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پراش از لبه گوه وقتی که در  گیری ضریب پخش مایعات استفاده شده است.از لبه گوه فازی برای اندازهفرنل از طرح پراش  مقالهدر این 

گیرد، الگوی فریزهای مربوط پخش قرار می داخل مخزنوقتی گوه  .گیرد، شامل فریزهای مورب با گام یکسان استمحیط یکنواخت قرار می

ثبت و در کامپیوتر ذخیره  CCDطرح پراش از لبه گوه با استفاده از دوربین  .شوندمدوله میمحیط پخش در فریزهای گوه نایکنواختی به 

توزیع ضریب  ،فاز فریزها آید. از روی توزیعشوند و توزیع فاز آنها بدست میشود. فریزهای پراش به کمک روش تبدیل فوریه تحلیل میمی

آب  –درصد ساکارز  ۲ضریب پخش محلول با این روش  آید.پخش بدست میاز روی آن ضریب شود و شکست در مخزن پخش محاسبه می

𝐷و آب  = (0.48 × 10−5 ± 0.02 × 10−5)𝑐𝑚2/𝑠 شود. گزارش می 

  ، پله فازی، ضریب پخش، ضریب شکستفرنل پراش -کليد واژه

                   

 

Study of diffusion in liquids using Fresnel diffraction from the edge of a 

phase wedge 
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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.  
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 از لبه گوه فازی  فرنل با استفاده از پراش در مایعات مطالعه پخش
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  مقدمه -1

درک بهتر پدیده انتقال جرم که بواسطه ناهمگنی در محيط 

داروسازی دارد شود، نقش کليدی در بيوشيمی و ایجاد می

های حامل اکسایشی در مطالعه پخش مولکول[. 1]

طراحی و عملکرد باتریهای  نکات درها از مهمترین محلول

Li-ion [ 2است.]  با توجه به اهميت فرآیند پخش در

های بيولوژیکی، رشد ختلف دیگر مانند سيستمهای مزمينه

زیادی در  مطالعاتها، ها و جداسازی ایزوتوپکریستال

های اپتيکی که شامل روش زمينه پخش صورت گرفته است

 [، تکنيک ماره۶-1سنجی ]های مختلف تداخلمانند روش

همچنين پراش از پله فازی است.  [۹و8] نگاری، و تمام[7]

بکار برده شده است مایعات ی ضریب پخش گيربرای اندازه

سنجی با وجود مزایای بسيار های تداخلروش [.10]

های گيریاعتماد بودن نتایج، اندازه زیادشان مانند قابل

واقعی، به ارتعاشات محيط حساس غيرمخرب و نتایج زمان

ای دارند. از طرف دیگر پراش از هستند و چيدمان پيچيده

سنجی این معایب را بودن مزایای تداخللبه پله فازی با دا

های پخش، محلول های پایين. در اختالف غلظترا ندارد

در راستای پخش به کندی  تيغهتوزیع شدت پراشيده از لبه 

سازد میمشکل را تحليل فریزها  در نتيجه کند وتغيير می

 گيری را پایين آورد. تواند دقت اندازهو می

در این مقاله از الگوی پراش فرنل از لبه یک گوه فازی برای 

شود. با این کار امکان مطالعه فرآیند پخش استفاده می

محيط پخش، که در مدوله کردن تغييرات شدت بواسطه 

نتيجه وجود گرادیان ضریب شکست ایجاد شده است، در 

گيری شود و در نتيجه اندازهفریزهای مورب گوه فراهم می

 گيرد. تر صورت میدقيق فاز

گيری در اندازه همچنين الگوی پراش از لبه گوه فازیقبال 

استفاده شده است  ضریب شکست مایعات و جامدات شفاف

[11 .] 

  پراش فرنل از گوه فازی -۲

و ضریب  𝛼با زاویه راس گوه فازی طرح شماتيک از یک 

قرار گرفته  𝑛که در محيطی با ضریب شکست  𝑛0شکست 

نمایش داده شده است. باریکه موازی و  1در شکل  است،

شود، میتابانده  عمود بر سطح گوه، 𝜆به طول موج تخت نور 

طوری که قسمتی از نور از داخل گوه و قسمت دیگر از 

برابر  𝑦 محيط بيرون آن عبور کند. ضخامت گوه در ارتفاع

𝑦با  𝑡𝑎𝑛 𝛼  است، در نتيجه ارتفاع پله را به صورت 

(1  )                         ℎ = 𝑦(𝑛0 − 𝑛) 𝑡𝑎𝑛 𝛼 

ای روی صفحه خواهد بود. توزیع شدت بهنجار در نقطه

 [:12آید ]مشاهده از رابطه زیر بدست می

(2 )   𝐼𝑛 = 𝑐𝑜𝑠2 (
𝜙

2
) + 2(𝐶0

2 + 𝑆0
2) 𝑠𝑖𝑛2 (

𝜙

2
) ±

(𝐶0 − 𝑆0) 𝑠𝑖𝑛(𝜙) 

𝜙که  =
2𝜋

𝜆
ℎ  و  گوهبين جبهه موج عبوری از اختالف فاز

های فرنل هستند. انتگرال  𝑆0و  𝐶0و  استف محيط اطرا

مشخصه اصلی الگوی پراش از لبه گوه، فریزهای موربی 

ه شوند. نشان دادهستند که در راستای لبه گوه تشکيل می

که به زاویه راس و ضریب که گام این فریزها  شده است

از رابطه شکست گوه و ضریب شکست محيط بستگی دارد، 

 : [11] آیدزیر بدست می

(۳ )                                𝜌 =
𝜆

(𝑛0−𝑛) 𝑡𝑎𝑛 𝛼
 

گيری ضریب اندازه عدم قطعيت در[ 11با توجه به مرجع ]

اگر ضریب  است. 5−10شکست با این روش از مرتبه 

شکست محيط متغير باشد، آنگاه دیگر گام فریزهای مورب 

 ثابت نخواهد بود. 

 پخش -3

برای  ،پخش محيططبق قانون دوم فيک، توزیع غلظت در 

توصيف به صورت زیر  ،𝑦پخش یک بعدی در راستای 

 :شودمی

(۴  )                                 𝜕𝐶(𝑦,𝑡)

𝜕𝑡
= 𝐷

𝜕2𝐶(𝑦,𝑡)

𝜕𝑦2   

,𝐶(𝑦ضریب پخش و  𝐷که  𝑡)  غلظت در نقطه𝑦  و زمان𝑡 

 : نمایش هندسی پراش فرنل از لبه گوه فازی.1شکل 
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و  𝐶1های برای دو محلول با غلظت (۴)واب معادله ج است.

𝐶2  که در شروع پخش در نقطه𝑦 = اند، از هم جدا شده 0

 [:1۳به شکل زیر است ]

(۵    )        𝐶(𝑦, 𝑡) =
𝐶1+𝐶2 

2
+

𝐶1−𝐶2

2
𝑒𝑟𝑓 (

𝑦

2√𝐷𝑡
) 

تابع خطا است. اگر بازه تغييرات غلظت کم  𝑒𝑟𝑓 (𝑥)که 

  [:۳] خطی استباشد، رابطه بين ضریب شکست و غلظت 

(۶               )          𝑛(𝑦, 𝑡) = 𝑎𝐶(𝑦, 𝑡) + 𝑏 

متوسط شيب منحنی ضریب شکست و غلظت به کار  𝑎که 

مقداری ثابت است. توزیع ضریب شکست در  𝑏برده شده و 

  به صورت زیر خواهد بود: 𝑡مخزن پخش در زمان 

(7        )    𝑛(𝑦, 𝑡) =
𝑛1+𝑛2

2
+

𝑛1−𝑛2

2
𝑒𝑟𝑓 (

𝑦

2√𝐷𝑡
) 

ضریب  𝑛2و  𝐶1ضریب شکست متناظر با غلظت  𝑛1 که

است. اختالف نمایه ضریب  𝐶2شکست متناظر با غلظت 

,𝛥𝑛(𝑦را با  𝑡2و  𝑡1های شکست در زمان 𝑡2, 𝑡1)  نشان

   دهيم: می

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

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

(۹   ) 𝛥𝑛(𝑦, 𝑡2, 𝑡1) =
𝑛2−𝑛1

2
(𝑒𝑟𝑓 (

𝑦

2√𝐷𝑡2
) −

𝑒𝑟𝑓 (
𝑦

2√𝐷𝑡1
)) 

 هادارد، که محل آن فرینهدو نقطه  𝑦بر حسب  𝛥𝑛نمودار 

دست به نتيجهصفر قرار دادن  ( و۹گيری از رابطه )با مشتق

   آید:می

(10            )                  𝑦1,2 = ±
√2𝐷𝑙𝑛(

𝑡2
𝑡1

)

√
1

𝑡1
−

1

𝑡2

      

 هایزمان نقاط فرینه در( با تعيين مکان 10طبق رابطه )

𝑡1  و𝑡2 اگر گوه در داخل آید. ضریب پخش بدست می

در دو  اختالف فاز فریزهای پراشمخزن پخش قرار گيرد، 

( به صورت زیر خواهد 1با استفاده از رابطه ) زمان مختلف

 بود: 

(11)       𝛥𝜙(𝑦, 𝑡1, 𝑡2) =
2𝜋

𝜆
𝑦[𝑛(𝑦, 𝑡1) −

𝑛(𝑦, 𝑡2)] 𝑡𝑎𝑛 𝛼 =
2𝜋

𝜆
𝑦 𝑡𝑎𝑛 𝛼 𝛥𝑛(𝑦, 𝑡1, 𝑡2) 

 

  .چيدمان آزمایش: 2 شکل

 

آب و آب در  –درصد شکر 2فریزهای پراش پخش محلول : ۳ شکل

tهای زمان = 10, 30, 60, 120 min. 

 

t )الف( هایفاز فریزهای پراش در زمان: ۴ شکل = 30min  )و )ب𝑡 =

120 𝑚𝑖𝑛. 

 نتایج تجربی -4

نمایش داده شده است. ابتدا  2چيدمان آزمایش در شکل 

گيرد، نصف مخزن گوه فازی در داخل مخرن پخش قرار می

شود، سپس محلول تر پر میپخش با محلول سبک

تر با استفاده از سرنگ به قسمت پایين مخزن تزریق سنگين

 )الف( 

 ( ب)
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𝜆شود. باریکه تکفام نور با طول موج می = 632.8𝑛𝑚  با

شود باز و موازی می 𝐶و عدسی  𝐵𝐸االیه فضایی استفاده از پ

کند. طرح پراش از لبه گوه و سپس از مخرن پخش عبور می

ثبت و در  𝐶𝐶𝐷در صفحه مشاهده تشکيل و توسط دوربين 

فریزهای پراش مربوط به  ۳شود. شکل کامپيوتر ذخيره می

𝑡های آب و آب را در زمان –درصد شکر 2پخش محلول  =

10, 30, 60, 120 𝑚𝑖𝑛 دهد. نشان می 

توزیع شدت در راستای لبه گوه با استفاده از روش تبدیل 

در آید. شود و فاز فریزهای ماره بدست میفوریه تحليل می

های فاز فریزهای پراش در زمان )ب(، ۴)الف( و  ۴شکل 

𝑡 = 30, 120 𝑚𝑖𝑛  نمایش داده شده است. شکل به ترتيب

 ها و همچنينشکست در این زمان توزیع ضریب )الف( ۵

 دهد. اختالف آنها را نمایش می )ب( ۵شکل 

گيری غلظت به دقت اندازه گيریاندازه عدم قطعيت در

( مقدار ۶دارد. با استفاده از رابطه )ضریب شکست بستگی 

𝛥𝑛آن برای  =   آید.درصد بدست می 0.07،  10−5

𝐷مقدار ضریب پخش برای بازه زمانی نشان داده شده  =

(0.48 × 10−5 ± 0.02 × 10−5)𝑐𝑚2/𝑠  بدست آمده

است که در توافق خوبی با مقادیر گزارش شده در مقاالت 

 است. 

 

𝑡های : )الف( توزیع ضریب شکست در مخزن پخش در زمان۵ شکل =

30, 120 𝑚𝑖𝑛 و )ب( تفاضل آنها.  

 گیرینتیجه -5

الگوی در این کار ضریب پخش مایع در مایع با استفاده از 

 در این روش که  .پراش از لبه یک گوه فازی بدست آمد

مدوله فریزهای پراش محيط پخش در فریزهای گوه 

با استفاده از روش تبدیل فوریه  هافریز تحليل ،وندشمی

تحليل فریزها به دليل مدوالسيون . پذیردصورت می

غييرات کم فریزهای گرادیان ضریب شکست در فریزهای ت

در نتيجه و  تر استخطی گوه، نسبت به تيغه فازی دقيق

کم ضریب شکست که به اختالف غلظت تغييرات ثبت 

   پایين وابسته است، امکان پذیر است.
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