
  )ن1(. بین مربطي المكثف uC(t)مثل على الشكل بعد نقلھ الى ورقة تحریرك راسم التذبذب لمعاینة التوتر
  )ن1(. بین مربطي المكثف  uC(t)اتبث المعادلة التفاضلیة التي یحققھا التوتر 

)uC(t) =Um.cosھو بین مربطي المكثف uC(t)التي یحققھا التوتر 
��

��
�+ �)   

 )ن1(.  ��و  �
  )ن1(.  سعة المكثف

 N0في غیاب اي قطعة فلزیة بجوار جھاز كاشف نوع الفلزات یكون تردد الجھاز مساویا للتردد الخاص 
و یأخدذ  N=20KHzو عند تقریب الجھاز من قطعة فلزیة یشیر ھذا االخیر الى التردد 

L’  ،  
  )ن1(.  حدد معلال جوابك طبیعة القطعة الفلزیة الموجودة بجوار الجھاز

  .في الحقیقة المقاومة االجمالیة للدارة غیر منعدمة
  )ن1(.  فسره على المستوى الطاقي  - ما نظام الذبذبات المحصل علیھا

بین أن تعبیر  . عند تمام كل شبھ دور p  27,5% نقبل أن الطاقة الكلیة للمتذبذب تتناقص بنسبة 
 عدد صحیح nمع  En=E0(1-p)n على الشكل   t= nTالطاقة الكلیة للمتذبذب یمكن أن یكتب عند اللحظة 
 )ن1( . من قیمتھا البدئیة 96 %عندما تتناقص الطاقة الكلیة للمتذبذب بـ 

                                                                                       40min    
الى ترسبات كلسیة یمكن ازالتھا باستعمال مقلحات  ...  تتعرض اغلب االجھزة الكھربائیة مثل المسخن المائي

نظرا لفعالیتھ و عدم تفاعلھ مع   C3H6O3تجاریة  و یفضل استعمال المقلحات التي تحتوي على حمض الالكتیك 
  . ونھ غیر ملوت للبیئة 

  .حمض في المقلح التجاري یھدف ھذا التمرین الى التحقق من النسبة المئویة الكتلیة  لھذا ال
حجمھ   C3H6O3(aq) لالكتیكلحمض ا) S(ر محلوال مائیا حضن  : دراسة محلول مائي لحمض الالكتیك

    pH= 2,44و لھ  C= 0,10 mol/L و تركیزه المولي
 )ن1( مع الماء؟ لالكتیك أكتب معادلة تفاعل حمض ا

  )ن1( تستنتج؟ ماذا .لالكتیكتفاعل حمض اب المقرون للتحول النھائي التقدم
C3H6O3(aq) / C3H5O3 لمزدجة

- 
(aq)      
C3H6O3(aq) / C3H5O3ارسم مخطط الھیمنة للمزدوجة

- 
(aq)  . المھیمن في  الكیمائي استنتج النوع و

من  الملقح  التجاري  المركز تركیزه  Vنأخد حجما  : تحدید النسبة الكتلیة لحمض الالكتیك في المقلح 
  . CAلحمض الالكتیك تركیزه   SAمرة فنحصل على محلول 

+Na)ونعایره بمحلول ھیدروكسید الصودیوم   SAمن المحلول 
(aq) +OH-

(aq) ) 
CB=2.10  الحجم المضاف عند التكافؤ ھو ،VB=28,3mL .  

  )ن1( .و الذي نعتبره تاما اكتب معادلة تفاعل المعایرة
  )ن1( . المركز التركیز المولي للمقلح التجاري

، احسب  rو  Mو  Cالنسبة المئویة الكتلیة لحمض الالكتیك في المقلح التجاري بداللة 

  M=90g/mol: الكتلة المولیة لحمض الالكتیك 
 r=1,13Kg/L: میة للمقلح التجاري 

   تعطى التطبیقات الحرفیة قبل العددیة و هللا ولي التوفیق
 

 

مثل على الشكل بعد نقلھ الى ورقة تحریرك راسم التذبذب لمعاینة التوتر -1
اتبث المعادلة التفاضلیة التي یحققھا التوتر  -2

التي یحققھا التوتر  المعادلة حل -3

�و  Umكل من  قیمة حدد  - 3-1
سعة المكثف C احسب قیمة - 3-2
في غیاب اي قطعة فلزیة بجوار جھاز كاشف نوع الفلزات یكون تردد الجھاز مساویا للتردد الخاص  -4

و عند تقریب الجھاز من قطعة فلزیة یشیر ھذا االخیر الى التردد  L0Cللمتذبذب 
’Lمعامل تحریض الوشیعة القیمة 

حدد معلال جوابك طبیعة القطعة الفلزیة الموجودة بجوار الجھاز 
في الحقیقة المقاومة االجمالیة للدارة غیر منعدمة -5
ما نظام الذبذبات المحصل علیھا -  5-1
نقبل أن الطاقة الكلیة للمتذبذب تتناقص بنسبة  5-2

الطاقة الكلیة للمتذبذب یمكن أن یكتب عند اللحظة 
عندما تتناقص الطاقة الكلیة للمتذبذب بـ  n محدد

   
 
 

                                                           30min    
معامل تحریض الوشیعة بوجود فلز الحدید لھذا الغرض 

و وشیعة معامل   E=6Vننجز التركیب التجریبي و الذي یتكون من مولد مؤمثل للتوتر قوتھ الكھرمحركة 
 .  Kو قاطع التیار  R=10Wموصل اومي مقاومتھ 

شدة التیار في الدارة بداللة  i(t)، و نتتبع بواسطة جھاز مناسب تغیرات 
   1المنحنى على  نحصل في حالة  وجود قطعة فلز الحدید قرب الوشیعة

   2المنحنى نحصل على  في حالة عدم وجود ھذه  القطعة قرب نفس الوشیعة 
  

 t=0عند اللحظة 
  )ن1. (شدة التیار الكھربائي المار في الدارة

  )نt).1و  Aاوجد تعبیر كل من التابتتین 

   )ن1. (المخزنة بھا  احسب قیمة الطاقة القصویة
 )ن1. (معامل تحریض الوشیعة

          )            ن7( 3تمرین 
تتعرض اغلب االجھزة الكھربائیة مثل المسخن المائي

تجاریة  و یفضل استعمال المقلحات التي تحتوي على حمض الالكتیك 
ونھ غیر ملوت للبیئة كمكونات االجھزة اضافة الى 

یھدف ھذا التمرین الى التحقق من النسبة المئویة الكتلیة  لھذا ال
دراسة محلول مائي لحمض الالكتیك -1

V= 500mL و تركیزه المولي
أكتب معادلة تفاعل حمض ا  - 1-1
التقدم نسبة  tقیمة احسب  - 2-1
لمزدجةل  pKAأوجد قیمة   - 3-1
ارسم مخطط الھیمنة للمزدوجة - 4-1

  )نS.)1المحلول

تحدید النسبة الكتلیة لحمض الالكتیك في المقلح  -2
مرة فنحصل على محلول   100فنخففھ  Cالمولي 

من المحلول VA=10mLنأخد حجما 
2mol/L-2.10=تركیزه المولي 

اكتب معادلة تفاعل المعایرة - 2-1
التركیز المولي للمقلح التجاري Cاحسب  - 2-2
النسبة المئویة الكتلیة لحمض الالكتیك في المقلح التجاري بداللة  pعبر عن  - 2-3

  )نp   .)1قیمة 
الكتلة المولیة لحمض الالكتیك   -  معطیات

میة للمقلح التجاري جالكتلة الح   -            

                                                                    (                          40min    
أ دیعتمد مب.   ن من الكشف عن نوع الفلز، و یتكون اساسا من وشیعة و مكثف

عند تقریب الجھاز من  Lمعامل تحریض الوشیعة ، حیث یالحظ ارتفاع قیمة 

ون كو المت سفلھالممثل في الشكل ا L0Cاشف نوع الفلزات بمتذبذب كھربائي مثالي 
  .مشحون بدئیا

uC  بین مربطي المكثف و الممثل في الشكل  

  

تعطى التطبیقات الحرفیة قبل العددیة و هللا ولي التوفیق
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                                          )                              ن6( 1تمرین 
معامل تحریض الوشیعة بوجود فلز الحدید لھذا الغرض  Lخالل ھذا التمرین من التحقق من تغیر قیمة  نھدف

ننجز التركیب التجریبي و الذي یتكون من مولد مؤمثل للتوتر قوتھ الكھرمحركة 
موصل اومي مقاومتھ  إلى باإلضافة rو مقاومتھا الداخلیة  Lحریضھا ت

، و نتتبع بواسطة جھاز مناسب تغیرات  t=0عند اللحظة   Kنغلق قاطع التیار
في حالة  وجود قطعة فلز الحدید قرب الوشیعة -           :  الزمن

في حالة عدم وجود ھذه  القطعة قرب نفس الوشیعة  -                     

  

عند اللحظة  2و  1نیین نحعلى التوالي المماسین للم 2و  1یمثل 
شدة التیار الكھربائي المار في الدارة i(t)المعادلة التفاضلیة التي تحققھا  أتبث -1
اوجد تعبیر كل من التابتتین  ،  i(t)=A(1-e-t/t) ھوحل المعادلة التفاضلیة  -2
  )ن1( .زمني بعد لھا  tالتابثة  أنبین  -3
  )ن1( .المقاومة الداخلیة للوشیعة   r  حدد قیمة -4
احسب قیمة الطاقة القصویة  ،في حالة  وجود قطعة فلز الحدید قرب الوشیعة -5
معامل تحریض الوشیعة Lحدد معلال جوابك تأثیر قطعة الحدید على  -6

)                                                                    ن7( 2تمرین 
ن من الكشف عن نوع الفلز، و یتكون اساسا من وشیعة و مكثفككاشف نوع الفلزات جھاز یم

معامل تحریض الوشیعة ، حیث یالحظ ارتفاع قیمة  Lال الجھاز على تغیر قیمة غاشت
  .فلز الحدید و انخفاضھا عند تقریبھ من فلز الذھب  

اشف نوع الفلزات بمتذبذب كھربائي مثالي كیمكن نمذجة جھاز     
مشحون بدئیا Cو مكثف سعتھ  L=20mHا ھمن وشیعة معامل تحریض

C(t)تذبذب ذاكراتي من معاینة التوتر   یمكن جھاز راسم  

  
  

الدورة  3فرض محروس رقم   
ســــاعتین        : مــدة االنجــــاز 
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 سعة المكثف  Cقیمة  - 2- 3 

=Cو منھ   T0=2.π.√L.Cنعلم ان تعبیر الدور الخاص ھو 
��
�

�.��.�
=Cت ع  

(��.����) 
�

�.��.��.����
= 4,5.10��F 

 . طبیعة القطعة الفلزیة الموجودة بجوار الجھاز  - 4
  بوجود الفلز  في غیاب الفلز

L=20mH 
N=

�

�.�.√�.�
=Lاي   

�

�.�
�
.�.� �

 

=L ت ع 
�

�.�
�
.�,�.����.(��.���)�

= 13,88mH 

  انخفاض  معامل تحریض الوشیعة نستنتج ان القطعة الفلزیة  ھي فلز الذھب
  بضیاع الطاقة بمفعول جول فسره ت نظام شبھ دوري یمكننظام الذبذبات المحصل علیھا  -  1- 5
   En=E0(1-p)n  كما یلي  t= nTبین أن تعبیر الطاقة الكلیة للمتذبذب یمكن أن یكتب عند اللحظة لن .2- 5

t=0  فإن لدین اطاقة االجمالیةE0 

t=1.T  نفقدp  27,5%    و تتبقى في الدارة(1-p)%   و منھE1=(1-p).E0  
t=2.T نفقدp  27,5%   منE1   و تتبقى في الدارة(1-p)%  منE1  و منھE2=(1-p).E1  اي  

E2=(1-p).E1=(1-p). (1-p).E0=(1-p)2.E0 
t=3.T نفقدp  27,5%   منE2   و تتبقى في الدارة(1-p)%  منE2  و منھE3=(1-p).E2 

E3=(1-p).E2=(1-p). (1-p).E1==(1-p). (1-p). (1-p).E0=(1-p)3.E0 
   عدد صحیح nمع   En =(1-p)n.E0فإن   t=n.Tتعمیم عند 

.  أي المتبقیة من قیمتھا البدئیة 96 %عندما تتناقص الطاقة الكلیة للمتذبذب بـ  nد لنحد
��

��
= 4%  

 
��

��
= (1 − p)�  أيLn(

��

��
)=n.Ln(1-p)  ت عn=

��(�,��)

��(���,���)
= 10 

   
 
 

    )                     ن6( 1تمرین 
  . شدة التیار الكھربائي المار في الدارة i(t)المعادلة التفاضلیة التي تحققھا  - 1 

 uL(t)+uR(t)=Eحسب قانوناضافیات التوترات نكتب 

L.
��

��
+ ri(t)+Ri(t)=E  L.

��

��
+ (r+R)i(t)=E  

�

(���)
.
��

��
+ i(t)=

�

���
   

 )نt).1و  Aاوجد تعبیر كل من التابتتین  ،  i(t)=A(1-e-t/t)حل المعادلة التفاضلیة ھو  - 2

�
i(t)= A.(1− e��/�)

��(�)

��
=

�

�
.e��/�

 نعوض بالمعادلة التفاضلیة  �
�

(���)
. 
�

�
.e��/�+ A-Ae-t/t)=

�

���
اي   

(
�

(���)
. 
�

�
− 1).e��/�+ A=

�

���
)لي تتحقق المعادلة فإن  

�

(���)
. 
�

�
− 1)= 0 

=tاي  
�

(���)
=Aو      

�

���
  

  . لھا بعد زمني  tبین أن التابثة لن - 3

U=(R+r)i  اي[R]=[U]/[I]    وuL= L.
��

��
    [I] /[T] .[U]=[L]اي   

 لھا بعد زمني tاي  [T] =[R] /[L]ومنھ 
  . المقاومة الداخلیة للوشیعة   r قیمة  - 4

.في النظام الدائم فإن
�

(���)
.
�����

��
+ I���=

�

���
=���Iاي    

�

���
  

r=
�

����
− R      ت عr=

�

�,�
− 10 = 5W   

 . في حالة  وجود قطعة فلز الحدید قرب الوشیعة،  قیمة الطاقة القصویة المخزنة بھا  - 5

Emmax=
�

�
.L.I���

=Emmaxنجد  L=t�.(R+r)مع  �
�

�
.t�.(R + r).I���

�  

�tمبیانیا  = 2ms  ت عEmmax=
�

�
.2.10��.(15).(0,4)� = 2,4.10��J 

 . معامل تحریض الوشیعة Lتأثیر قطعة الحدید على  - 6

τالزمن بـ  نرمز لثابتة   L1بوجود قطعة فلز الحدید قرب الوشیعة نسمي معامل التحریض  - 
�

 

τالزمن بـ  نرمز لثابتة   L2عدم وجود ھذه  القطعة قرب نفس الوشیعة  نسمي معامل التحریض  - 
�

  

τ  مبیانیا 
�
>  τ

�
�Lو بالتالي   t�.(R+r)> t�.(R+r)اي     >  L�     

  بوجود قطعة الحدید بجوار الوشیعة للوشیعة   التحریص معامل Lیزداد 

 )   ن7( 3تمرین 
C3H6O3(aq)+ H2O (l) C3H5O3 : مع الماء  معادلة تفاعل حمض الالكتیك   - 1- 1

-
(aq)+ H3O

+
(aq) 

=t .حمض الالكتیكبتفاعل  المقرون للتحول النھائي التقدم نسبة  tقیمة  - 1- 2
[���

�]

� 
=
����,��

�.����
=0,036  

  ان التحول محدود   تستنتج 
C3H6O3(aq) / C3H5O3 للمزدجة  pKAقیمة  - 1- 3

- 
(aq)     انطالقا من تعریف تابثة الحمضیة و الجدول الوصفي

=KA :  نجد 
[ � ��

�].[ � � ����
�]

[ � � �����
 ]

=
[ � ��

�]�

��[ � ��
�]

=KAت ع  
� ����,���

�

�.�����[ ����,��]
= 1,37.10��  

pKA=-LogKA=3,86 
C3H6O3(aq) / C3H5O3مخطط الھیمنة للمزدوجة - 1- 4

- 
(aq)    

   Sالنوع الكیمائي المھیمن في المحلولفإن  pH=2,44بما ان 

  C3H6O3(aq) :  ھو الحمض 
  .معادلة تفاعل المعایرة و الذي نعتبره تاما  - 1- 2

C3H6O3(aq)+ OH-
 (aq) C3H5O3

-
(aq)+ H2O (l) 

 للمقلح التجاري المركز  Cالتركیز المولي  - 2- 2
  C=100.CAمرة  فإن  100بما ان المحلول مخفف  CA=CB.VBE/VAو منھ  CA.VA=CB.VBEعند التكافؤ 

C=100.CB.VBE/VA    ت عC=100.10-2.28,3/10=5,66mol/L   
  ،  rو  Mو  Cالنسبة المئویة الكتلیة لحمض الالكتیك في المقلح التجاري بداللة  pعبر عن لن - 3- 2

p=
( حمض الالكتیك)�

(المقلح)�
�مع            100.

m �المقلح� = r.V

m �الالكتیك� = C.V.M
=pنستنتج     �

�.�

r
.100        

=pت ع     pقیمة 
�,��.��

�,��.���
.100= 45,08%    

    )                                                         ن7( 2تمرین 
  فبین مربطي المكث uC(t)تمثیل راسم التذبذب لمعاینة التوتر - 1َ
بین مربطي  uC(t)المعادلة التفاضلیة التي یحققھا التوتر  - 2

 . المكثف 
  uL(t)+uC(t)=0اضافیات التوترات نكتب  حسب قانون

L.
��

��
+ uC(t)=0         معi=C

���

��
  

LC.
����

���
+ uC(t)=0  

����

���
+
�

��
 uC(t)=0   

 .  �Tو  φو  Umقیمة  كل من  - 1- 3
�Tمبیانیا  = 60µs  وUm=6V  

=cos(φ)اي  UC(0)=6Vفإن  t=0عند اللحظة    =0ان  جفنستنت 0
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