سلسلسة رقم  1الدورة الثانية
 ثنائي القطب  ، RL ، RCالدارة RLC
 التحوالت المقرونة بالتفاعالت حمض – قاعدة في محلول مائي

األستاذ  :رشيد جنكل
القسم  :السنة الثانية من سلك البكالوريا
الشعبة  :علوم الحياة واألرض

الثانوية التاهيلية أيت باها
نيابة اشتوكة أيت باها
السنة الدراسية 1015/1014:

تعطى الصيغ احلرفية ) مع التاطري ( قبل التطبيقات العددية

 الفيزياء  :الكهرباء
 التمرين األول  :دراسة ثنائي القطب RL
نعتبر التركيب الكهربائي جانبه و المكون من مولد قوته الكهرمحركة  ،E=10Vموصلين اومين مقاومتهما  R=410و D ، R’=100
صمام ثنائي مؤمثل  ،وشيعة معامل تحريض  Lومقاومة . r

 -1ما الدور الذي يلعبه وجود الصمام في الدارة.
 -2نغلق قاطع التيار و بواسطة نظاما معلوماتي مناسب نعاين شدة التيار ) i(tالمار بالدارة فنحصل على المنحنى 1
 -1-1في النظام الدائم بين أن الوشيعة تتصرف كموصل اومي مقاومته  ،rحدد تعبير شدة التيار المار بالوشيعة حنئيذ.
 -1-1أحسب  rقيمة المقاومة الداخلية للوشيعة .
 -3عند لحظة من لحظات النظام الدائم نعتبرها اصال جديدا للتواريخ ) (t=0نفتح قاطع التيار  kو نعاين شدة التيار ) i(tفنحصل على المنحنى 1
 -1-3أثبت المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة التيار ). i(t
 -1-3حل للمعادلة التفاضلية التي تحققها شدة التيار ) i(tيكتب على شكل
 -3-3حدد مبيانيا  و استنتج  Lمعامل تحريض الوشيعة.



t

 ، i(t )  A.eحدد التعبير الحرفي للثابثة . A

 التمرين الثاني :دراسة ثنائي القطب ، RCو الدارة rLC
نعتبر الدارة الكهربائية الممثلة في الشكل  1والتي تتكون من :
 مولد للتوتر المستمر قوته الكهرمحركة  E = 6Vومقاومته الداخلية منعدمة .
 مكثف بدئيا غير مشحون سعته . C = 1 uF
R=1K
 موصل اومي مقاومته
r=5K
 وشيعة معامل تحريضها  Lومقاومتها الداخلية
 قاطع التيار الكهربائي ذي ثالثة مواضيع  0و  1و 1

 الجزء األول  :دراسة ثنائي القطب RC
عند لحظة  t = 0نؤرجح قاطع التيار الى الموضع  , 1ونعاين تغيرات التوتر بين مربطي المكثف بواسطة راسم التذبذب
 .1مثل تبيانة التركيب التجريبي مبرزا كيفية ربط راسم التذبذب لمعاينة التوتر بين مربطي المكثف
 .1أثبت المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر ) UC(tبين مربطي المكثف
  ، UC(t) = A ( 1حدد كل من الثابتتين  Aو 𝛂 بداللة  Eو  Cو  Rثم أحسب .3يكتب حل المعادلة التفاضلية السابقة على الشكل التالي ) :
قيمتيهما
 .4أرسم في ورقة ميليمترية  ،منحنى تغيرات التوتر  UCبداللة الزمن  ،مبرزا عليه النظام اإلنتقالي والنظام الدائم :
 1 cmو 1 cm 1 V
نعطي السلم التالي 1 ms :
 .5إستنتج تعبير ) i (tو ) UR (tبداللة الزمن
 .6عند نهاية الشحن  ،أحسب قيمة كل من الشحنة  Qوالطاقة الكهربائية  Eeالتي يخزنها المكثف
 .7أكتب المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر )UR (t
 UR ( t ) = Eمثل في نفس المنحنى هذا التوتر
 .8يكتب حل المعادلة التفاضلية ل ) UR (tعلى الشكل التالي :
 .9أوجد تعبير )  Ln ( URبداللة  tو 𝛂 و E

 الجزء الثاني  :دراسة الدارة rLC
عندما يتحقق النظام الدائم  ،نؤرجح قاطع التيار الى الموضع  1عند لحظة نعتبرها أصال للتواريخ من جديد ) (t =0
على المدخل  Yلراسم تذبذب ذاكرتي  ،نعاين التوتر بين مربطي المكثف الممثل في الشكل  2جانبه
 .10يبرز المنحنى ظاهرة الخمود  ،سم نظام التذبذبات المحصل عليه  ،ثم أعط تفسيرا طاقيا للرسم التذبذبي
 .11أكتب المعادلة التفالضية التي يحققها التوتر  ، UCمحددا المقدار المسؤول عن الخمود في هذه المعادلة
 .11علما أن شبه الدور  Tللتذبذبات يساوي الدور الخاص  T0للدارة  ، LCأحسب معامل التحريض  , Lنأخد = 10
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.13
.14
.15
.16

.17
.18
.19

أحسب الطاقة المخزونة في كل من المكثف والووشيعة عند اللحظة  t = 0ثم إستنتج الطاقة الكلية في الدارة
أحسب الطاقة المخزونة في كل من المكثف والوشيعة عند اللحظة  t = 4 msثم إستنتج الطاقة الكلية
في الدارة
إستنتج الطاقة الكلية المبددة بمفعول جول ) الطاقة الضائعة ( في الدارة عند اللحظة t = 4 ms
لصيانة التذبذبات  ،نركب على التوالي في الدارة  rLCجهاز صيانة التذبذبات  ،حيث يتصرف كمولد
يزود الدارة بتوتر يساوي ) ، Ug = R0 i(tحيث  R0مقاومة قابلة للضبط  ،أرسم التبيانة الموافقة
لهذا التركيب التجريبي وما الدور الذي يلعبه جهاز صيانة التذبذبات بالتحديد في هذا التركيب ؟
أوجد المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر  Ucفي هذا التركيب
متى نحصل على نظام دوري جيبي أو بعبارة أخرى حدد قيمة المقاومة  R0الالزمة للحصول على
توتر دوري جيبي
نحقق هذا الشرط فنحصل على ذبذبات جيبية  ،مثل في ورقة ميليمترية تغيرات الطاقة الكهربائية
المخزونة في المكثف  Eeوالطاقة المغناطيسية في الوشيعة  Emو الطاقة الكلية  ETبداللة الزمن في حالة صيانة الذبذبات علما أن دور كل
من دور ) Ee(tو ) Em(tيساوي نصف الدور الخاص  T0للدارة LC

 الكيمياء  :التفاعالت الحمضية القاعدية
 التمرين الثالث :معايرة قاعدة بواسطة حمض
نعاير حجما  VB=10 cm3من محلول  SBلألمونياك  NH3تركيزه  SB=10-2mol.L-1بواسطة محلول لحمض الكلوريدريك تركيزه CA=10-
 2mol.L-1يعطي المنحنى الممثل في الوثيقة تغيرات  PHبداللة الحجم  VAلمحلول حمض الكلوريدريك المضاف
 الجزء األول  :دراسة ذوبان األمونياك في الماء
 .1ندرس محلول االمونياك قبل بداية المعايرة  ،حدد قيمة  PHالمحلول )أنظر
المنحنى ( ثم إستنتج طبيعته
 .1أكتب معادلة تفاعل االمونياك مع الماء
 .3أنشيء الجدول الوصفي ،
 .4أحسب تراكيز األنواع الكيميائية المتواجدة في المحلول
 .5أحسب قيمة نسبة التقدم النهائي 𝛕  ،مذا تستنتج ؟
 .6أوجد تعبير ثابتة التوازن  Kثم احسب قيمتها
 .7أوجد ثابتة الحمضية  KAبداللة  Kو  Keو أحسب قيمتها ثم إستنتج قيمة pka
للمزدوجة NH4+/NH3
 .8أعط مخطط مجال الهيمنة لألنواع الحمضية والقاعدية لهذه المزدوجة
 .9أرسم مخطط توزيع األنواع الحمضية والقاعدية لهذه المزدوجة

 الجزء الثاني  :دراسة تفاعل المعايرة:
.10
.11
.11
.13

أكتب المعادلة الحصيلة للتفاعل الذي بحدث أثناء المعايرة محددا المزدوجتان المتدخلتان في التفاعل
حدد مبيانيا إحداثيات نقطة التكافؤ
حدد من بين الكواشف  ،الكاشف المناسب لهذه المعايرة معلال جوابك
تأكد من قيمة تركيز المحلول SB
نسمي نقطة نصف التكافؤ  ،النقطة ذات االفصول

= ، VAحيث  VEالحجم المضاف عند التكافؤ

الكاشف

منطقة انعطافه

أحمر البروموفينول
الهيليانتين
فينول فتالين

5,2-6,8
3,1-4,4
8,2-10,0

 .14لتحديد او التحقق من قيمة  PKaللمزدوجة نستعمل الطريقة المبيانية  ،حيث تساوي قيمة  PKaقيمة  PHعند نقطة نصف التكافؤ  ،تحقق من
قيمة PKa

 التمرين الرابع :معايرة حمض بواسطة قاعدة
نحضر حجما  V=100mlمن محلول مائي لحمض البنزويك  C6H5CO2Hوذلك باذابة كتلة  m=200mgمن هذا الحمض في الماء
 -1احسب  Cالتركيز المولي للمحلول ،و اكتب معادلة تفاعل هذا الحمض مع الماء.
-1اعطى قياس  pHالمحلول القيمة pH=3,17

xmax 2
-1-1بين ان ثابتة التوازن المقرونة بمعادلة التفاعل هي
) V (1  

 , K احسب قيمتها τ .نسبة التقدمالنهائي و xmaxالتقدم االقصى.

 -1-1احسب قيمة  KAثابتة الحمضية لـ  C6H5CO2H/C6H5CO2-واستنتج قيمة  .pKAما هو النوع
المهيمن في المزدوجة.
-4نعاير حجما  VA=10mlمن محلول حمض البنزويك  C6H5CO2Hتركيزه  CAبمحلول هيدروكسيد
الصوديوم ) (OH-+Na+تركيزه  .CB=0,1mol/lنضيف تدريجيا المحلول المعاير الى المحلول المعاير,
نسجل قيمة  pHالخليط والحجم المضاف VBعند كل اضافة  .نمثل في الشكل جانبه المنحنى ).pH=f(VB
 -1-4اكتب معادلة تفاعل المعايرة
-1-4حدد مبيانيا احداثيات نقطة التكافؤ .E
 -3-4احسب تركيز المحلول . CA
 -4-4باستعمال المنحنى  ,حدد قيمة  pHالخليط عند اضافة الحجم
 VB=4mlواستنتج تركيز  OH-المتبقية في الكاس واحسب كمية مادتها .(1) .نعطي Ke=10-14
 -5-4علما ان منطقة انعطاف الهيلياتين  3,1-4,4و احمر الكريزول .7,2-8,8
ما هو الكاشف الملون المالئم لهذه المعايرة
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