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 مكبر الصوت   تحديد معامل التحريض لوشيعة: التمرين األول 
مستعملة في مكبر الصوت، ننجز تجربة على مرحلتين باستعمال التركيب  rلوشيعة مقاومتها  Lلتحديد معامل التحريض 

 : 2-التجريبي الممثل في الشكل

ه بواسطة مولد كهربائي مؤمثل قوته لمكثف بالدراسة التجريبية لشحن Cنحدد قيمة السعة : المرحلة األولى  --

Eالكهرمحركة  6V . 

:  نأخذ .     Lندرس تفريغ هذا المكثف في الوشيعة لتحديد قيمة معامل التحريض : المرحلة الثانية  --
2

π 10  

 .تحديد سعة المكثف( 2

 عند( 2)إلى الموضع ( 2-الشكل)  Kالمكثف غير مشحون، نؤرجح قاطع التيار 

لحظة نختارها أصال للتواريخ  t 0  فيشحن المكثف عبر موصل أومي، 

مقاومته  R 100Ω . نعاين بواسطة راسم التذبذب ذي ذاكرة 

التوتر 
C

u 1-حنى الممثل في الشكلبين مربطي المكثف ،فنحصل على المن . 

أثبت المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر ( 2.2
C

u . 

: حل هذه المعادلة التفاضلية هو ( 1.2
C

t
u A 1 exp( )

τ

 
   

 
 ،أوجد 

 .بداللة برامترات الدارة τو Aتعبير كل من الثابتتين 

المماس للمنحنى ( T)مثل المستقيم ي( 1.2
C

u f(t)  

عند اللحظة  t 0 .استنتج انطالقا من منحنى 

 .للمكثف Cقيمة السعة  1-الشكل

 .تحديد معامل التحريض للوشيعة( 1

 نؤرجح ،عند لحظة نعتبرها أصال المكثف مشحون،

جديدا للتواريخ   t 0  قاطع التيار،K 2-الشكل  

 ،ونعاين بنفس الطريقة تطور التوتر ( 1)إلى الموضع 

C
u بين مربطي المكثف خالل الزمن ،فنحصل على 

 . 1-المنحنى الممثل في الشكل 

أثبت المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر ( 2.1
C

u  

 .بين مربطي المكثف

عبر عن الطاقة الكلية ( 1.1
T

E  للدارة بداللةL 

و Cو
C

u  و
C

du

dt
 . 

 باستعمال المعادلة التفاضلية ، بين أن  ( 1.1

  
2T

dE
r.i

dt
   حيث،i ر في شدة التيار الما 

 .مقاومة الوشيعة rو tالدارة عند لحظة 

 نعتبر في هذه التجربة أن شبه الدور يساوي( 2.1

 أحسب ،اعتمادا على منحنى. الدور الخاص للدارة

 .للوشيعة Lمعامل التحريض  1-الشكل
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 مراقبة نسبة عنصر كيميائي في منتوج صناعي

المنتوجات الصناعية األزوتية بكثرة في المجال الفالحي لتوفرها على عنصر األزوت  الذي يعد من بين تستعمل بعض 

 .العناصر الضرورية لتخضيب التربة

يحتوي منتوج صناعي على نترات األمونيوم 
 4 3 S

NH NO ،كثير الذوبان في الماء،بحيث يعتبر هذا الذوبان تحوال كليا 

 :ننمذجه بالمعادلة التالية 
2 (L)H O

4 3(S) 4(aq) 3(aq)
NH NO NH NO

   

: لعنصر األزوت في هذا المنتوج  Xيشير الصانع على كيس تعبئة المنتوج الصناعي األزوتي إلى النسبة المئوية الكتلية 

X 27% . 

Xيهدف هذا التمرين إلى التحقق من القيمة  27% . 

1   :المعطيات  1 1
M(H) 1g.mol ;M(N) 14g.mol ;M(O) 16g.mol

      

أنجزت عند درجة الحرارة  pHجميع قياسات ال                 
0

25 C . 

0الجداء األيوني للماء عند درجة الحرارة                  
25 C  14هو

Ke 10
 . 

ثابتة الحمضية للمزدوجة                  
4 3

NH / NH


هي   
A

pK 9.20 . 

دراسة محلول مائي لنترات األمونيوم ( 2
4(aq) 3(aq)

(NH NO )
   

ناخذ حجما    
S

V  من محلول مائي S  2لنترات األمونيوم تركيزه المولي
C 4.00.10 mol / L

  

pH: هذا المحلول  pHيعطي قياس  5.30 . 

 .أكتب معادلة تفاعل أيون األمونيوم مع الماء( 2.2

 للتحول الحاصل،ماذا تستنتج ؟ τأحسب نسبة التقدم النهائي ( 1.2

تحقق من أن قيمة ثابتة الحمضية للمزدوجة ( 1.2
4 3

NH / NH


هي  
A

pK 9.20 . 

 .لعنصر األزوت في منتوج صناعي Xالنسبة المئوية الكتلية  تحديد( 1

mكتلتها نذيب في الماء الخالص عينة من المنتوج الصناعي األزوتي  5.70g  فنحصل على محلول مائي، A
S 

Vحجمه  250mL . 

نأخذ من المحلول  A
S  حجما

A
V 20.0mL ونعاير أيونات األمونيوم المتواجدة فيه بواسطة محلول مائي، B

S 

لهيدروكسيد الصوديوم (aq) (aq)
Na HO

  تركيزه المولي،
B

C 0.20mol / L فنحصل على التكافؤ عند صب الحجم،

BE
V 22.0mL  من المحلول B

S . 

 .اعل المعايرةأكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة لتف( 2.1

أوجد كمية المادة ( 1.1 4 3
n NH NO  لنترات األمونيوم الموجودة في العينة المدروسة،وتحقق من القيمةX  للنسبة

 .المئوية الكتلية لعنصر األزوت في المنتوج الصناعي المدروس

 


