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 التمرين األول فيزياء

 

0tونركبه عند اللحظة  Cنشحن مكثفا سعته ( 1 0  بين مربطي 

 نعاين بواسطة راسم .  rومقاومتها  Lوشيعة معامل تحريضها    

 التذبذب التوتر بين مربطي المكثف فنالحظ تذبذبات مخمدة    

شبه دورها 
2T 1.510 s . 

 .أذكر سبب خمود هذه التذبذبات ( 1.1

 . Cللوشيعة بداللة  Lأكتب تعبير معامل التحريض ( 1.1

نعتبر أن )      
0T T  ،

0T  هو الدور الخاص للمتذبذب((LC) . 

 حيث ( 1)ممثل في الشكللصيانة هذه التذبذبات ، ننجز التركيب ال( 1

   1G  مولد يزود الدارة بتوتر يتناسب اطرادا مع شدة التيارMNu ki . 

Cuأكتب المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر    (t) بين مربطي المكثف 

 .ل على دارة متذبذبة مثالية للحصو kوحدد الشرط الذي تحققه   

 نستعمل الوشيعة والمكثف السابقين في التركيب الممثل في( 3 

 :حيث ( 1)الشكل   

  D  : موصل أومي مقاومتهR 88  . 

2G : مولد ذو توتر متناوب جيبي حيثmu(t) U Cos(2 Nt)    

 .قابل للضبط  Nتردده    

 ونعاين على شاشة راسم التذبذب  1Nنضبط تردد المولد على القيمة   

AMuالتوترين  (t) وBMu (t)  فنحصل على الرسم التذبذبي ، 

 (.3)الممثل في الشكل  

 .كل توترعين معلال جوابك ، المنحنى المناسب ل(1.3

 للشدة اللحظية للتيار المار في  حدد الطور ( 1.3

AMuالدارة بالنسبة للتوتر      (t) . 

 أكتب بداللة الزمن تعبير الشدة اللحظية للتيار( 3.3

 .المار في الدارة      

 .للوشيعة  rحدد المقاومة ( 3.3

 .Cوالسعة Lمعامل التحريض ( 3.1)و( 1.1)استنتج من( 3

 الذي تكون عنده القدرة المتوسطة  0Nأوجد التردد ( 5

max(Pالمستهلكة في الدارة قصوية    ) . 

maxPبين أنه عندما تستهلك الدارة القدرة ( 6
P

2
 تكون 

0Iالة للتيار هي قيمة الشدة الفع
I

2
  (0I  :الشدة الفعالة 

 ( .القصوية للتيار المار في الدارة 

 . Nاستنتج منه عرض المنطقة الممررة ( 7
 

/2msالحساسية األفقية :  نعطي D  2و الحساسية الرأسيةV/ D . 
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 التمرين الثاني فيزياء

 : الممثل في الشكل جانبه  moduléeنعتبر التوتر المضمن 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 لماذا يجب تضمين اشارة قبل إرسالها ؟( 1

 .حدد المراحل التي تمر بها إشارة ما قبل إرسالها ( 1

 : حدد  (3

 .تردد الموجة الحاملة ( 1.3

 . modulanteتردد الموجة المضمنة ( 1.3

 .نسبة التضمين ( 3.3

0. بداللة الزمن  moduléeأكتب تعبير االشارة المضمنة ( 3 m pu(t) U (1 m cos t)cos t    

  التمرين الثالث كيمياء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انييل كما يوضح الشكل أعاله ، تحتوي كل كأس على ننجز عمود د
3100cm  من المحلول. 

 . IIعمود ، وأعط تبيانته االصطالحية ، علما بأنه تقع أكسدة ايونات النحاس حدد قطبية هذا ال( 1

Iيزود العمود دارة بتيار شدته ثابته ( 1 3mA  ساعة 111لمدة . 

 .أحسب تغير الكتلة لكل من إلكترود الزنك وإلكترود النحاس ( 1.1

أحسب تغير التركيز لكل من اإليونات ( 1.1
2Zn 

و 
2Cu 

 .في المحلولين 

M(Zn)نعطي     65.4g / mol , M(Cu) 63.5g / mol   

 . 96500Cشحنة مول من اإللكترونات 

: ج بالمعادلة التفاعل المنمذليكن ( 3
3 2

(S) aq aq aqAg Fe Ag Fe   €  

ثابتة توازن هذا التفاعل عند 
025 C  هيK 3.2  نمزج بدئيا ،

21.0.10 moL
 ،  IIIمن أيونات الحديد  

25.0 .10 moL
أيونات الفضة  من 

22.0 .10 moL
V، في حجم  IIمن ايونات الحديد   500mL  

 .من الماء المقطر ، ونغمر في المحلول المحصل سلكا من الفضة 

 في أي منحى تتطور المجموعة تلقائيا ؟( 1.3

 .أنشىء جدوال وصفيا لتطور هذه المجموعة ( 1.3

 .التقدم عند التوازن ، ثم أحسب تراكيز األنواع الموجودة في المحلول  حدد قيمة( 3.3


