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 sysam sp5( مركزية اإلحراز)ما يجب أن تعرفه عن الوسيط  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .سمح الوسيط بتحويل المعلومات التماثلية إلى معلومات رقمية ليتمكن جهاز الكمبيوتر من التعامل معها
 :مترية PH المعايرة الـ

   EXAO تعديل حمض قوي بأساس قوي بإستعمال

 :األدوات المستعملة -1
  PH متر من نوع TPHM3  + ىمسر PH                         . سحاحة. 
 2  مجس درجة الحرارةST (إختياري)                                  .  رجاج مغناطيسي. 

30mL   من الماء المقطر       .                                     بيشر 
10mL   10,1- تركيزه  كلور الهيدروجينحمض محلول منmo .L          .  
20mL    10,1-من محلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزهmo .L. 

 :تحضير األدوات -2
  .بالحاسوب   sysam-sp5  (centrale)أربط المركزية أو الوسيط  . 
  .latis-pro  (exécuter)شغل. 

 (أنظر الشكل)على أحد قنوات المركزية TPHM3أربط بعد ذلك الالقط .  
و أضف كمية كافية من الماء المقطر حتى   ضع الحمض في البيشر. 

2,5cmيكون المجس مغمور  بحوالي   
 .ضع البيشر على المخالط المغناطيسي مع تثبيته بحامل. 
  .امأل السحاحة بمحلول هيدروكسيد الصوديوم. 

TP EXAO   معايرة حمض بأساس 
 باستعمال التجربة المدعمة بالحاسوب

 التلميذ  بطاقة
 12ع م 
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 :ضبط نمط اإلحراز -6
 لديك احتمالين لنمط اإلحراز

 يختار المجرب بنفسه الحجم المسكوب عن : 1الحالة 
  .طريق السحاحة

 تنصح المجرب عن الحجم  latis-pro برمجية: 2الحالة
 .السحاحةالمسكوب عن طريق 

 :1ضبط نمط اإلحراز في الحالة
 cochéeتكون Abscisse Clavier على    par défautإن االختيار 
 Nomفي حقل  volume اكتب كلمة

 .5الشكل   Lاختر الوحدة  
 :2الحالةضبط نمط اإلحراز في 

Nom فيمتأل الحقالن    Titrage ل الخانةفع    .أليا Unitéو    
 :1اإلحراز في الحالة -أ-7

في اإلحراز تظهر  عند البدأF10شغل اإلحراز عن طريق الزر 
   boite du dialogue علبة الحوار

pH يوافق القيمة  التي يسجلها  الـ pH الحقل متر في وقت   
 .temps réelي حقيق

عن طريق المستعمل باستعمال لوحة المفاتيح، Volume  يمأل الحق
 .فهو يناسب حجم هيدروكسيد الصوديوم المسكوب من السحاحة

النقطة األولى التي يتم إحرازها توافق حجم معدوم ألنه لم يتم سكب محلول هيدروكسيد الصوديوم و بالتالي 
 .Volumeفي حقل  0نكتب القيمة  
  . Acquerir بالضغط على األيقونة pHأحرز قيمة الـ 

  .ف على قيمته من خالل السحاحة اسكب حجم من محلول هيدروكسيد الصوديوم و تعر  
 .Volumeاكتب قيمة الحجم في حقل : باستعمال لوحة المفاتيح

 .المحلول pHإلحراز قيمة الـ  Acquerir علىاضغط 
 .و هكذا pHآخر و نحرز الـ حجمنكرر العملية السابقة بسكب 

  .ECHAPيمكن توقيف االحراز في أي لحظة شئنا بالضغط على الزر
 : 2الحالةاإلحراز في -ب-7

 pHحقل الـ  عند بدأ اإلحراز فتظهر علبة الحوار نمط خطوة خطوةF10يتم إقالع اإلحراز عن طريق الزر 
 .متر في وقت حقيقيpHيوافق قيمة التي يسجلها الـ 

 .مأل أوتوماتيكيا عن طريق البرمجةي   Volumeالحقل
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 :الخطوات المتبعة
 Acquerir ال تسكب محلول هيدروكسيد الصوديوم اضغط على الزر  Volume=0اتبع التعليمة األولى   

 الذي تشير إليه برمجية  0,1mL اسكب الحجم
latis-pro  انتظر لحظات ثم اضغط على الزرAcquerir  

 0,2mL تنصحك بعذ ذلك البرمجية بحجم
0,1mLسكب حجم فما عليك إال فقط عن طريق السحاحة بعد  

 .Acquerirاضغط على الزر  ، ترك المزيج للحظات 
 فما عليك 0,3mL تنصحك البرمجية بعد ذلك بحجم كلي

، فقط و بعد ترك المزيج للحظات  0,1mLسكب حجم إال 
 ECHAP توقيف اإلحراز في أي لحظة بالضغط على الزر هكذايمكنو  Acquerirاضغط على الزر

 :تحديد نقطة الكافؤ -8
 .عند االنتهاء من اإلحراز يظهر بيان المعايرة

يمكن تحديد إحداثيي نقطة التكافؤ بطريقتين إما استعمال طريقة المماسات طريقة بيانية أو حساب المشتقة
dpH

dV
. 

 .تحديد إحداثيتي نقطة التكافؤ إباستعمال الطريقة البيانية
حرك  menu من القائمة outil لتفعيل هذه الطريقة يكفي الضغط بيمين الفأرة على النافذة البيانية و نختار

curseur الزالقة  يقوم برسم البيانات  LATIS-Proعلى البيان بالقرب من نقطة االنعطاف و عندها   
latispro و بالضغط على يسار الفأرة يسمح بتثبيت  المماسات  و منه يعطى  إحداثيتي نقطة التكافؤ  

من القائمة  scalaire علبة الحوار بعد ذلك تقترح على المجرب حفظ القيم في منطقة تظهر
liste des courbes. 

 :تحديد إحداثيتي نقطة التكافؤ باستعمال الطريقة الرياضية
pHلرسم مشتقة البيان   Traitements/Calculs spécifiquesمن القائمة dérivée يكفي اختيار الدالة  

 courbeمباشرة في الحقل  liste des courbes من القائمة pHفعندما تفتح العلبة ثم يسحب البيان 
 .بالحساب و يعطي بعدها البيان المناسب latispro فيقوم    calcul انقر على

 تسمح بتحديد إحداثيتي Réticule األداة
 .نقطة التكافؤ 

 :استغالل النتائج
 أعط جدول التقدم -
 ما هو تركيز حمض كلور الماء؟ -
 


