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حػطى الصُغ الحشفُت ) مؼ الخاطير ( كبل الخطبُلاث الػذدًت
ٌعمح بأظخػمال ألالت الحاظبت الػلمُت غير اللابلت للبرمجت
التٌقيط

 الفيزياء ) ً 12,75قط ( )  75دقيقت (
 الخمشًٍ ألاول :دساظت الذاسة  ، RCالذاسة  8,50 ) ، rLCهلط ( )  45دكُلت (
في مُذان الاجصاالث حػخير الذاساث  RCو RLو  RLCاهم ثىائُاث اللطب التي جذخل في الاجهضة الكهشبائُت والالكتروهُت ...خاصت
املخزبزباث الكهشبائُت التي جذخل في اجهضة البىاغث واملعخلبالث الهىائُت السظال واظخلبال املػلىماث غبر املىجاث الكهشمغىطِعُت.....
يهذف هزا الخمشًٍ في املشحلت الاولى الى دساظت ثخائي اللطب  RCاثىاء غملُت الشحً وفي املشحلت
الثاهُت الى دساظت املخزبزب الكهشبائي: rLC
لذساظت هارًً الترهبين ،هىجض الترهُب الخجشٍبي جاهبه والزي ًضم مىلذ ل للخىجش ، E  12V
مىصل أومي ملاومخه  ، R  200كاطؼ للخُاس  ، Kمكثف ظػخه  Cو وشُػت مػامل
جحشٍضها الزاحي  Lوملاومتها الذاخلُت . r
.I

دساظت شحً املكثف:

)(2

K

)(1

R

)(L , r

E

)  6,00هلط (

بذئُا املكثف غير مشحىن ،غىذ لحظت  t  0هضؼ كاطؼ الخُاس  Kفي املىضؼ ) (1و بىاظطت جهاص ساظم الخزبزب راهشاحي هحصل غلى
املىحنى  ( Iاملىجىد أظفله )املمثل لخغيراث الخىجش )  u C ( tبين مشبطي املكثف بذاللت الضمً
0,5ن
1ن
1,5ن
1ن
0,5ن
0,75ن
0,75ن

 .1مثل هُفُت سبط ساظم الخزبزب ملػاًىت الخىجش ) . u C ( t
 .2أوجذ املػادلت الخفاضلُت التي جحللها شحىت املكثف ) q(tخالل غملُت شحً املكثف.
t

 q(t )  A (1  e  ) .3جمثل حال للمػادلت الخفاضلُت .أوجذ حػبيري  Aو  بذاللت  R ، Eو . C
 .4ما اظم الثابخت  ، باظخػمال مػادلت ألابػاد بين أن ل  بػذ الضمً.
 .5حذد كُمت ، 
 .6بين أن كُمت  Cظػت املكثف هي . C  5 F
 .7باغخماد غلى املىحنى  Iحذد مبُاهُا كُمت . A

 .IIدساظت جفشَغ املكثف في وشُػت 6,50 ) .هلط (
 0, 5ن
 0, 75ن
1ن
1ن
 0,25ن
 1, 5ن
 1, 5ن

في لحظت وػخبرها مً جذًذ أصال للخىاسٍخ هؤسجح كاطؼ الخُاس  Kإلى املىضؼ ) (2و بىاظطت جهاص ساظم الخزبزب راهشاحي هحصل غلى
املىحنى  ( IIاملىجىد أظفله ) املمثل لخغيراث الخىجش )  u C ( tبين مشبطي املكثف بذاللت الضمً
 .1ما هى هظام الزبزباث املالحظ؟ غلل جىابك.
 .2أحعب كُمت شبه الذوس . T
 .3وػخبر أن شبه الذوس ٌ Tعاوي الذوس الخاص  T0للزبزباث أغط حػبير ، T0اظخيخج كُمت مػامل جحشٍضها الزاحي  Lللىشُػت.
.4
.5
.6
.7

أثبذ املػادلت الخفاضلُت التي ًحللها الخىجش )  u C ( tبين مشبطي املكثف.
مً خالل املػالت الخفاضلُت العابلت ما هى امللذاس املعئىل غً خمىد الزبزباث.
أغط حػبير  الطاكت الكلُت للذاسة ،واحعب كُمتها البذئُت (غىذ اللحظت ) t  0
اظخيخج  Qالطاكت املبذدة بمفػىل جىل في الذاسة بين لحظخين  t = 0و t = 4 mS
)uC (V

)uC (V

المنحنى II
المنحنى I

)t (ms
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الخىلُط

 الكُمُاء )  7,50هلطت ( )  45دكُلت (

 الخمشًٍ الثاوي :دساظتظلىن ثالثي مثُل في املاء  ،فائذة الخل في ماء طهي العمك )  7,00هلطت ( )  44دكُلت (
الاهىاع الكُمُائُت املعؤولت غً الشائحت املىبػثت مً العمك هدُجت غذم طشاوجه هي مشهباث اصوجُت ) الامُيُاث (  ،هثالثي مثُل امين
 ( CH3 )3Nجيخج هزه الاهىاع هدُجت جحلل بشوجِىاث العمك بىاظطت مُكشوباث  ،للخخلص مً هزه الشوائح املىبػثت مً العمك ًمكً
اضافت اللُمىن أو الخل للعمك .
وػخبر ان الشائحت الكشيهت للعمك هاججت فلط غً ثالثي مثُل امين
يهذف هزا الخمشًٍ الى :


دساظت ظلىن ثالثي مثُل امين في املاء



مػشفت فائذة اضافت الخل في ماء طهي العمك ،

 مػاًشة الخل املعخػمل في الطهي
املػطُاث  :جمُؼ اللُاظاث جمذ غىذ  ، 25°Cالجذاء الاًىوي للماء Ke = 10 :
PKA ( ( CH3 )3NH+ / ( CH3 )3N ) ، PKA ( CH3COOH / CH3COO- ) = 4,8
-14


0,5ن
0,75ن
0,5ن
0,5ن

دساظت روبان ثالثي مثُل امين في املاء

هاخذ حجما  V = 50 mLمً محلىل ثالثي مثُل امين جشهيزه املىلي  . C = 10-2 mol .L-1هلِغ  PHاملحلىل فىجذ
اهخب مػادلت جفاغل ثالثي مثُل امين في املاء
.1
حذد حػبير ثابخت الخىاصن ثم احعب كُمخه
.2
+
اظخيخج كُمت ) PKA ( ( CH3 )3NH / ( CH3 )3N
.3
+
حذد الىىع املهين في املحلىل الشكل الحمض ي  ( CH3 )3NHأم الشكل اللاغذي  ، ( CH3 )3Nغلل جىابك
.4

PH = 10,9

 فائذة اضافت الخل ( حمض الاًثاهىٍك ) الى ماء طهي العمك
0,5ن
0,25ن

هضُف الخل ( ( CH3COOHالى املحلىل املائي لثالثي مثُل امين  ،فُىلص  PHالخلُط لُاخذ اللُمت PH = 6,5
ما الىىع املهين في هزه الحالت  ،غلل جىابك
.5
ما الفائذة مً اضافت الخل الى ماء طهي العمك
.6

 مػاًشة حمض الاًثاهىٍك بىاظطت محلىل الصىدا

0, 5ن
0,5ن
0,75ن
0,75ن

1ن

وػاًش  20 mlمً محلىل حمض الاًثاهىٍك  S2جشهيزه  Caبىاظطت محلىل جشهيزه;
الخلُط بذاللت الحجم وهزا مخطط جىصَؼ الحمض
واللاغذة للمضدوجت CH3COOH / CH3COO-
حذد هلطت الخكافؤ )E ( Vbe = …… , PH =……….
.7
أهخب مػادلت جفاغل املػاًشة
.8
حذد جشهيز حمض الاًثاهىٍك Ca
.9
 .14بين ان اليعبت املئىٍت لحمض الاًثاهىٍك
) %CH3COOH= 1/(1+10PH-PKAثم اظخيخج
كُمت  PKAلهزه املضدوجت
 . VBأثبذ الػالكت
غىذ إضافت الحجم VBE
.11
الخالُت ) - 1

0,25ن
0,25ن
0,5ن

.12
.13
.14

 . Cb = 10 mol.Lحُث همثل حغيراث PH

( PH = PKA - Log

حذد الحجم املضاف غىذما جكىن ¨PH = PKA
اظخيخج طشٍلت اخشي لخحذًذ PKA
مً بين الكىاشف امللىهت الخالُت  ،حذد الكاشف
امللىن املىاظب الزي ًمكً اظخػماله في املػاًشة العابلت  ،غلل جىابك
أحمش الكشٍضول
الفُىىل فخالين
الكاشف
مىطلت الاوػطاف

-1

-2

8,2-9,5

7,2-8,8

أصسق البرومىجُمىل

أخضش البرومىهشٍضول

6,2-7,6

3,8-5,4

ح ـ ـظ ظػ ـُذ للجمُ ـ ـؼ
الل ـ ـه ول ـي الخىفُـ ـ ـم
'' ال ًمكً للمشء أن ًحصل غلى املػشفت إال بػذ أن ًخػلم هُف ًفكش'' هىهفىشُىط
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