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مطالعه پخش در مایعات با استفاده از پراش فرنل از لبه گوه فازی
1گلمحمدی

 سحر،1احد صابر

۵۶1۹۹-11۳۶7  کد پستی، اردبيل، دانشگاه محقق اردبيلی، دانشکده علوم-1
 پراش از لبه گوه وقتی که در.در این مقاله از طرح پراش فرنل از لبه گوه فازی برای اندازه گیری ضریب پخش مایعات استفاده شده است
 الگوی فریزهای مربوط، وقتی گوه داخل مخزن پخش قرار میگیرد. شامل فریزهای مورب با گام یکسان است،محیط یکنواخت قرار میگیرد
 ثبت و در کامپیوتر ذخیرهCCD  طرح پراش از لبه گوه با استفاده از دوربین.به نایکنواختی محیط پخش در فریزهای گوه مدوله میشوند
 توزیع ضریب، از روی توزیع فاز فریزها. فریزهای پراش به کمک روش تبدیل فوریه تحلیل میشوند و توزیع فاز آنها بدست میآید.میشود
 درصد ساکارز – آب۲  با این روش ضریب پخش محلول.شکست در مخزن پخش محاسبه میشود و از روی آن ضریب پخش بدست میآید
.( = 𝐷 گزارش میشود0.48 × 10−5 ± 0.02 × 10−5 )𝑐𝑚2 /𝑠 و آب
 ضریب شکست، ضریب پخش، پله فازی، پراش فرنل-کليد واژه

Study of diffusion in liquids using Fresnel diffraction from the edge of a
phase wedge
Ahad Saber1, Sahar Golmohamadi1
Department of Science, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, 56199-11367, Iran.
In this paper the Fresnel diffraction pattern from the edge of a phase wedge is used to measure the diffusion coefficient of
liquids. The diffraction pattern of the wedge contains oblique fringes of equal spacing when its surrounding medium is
homogeneous. If the wedge is installed in a cell containing the diffusion liquids, the diffraction fringes of the inhomogeneity
of the diffusion media are modulated in the wedge fringes. The diffraction pattern is recorded using a CCD and stored in a
computer. The fringes are analyzed using the Fourier transform method and their phase distribution are derived. The refractive
index profile inside the diffusion cell is calculated and the diffusion coefficient is derived. For diffusion of sucrose-water
solution of 2% and water we derived the diffusion coefficient as 𝐷 = (0.48 × 10−5 ± 0.02 × 10−5 )𝑐𝑚2 /𝑠.
Keywords: Diffusion coefficient, Fresnel diffraction, Phase step, Refractive index
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 -1مقدمه

شکل  :1نمایش هندسی پراش فرنل از لبه گوه فازی.

محيط بيرون آن عبور کند .ضخامت گوه در ارتفاع 𝑦 برابر
با 𝛼 𝑛𝑎𝑡 𝑦 است ،در نتيجه ارتفاع پله را به صورت
()1

𝛼 𝑛𝑎𝑡 )𝑛 ℎ = 𝑦(𝑛0 −

خواهد بود .توزیع شدت بهنجار در نقطهای روی صفحه
مشاهده از رابطه زیر بدست میآید [:]12
()2

𝜙

𝜙

2

2

𝐼𝑛 = 𝑐𝑜𝑠 2 ( ) + 2(𝐶02 + 𝑆02 ) 𝑠𝑖𝑛2 ( ) ±

)𝜙(𝑛𝑖𝑠 ) (𝐶0 − 𝑆0

𝜋 𝜙 = 2اختالف فاز بين جبهه موج عبوری از گوه و
که ℎ
𝜆
محيط اطراف است و  𝐶0و  𝑆0انتگرالهای فرنل هستند.
مشخصه اصلی الگوی پراش از لبه گوه ،فریزهای موربی
هستند که در راستای لبه گوه تشکيل میشوند .نشان داده
شده است که گام این فریزها که به زاویه راس و ضریب
شکست گوه و ضریب شکست محيط بستگی دارد ،از رابطه
زیر بدست میآید [:]11

در این مقاله از الگوی پراش فرنل از لبه یک گوه فازی برای
مطالعه فرآیند پخش استفاده میشود .با این کار امکان
مدوله کردن تغييرات شدت بواسطه محيط پخش ،که در
نتيجه وجود گرادیان ضریب شکست ایجاد شده است ،در
فریزهای مورب گوه فراهم میشود و در نتيجه اندازهگيری
فاز دقيقتر صورت میگيرد.

()۳

𝜆
𝛼 𝑛𝑎𝑡 )𝑛0 −

𝑛( = 𝜌

با توجه به مرجع [ ]11عدم قطعيت در اندازهگيری ضریب
شکست با این روش از مرتبه  10−5است .اگر ضریب
شکست محيط متغير باشد ،آنگاه دیگر گام فریزهای مورب
ثابت نخواهد بود.

قبال الگوی پراش از لبه گوه فازی همچنين در اندازهگيری
ضریب شکست مایعات و جامدات شفاف استفاده شده است
[.]11

 -3پخش

 -۲پراش فرنل از گوه فازی

طبق قانون دوم فيک ،توزیع غلظت در محيط پخش ،برای
پخش یک بعدی در راستای 𝑦 ،به صورت زیر توصيف
میشود:

طرح شماتيک از یک گوه فازی با زاویه راس 𝛼 و ضریب
شکست  𝑛0که در محيطی با ضریب شکست 𝑛 قرار گرفته
است ،در شکل  1نمایش داده شده است .باریکه موازی و
تخت نور به طول موج 𝜆 ،عمود بر سطح گوه تابانده میشود،
طوری که قسمتی از نور از داخل گوه و قسمت دیگر از

()۴

)𝑡𝜕2 𝐶(𝑦,
𝜕𝑦 2

𝐷=

)𝑡𝜕𝐶(𝑦,
𝑡𝜕

که 𝐷 ضریب پخش و )𝑡  𝐶(𝑦,غلظت در نقطه 𝑦 و زمان
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درک بهتر پدیده انتقال جرم که بواسطه ناهمگنی در محيط
ایجاد میشود ،نقش کليدی در بيوشيمی و داروسازی دارد
[ .]1مطالعه پخش مولکولهای حامل اکسایشی در
محلولها از مهمترین نکات در طراحی و عملکرد باتریهای
 Li-ionاست [ .]2با توجه به اهميت فرآیند پخش در
زمينههای مختلف دیگر مانند سيستمهای بيولوژیکی ،رشد
کریستالها و جداسازی ایزوتوپها ،مطالعات زیادی در
زمينه پخش صورت گرفته است که شامل روشهای اپتيکی
مانند روشهای مختلف تداخلسنجی [ ،]1-۶تکنيک ماره
[ ،]7و تمامنگاری [8و ]۹است .همچنين پراش از پله فازی
برای اندازهگيری ضریب پخش مایعات بکار برده شده است
[ .]10روشهای تداخلسنجی با وجود مزایای بسيار
زیادشان مانند قابل اعتماد بودن نتایج ،اندازهگيریهای
غيرمخرب و نتایج زمانواقعی ،به ارتعاشات محيط حساس
هستند و چيدمان پيچيدهای دارند .از طرف دیگر پراش از
لبه پله فازی با دارا بودن مزایای تداخلسنجی این معایب
را ندارد .در اختالف غلظتهای پایين محلولهای پخش،
توزیع شدت پراشيده از لبه تيغه در راستای پخش به کندی
تغيير میکند و در نتيجه تحليل فریزها را مشکل میسازد
و میتواند دقت اندازهگيری را پایين آورد.
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است .جواب معادله ( )۴برای دو محلول با غلظتهای  𝐶1و
 𝐶2که در شروع پخش در نقطه  𝑦 = 0از هم جدا شدهاند،
به شکل زیر است [:]1۳
()۵

)

𝑦
𝑡𝐷√2

( 𝑓𝑟𝑒

𝐶1 −𝐶2

𝐶1 +𝐶2

+

2

2

= )𝑡 𝐶(𝑦,

()۶

شکل  :2چيدمان آزمایش.

𝑏 𝑛(𝑦, 𝑡) = 𝑎𝐶(𝑦, 𝑡) +

که 𝑎 متوسط شيب منحنی ضریب شکست و غلظت به کار
برده شده و 𝑏 مقداری ثابت است .توزیع ضریب شکست در
مخزن پخش در زمان 𝑡 به صورت زیر خواهد بود:
() 7

)

𝑦
𝑡𝐷√2

( 𝑓𝑟𝑒

𝑛1 −𝑛2

𝑛1 +𝑛2

+

2

2

= )𝑡 𝑛(𝑦,

که  𝑛1ضریب شکست متناظر با غلظت  𝐶1و  𝑛2ضریب
شکست متناظر با غلظت  𝐶2است .اختالف نمایه ضریب
شکست در زمانهای  𝑡1و  𝑡2را با )  𝛥𝑛(𝑦, 𝑡2 , 𝑡1نشان
میدهيم:
شکل  :۳فریزهای پراش پخش محلول 2درصد شکر – آب و آب در
زمانهای .t = 10, 30, 60, 120 min

) 𝛥𝑛(𝑦, 𝑡2 , 𝑡1 ) = 𝑛(𝑦, 𝑡2 ) − 𝑛(𝑦, 𝑡1

()8

با جایگذاری رابطه ( )7در ( )8داریم:
() ۹
))

)−
𝑦

𝑦

( 𝑓𝑟𝑒(

𝑛2 −𝑛1
2

2√𝐷𝑡2

= ) 𝛥𝑛(𝑦, 𝑡2 , 𝑡1

( 𝑓𝑟𝑒

2√𝐷𝑡1

نمودار 𝑛𝛥 بر حسب 𝑦 دو نقطه فرینه دارد ،که محل آنها
با مشتقگيری از رابطه ( )۹و صفر قرار دادن نتيجه بهدست
میآید:

(الف)

𝑡

) √2𝐷𝑙𝑛(𝑡2
1

()10

1

1

2

1

𝑡√𝑡 −

𝑦1 ,2 = ±

(ب)

طبق رابطه ( )10با تعيين مکان نقاط فرینه در زمانهای
 𝑡1و  𝑡2ضریب پخش بدست میآید .اگر گوه در داخل
مخزن پخش قرار گيرد ،اختالف فاز فریزهای پراش در دو
زمان مختلف با استفاده از رابطه ( )1به صورت زیر خواهد
بود:
()11

𝑦[𝑛(𝑦, 𝑡1 ) −

) 𝑦 𝑡𝑎𝑛 𝛼 𝛥𝑛(𝑦, 𝑡1 , 𝑡2

𝜋2
𝜆

𝜋2
𝜆

شکل  :۴فاز فریزهای پراش در زمانهای (الف)  t = 30minو (ب) = 𝑡

𝑛𝑖𝑚 .120

 -4نتایج تجربی
چيدمان آزمایش در شکل  2نمایش داده شده است .ابتدا
گوه فازی در داخل مخرن پخش قرار میگيرد ،نصف مخزن
پخش با محلول سبکتر پر میشود ،سپس محلول
سنگينتر با استفاده از سرنگ به قسمت پایين مخزن تزریق

= ) 𝛥𝜙(𝑦, 𝑡1 , 𝑡2

= 𝛼 𝑛𝑎𝑡 ]) 𝑛(𝑦, 𝑡2

71۹
این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت www.opsi.irقابل دسترسی باشد

Downloaded from opsi.ir at 20:00 +0330 on Tuesday December 11th 2018

که )𝑥( 𝑓𝑟𝑒 تابع خطا است .اگر بازه تغييرات غلظت کم
باشد ،رابطه بين ضریب شکست و غلظت خطی است [:]۳

1۳۹۶  بهمن10-12
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تغييرات کم فریزهای گرادیان ضریب شکست در فریزهای
 نسبت به تيغه فازی دقيقتر است و در نتيجه،خطی گوه
ثبت تغييرات کم ضریب شکست که به اختالف غلظت
. امکان پذیر است،پایين وابسته است

 = 𝜆 با632.8𝑛𝑚  باریکه تکفام نور با طول موج.میشود
استفاده از پاالیه فضایی 𝐸𝐵 و عدسی 𝐶 باز و موازی میشود
 طرح پراش از لبه گوه.و سپس از مخرن پخش عبور میکند
در صفحه مشاهده تشکيل و توسط دوربين 𝐷𝐶𝐶 ثبت و در
 فریزهای پراش مربوط به۳  شکل.کامپيوتر ذخيره میشود
𝑡 = درصد شکر – آب و آب را در زمانهای2 پخش محلول
. نشان میدهد10, 30, 60, 120 𝑚𝑖𝑛
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 نتیجهگیری-5
در این کار ضریب پخش مایع در مایع با استفاده از الگوی
 در این روش که.پراش از لبه یک گوه فازی بدست آمد
فریزهای پراش محيط پخش در فریزهای گوه مدوله
 تحليل فریزها با استفاده از روش تبدیل فوریه،میشوند
 تحليل فریزها به دليل مدوالسيون.صورت میپذیرد
720
قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

