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 التمرين األول كيمياء

ننجز التحليل الكهربائي لبرومور الرصاص 
2

Pb 2br
  ارة بتيار كهربائي شدتهدرارة مرتفعة بواسطة مولد يزود العند درجة الح 

I اآلخر أثناء هذا التحليل الكهربائي يتوضع فلز الرصاص على أحد االلكترودين ويتكون غاز ثنائي البروم بجوار االلكترود. ثابته. 

tعند اشتغال المحلل الكهربائي لمدة زمنية  3600s   تتكون الكتلة ،m 20.72g  من فلز الرصاص. 

جتان المتدخلتان  في التفاعل المزدو -- : معطيات 
2
(aq) (s) 2(g) (aq)Pb / Pb et Br / Br
 

 ثابتة فرادي --،  

4 1
1F 9.65 .10 C.mo

  ،--  الحجم المولي للغازات في ظروف التجربة
1

mV 70.51 .mo
  

الكتلة المولية للرصاص  --
1

M(Pb) 207.2g.mo
. 

 .الذي يتكون بجواره ثنائي البروم( الكثوداألنود أو )أعط اسم االلكترود  ( 1

 .أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحاصل عند كل الكترود والمعادلة الحصيلة أثناء اشتغال المحلل( 2

 .tللتيار الكهربائي المار في الدارة خالل المدة  Iحدد الشدة  ( 3
 .tلغاز ثنائي البروم المتكون خالل المدة  Vي ظروف التجربة ، الحجم أحسب ف( 4
 

 كهرباء ، التدبدبات الكهربائية أول  التمرين
 :، الذي يتضمن  5الممثل في الشكل أنجز أحذ التالميذ التركيب التجريبي 

Cمكثفا مشحونا كليا سعته  -- 2.5 F  

 rومقاومتها  Lوشيعة معامل تحريضها  --
 Kقاطع التيار  --

 .للمكثف q(t)بعد غلق الدارة ، وبواسطة نظام مسك معلوماتي ، تم الحصول على تذبذبات شبه دورية لتغيرات الشحنة 

 .فسر سبب الحصول على تذبذبات شبه دورية( 1

 للحصول على تذبذبات كهربائية مصانة ، تم تركيب مولد يعطي ( 2

Guتوترا يتناسب اطرادا مع شدة التيار (t) k.i(t) على التوالي 

 .مع الدارة السابقة 

 .للمكثف q(t)التفاضلية التي تحققها الشحنة  أثبت المعادلة( 2.1

kعند ضبط معامل التناسب على القيمة ( 2.2 5  

 ( .6الشكل )، أصبحت التذبذبات جيبية ( في النظام العالمي للوحدات )

 .للوشيعة rحدد قيمة المقاومة  

 ، أوجد قيمة معامل التحريض 6باستثمار منحنى الشكل ( 2.3

 L للوشيعة المستعملة. 

 

 وازالة التضمين التضمين  فيزياء التمرين ثاني 
 عند تركيبهما معا في دارة كهربائية يتم تبادل : المكثف والوشيعة خزانان للطاقة 

 ودراسة LCنقترح من خالل هذا التمرين دراسة دارة مثالية . الطاقة بينهما

 .تضمين إشارة جيبية 

 LCالتذبذبات الحرة في دارة مثالية ( 1

 وبتركيبه. Uتحت توتر مستمر  Cقامت مجموعة من التالميذ بالشحن الكلي لمكثف سعته 

 (.1الشكل )ومقاومتها الداخلية مهملة  Lمعامل تحريضها  (b)مع وشيعة 

 ومثل عليه ، في االصطالح 1إنقل على ورقة التحرير الشكل ( 1.1

 بين Luبينمربطي المكثف والتوتر  Cuمستقبل التوتر  

 .مربطي الوشيعة 

 Cuاثبت المعادلة التفاضلية التي يحقها التوتر ( 2.1

 باستغالل. بداللة الزمن Cuتغيرات التوتر  2يمثل الشكل ( 3.1

Cuأكتب التعبير العددي للتوتر  المنحنى ، (t). 

 المخزونة في الوشيعة Emتتغير الطاقة المغناطيسية ( 4.1

 .3بداللة الزمن وفق المنحنى الممثل في الشكل 

 :تكتب كما يلي  Emبين أن الطاقة ( 1.4.1
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Em(t) C.U (1 cos .t )
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: ر أن نذك
2 1

sin x (1 cos(2x))
2

  

 U.و  Cللطاقة المغناطيسية بداللة  Em(max)استنتج تعبير القيمة القصوية ( 2.4.1

Emباعتماد المنحنى ( 3.4.1 f(t) . حدد السعةC للمكثف المستعمل. 

 .(b)للوشيعة  Lأوجد معامل التحريض ( 5.1

 .تضمين اشارة( 2

 ، أنجزت المجموعة السابقة في Sfذات تردد  s(t)الرسال إشارة جيبية 

 ، وطبقت التوتر  4مرحلة ثانية ، التركيب الممثل في الشكل 

m Pp(t) P .cos2 F .t   1على المدخلE  والتوتر 

0 m S 0s(t) U S .cos2 f .t U     2على المدخلE 

 وعاينت على شاشة  راسم التدبدب، ( المركبة المستمرة للتوتر  0Uمع  ) 

0s(t)و  p(t)التوترين  U  ثم التوترSu (t) ،عند مخرج الدارة المتكاملة 

 .6و  5فحصلت على المنحنيات الممثلة في كل من الشكلين 

 للحصول على تضمين جيد ؟ PFو  Sfما الشرط الذي يجب ان يحققه الترددان ( 1.2

 .بالتوتر المناسب له 6و 5أقرن كل منحنى من الشكلين ( 2.2

 علما أن الحساسية الرأسية لراسم التذبذب هي mحدد نسبة التضمين ( 3.2

1V/div. ماذا تستنتج ؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


