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   تكميليخاك و گياهو  درس رابطه آب  1ه تمرين شمار  دكتر محمد رضا مصدقي: مدرس

  
  :متر بود  سانتي5/1برابر ) Wettable walls(شونده  هاي خيس متر و با ديواره  ميلي2به قطر صعود آب در يك لوله مويينه  -1

  ؟ ارتفاع عمودي صعود آب در اين حالت چقدر خواهد شد، درجه قرار دهيم45ت به افق با زاويه اگر لوله مويينه را نسب) الف
  شود؟  صعود مويينه چقدر مي،متر مكعب شود  گرم بر سانتي2/1اگر به آب ساكارز اضافه گردد تا چگالي محلول ) ب
   بود؟لوله چقدر خواهد- زاويه تماس آب،متر باشد  سانتي75/0اگر صعود مويينه ) ج
  اي چقدر خواهد بود؟  صعود مويينه، درجه گردد60آن  به طوري كه راويه تماس تيمار گرددلوله داخلي اگر ديواره ) د
  . صعود مويينه در آن را محاسبه كنيد، ميكرون باشد1شونده ولي شعاع آن  اگر لوله مويينه با ديواره خيس) ه
  شود؟ ن آب توسط نيروهاي كشش سطحي تحمل مي بيشترين وز،در كدام يك از پنج حالت يادشده) و
  
ف ديگـر آن    ر مـوالل در طـ     1 و غلظتـي برابـر       )تـراوا بـه آب    (يك مانع   طرف   موالل در يك     1/0غلظتي برابر   داراي  در حالت تعادل     بار  دون  بشونده    حل يك   -2

  ): جبندبه استثناء  (استشونده و آب برابر واحد  فعاليت حلو ضرايب گراد   درجه سانتي20 و دماي محيط cm3/mol 40شونده  حجم موالل جزيي حل. است
  در عرض اين مانع چقدر است؟) بر حسب بار(اختالف فشار هيدرواستاتيك ) الف
   الف چه خواهد شد؟بند تراوا باشد، جواب شونده حلاگر اين مانع تنها به ) ب
  شود؟  چقدر ميشونده حلباشد، اختالف فشار هيدرواستاتيك در عرض مانع تراوا به  ولي بقيه شرايط صادق 5/0تر برابر   در طرف غليظγsoluteاگر ) ج
  آيد؟  تراوا باشد، در حالت تعادل چه شرايطي بوجود ميشونده حلاگر مانع به آب و ) د
   چقدر خواهد شد؟جاآنشونده در  اتمسفر باشد، پتانسيل شيميايي حلفشار  موالل برابر 1/0اگر فشار در طرف ) ه

  
  :باشد گراد مي  درجه سانتي20 گرم آب 1000در )  گرم بر مول182، با جرم مولكولي Sorbitol( گرم سوربيتول 80آل داراي   يك محلول ايده-3

  ل چقدر است؟لومحاين فشار اسمزي ) ب        .محلول را محاسبه كنيداين  در aw و Nwمقادير ) الف
   درجه چند درصد كمتر از فعاليت آب خالص است؟20 بار در دماي 10فعاليت آب در محلول با فشار اسمزي ) ج
   درجه است؟20 بار در دماي 10شونده متناسب با فشار اسمزي  حليك اگر فرض شود كه ضرايب فعاليت برابر واحد است، چه غلظتي از ) د
هـوف    محاسـباتي آن توسـط فرمـول وانـت         فـشار اسـمزي   . گيري شده است    بار اندازه  1/0 درجه،   20 در دماي    مر موالر يك پلي     ميلي 25/0فشار اسمزي محلول    ) ه

  . در مورد تفاوت احتمالي اعداد بحث كنيدچقدر است؟
واكوئل اين تانسيل آب در با فرض ضرايب فعاليت برابر واحد، پ.  درجه است20 بار و دما 8، فشار هيدرواستاتيك 98/0در واكوئل يك سلول، كسر مولي آب ) و

  .را محاسبه كنيد
  
لفـه  ؤبا فرض اينكه سيستم در تعادل بـوده و سـطح مبنـا بـراي م    . گراد پر شده است   درجه سانتي  20آل در دماي       متر با يك محلول ايده     10يك تانك به ارتفاع      -4

  :باشد)  بار است-6جايي كه پتانسيل آب ( سطح بااليي تانك ،ثقل
  متر زير سطح آب و در كف تانك چقدر است؟  سانتي10اي  ب در نقطهپتانسيل آ) الف
  متر زير سطح، و در كف تانك چقدر است؟  سانتي10فشار اسمزي آب در سطح بااليي تانك، ) ب
   با آب تانك چقدر است؟رطوبت نسبي هواي در تعادل) د   ب چقدر خواهد بود؟ بندلفه ثقلي پتانسيل در سه موقعيت ذكرشده درؤفشار هيدرواستاتيك و م) ج
  
 درجه، به 20ر دماي فشارهاي اسمزي و هيدرواستاتيك داخلي اين سلول د.  را در نظر بگيريدcm/sec-bar 5-10 برابر) Lw(يك سلول با ضريب هدايت آبي  -5

  :بار است 6 و 10ترتيب 
  ر اتمسفر  قرار گيرد، چقدر است؟شدت جريان خالص آب به درون يا به خارج اين سلول وقتي در آب خالص با فشا) الف
  شدت جريان آب در نقطه شروع پالسموليز چقدر است؟) ب
  شود؟ باشد، شدت جريان آب چه مقدار مي% 97اگر محلول خارجي در تعادل با فاز گازي با رطوبت نسبي ) ج
هـوا در منافـذ سـيلندري بـا     -فاصل آب حد) Contact angle(س  و زاويه تماcos α. سلولي است فرض كنيد كه آب در ديواره سلولي در تعادل با آب درون) د

  .را محاسبه كنيدسلولي  نانومتر ديواره 20قطر 


