمستىي2 :باك ع ف و ع ر

 للموجة الكهرمغنطيسية الواردة على الهوائي  Rو اإلشارة الكهربائية الناتجة عنه نفس التردد

 .4تضمين توتر جيبي
أ .ضرورة انتضمين
انًؼهٕيبد انزً رُوم ًْ ػجبسح ػٍ إشبساد (طٕسح طٕد ٌ )......غت رؾٌٕهٓب إنى إشبساد كٓشثبئٍخ إال أٌ ْزِ
األخٍشح راد رشدداد يُخلضخ  BFيٍ سرجٍ هذس 𝑧𝐻𝑘 ٔثبنزبنً ٌكٌٕ َوهٓب شجّ يغزؾٍم نألعجبة انزبنٍخ :
 رخضغ اإلشبساد راد انزشدد انًُخلض إنى انخًٕد ثبنُغجخ نًغبكبد طٌٕهخ
 يغبل انزشدداد انًُخلضخ عذ ضٍن يًب ٌغزؾٍم ػهى انٕٓائً انًغزوجم انزًٍض ثٍٍ إشبساد انًُزًٍخ نٓزا
انًغبل
 أثؼبد انٕٓائً انًغزوجم نًٕعخ يؼٍُخ ٌوبسة

𝜆
2

𝐶

= 𝐿 ثبنُغجخ نًٕعخ رشددْب 𝑧𝐻𝑘َ 𝑓 = 10غذ = 𝜆 ادٌ:
𝑓

𝑚  ٔ 𝜆 = 3. 104يُّ ٌزطهت طُغ ْٕائً ثؼذِ ٌوذس ة 𝑚𝑘ْٔ 𝐿 = 10زا يغزؾٍم
ٔنٓزِ األعجبة ٌغت أٌ ٌزى َوم انًؼهٕيخ كً يغبل انزشدداد انؼبنٍخ ْٔ ،زا ٌزطهت اعزؼًبل يٕعخ ؽبيهخ راد
رشدد ػبنً 𝑧𝐻  𝑓 > 105نؾًم اإلشبسح راد انزشدد انًُخلض:
 رزـٍش انًٕعخ انؾبيهخ ؽغت اإلشبسح انكٓشثبئٍخ انًشاد إسعبنٓب َوٕل أٌ انًٕعخ انؾبيهخ مضمًنت ٔ أٌ
منت ألؽذ يًٍضاد انًٕعخ انؾبيهخ ػمهيت انتضمين
اإلشبسح انزً رضى انًؼهٕيخ انًشاد إسعبنٓب مض ِ
 كظم انًٕعخ انؾبيهخ ػٍ اإلشبسح انزً رؾًم انًؼهٕيخ إزانت انتضمين أَظش انزجٍبَخ أعلهّ
الهوائي الباع

الهوائي المست بل

ن ل الم لومة

استرجا اإلشارة

الموجة ال املةHF
التضمين

زالة التضمين

BF
اإلشارة المراد رسالها

ب .انمقادير انتي يمكن تضمينها
انًٕعخ انؾبيهخ ػجبسح ػٍ رٕرش عٍجً ٌزًٍض ة:انٕعغ 𝑚𝑈 ٔ انزشدد 𝑁 ٔ انطٕس 𝜑 رؼجٍشِ:
)𝜑 𝑈𝑃 𝑡 = 𝑈𝑚 cos(2𝜋𝑁𝑃 𝑡 +
رضًٍٍ انًٕعخ انؾبيهخ ٌزغهى كً :رـٍش 𝑚𝑈 أٔ 𝑁 أٔ 𝜑 ؽغت اإلشبسح )𝑡(𝑆 انزً رضى انًؼهٕيخ ادٌ َزؾذس
ػٍ رضًٍٍ انٕعغ )𝐭( 𝐌𝑼 أٔ رضًٍٍ انزشدد )𝒕(𝑵 أٔ رضًٍٍ انطٕس )𝒕(𝝋
 تضمين انىسغٌ :ـٍش ٔعغ انًٕعخ انؾبيهخ ؽغت اإلشبسح انًضًٍُخ )𝑡(𝑆 ؽٍش ٌظجؼ رؼجٍش انزٕرش انًضًًٍ
كبنزبنً:
)𝜑  𝑈𝑀 𝑡 = 𝑼𝑴𝒎𝒂𝒙 (𝒕)cos(2𝜋𝑁𝑡 +انشكم 1
 تضمين انترددٌ :زـٍش رشدد انًٕعخ انؾبيهخ ؽغت اإلشبسح انًضًٍُخ )𝑡(𝑆 ؽٍش ٌظجؼ رؼجٍش انزشدد انًضًًٍ
)𝜑  𝑈𝑀 𝑡 = 𝑈𝑀𝑚𝑎𝑥 cos(2𝜋𝑵(𝒕)𝑡 +انشكم 2
كبنزبنً:
 تضمين انطىرٌ :زـٍش طٕس انًٕعخ انؾبيهخ ؽغت اإلشبسح انًضًٍُخ )𝑡(𝑆 ٌظجؼ رؼجٍش انطٕس انًضًًٍ
الشكل 3
))𝒕(𝝋 (2𝜋𝑁𝑡 +
𝑈𝑀 𝑡 = 𝑈𝑀𝑚𝑎𝑥 cos
كبنزبنً:
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انشكم1

انشكم2

مل وظة

انشكم3

سن تصر في هذا الدرس على دراسة تضمين الوسع ف ط

تضمين انىسغ
.II
 .1تضمين الوسع لتوتر جيبي
رضًٍٍ انٕعغ روٍُخ رؼزًذ ػهى ضشة انًٕعخ انؾبيهخ كً اإلشبسح انزً رؾًم انًؼهٕيخ (اإلشبسح انًضًُِخ) يغ
إضبكخ رٕرش صبثذ إلشبسح انًضًُِخ ٔ دنك نزلبدي ؽزف ثؼض أعضاء اإلشبسح انًضًُِخ ثؼذ إصانخ انزضًٍٍ
رزى ْزِ انؼًهٍخ ثبالػزًبد ػهى رشكٍت انكزشًَٔ يُغض نهغذاء ٌضى أعبط داسح يزكبيهخ يضم  AD633أَظش
انشكم
𝑆

𝐴𝐷633

𝐸2

𝑈M t





𝑡 𝑝

𝐸1

𝑂𝑈 𝑆 𝑡 +

اندراست اننظريت
ػُذ انًذخم َ 𝐸1ذخم رٕرش اإلشبسح انًضًُِخ راد انزشدد انًُخلض يغ إضبكخ انًشكجخ انًغزًشح U0
𝑆 𝑡 = 𝑆𝑚𝑎𝑥 cos 2𝜋𝑁𝑠 𝑡 + 𝑈0
ػُذ انًذخم َ 𝐸2ذخم رٕرش انًٕعخ انؾبيهخ راد انزشدد انًشرلغ ؽٍش 𝑆𝑁 ≫ 𝑃𝑁
)𝑡 𝑝𝑁𝜋𝑃 𝑡 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 cos(2
ػُذ انًخشط  Sنذٌُب رٕرش اإلشبسح انًضًًُخ )𝑡( 𝑀𝑈 ؽٍش:
نذٌُب )𝑡(𝑃 𝑂𝑈 ٔ 𝑈M t = k 𝑆 𝑡 +ثبنزبنً )𝑡 𝑝𝑁𝜋(2
t = k 𝑆 𝑡 + 𝑈𝑂 . 𝑃𝑚𝑎𝑥 . cos

ٔيُّ

𝑈M

𝑂𝑈 َ 𝑈𝑀𝑚𝑎𝑥 (𝑡) = 𝑘. 𝑃𝑚𝑎𝑥 𝑈𝑆 𝑡 +ضغ 𝑥𝑎𝑚𝑃  ٔ 𝑏 = 𝑈𝑂 ٔ 𝑎 = 𝑘.يُّ َغذ:
𝑏 𝑈𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝑎 𝑆 𝑡 +

استنتاج
انٕعغ انزٕرش انًضًًٍ )𝑡( 𝑥𝑎𝑚𝑀𝑈 ػجبسح ػٍ دانخ رأنلٍّ نهزٕرش انًضًٍِ 𝑡 𝑆 أي أَّ ٌؼٍذ َلظ رـٍشاد )𝑡(𝑆
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 .2شكل التوتر المضمًن أنظر التبيانة

ؿالف انزٕرش انًضًًٍ
𝟎𝑼 𝑺 𝒕 +

AD633

𝒕 𝑴𝑼
𝒕 𝑷





انشكم  1رٕرش انًٕعخ انؾبيهخ
انشكم  2رٕرش اإلشبسح انًضًُِخ يغ أضبكخ انًشكجخ انًغزًشح
انشكم  3انزٕرش انًضًًٍ
أ .نسبة التضمين

َؼشف َغجخ انزضًٍٍ ثبنؼالهخ انزبنٍخ :
نذٌُب 𝑂𝑈 𝑈𝑀𝑚𝑎𝑥 (𝑡) = 𝑘. 𝑃𝑚𝑎𝑥 4𝑆 𝑡 +
cos 2𝜋𝑁𝑠 𝑡 + 1

𝑥𝑎𝑚𝑆
𝑂𝑈

𝑥𝑎𝑚𝑆
𝑂𝑈

=𝑚

أي أٌ:

𝑂𝑈 𝑈𝑀𝑚𝑎𝑥 𝑡 = 𝑘. 𝑃𝑚𝑎𝑥 𝑆𝑚𝑎𝑥 cos 2𝜋𝑁𝑠 𝑡 +

𝑂𝑈 𝑈𝑀𝑚𝑎𝑥 𝑡 = 𝑘. 𝑃𝑚𝑎𝑥 .

ٔ يُّ𝑈𝑀𝑚𝑎𝑥 𝑡 = 𝑘. 𝑃𝑚𝑎𝑥 . 𝑈𝑂 𝑚. cos 2𝜋𝑁𝑠 𝑡 + 1 :
َضغ 𝑂𝑈  𝐴 = 𝑘. 𝑃𝑚𝑎𝑥 .ادٌ:
𝑈𝑀𝑚𝑎𝑥 𝑡 = 𝐴 𝑚. cos 2𝜋𝑁𝑠 𝑡 + 1
رزـٍش هًٍخ 𝑡 𝑥𝑎𝑚𝑀𝑈 ثٍٍ هًٍزٍٍ ًْب:
𝑥𝑎𝑚𝑀𝑈 ٔ 𝑛𝑖𝑚𝑀𝑈 أَظش انزجٍبَخ أعلهّ :
1
𝑚 𝑈𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝐴 1 +
2
𝑚 𝑈𝑀𝑚𝑖𝑛 = 𝐴 1 −

𝒙𝒂𝒎𝑴𝑼
𝒏𝒊𝒎𝑴𝑼

ب .انؼالقت بين نسبت انتضمين و 𝒙𝒂𝒎𝑴𝑼 و 𝒏𝒊𝒎𝑴𝑼
𝑚1+

يٍ انؼالهخ 2 ٔ 1
ٔيُّ

𝑚= 1−

)𝑚 𝑈𝑀𝑚𝑎𝑥 . 1 − 𝑚 = 𝑈𝑀𝑚𝑖𝑛 (1 +

𝑥𝑎𝑚𝑀𝑈

𝑛𝑖𝑚 𝑀𝑈

⟹

ٔثبنزبنً

ث .جىدة انتضمين
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1
2

𝒙𝒂𝒎𝑺
𝑶𝑼

=

𝒏𝒊𝒎𝑴𝑼𝑼𝑴𝒎𝒂𝒙 −
𝒏𝒊𝒎𝑴𝑼𝑼𝑴𝒎𝒊𝒏 +

=𝒎
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من خالل قيم  mيمكن ت ديدي جودة التضمين :
ٌ كٌٕ انزضًٍٍ را عٕدح ػبنٍخ ػُذيب ٌكٌٕ ؿالف اإلشبسح انؾبيهخ )𝑡(𝑃 يُطجن يغ اإلشبسح انزً
رؾًم انًؼهٕيخ 𝑂𝑈 ْ ٔ 𝑆 𝑡 +ذا ٌٕاكن 𝑚 < 1
ٌ كٌٕ انزضًٍٍ ضؼٍق ػُذيب الٌزى إصاؽخ انزٕرش انزي ٌضى انًؼهٕيخ ثًب ٌكلً ؽٍش ركٌٕ
𝑚𝑆 < 𝑂𝑈 رٕاكن ْزِ انُزٍغخ 𝑚 > 1
ٌ كٌٕ رضًٍٍ عٍذ ارا كبٌ 𝑆𝑁 ≫ 𝑃𝑁 ؽٍش 𝑆𝑁𝑁𝑃 > 10
ث .طريقت شبه منحرف أنظر انتبيانت أسفهه
 نزأكذ يٍ نهؾظٕل ػهى رضًٍٍ عٍذ ٌغت إصانخ انكغؼ
 سثظ انزٕرش انًضًٍِ 𝑂𝑈  𝑆 𝑡 +ثبنًذخم  xنشاعى انززثزة
 سثظ انزٕرش انًضًًٍ 𝑡 𝑀𝑈 ثبنًذخم  yنشاعى انززثزة

𝐱𝐚𝐦𝐔

𝐧𝐢𝐦𝐔

إزانت انتضمين
.III
الهدف من زالة التضمين هو استرجا اإلشارة )𝑡(𝑆 المرسلة عبر الموجة المصمًنة لهذا نست مل تركيب خاص
 .1ت ريف المرشح
المرشح الممرر للتوترات ال اليةHFيسمح بمرور اإلشارات ذات الترددات ال الية  HFوال يسمح بمرور التوترات المستمرة
أنظر التركيب 1
المرشح الممرر للتوترات المنخفضة BFيسمح بمرور اإلشارات ذات الترددات المنخفضة  BFأنظر التركيب 2

التركيب 2
التركيب 1
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 .2مراحل زالة التضمين
المرحلة  1ازالة ال يم السالبة للتوتر المضمًن بواسطة التركيب المكون من موصل أومي و صمام تنائي أنظر
التركيب أسفله

المرحلة 2زالة الجزء المتب ي من الموجة ال املة وذلك باست مال كاشف الغالف المكون صمام تنائي و تنائي قطب
RCمركب على التوازي و هو رباعي قطب

𝟎𝑼

تفسير :
ٌُزظ ػٍ ػًهٍخ شؾٍ ٔرلشٌؾ انًكزق ثكٍلٍخ عشٌؼخ عذا اعزشعبع هًى انزٕرش انًضًًٍ ٔ ثبنزبنً إصانخ يب رجوى
يٍ انًٕعخ انؾبيهخ
ٌشؾٍ انًكضق خالل َظق انذٔس

𝑃𝑇
2

= 𝑡 ٔرلشٌـّ ٌغزهضو انًذح 𝐶𝑅 𝑡 = 5𝜏 = 5ال ٌغذ انًكضق انًذح انالصيخ

نهزلشٌؾ كزلبعئّ ػًهٍخ انشؾٍ انًٕانٍخ
مهحىظت نهؾظٕل ػهى كشق ؿالف عٍذ ٌُجـً أٌ رؾون صبثزخ انضيٍ 𝜏 انًزشاعؾخ انزبنٍخ 𝑇P ≪ τ < TS
 𝑇Pدٔس انًٕعخ انؾبيهخ ٔ  TSدٔس اإلشبسح انًضًُِخ
المرحلة 3
إصانخ انًشكجخ انًغزًشح ثبعزؼًبل يششؼ انًًشس نهزٕرشاد انؼبنٍخ ٌ HFغًؼ ثًشٔس اإلشبساد راد انزشدداد
انؼبنٍخ ٔ HFال ٌغًؼ ثًشٔس انزٕرشاد انًغزًشح

𝟎𝑼
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انمىجاث انكهرمغنطيسيت ونقم انمؼهىمت وتضمين انىسغ
انمستىي2 :باك ع ف و ع ر
تؼميم
انغضء  aكشق انـالف ٔ انغضء  bيششؼ يًشس انزٕرشاد انؼبنٍخ (إصانخ انًشكجخ انًغزًشح )

a

b

.IV

انجاز جهاز يست بل بثا ذاعيا بتضمين الوسع

 .1المرشح المرر للمنط ة
رؼزجش انذاسح انًزٕاصٌخ  LCيششؾب يًشسا نهًُطوخ ثؾٍش رغًؼ ثًشٔس انزشدداد انًًشكضح ؽٕل انزشدد انخبص 𝑂𝑁
نهذاسح ؽٍش رهزوظ انذاسح انًزٕاصٌخ  LCرشدد انًؾطخ انًشاد انزوبطٓب ؽجش:

1

2π LC

= 𝑁0

مهحىظت هامت
َظشا نكٌٕ انزشدداد انًهزوطخ يٍ طشف انٕٓائً ضؼٍلخ نٓزا ٌزى رضخًٍٓب هجم إصانخ انزضًٍٍ ٔرنك ثٕاعطخ
رشكٍت انكزشًَٔ يُبعت أَظش انزجٍبَخ أعلهّ
 .2انجاز جهاز راديى مبسظ
أَظش انزجٍبَخ
مرشح مرر للترددات ال الية  +كاشف
الغالف
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