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السنة الدراتسية 1015 / 1016 :

 chالثانوية التأهيلية أيت باها
نيابة أشتوكة أيت باها
المدة  :تساعتان

تعطى الصيغ احلرفية ) مع التاطري ( قبل التطبيقات العددية

 الفيزياء )  14,00نقط ( )  80دقيقة (
التمرين األول :دراتسة عملية التضمين وإزالة التضمين )  7,50نقطة ( )  45دقيقة (

التنقيط
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تستعمل عملية التضمين وإزالة التضمين بكثرة في الحياة اليومية خصوصا في مجال االتصاالت لنقل المعلومات و لك ألتسباب عملية عدة.
خالل حصة من حصص األشغال التطبيقية بقاعة الفيزياء بالثانوية التأهيلية ايت باها  ،طلب األتستا من تالميذ السنة الثانية علوم رياضية
إنجازعملية التضمين وإزالة عملية التضمين وطلب منهم اإلجابة عن األتسئلة التالية :
يتكون التركيب من دارة متكاملة منجزة للجداء :
في المدخل  : E1نطبق توترا ); u2(t) = Up cos (2 Fp t
في المدخل  : E1نطبق توترا ) u1(t) = Uo + Um cos (2 fm t
عند مخرج الدارة نحصل على توتر )s(t) = k.u1(t).u2(t
مع  k= 0,1 V-1معامل مميز للدارة المنجزة للجداء.
 .1أ كر  3أتسباب تجعلنا نقوم بعملية التضمين لنقل المعلومات
 .1ما نقصد بتضمين الوتسع ؟
 .3ما االحتياطات الالزم اتخا ها للحصول على تضمين جيد ؟
 .4أكتب تعبير ) s(tبداللة معطيات التمرين  ،محددا تعبير نسبة التضمين
 .5بواتسطة راتسم التذبذب نعاين على المدخل  Xالتوتر المضمن ) s(tوعلى المدخل  Yإشارة جيبية ). u1(t
وعند ضبط زر الكسح على النظام  X-Yنحصل على شكل معين ،
 1.5ما الشكل المحصل عليه في حالة Um Uo
1Um Uo
 1.5مثل الشكل المحصل عليه في حالة
 .6نغير الوتسع  Umفنحصل على الشكل الممثل أعاله :
 1.6حدد الوتسع  Umللمعلومة
 1.6أحسب نسبة التضمين  m؟
 3.6حدد قيمة كل من  U0و Up
 .7نغير كل من  Upو  Umو  Uoو نعاين بواتسطة راتسم التذبذب التوتر المحصل عند مخرج الدارة المتكاملة المنجزة للجداء فنحصل
على الشكل أتسفله

 1.7عين مبيانيا الوتسع  Umو التردد  fmلإلشارة المضمنة و التوثر . U0
 1.7أكتب تعبير نسبة التضمين mبداللة  Smaxو . Smin
 3.7أحسب قيمة  mما طبيعة التضمين في هذه الحالة.علل جوابك.
 .8أحسب الترددات التي تظهر على طيف الترددات للموجة المضمنة.
 .9نرتسل موجة مضمنة الوتسع لها نفس شكل التوثر ) ( S(tالشكل اعاله ) و يتم اتستقبالها من طرف جهاز االتستقبال مكون من هوائي و دارة
التوفيق  LCو كاشف الغالف ’ R’Cو مرشح للتوترات العالية ’’R’’C
 1.9ما دور الجهاز المكون من الدارة  LCو الهوائي أحسب قيمة معامل التحريض الذاتي للوشيعة L
 1.9ما هو دور الجزء الثاني ؟ ما هو الشرط الالزم للحصول على غالف جيد ؟
 3.9من بين القيم التالية ل ’ Cما القيمة المناتسبة للحصول على إزالة التضمين
جيدة 60 nF , 80 nF, 0,9 F ,1 F :
 4.9ما هو دور الجزء الثالث ؟

نعطي :
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C = 1uF

،

R’ = 1K
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التمرين الثاني دراتسة الدارة  RLCالمتوالية في النظام القسري )  6,50نقطة ( )  45دقيقة (
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نعتبر الدارة الكهربائية المتوالية و المكونة
 مكثف تسعته C=5µF وشيعة معمل تحريضها  L=0,5Hو مقاومتها الداخلية مهملة موصل اومي مقاومته R=10 امبيرمتر مقاومته مهملة فولطمتر مركب على التوازي بين مربطي وشيعة مكثفنغذي الدارة الكهربائية بتوتر كهربائي متناوب جيبي )u(t)=20.cos(2..N.t
 .1نغير التردد  Nو نضبطه على القيمة  N0فنالحظ ان الفولطمتر يشير الى قيمة
منعدمة  UAB=0فيمر في الدارة تيار كهربائي شدته الفعالة .I0
 1.1أكتب تعبير ممانعة القطب  ABبداللة  N0و  Lو C
 1.1اكتب تعبير التوتر  UABبداللة  C ، Lو  N0و  I0فسر إشارة الفولطمتر.
 3.1إتستنتج تعبير ممانعة الدارة  ،ثم ما اتسم هذه الظاهرة ؟
 4.1احسب قيمة التردد .N0
 5.1احسب شدة التيار القصوى . Im
 6.1عند التردد  Nنعبر عن الشحنة اللحظية بالعالقة

=) ، q(tاتستنتج التعبير العددي للشدة اللحظية عند N0

 7.1عند التردد  N0بين أن الطاقة الكلية  Eللمتذبذب تابثة ) أوجد  Eبداللة  Imو  ،( Lاحسب قيمة .E
 8.1أعط تعبير ∆Nعرض المنطقة الممررة بداللة  Rو  . Lأحسب قيمتها ثم اتستنتج قيمة معامل الجودة .Q
 .1نحتفظ بالتوتر الفعال للمولد تابثا و نضبط تردده  Nعلى قيمة  N1فيمر في الدارة تيار كهربائي شدته اللحظية
)i(t)=0,2. .cos(2N1.t
 1.1احسب ممانعة الدارة.
 1.1علما ان الدارة كثافية احسب قيمة التردد .N1
 3.1احسب معامل القدرة للدارة و القدرة المتوتسطة بالنسبة للقيمة .N1

 الكيمياء )  6,50نقطة ( )  30دقيقة (

التنقيط

التمرين الثالث  :دراتسة عمود نحاس  -ألومنيوم
. (N
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ننجز العمود نحاس – ألومنيوم بوصل نصفي العمود بواتسطة قنطرة ملحية لكلورور األمونيوم ) + Cl-
نعطي M (Al ) = 27 g/ mol
ثابتة التوازن المقرونة بمعادلة التفاعل بين فلز النحاس وايونات األلومنيوم :
) 3 Cu (s) + 2 Al 3+(aqهي K = 10-20
)3 Cu2+ (aq) + 2 Al(s
يتكون النصف األول للعمود من صفيحة من نحاس مغمورة جزئيا في محلول مائي لكبريتات النحاس IIتركيزه  C0وحجمه V = 50 mL
يتكون النصف الثاني للعمود من صفيحة األلومنيوم مغمورة جزئيا في محلول مائي لكلــــورور األلــومنيوم )  ( AL3+ + 3 Cl-له نفس
التركيز  C0ونفس الحجم . V
نركب بين قطبي العمود أمبيرمترا وقاطعا لتيار . K
نغلق الدارة عند  t =0فيمر فيها تيار كهربائي شدته  Iثابتة .
]  [ Cu2+أليونات النحاس الثاني ،
يمثل منحنى الشكل  1تغيرات التركيز
الموجودة في النصف األول للعمود ،بداللة الزمن t
.1
 .1.1باعتماد معيار التطور التلقائي  ،حدد منحى تطور المجموعة الكيمائية
المكونة للعمود
 .1.1أرتسم التبيانة التجريبة محددا منحى التيار ومنحى مختلف حمالت الشحنات
معال جوابك
 .1.3أعط التبيانة اإلصطالحية للعمود المدروس
.1
 .1.1عبر عن التركيز ]  [ Cu2+عن لحظة  ، tبداللة  tو  C0و  Iو  VوF
 .1.1إتستنتج قيمة الشدة  Iللتيار الكهربائي المار في الدارة
لكتلة صفيحة األولومنيوم عندما يستهلك
 .3يستهلك العمود كليا عند لحظة  ، tCاوجد بداللة  tcو  Fو  Iو  ، Mالتغير
العمود كليا  .احسب
» ال ميكن البت يف املسائل الفيزيائية عن طريق االعتبارات اجلمالية ولكن الطريق اليها يكمن يف العمل
التجرييب وهذا يقتضي جهدا ممال وصعبا « ...ماكس بــالنك ) جائزة نوبل (
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