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     Modulation d’amplitude  ::::تضمين تضمين تضمين تضمين الوسعالوسعالوسعالوسع        I     

                                                                                                                     1) ) ) ) مفهومفهومفهومفهوم التضمينم التضمينم التضمينم التضمين::::
 عبر البريد إلى هلارسإثم   في ظرف، الرسالةضعوو إلى نص ، رسالهاإ المراد فكاراألل يحويجب ت ، إلى شخص معينرسالةإلرسال 
هو وجود في ذلك مناسبة إلرسالها، والذي ساعد  تكونالمعلومات بصورة ، فالتضمين الذي تم هنا هو تجهيز المخصصة الوجهة   

.وسيلة حاملة لها   
.عملية بالتضمينب هي ما يسمىحسب الغاية ،خصائصها  ل عدّتُ ةتجهيز المعلومة وفق معايير معينة، و إرسالها عبر وسيلإذن   

                                                                                                                     2)))) تضمين الوسعتضمين الوسعتضمين الوسعتضمين الوسع:
عموما إرسال موجة ذات تردد منخفض يتم بواسطة موجة كهرمغنطيسية حاملة ذات تردد عال بحيث يتغير وسع هذه األخيرة حسب 

.)تضمين الوسع يسمى بوهذا هو (المراد إرسالهاالتي تضم المعلومة الموجة   
  الحاملة، باإلشارة تسمى ا�	�دد �����  في إشارة أخرىتي تحمل المعلومةتقنية تعتمد على ضرب اإلشارة ال الوسع نتضمي

 ( ويتم ذلك بعد إضافة توتر ثابت لإلشارة التي تحمل المعلومة من أجل إزالة التشويش والحصول على تضمين جيد).

 
ر ون الموجة ذات التردد المرتفع أي تُغيـَم .سعها الموجة ذات التردد المنخفض هي التي تض  

                                                                                                3) ) ) ) تتتتعبير وتعبير وتعبير وتعبير وتررررددددد د د د الالالالتوترتوترتوترتوتر ال ال ال الذذذذي ي ي ي ييييضم المعلومةضم المعلومةضم المعلومةضم المعلومة::::
: sf   ي دور وجيبي المعلومة�� �ي � ا�ا��
	� 	�دد�  

                    tfSts sm ..2cos)( π=                              
  s(t) +UO      المجموعصبحفي     : UO    نضيف إليه التوتر الثابت    

        
    Hzf s 444≈ ��دد  ا�   <= 4 ,5div ب ا��ور ����:   s= 500 µs/div���: ا�"!  ا�  

                        4) ) ) ) تعبير وتردد التعبير وتردد التعبير وتردد التعبير وتردد الموجة موجة موجة موجة الحاملالحاملالحاملالحاملةةةة::::
       )(tp :الموجة الحاملة ذات تردد عال وهي                         

.الموجة الحاملة   tfPtp pm ..2cos.)( π=        

    
.وهو تررد جد عال kHzHzf P 18010.18 4 == .ومنه تردد الموجة الحاملة  divs /10 5− : المستعمل هو األفقي الكسح   

 . VPm 4= :  وسع الموجة الحاملة  <=2V/div  الحساسية الرأسية  
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                         5    ))))إنإنإنإنجاز عملية جاز عملية جاز عملية جاز عملية التضمينالتضمينالتضمينالتضمين::::
.  للجداء  منجزة دارة متكاملة:وتقنيا، تتم عملية التضمين بواسطة تركيب إلكتروني خاص   

 
   [s(t)+Uo].p(t)    طرادا مع الجداء إتتناسب )(tu s :لة المنجزة للجداء نحصل على دالة  عند مخرج الدارة المتكام  

  

         

            

         

                        

    

    
.يننسبة التضم:   m            
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m = :         و           om UPkA ..=                                  :نضع  

      
 

 
(Um.min     ه� mU :و   Um.max  ه�  MU )    ���: Um.min     و : Um.max  ويعبر عن نسبة التضمين بداللة 

 

 

  
VdivVdivU M 6/2.3 ==  
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  ملحوظةملحوظةملحوظةملحوظة :شروط الحصول على تضمين جيد: 

   . mo SU > :                   أي  1<=
o

m

U

S
m : أن تكون نسبة التضمين -      

.( sp ff 10> على األقل  (  sf ن المضمأكبر بكثير من تردد التوتر  pf    أن يكون تردد التوتر الحامل-     

 

 

 

 

    

  
Démodulation  ::::إزالةإزالةإزالةإزالة    التضمينالتضمينالتضمينالتضمين ( ( ( (II     

                                                                                                                    1) ) ) ) مفهوم إزالة التضمينمفهوم إزالة التضمينمفهوم إزالة التضمينمفهوم إزالة التضمين: : : : 

    
 توضيح:
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 وبالتالي ال يقطع مسافة في الثانية متر340 وسرعة انتشارها ال تتجوز، الصوتية ضعيفةات وطاقة الموج، الصوت تردده منخفض:مثال
  لكن في نهاية األمر عندما نحقق.كهرمغنطسيةلنقل الموجات الصوتية لمسافة بعيدة وبسرعة كبيرة نستعمل موجة و.خمدفيكبيرة 

وصول الموجة الصوتية إلى المكان المرغوب فيه يجب التخلص من الموجة الحاملة وكذا من التوتر الذي تمت إضافته، و هذه العملية 
 هي إزالة التضمين.

.  التي تم نقلها بواسطة الموجة الكهرمغنطسيةصوتية الموجة هو ال)في الموجة المضمـنة(ي الغالف العلو  
 

  ألنه انتشر بسرعة.المستمع للمذياع يصله صوت المذيع كما هو وفي لحظة النطق رغم المسافة الكبيرة الفاصلة بينهما:  وعندئد
  .التي تعادل سرعة انتشار الضوء في الهواء كهرمغنطسيةالموجة ال

                                                                                                                              Filtres:2) تعريف المرشح                                
 –  المرشح الممرر للترددات العالية ، يسمح بمرور  اإلشارات ذات الترددات العالية ، وهو مكون من ثنائي قطب RCعلى التوالي.

 
 -المرشح الممرر للترددات المنخفضة ، يسمح بمرور اإلشارات ذات الترددات المنخفضة ،و يتكون من ثنائي قطب RC  على التوازي.

 
                       3) مراحل إزالة التضمين:   

   
                          *في المرحلة الثانية:     الجزء المتبقى من الحاملة ، تتم إزالته باستعمال  كاشف الغالف .     

 
.نحصل على كاشف الغالف وهو رباعي قطب) على التوازي RC (  بتجميع صمام ثنائي وثنائي قطب  

 
خالل بحيث يشحن المكثف زالة ما تبقى من الموجة الحاملةسترجاع القََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََمم ، أي إاينتج عن عملية شحن وتفريغ المكثف الجد سريعة ،  

τ5 ال يجد المدة الكافية للتفريغ وتفاجئه عملية الشحن الموالية ، وكلما كان   وتفريغه الذي يستلزم حوالي 
2
PT
 نصف الدور األول 

  للمكثف و يتم كشف قمم الموجة ةالي متت عمليات شحن ا صغيرا الشيء ينتج عنهره كبيرا كلما كان دوالموجة الحاملة  تردد
.والتخلص مما تبقى منها   ) غالفهاصاستخال(الحاملة   

 
RC المتراجحة التالية:   ملحوظة:للحصول على كشف غالف جيد ينبغي أن تُحقق ثابتة الزمن لثنائي القطب :

sT .ا���َ�ـّ()ا'&%رة  دور :   
0) ا�/%�.) دور ا�: � pT         sp TT ≤≤ τ                    

                                              *في المرحلةاألخيرة:   

م ا���0 ذ�8 7!���5 ��&/% �.��ددات ا�5%�4)  ، �2 أ�� ;4/< ، =�" oU �	
  >�5 إزا�) ا�����A BC� 24ف ا���آ<) ا��!���ة �.�

 �	
. >Fزا�) ا���آ<) ا��!���ة �.� 2C  
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III) ) ) ) إنجاز جهاز استقبال بث إذاعي بإنجاز جهاز استقبال بث إذاعي بإنجاز جهاز استقبال بث إذاعي بإنجاز جهاز استقبال بث إذاعي بتتتتضمين الوسعضمين الوسعضمين الوسعضمين الوسع::::           
:(�G)�.� ل ��&  ���ر%I�&1) �<�أ ا 

.  الممررةمنطقةلمنطقة ، بحيث تسمح بمرور ترددات تنتمي ل للا ممررا مرشح LC 	5�<� ا��ارة ا���
از�)   

  
 عند ربط الدارة LC .الهوائي ينشأ توتر كهربائي في اإلذاعية،بهوائي مستقبل للموجات الكهرمغنطيسية التي ترسلها المحطات  

المنبعثة من التي تستقبل اإلرسال وتردد الموجة   LC للدارة of   وإلنتقاء إرسال واحد أو محطة يلزم التوفيق بين التردد الخاص
.المحطة ، ويتم ذلك بتغيير معامل التحريض ، أو سعة المكثف   

 : K4!< 
 2) إC7%ز L0%ز �!��<� راد�
.نظرا لكون الموجات الملتقطة من طرف الهوائي ضعيفة ، يتم تضخيمها قبل إزالة تضمينها   

 

 
Sbiro abdelkrim  

       Lycée agricole oulad –taima région d’Agadir  Maroc 
          Mail : sbiabdou@yahoo.fr 

msn : sbiabdou@hotmail.fr  
pour toute observation contactez moi  
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