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سهسهست رقى  4اندورة األونى
 ثنائي انقطب  ، RL ، RCاندارة RLC
 انتحىالث انًقرونت بانتفاعالث حًض – قاعدة في يحهىل يائي

 الفيزًاء
الخمشًٍ ألاوٌ :دساظت الذاسة RC
هىجض الذاسة املمثلت في
الشيل  1واملىىهت مً :
 مىلذ مؤمثل للخىجش كىجه
الىهشمدشهت E
 مىصل أومي ملاومخه
𝜴R = 1K
 مىثفاث مفشغت خُث:
C1 = 2C2 = C3
 كاطع الخُاس K
وغلم كاطع الخُاس  Kعىذ لحظت t = 0
 .1بين ان العالكت بين الخىجشًٍ  u1و  u2جىخب على الشيل الخالي u2 u1 :
=
u1 +

 .2بين ان املعادلت الخفاضلُت التي ًخضع الخىجش  u1بين مشبطي املىثف  C1جىخب على الشيل الخالي = E :

 u1 (t) = A ( 1 -أوحذ ول مً  Aو  λبذاللت بشامتراث الذاسة  .ما هى املذلىٌ الفيزًائي للثابخت . A

ً .3ىخب خل املعادلت الخفاضلُت على الشيل الخالي ) :

uR (t) = E
 .4بين ان الخىجش ًً مشبطي املىصل ألاومي ًىخب على الشيل الخالي :
 .5وعاًً بىاظطت ساظم الخزبزب الخىجشًٍ ) u1 (tو ) uR (tفىدصل على املىدجى املمثل في الشيل : 2
 1.5خذد مبُاهُا كُمتي  Aو E
 2.5بين ان اللحظت التي ًخلاطع فيها املىدُان جدلم t1 = 𝝉 ln :
 3.5علما أن  ، t1 = 2,9425 msأخعب كُمت 𝛕 زم إظخيخج كُم ول مً  C1و  C2و C3

انتًرين انثاني:
لذساظت اظخجابت زىائي اللطب  RCلشجبت
صاعذة للخىجش هىجض الذاسة الىهشبائُت
املمثلت حاهبه في الشيل  . 1بعذ جفشَغ
املىثف  ،وغلم كاطع الخُاس  Kفي اللحظت t
 . =0وعطي 𝜴 R= 1000

 .1بين على الشيل ) (1هُفُت سبط ساظم الخزبزب ملعاًىت الخىجش ) UC(tبين مشبطي املىثف أي
خذد الىلطت املشجبطت بالهُيل والىلطت املشجبطت باملذخل  Yلشاظم الخزبزب
 .2أزبذ املعادلت الخفاضلُت التي ًدللها الخىجش )UC(t
 .3خل هزه املعادلت الخفاضلُت ًىخب على شيل

𝝉

 Uc(t)= B+Aخُث  Aو  Bو 𝝉 زىابث  ،خذد هزه الثىابذ

 .4وعاًً على شاشت ساظم الخزبزب الخىجش ) UC(tبين مشبطي املىثف  ،اهظش الشيل ))2
 1.4خذد مبُاهُا الخىجش E
 2.4خذد مبُاهُا زابخت الضمً 𝛕
 3.4اظخيخج كُمت  Cظعت املىثف
وعطي :الحعاظُت الشأظُت  ، 0,1V/div :الحعاظُت الافلُت 0,5ms/div
 .5لخىً  t1و  t2على الخىالي اللحظخان اللخان ًصل فيهما الخىجش إلى  10 %و  90 %مً كُمت الخىجش اللصىي . Eعين مبُاهُا  t1و  t2واظخيخج صمً الصعىد tm = t2 t1
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 .6بين أن حعبير ً tmىخب على الشيل الخالي tm= RC ln 9 :
 .7اظخيخج كُمت ظعت املىثف  . Cكاسن هزة اللُمت مع اللُمت املدصل عليها في العؤاٌ ( )3. 4

الخمشًٍ الثالث:
ًخىىن زىائي اللطب  RLمً مىصل أومي ملاومخه
𝜴 R= 100ووشُعت معامل جدشٍضها الزاحي  Lوملاومتها  rمجهىلت
عىذ اللحظت  ، t = 0هصل مشبطي زىائي اللطب  RLبمىلذ كىجه الىهشمدشهت  E = 6 Vوملاومخه
الذاخلُت مهملت ووعاًً بىاظطت ساظم الخزبزب حغيراث شذة الخُاس الىهشبائي ) i(tاملاس في الذاسة
بذاللت الضمً  .املىدجى املدصل علُه ممثل في الشيل ()3
 .1أعط جبُاهت الترهُب الخجشٍبي املعخعمل مبِىا هُفُت سبط ساظم الخزبزب ملعاًىت حغيراث شذة
الخُاس الىهشبائي
 .2ازبذ املعادلت الخفاضلُت التي ًدللها جىجش بين مشبطي املىصل ألاومي )uR (t
 .3أوحذ حعبير جىجش بين مشبطي املىصل ألاومي ( خل املعادلت الخفاضلُت )
 .4إظخيخج حعبير شذة الخُاس الىهشبائي املاس في الذاسة وأهخب حعبيره على الشيل الخالي )

𝝉

 ، i(t)= I0(1-مدذدا حعبيرن ول مً  I0و𝛕

 .5خذد مبُاهُا كُمت  ، I0زم أخعب كُمت  ، rمارا حعدىج؟
 .6خذد زابخت الضمً 𝛕 بطشٍلخين مخخلفخين  ،اظخيخج كبمت L
-5

 .7علما أن الطاكت املغىاطِعُت املخضوهت في الىشُعت في الىظام الذائم هي  ، Em= 1,8 .10 Jجدلم مً كُمت L

الخمشًٍ الشابع  :جدذًذ معامل جدشٍض الىشُعت بطشٍلخين
جدخىي الذاسة الىهشبائُت املمثلت حاهبه
على مىصل أومي ملاومخه 𝜴 R=300
ووشُعت مثالُت  :ملاومتها مىعذمت
ومعامل جدشٍضها . L
يهذف هزا الخمشًٍ الى جدذًذ معامل
جدشٍض الىشُعت باعخماد ججشبخين
مخخلفخين :
 الخجشبت ألاولى
ًضود املىلذ  GBFالذاسة الىهشبائُت بخىجش مثلثي
همثل بىاظطت الحاظىب الخىجشًٍ  u1و  u2بذاللت الضمً t
 .1عبر عً  u1و  u2بذاللت i(t) , L ,R
 .2وعاًً على الحاظىب املىدُين الخالُين عين مذلىٌ ول مً املىدُين  ،علل حىابً
 .3اعط حعبير ول مً  u1و  u2بذاللت الضمً  tفي املجالين ][0 ;2msو ][2ms ; 3ms
 .4أوحذ العالكت الشٍاضُت بين الخىجشًٍ  u1و u2
 .5اظخيخج كُمت معامل جدشض الىشُعت L
باعخماد املجاٌ ][0 ;2ms
 .6جدلم مً صالخُت هزه العالكت في املجاٌ
][2ms ; 3ms
 الخجشبت الثاهُت:
وعىض  GBFبمىلذ معخمش بدُث وغلم
كاطع الخُاس عىذ اللحظت t=0
 .1أوحذ املعادلت الخفاضلُت ٌ )u2(t
 .2هلبل أن خل املعادلت الخفاضلُت هى
باظخعاهخً باملبُان أظفله

𝝉

 . u2 = B+Aخذد الثابدخين  Aو B

 .3أوحذ بطشٍلخين مخخلفخين زابخت الضمً 𝛕
 .4اظخيخج كُمت معامل جدشٍض الىشُعت
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الخمشًٍ الخامغ  :زىائي اللطب RL
هشهب وشُعت ملاومتها
rومعامل جدشٍضها  Lعلى
الخىالي مع مىصل أومي
ملاومخه 𝜴 R=100ومىلذ
جىجش معخمش كىجه
الىهشمدشهت  E=6Vوكاطع
الخُاس K
ملعاًىت الخىجشًٍ  u1جىزش بين مشبطي املىلذ و  u2بين مشبطي املىصل ألاومي
وعخخذم ساظم جزبزب راهشاحي
وغلم كاطع الخُاس  Kعىذ لحظت وعخبرها أصال للخىاسٍخ ) ، (t=0فىعاًً على
شاشت ساظم الخزبزب املىدُين املمثلين في الىزُلت الخالُت :
 .1خذد أي مً املىدىُين  C1و ً C2طابم الخىجش ) u2(tعلل حىابً
 .2بين أن شذة الخُاس جخغير بىفغ هُفُت حغير الخىجش u2
 .3أوحذ املعادلت الخفاضلُت التي ًدللها الخىجش u2
 .4باعخباس أن خل املعادلت الخفاضلُت هى
.5
.6
.7
.8

𝝉

 ، u2 = B+Aخذد الثىابث  Aو  Bو 𝛕

اظخيخج مً املىدُين كُمت ول مً زابخت الضمً 𝛕 وشذة الخُاس  I0في الىظام الذائم
أوحذ حعبير الخىجش  u2زم اظخيخج كُمت امللاومت  rومعامل الخدشٍض الزاحي للىشُعت L
اظخيخج حعبير شذة الخُاس ) i(tوالخىجش ) uL(tبين مشبطي الىشُعت
مثل شيل مىدجى حغير ) uL(tجىجش بين مشبطي الىشُعت بذاللت الضمً

الخمشًٍ الخامغ  :زىائي اللطب RLC ، RL ، RC
هىجض الترهُب الخجشٍبي املمثل حاهبه في الشيل  2واملخىىن مً
مىلذ ههشبائي  Gمؤمثل للخىجش  ،كىجه الىهشمدشهت  Eومىثف ظعخه
 C = 10uFومىصلين اومُين لهما هفغ امللاومت 𝜴R = 2
ووشُعت معامل جدشٍضها  Lوملاومتها الذاخلُت مهملت وزالر
كىاطع للخُاس الىهشبائي  K1و  K2و K3

 جدذًذ معامل الخدشٍض الزاحي  Lللىشُعت :
وغلم اللاطعين  K1و  K3وهترن اللاطع  K2مفخىخا فىدصل
على داسة ههشبائُت مىىهت مً املىلذ  Gوالىشُعت ومىصل أومي
ملاومخه ’ Rميافيء للمىصلين ألامُُين .
بىاظطت حهاص معلىماحي مالئم وعاًً ول مً الخىجشًٍ ) u (tبين مشبطي
املىصل ألامي امليافيء و ) uL (tبين مشبطي الىشُعت فىدصل على الشيل
3
 1.1ضع جبُاهت الترهُب الخجشٍبي املدصل علُه مع جىحُه الذاسة  .وإعخماد على
الشيل  3أكشن ول مىدجى بالخىجش املىافم له معلال حىابً
 2.1أزبذ املعادلت الخفاضلُت التي ًدللها الخىجش u
 3.1خل املعادلت الخفاضلُت ًىخب على الشيل الخالي :

 u (t) = b -بدُث

 aو  bو 𝛃 زىابث جخعلم ببرامتراث الذاسة  ,خذد حعابيرها
 4.1إظخيخج حعبير الخىجش ) uL (tبذاللت الىمً t
 5.1باعخمادن على مىدىُاث الشيل  3خذد ول مً  Eو L

 دساظت شحً املىثف وجفشَغه
هفخذ كىاطع الخُاس مً حذًذ  ،زم وغلم  K1و K3
 1.2أهخب املعادلت الخفاضلُت التي ًدللها الخُاس الىهشبائي
 2.2اوحذ حعبير ) i(tبذاللت الضمً
بذاللت )i(t
ً 3.2مثل املىدجى املمثل في الشيل  5حغيراث
 4.2باعخمادن على املىدجى  ،بين ان ظعت املىثف املعخعمل
هي C = 10 uF
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 5.2عىذما ًصبذ املىثف مشحىها ،أخعب الطاكت الىهشباظُت املخضوهت فُه Eemax

 دساظت مخزبزب ههشبائي RLC
عىذ اللحظت  ، t =0هفخذ  K1ووغلم  K2و  K3فىدصل على الذاسة  RLCمخىالُت خُث املىثف مشحىن معبلا  .وبىاظطت حهاص معلىماحي مالئم وعاًً uc
الخىجش بين مشبطي املىثف  ،فىدصل على الشيل 7
 1.3بين ان املعادلت الخفاضلُت التي ًدللها  ucجىخب على الشيل الخالي :
جدذًذهما بذاللت بشامتراث الذاسة
ً 2.3ىخب خل املعادلت الخفاضلُت العابلت على الشيل الخالي :

)t

uC = 0
( cos

+

 ،بدُث

+ 2λ

و  λزابخين ًجب

 . uc (t) = U0عىذ اللحظت ً Tىىن الخىجش بين مشبطي املىثف هى

 . U1أوحذ حعبيره بذاللت  U0و  λو  Tوأخعب كُمخه
 uc ( n T ) = U0زم إظخيخج حعُير )  uc ( n Tبذاللت  U1و  U0و  nخُث n

 3.3بين أن حعبير ) uc (tعىذ اللحظاث ً t = nTىخب على الشيل الخالي
عذد صحُذ طبُعي غير مىعذم
 4.3هشمض ٌ  E0بالطاكت الىهشبائُت اليلُت املخضوهت في الذاسة عىذ  t = 0و  E1و .....و  Enالطاكاث الىهشبائُت اليلُت املخضوهت في الذاسة عىذ لحظاث t1
 = Tو  t2 = 2Tو  ، tn = nT .......اوحذ حعبير  Enعىذ اللحظت  tnبذاللت  E0و  U0و  U1و n
 5.3إظخيخج وعبت الطاكت املبذدة بمفعىٌ حىٌ بعذ مشوس أسبعت أشبه الذوس

 الىُمُاء
الخمشًٍ ألاوٌ:
ًمخلً الىمل داخل حعذه الصغير هىعا مً العمىم ٌعمى خمض الفىسمًُ ,هزا الحمض ٌعخخذمه الىمل في مهاحمت فشائعه مً الحششاث ألاخشي والتهامها.
وَعذ خمض الفىسمًُ ظائال عذًم اللىن ,را سائدت هفارة ,وطعم الرع ,وٍزوب في املاء .ظىذسط في هزا الخمشًٍ مدلىال مائُا لهزا الحمض.
صُغت خمض الفىسمًُ (أو خمض املُثاهىًٍ) هيHCOOH :
املدلىٌ
S1
S0
هضع في خىحلت معُاسٍت مً فئت  V0=100mLهخلت  mمً خمض الفىسمًُ  HCOOHوهضُف إليها املاء إلى أن
0.1
0.01
)Ci(mol.L-1
ًصل معخىي العائل إلى الخط املعُاسي للحىحلت ,فىدصل على مدلىٌ  S0جشهيزه .C0=0.01mol.L-1
0.17
0.05
)σ(S.m-1
 .1أخعب الىخلت m
4.2
)[H3O+]éq(mol.m-3
 .2أهخب معادلت الخفاعل الحاصل بين خمض الفىسمًُ واملاء.
4.2 10-3
)[H3O+]éq(mol.L-1
 .3أوشخئ حذوٌ الخلذم بذاللت  C0و V0و xو.xéq
2,4
PH
+
 .4عبر عً وعبت الخلذم النهائي  τبذاللت جشهيز أًىهاث ألاهعىهُىم  [H3O ]éqوالترهيز C0
4.2
)τ (%
 .5خذد حعبير خاسج الخفاعل في خالت الخىاصن بذاللت  C0و  [H3O+]éqفلط
-4
1.8 10
Qr,éq
 .6عبر عً املىصلُت  σملدلىٌ خمض الفىسمًُ في خالت الخىاصن بذاللت املىصلُاث املىلُت لألًىهاث املخىاحذة
و .[H3O+]éq
 .7أعطى كُاط مىصلُت املدلىٌ  S0اللُمت  σ=0.05 S.m-1عىذ .25°C
أ .أجمم ملء الجذوٌ حاهبه باظخعماٌ العالكاث العابلت.
ب .كاسن اللُمت الخجشٍبُت ٌ  Qr,éqمع كُمت زابخت الخىاصن .K
-1
 .8هىجض هفغ الذساظت باظخعماٌ مدلىٌ  S1لحمض الفىسمًُ ري الترهيز  .C1=0.1mol.Lأهظش الىخائج املىحىدة في الجذوٌ  ،اظخيخج جأزير جشهيز املدلىٌ على:
أ .وعبت الخلذم النهائي للخفاعل
ب .خاسج الخفاعل عىذ الخىاصن.
نعطي:

زابخت الخىاصن امللشوهت بمعادلت الخفاعل املذسوط عىذ K=1.8 10-4 .25°C
الىخلت املىلُت الزسٍتM(O)=16g.mol-1 ; M(C)=12g.mol-1 ; M(H)=1g.mol-1 :
املىصلُت املىلُت ألاًىهُت عىذ λ(H3O+)=35.0 10-3 S.m2.mol-1 ; λ(HCOO-)=5.46 10-3 S.m2.mol-1 :25°C

هزهش أن حعبير املىصلُت  σملدلىٌ بذاللت التراهيز املىلُت لألهىاع الىُمُائُت ألاًىهُت  Xiاملزابت هي] :

[

∑

𝝈

الخمشًٍ الثاوي:
-1

.1
.2
.3
.4
.5

-2

وعخبر مدلىال مائُا لحمض الاًثاهىًٍ  CH3COOHجشهيزه  Ca=10 mol .Lوهلِغ كُمت  PHهجذ PH= 3
أهخب معادلت جفاعل هزا الحمض مع املاء  ،خذد املضدوحخين املخذخلخين في الخفاعل
أوشخيء الجذوٌ الىصفي لهزا الخفاعل  ،زم أخعب وعبت الخلذم النهائي
أخعب جشاهيز حمُع ألاهىاع الىُمُائُت املىحىدة في املدلىٌ  ،زم اظخيخج كُمت زابخت الحمضُت ملضدوحت هزا الحمض
[CH3COO-]/[CH3COOH]= 10PH-PKA
بين أن
هضُف إلى ملدلىٌ العابم همُت مً مدلىٌ هُذسوهعُذ الصىدًىم )  PH .الخلُط املدصل علُه هى  6,5خذد الىىع املهُمً في هزا الخلُط  ،علل حىابً
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الخمشًٍ الثالث :
ًمثل املىدجى حاهبه مخطط الخىصَع باليعب املئىٍت ملضدوحت خمض البنزوًٍ
C6H5COOH/C6H5COO .1خذد كُمت  pKAملضدوحت خمض البنزوًٍ
ن
 .2بين أن حعبيري اليعبخين املئىٍخين لحمض البنزوًٍ و أًى البنزواث ًىخبان على الشيل الخالي:
)%C6H5COO- = 1/(1+10pKA-PH) ، %C6H5COOH= 1/(1+10PH-PKA
 .3خذد اليعب املئىٍت ٌ  C6H5COOHو  C6H5COO-عىذما ًىىن PH= 5
 .4عين كُمت  PHمدلىٌ إرا وان ][C6H5COOH] = 2 [C6H5COO-
 .5بين أهه إرا وان ] [C6H5COOH] 10 [C6H5COO-فئن %C6H5COOH 90 %

الخمشًٍ الشابع:
حعخعمل املشهباث الىُمُائُت التي جدخىي على عىصش الاصوث في مجاالث مخعذدة والضساعت لخخصِب التربت بىاظطت الاظمذة او الصىاعت لخصيُع الادوٍت
وغيرها .يهذف هزا الخمشًٍ الى دساظت مدلىٌ مائي لالمىهُان  NH3وجفاعله مع مدلىٌ مائي ليلىسوس املثُل امىهُىم )CH3N (aq) + Cl- (aq
وعاًش حجما  VB=10 cm3مً مدلىٌ  SBلألمىهُان  NH3جشهيزه  CBبىاظطت مدلىٌ لحمض اليلىسٍذسًٍ جشهيزه ٌ CA=10-2mol.L-1عطي املىدجى املمثل في
الىزُلت حغيراث  PHبذاللت الحجم  VAملدلىٌ خمض
اليلىسٍذسًٍ املضاف
 جمذ حمُع اللُاظاث عىذ دسحت الحشاسة 25°C
 الجذاء الاًىوي للماء K e = 10-14 :
PKA1 = PKA ( N
 هشمض ٌ ) )(aq) / NH3 (aq
PKA2 = PKA ( CH3N

(aq) / CH3NH2 (aq) ) = 10,7
 دساظت جفاعل املعاًشة:
 .1أهخب املعادلت الحصُلت للخفاعل الزي بدذر أزىاء
املعاًشة مدذدا املضدوحخان املخذخلخان في الخفاعل
 .2خذد مبُاهُا إخذازُاث  Eهلطت الخيافؤ E ( VAE
) ……= = ……. , PHE
 .3خذد مً بين الىىاشف الخالُت  ،الياشف املىاظب
لهزه املعاًشة معلال حىابً
 .4خذد  CBكُمت جشهيز املدلىٌ SB
 دساظت روبان ألامىهُان في املاء
 .1هذسط مدلىٌ الامىهُان كبل بذاًت املعاًشة  ،ما
طبُعت هزا املدلىٌ خمضخي او كاعذي معلال حىابً
 .2أهخب معادلت جفاعل الامىهُان مع املاء
 .3أوحذ حعبير وعبت الخلذم النهائي 𝝉 للخفاعل
𝝉
بذاللت  CBو PHو  , Keجدلم مً أن 4%
ينطقت
انكاشف
 .4اوحذ حعبير زابخت الخىاصن  Kامللشوهت بمعادلت الخفاعل بذاللت  CBو 𝝉  .اخعب كُمتها
انعطافه
5,2-6,8
أحًر
 .هلِغ املدلىٌ
فىجذ PH2 = 10,4
جشهيزه
 .5هخفف املدلىٌ  SBفىدصل على مدلىٌ مائي
انبرويىفينىل
3,1-4,4
انهيهيانتين
N
ًمثل مىدىُا الشيل الخالي مخطط جىصَع الىىعين الحمضخي واللاعذي للمضدوحت )(aq) / NH3 (aq
فينىل فتانين
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N
 1 .9اعخمادا على مىدىحي الشيل خذد كُمت  PKA1للمضدوحت )(aq) / NH3 (aq
 Nباملىدجى املىافم معلال حىابً
 2 .9اكشن الىىع اللاعذي للمضدوحت )(aq) / NH3 (aq
 3 .9اعخمادا على مىدىحي الشيل خذد وعبت الخلذم النهائي 𝝉 للخفاعل في املدلىٌ
 4 .9بملاسهت 𝝉 و 𝝉 مارا حعخيخج ؟
 دساظت جفاعل ألامىهُان مع الاًىن مثُل أمىهُىم :
همضج في واط حجما  V0مً املدلىٌ املائي  SBلالمىهُان ري الترهيز املىلي  CBمع حجم  V = V0ملدلىٌ مائي  Sليلىسوس املثُل أومىهُىم
 CH3Nجشهيزه املىلي C = CB
)(aq) (aq
ن
CH3N
امىهُىم
مثُل
الاًى
مع
الامىهُان
لخفاعل
املىذمجت
الىُمُائُت
املعادلت
أهخب
.6
)(aq
 .7أوحذ كُمت زابخت الخىاصن
امللشوهت بمعادلت هزا الخفاعل
 Nو  CH3NH2في الخلُط الخفاعلي عىذ الخىاصن ًىخب على الشيل الخالي :
 .8بين ان حعبير جشهيز ول مً
√
√

]= .

+ Cl-

[ CH3NH2 ] = [ N

بين ان حعبير كُمت  PHالخلُط ًىخب على الشيل الخالي :

√  PH = PKA1 – logزم اخعب كُمخه

الخمشًٍ العادط:

.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11

بفعل جأزيراث املخمشاث اللبيُت ًخدىٌ ظىش الحلُب
(الالهخىص) جذسٍجُا إلى خمض اللبجي رو الصُغت CH3-
 ، CHOH-COOHللخبعُط هشمض لهزا الحمض ب R-
 COOHهخلخه املىلُت .M=90 g.mol-1
ولما واهذ همُت الحمض اللبجي املىحىدة في خلُب معين
صغيرة  ،ولما وان الحلُب طشٍا.
هشٍذ معشفت همُت الحمض اللبجي املىحىدة في عُىت مً
الحلُب  .هضع  Va=20 cm 3مً الحلُب في هأط .
وهضُف جذسٍجُا مدلىال لهُذسوهعُذ الصىدًىم جشهيزه
 . Cb=0,05 mol.L-1هلِغ  PHالخلُط عىذ ول إضافت
ٌ ،عطي املىدجى املمثل في الشيل أظفله حغيراث PH
الخلُط بذاللت حجم مدلىٌ الصىدا املضاف
خذد مبُاهُا هلطت لخيافؤ
أهخب املعادلت الحصُلت للخفاعل الزي ًدذر أزىاء
املعاًشة
أخعب جشهيز  CAللحمض اللبجي في عُىت الحلُب  ،زم
اظخيخج هخلت الحمض اللبجي املىحىدة في لتر واخذ مً العُىت
مً بين الىىاشف امللىهت الخالُت  ،خذد الياشف امللىن املىاظب الزي ًمىً اظخعماله في املعاًشة العابلت  ،علل حىابً
أصسق البرومىجُمىٌ
أخضش البرومىهشٍضوٌ
أخمش الىشٍضوٌ
الفُىىٌ فخالين
الياشف
3,8-5,4
6,2-7,6
7,2-8,8
8,2-9,5
مىطلت الاوعطاف
في الصىاعاث الغذائُت ٌ ،عبر عً خمىضت الحلُب ب " دسحت دوسهًُ" ) (Dor nicوهشمض لها ب  ، D°بدُث  1D°جىفم الحمىضت التي ٌعببها وحىد  0,1gمً
الحمض اللبجي في لتر واخذ مً الحلُب
أخعب دسحت الحمىضت لعُىت الحلُب املذسوظت ظابلا
وعخبر أن الحلُب طشٍا إرا واهذ دسحت خمىضخه مدصىسة 15D°و  18D°ن هل ًمىً اعخباس الحلُب املىحىد في العُىت املذسوظت طشٍا؟
هذسط مدلىٌ الحمض اللبجي كبل بذاًت املعاًشة  ،اظخيخج  PHاملدلىٌ
أهخب معادلت جفىً الحمض اللبجي في املاء  .وحعبير زابخت خمضِخه
أوشخيء الجذوٌ الىصفي  ،زم أخعب كُمت وعبت الخلذم النهائي للخدىٌ امللشون بخفىً الحمض اللبجي في ملاء  ،مارا حعخيخج؟
أخعب زابخت الحمضُت ملضدوحت الحمض اللبجي  ،واظخيخج كُمت الثابخت pka
خذد مجاٌ هُمىت الىىعين الحمضخي واللاعذي ملضدوحت الحمض اللبجي زم أسظم مخطط جىصَع ألاهىاع الحمضُت اللادًت لضدوحت الحمض

ّ
»اهخظاس الىجاح بذون العمل الشاق لخدلُلهٌ ،عادٌ اهخظاس الحصاد بذون بزس البزوس«
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