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بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
 دانشگاه شهید بهشتی،۳292  دی ماه32  تا32

تعیین اندازه و ثابت پخش میکروذرات کروی
با استفاده از روش پراکندگی دینامیکی نور
 حمیدرضا خالصیفرد، احسان احدی اخالقی،صفدر طاوری
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 با تاباندن نور تکفام مانند.) یکی از پرطرفدارترین روشها برای تعیین اندازهی ذرات استDLS(  پراکندگی دینامیکی نور- چکیده
باریکهی لیزر بر یک محلول شامل ذرات کروی با حرکت براوانی جابجایی دوپلری رخ میدهد یا به عبارتی دیگر باعث تغییر طول موج نور
 با استفاده از تابع خودهمبستگی شدت برای نور پراکنده شده و. میزان تغییر طول موج با اندازهی ذرات رابطه دارد.فرودی میشود
. امکان محاسبهی توزیع اندازهی ذرات کروی وجود دارد،اندازهگیری ثابت پخش ذرات
. قطر هیدرودینامیکی، حرکت براونی، ثابت پخش، تابع خودهمبستگی، پراکندگی دینامیکی نور-کلید واژه

Determining the size and diffusion coefficient of spherical microparticles
using dynamic light scattering
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Abstract- Dynamic light scattering is one of the most popular methods for determining particle size. With a light beam like a
laser beam on a solution consisting of spherical particles in Brownian motion the Doppler shift occurs or in other words
change the wavelength of the incident light. This Change in wavelength related to the size of the particle. Using
autocorrelation function of scattered light intensity it is possible to compute the diffusion coefficient and measure sphere size
distribution of the particle.
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 -1مقدمه
پراکندگی از اجسام را میتوان براساس تحرک مراکز
پراکندهکننده به دو نوع پراکندگی استاتیکی و دینامیکی
دستهبندی کرد .پراگندکی دینامیکی نور یکی از
روشهای مطالعهی دینامیک ذرات با حرکت براوانی است.
در این حالت باید غلظت ذرات خیلی کم باشد به طوری
که پدیدهی تک پراکندگی رخ دهد .براساس نظریهی
دوپلر ،فرکانس نور پراکنده شده از ذرات متحرک ،با توجه
به این که ذرات از منبع نور دور یا به آن نزدیک میشوند
به ترتیب بزرگتر یا کوچکتر از فرکانس نور فرودی
خواهد بود .بنابراین نور پراکنده شده به میزان کمی
پهنشدگی در فرکانس دارد .چون میزان این تغییر
فرکانس برای ذرات با حرکت براونی بسیار ناچیز است (از
مرتبهی  ۳12تا  ۳1۷هرتز) ،اندازهگیری آن در حوضه
فرکانس غیرممکن است اما میتوان با استفاده از تابع
خودهمبستگی زمانی در حوضه زمان آن را ثبت کرد [.]۳
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برای به دست آوردن رابطه خودهمبستگی در رابطهی ()2
از گستره ابعاد آشکارساز صرفنظر شده است .اما در عمل
این مسئله روی دامنه اولیه تابع خودهمبستگی شدت
پراکندگی اثر میگذارد و باعث میشود که مقدار دامنه
اولیه کمتر از واحد باشد .بنابراین با لحاظ کردن ابعاد
دهانه آشکارساز تابع خودهمبستگی شدت به صورت زیر
خواهد بود،

محیط دینامیک مورد بررسی شامل ذرات میکرونی معلق
در آب است .از این رو ذرات موجود در محیط دارای
حرکت براوانی هستند .بنابراین به عنوان اولین فرض
میتوان از تابع چگالی احتمال به صورت رابطه ( )۳برای
این ذرات استفاده کرد [.]۳
() ۳
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که  nضریب شکست محیط حاوی ذرات λ ،طول موج نور
فرودی و  θزاویهی پراکندگی است .بنابراین پارامتر  qبه
ویژگیهای چیدمان آزمایش بستگی دارد.

 -2تئوری آزمایش
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که وابستگی تابع خودهمبستگی را به فاصله زمانی τ
نشان میدهد .در این رابطه  qبردار پراکندگی است که به
صورت زیر تعریف میشود.

در این پژوهش ،از روش پراکندگی دینامیکی نور برای
اندازهگیری قطر ذرات میکرونی معلق در آب استفاده شده
است .همچنین قابلیت این روش برای اندازهگیری قطر
ذرات با توزیع اندازه مختلف بررسی شده است.

(exp
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در این رابطه )  I (t )  E (t ) E  (tاست که )  E (tمیدان
الکتریکی پراکنده شده از ذرات در زمان  tاست و  τفاصله
زمانی مورد بررسی است .با اعمال تابع چگالی احتمال،
یعنی رابطهی ( )۳و انجام محاسبات ،تابع خودهمبستگی
شدت به صورت زیر محاسبه میشود [.]۷

پراکندگی دینامیکی کاربردهای دیگری در زیستشناسی،
شیمی و فیزیک مادهچگال دارد [ .]۳-3از جمله مزایای
پراکندگی دینامیکی نور میتوان به کوتاه بودن زمان انجام
آزمایش ،راهاندازی خودکار و هزینهی نسبتاً کم آن اشاره
کرد .سیستمهای تجاری اندازهگیری ذرات عمدتاً در یک
زاویه پراکندگی (فقط در  91درجه) عمل میکنند و
معموالً از نور قرمز ( )۳۷2nmاستفاده میکنند[.]3
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ضریب ) f(Aرا ضریب همدوسی فضایی گویند که به
مساحت سطح آشکارساز و به شکل دقیق و اندازهی ناحیه
۳21
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در این رابطه  Dثابت پخش است .این رابطه بیان میدارد
با فرض اینکه در زمان  t=0یک ذره با حرکت براوانی در
مکان  r=0باشد ،احتمال حضور ذره در مکان  rو در زمان
 tاز این رابطه تبعیت میکند .این رابطه به صورت یک
تابع گاوسی در فضا است که با گذشت زمان پهنای آن
بیشتر میشود .برای محاسبه تابع خودهمبستگی شدت
پراکندگی از تعریف این تابع استفاده میشود ،که شکل
بههنجار آن به صورت زیر است [.]۷
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پراکندگی که از طرف آشکارساز دیده میشود بستگی
دارد .همچنین رابطهی همدوسی فضایی به صورت زیر
بیان میشود [ .]4در صورتی که مقدار این رابطه برابر با
واحد باشد ،مقدار ) f(Aتقریبا یک میشود.
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در حالت کلی رابطهای که مقدار ) f(Aرا برای آشکارساز
با دریچه دایرهای بیان میکند به صورت زیر است،
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در این رابطهها  Rفاصله نمونه تا آشکارساز a ،شعاع روزنه
آشکارساز L ،پهنای شکاف روی نمونه k0 ،بردار موج نور
فرودی و  Λ۳نسبت تابع بسل مرتبه اول به آرگومان تابع
بسل است [ .]۷بنابراین با مشخص بودن پارامترهای  qو
دامنه اولیه ) ، f(Aمیتوان ثابت پخش را بهدست آورد؛ در
این پژوهش مقدار ) f(Aبرابر  1/۵2بهدست آمد.

شکل  :۳چیدمان آزمایش پراکندگی دینامیکی نور برای اندازهگیری
توزیع اندازهی ذرات

از ذرات پلیاستایرن با قطر  ۳µmبه عنوان نمونه ذرات
میکرونی استفاده شده است .ابتدا محلول حاوی این ذرات
با آب مقطر رقیق شده و سپس در دستگاه التراسونیک
قرار داده میشود تا ذرات به طور کامل از هم جدا شوند.
با استفاده از  PMTشدت نور پراکنده شده از ذرات را به
ولتاژ تبدیل کرده و به وسیله درگاه  Line inکارت صدا،
به رایانه انتقال داده میشود .در این آزمایش فرکانس
دادهبرداری کارت صدا برابر  44kHzبوده است.

فرض دیگری که در اینگونه مسائل بکار میرود ،کروی
بودن ذرات است ،که در این صورت میتوان با استفاده از
رابطه استوکس -آینشتین شعاع دینامیکی ذرات را مطابق
زیر بهدست آورد.
()۵
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که  KBثابت بولتزمن T ،دمای نمونه بر حسب درجه
کلوین و  ηویسکوزیته محیط است ].[۳

تابعیت خودهمبستگی دادههای ذخیره شده با استفاده از
نرمافزار متلب محاسبه شد ،که نتایج بهدست آمده در
بخش بعدی ارائه شده است.

 -3چیدمان آزمایش
طرح کلی از چیدمان آزمایش  DLSدر شکل  ۳نمایش
داده شده است .نور لیزر به وسیلهی عدسی  L1در داخل
نمونه کانونی میشود .برای ثبت شدت پراکندگی
آشکارساز در راستای زاویهی  91درجه نسبت به باریکهی
فرودی و در فاصله  R=100cmاز نمونه قرار داده میشود.
از یک لیزر دیودی با طول موج  223نانومتر به عنوان
منبع نور و از  PMTبرای اندازهگیری شدت پراکنده شده
استفاده شده است.

 -4نتایج
شکل  3تابعیت خودهمبستگی دادههای ناشی از آزمایش
را نمایش میدهد.
با استفاده از نرمافزار متلب تابع خودهمبستگی به شکل
رابطه ( )2بر دادهها برازش شده است .با استفاده از تابع
برازش شده میتوان ثابت پخش و در نتیجه قطر
دینامیکی ذرات را محاسبه کرد.

برای افزایش همدوسی فضایی یک پاالیهفضایی در بازوی
۳2۳
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دوم (مجموعه عدسیهای  L3 ،L2و تک شکاف) و در
دهانه  PMTنیز یک روزنه دایرهای با شعاع a=250µm
قرار داده میشود .همچنین برای محدود کردن حجم
ناحیه بازپراکنندگی در داخل نمونه ،سطح ظرف حاوی
نمونه محدود شده ،به طوری که پراکندگی از یک شکاف
کوچک با پهنای  L=2mmصورت گیرد .برای حذف
نویزهای اضافی محیط یک لوله سیاه رنگ در مقابل
آشکارساز قرار داده میشود.
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شکل  :3تابع خودهمبستگی شدت برای ذرات پلیاستایرن با قطر
اسمی  ۳میکرومتر و نمودار برازش شده بر آن.

با توجه به نمودار برازش شده ،مقدار عبارت  2Dq2در
رابطه ( )2برابر  2۳2s-۳بهدست میآید .برای تعیین
پارامتر  qدر رابطه ( ،)4ضریب شکست آب مقطر
   532nm ، n  1.333و    103 Pa.sدر دمای
محلول  T=293درجه کلوین لحاظ شده است .ثابت پخش

شکل  :4تابع خودهمبستگی شدت برای محیطی حاوی دو توزیع
اندازه از ذرات پلیاستایرن

m2
برابر
s
 r  1.15μmبهدست میآید که در مقایسه با اندازهی

 D  3.4 1013و قطر هیدرودینامیکی ذرات

 -5نتیجهگیری

ذرات همخوانی دارد.

در این پژوهش روش پراکندگی دینامیک نور و چیدمان
آزمایش مربوط به آن شرح داده شده و با این روش
میکروذرات پلیاستایرن با قطر اسمی  ۳µmبرابر
با  1.15μm  0.15μmاندازهگیری شده است .همچنین
این روش را برای محیطی با دو نوع توزیع اندازه از مرتبه
 ۳µmو چندصد نانومتر استفاده کردیم که مقادیر بهدست
آمده از آزمایش با اندازه واقعی ذرات اختالف زیادی داشت
و بیان گردید که از این روش نمیتوان برای محیطی با
توزیع مختلفی از ذرات استفاده کرد.

شکل  :2تصویر میکروسکوپی محلول حاوی دو نوع توزیع اندازه از
ذرات پلیاستایرن

در بررسی دوم ،عالوه بر ذرات پلیاستایرن با قطر ،۳µm
ذرات پلیاستایرن دیگری با قطری تقریباً از مرتبه چند
صد نانومتر مخلوط میکنیم .تصویر میکروسکوپی این
نمونه در شکل 2نمایش داده شده است.
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با قرار دادن این محلول در چیدمان آزمایش و ثبت شدت
پراکندگی برای آن و محاسبهی خودهمبستگی شدت،
نتایج آن در شکل 4نمایش داده شده است .مشاهده
میشود که در نمودار ،دو افت زمانی برای تابع
خودهمبستگی وجود دارد .با برازش نمودارهای مناسب بر
دو افت زمانی همبستگی ،ثابت پخش و قطر دینامیکی
برای آنها محاسبه میشود.
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با توجه به پارامترهای برازش شده برای این نمودارها ،قطر
هیدرودینامیکی برای ذرات که با منحنی قرمز برازش شده
 ۳۷1nmو برای افت زمانی منحنی برازش شده آبی
 ۳2۵µmبه دست میآید .با توجه به این نتایج ،میتوان
بیان کرد که روش پراکندگی دینامیکی نور برای
اندازهگیری قطر ذرات با توزیع اندازه مختلف مناسب
نیست.

