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 چكيده
باريكه كاوه . شودگيري ضريب پخش گرمايي مايعات ارائه ميكاوه ، براي اندازه در اين مقاله روشي  جديد مبتني بر تداخل سنج چينشي دو توري در آرايش پمپ-

در محل نمونه باريكه پمپ با توان باال كه نمايه گوسين دارد توسط يك عدسي همگرا . ودشرده و وارد تداخل سنج دو توري ميابتدا پهن مي شود و از نمونه عبور ك

و  شودگرم مي  جذب شده و نمونه، قسمتي از باريكه پمپ ي پمپ از نمونهدر اثر عبور باريكه. نمونه حاوي نانو ذرات اكسيد آهن در تولوئن است .شودكانوني مي
. استدهم ميليمتر مرتبه از  در حدود ابعاد لكه كانون ليزر و در شروع آزمايش ناحيه گرم شدهابعاد . كندشكست نمونه تغيير مي در محل عبور باريكه دما و ضريب 

ين ناحيه بنحوي كه پس از گذشت دو تا سه ثانيه، ابعاد ا. شودو ابعاد ناحيه گرم شده بزرگتر مي به اطراف منتقل مي شود پخش گرماييگرما با گذشت زمان از طريق 
 ضريب پخش گرمايي شاره شود ومي تداخل سنج دو توري اندازه گيريدر اين كار رشد شعاعي پربندهاي دمايي ثابت با استفاده از . شودي يك ميليمتر مياز مرتبه

 .شودتعيين مي م دما بر حسب زمان جابجايي پربند هاي هاز نمودار 
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Abstract  

 
In this work, thermal diffusivity coefficient of liquids by using double grating interferometer in pump-probe 
configuration, is determined. When a focused  beam of light with a Gaussian intensity profile propagates in a 
cell containing FeR2RoR3R nano-particles in Toluene solution, the heat generated, as a consequence of optical 
absorption, causes the sample temperature to rise. Because the refraction index depends on temperature, a 
spatial distribution of refraction index of similar extension is generated in the absorbing medium. The thermal 
diffusion expands this lens over a volume much larger than the volume defined by the pump beam within the 
sample.  By analyzing the growth of region that temperature changes within it are constant, thermal diffusion 
coefficient is determined.         
PACSNo:42,44. 
      

  قدمهم
جايي ماده، انرژي و تكانه با دو فرايند پخش و همرفت جابه    

جايي در فرايند همرفت، انتقال ماده و انرژي با جابه. افتداق مياتف
هاي حركت گرمايي مولكول. پذيردمتوسط ذرات صورت مي

هاي غير تعادلي گازها، مايعات و جامدات در سيستمموجود در 
باعث به وجود آمدن ديناميك جالبي مي شوند كه آن را ترابرد مي 

. ها استما  يكي از اين پديدهانش گرفرآيند پخش و رس ند  ونام
ا رسيدن به تعادل ادامه ها برگشت ناپذير هستند و تاين فرايند

 در هاي ترابرديعنوان يكي از پديده فرآيند پخش به ].  1[يابندمي
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، دما يا غلظتگراديان ها كه در آن افتدسيستم هايي اتفاق مي
ست كه ا ايپديده پخش گرما. سرعت متوسط وجود داشته باشد

هاي نامنظم مولكولها، در ي حركتدر آن انتقال انرژي به واسطه
در گازها،  .افتدهايي كه گراديان دما وجود دارد، اتفاق ميسيستم
پذيرد، در گرما، باحركت فيزيكي مولكولها صورت ميماده و پخش 

براي اين دو پديده، دو عملكرد متفاوت  صورتي كه در مايعات
است اده در مايعات با حركت فيزيكي ذرات پخش م. وجود دارد

ي در حالي كه در فرايند  پخش گرما، پديده افتد،اتفاق ميكه 
غالب، رسانش است و انتقال انرژي به دليل حركات نوساني ذرات 

  . دهدنها با ذرات مجاور، روي ميو برخورد آ
ضريب پخش گرمايي ماده كميت مهمي است كه با ضريب 

گرماي ويژه  رابطه داشته و به صورت زير  وي رسانندگي گرماي
 شودبيان مي

                               ,
c

kD
ρ

= 

ظرفيت  cچگالي و  ρ، ضريب رسانندگي گرمايي k، كه در آن
هاي  روشدر سالهاي اخير از . است در فشار ثابت گرمايي ماده

طيف نگاري عدسي  براي تعيين خاصيت پخش مواد مانندجديدي 
 فوتواكوستيك-طيف نگاري و (TLS)  حرارتي- شدگي

(PAS)، ... 3[.استشدهاستفاده [

مباني نظري 
و  انرژي ، رابطه زير بين چگالي جريانگرما براي فرايند پخش 

برقرار است  دما گراديان 

    )1 (    
x
TkJ
∂
∂

−= 

ضريب  kآن  اين رابطه به قانون فيك موسوم است كه در
 با توجه به قانون پيوستگي . است رسانندگي گرمايي

  0. =∇+
∂
∂ J

t
Tc pρ 

 به معادله ديفرانسيل مرتبه باال در رابطه) 1(بطه ابا جايگذاري رو 
رسيم كه با  حل آن براي يك سيال همگن و همسانگرد، دومي مي

آيد بعد به شكل زير به دست مياي هبراي زمانتوزيع دما تابع 

,
)4(

)
4

exp(
),(

2

2

d
Dt

Dt
x

txT
π

= 

اي داخل سيال است كه دماي موقعيت نقطه  x در اين رابطه 
ضريب  Dبعد فضا و  dزمان،  t، شودمربوط به آن بررسي مي

شود آنچه در فضا پخش ميباگذشت زمان  . دهدا نشان ميپخش ر
شعاع ، كه دماآن پربندهاي هم ايي است و به تبعانرژي گرم

. ]2[شود ي زير داده ميگسترش اين پربندها، با رابطه

)2     (                       ,22 dDtx =〉〈 
رسم نمودار مربع شعاع بر حسب با  بنابراين، بر اساس اين رابطه،

  .ضريب پخش گرما به دست مي آيد ،زمان و محاسبه شيب آن
عدسي گرمايي  فرآيند پخش گرما را مطالعه  يجاد در اين كار با ا

پ به سل حاوي براي تشكيل عدسي گرمايي، باريكه پم.  كنيممي
ي آن توسط نمونه جذب ژو بخشي از انر نمونه تابيده شده

باريكه ليزر داراي توزيع شدت گوسين از آنجايي كه . شودمي
 است، جذب انرزي توسط نمونه در محلي كه باريكه پمپ به آن
برخورد كرده است، باعث تغييرات ضريب شكست و  تشكيل 

به صورت موازي با باريكه ليزر كاوه . شودمي] 4[عدسي گرمايي
رمايي باريكه پمپ به نمونه تابيده شده و به دليل حضور عدسي گ

 ]5[شوددچار تغييرات فاز و ضريب شكست مي

)3                   (drT
dT
dnr )]([2)( ∆=∆

λ
πϕ 

     dT
dn -و  اپتيكي مادهضريب ترموd  اي ضخامت نمونه

  .ي ليزر قرار گرفته استاست كه در مسير عبور باريكه) سل(
كنيم پس از روشن كردن ليزر پمپ و با گذشت زمان، مشاهده مي 

شده محدود  ،كه تغييرات دما كه در ابتدا فقط در حجم تابش شده
با . يابدي ليزر گسترش ميخورد باريكهبه اطراف محل بربود، 
عاع گسترش همان ش جايي پربندهاي هم دما كهگيري جابهاندازه

توانيم و رسم مربع آن بر حسب زمان مي ذرات در سيال است 
. ضريب پخش را كه شيب نمودار ذكر شده است، به دست آوريم

شرح آزمايش 
: دهدتصويري از چيدمان آزمايش را نشان مي) 1(شكل  
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چيدمان آزمايش :1شكل

 

 632وات و طول موج ميلي 5با توان  نئون باريكه ليزر هليوم-
ي يك ي فضايي، پهن و به وسيلهنانومتر  پس از عبور از پااليه

باريكه قرمز . شودسانتيمتر، موازي مي 30عدسي با فاصله كانوني 
درجه نسبت به راستاي  45ي كه بازاويه ك آينه دو رنگوازي از يم

شفاف حاوي  ته است، عبور كرده و به سلانتشار باريكه قرار گرف
 ، پس از عبور از سلپسس. رسدميليمتر  مي 2مت نمونه  به ضخا

  -1و1،0مرتبه هاي . شودرسيده و پراشيده مي   G1به توري 
در ه توري اول بوده و مشاب پراش از توري اول به توري دوم كه

كوچكي توري اول قرار گرفته و زاويهسانتيمتري از  4يفاصله
در . شونددوباره پراشيده مي ، رسيده و هركدامنسبت به آن دارد
ي منهاي يك پراش توري متعلق به مرتبه اي كهنهايت بين باريكه

ي صفر توري ي ديگر يعني مرتبهباريكهاول و صفر توري دوم و 
.  شود توري دوم، تداخل ايجاد ميومنهاي يك اول 

ميلي وات كه از آن براي  50با توان   Nd-YAGَْباريكه ليزر 
، )باريكه پمپ(شودايجاد تغييرات دمايي در نمونه، استفاده مي

نانومتر و  532داراي دوطول موج است كه شامل طول موج سبز 
ز طول موج سبز ما ا. باشدنانومتر مي 1064طول موج مادون قرمز 

كنيم، بنابراين طول موج براي ايجاد عدسي گرمايي استفاده مي
براي كاهش . كنيمديگر را با استفاده از يك فيلتر سبز حذف مي

سانتيمتر  30قطر باريكه سبز از يك عدسي همگرا با فاصله كانوني 
يك دهم   ي پمپ در محل نمونه شعاع  باريكه. كنيماستفاده مي

ي شدت را  براي تغيير شدت همچنين  يك پااليه. شودميميليمتر  

 ي پمپ پس ازباريكه. دهيمقرار مي ي پمپ در مسير آنباريكه
ي فيلتر قرمز، از ميان نمونه عبور كرده و به وسيله بازتاب از آينه

ي پمپ فريزهاي تداخلي در محل عبور باريكه. شودجذب مي
و تا سه ثانيه  عدسي گرمايي وند و با گذشت دشدچار انحراف مي

به طور كامل تشكيل شده و انحراف فريزها به بيشترين مقدار خود 
توانيم ضريب پخش را بدست با تحليل اين فريزها مي. رسدمي

نمايش داده ) 2(چند نمونه از فريزهاي ذكر شده در شكل . آوريم
. شده است

  
)b(   )a(         

   
                     )d(    )c( 

ي پخش با استفاده از فريزهاي تداخلي آشكار سازي پديده: 2شكل

 گيري ضريب پخشاندازه
 32OFeموالر  نانوذرات ميلي 3ي مورد آزمايش ما، محلول نمونه

فاز  توزيع .نانومتر است 30قطر متوسط نانوذرات . در تولوئن است
استفاده ز روشن شدن ليزر پمپ با فريزهاي تداخلي را قبل و بعد ا

] 6[نوشته شده است  MATLABاي كه در نرم افزار برنامه از 
قرار دادن  با . آوريمبدست مي

 4106.5,2,632 −×−=== dT
dnmmdnmλ  در معادله

ي زير داده ي بين توزيع فاز و توزيع دما  با رابطه، رابطه)5(
 : شودمي

)(
11

1)( rrT ϕ∆−
=∆ 

توان ي باال، ميي اختالف فاز و با كمك رابطهمحاسبهبنابراين با  
، به دست حظات مختلفتوزيع دماي ايجاد شده در نمونه را در ل
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در زمانهاي  توزيع دماهايي از اين نمونه) 4(در شكل . آورد
  .ايمرا آورده مختلف

 

 
)a (

 
)b (

 
)c (

در زمانهاي مختلف توزيع دماي ايجاد شده در نمونه نمودار شبه رنگي ):3(شكل

، دهدهاي مختلف، دماهاي مختلف را نشان ميرنگ) 3(در شكل 
در مركز وجود دارد و هرچه از آن دورتر بيشترين اختالف دما 

ضريب پخش گرمايي شاره با . يابداين مقدار كاهش مي شويم
اندازه گيري جابجايي پربند هاي هم دما بر حسب زمان  تعيين مي 

كند ي مركزي توزيع دما عبور مياز مركز دايره خطي افقي كه .شود
 ،CCDهاي ي پيكسلبا وارد كردن اندازه. گيريمرا در نظر مي

 20ي روشن شدن ليزر پمپ تا زمان شعاع اين منطقه را از لحظه
،  اگر مربع شعاع را )2(ي طبق رابطه.  كنيمثانيه ، ثبت مي 30الي 

يك خط بر قسمتي  برازش  توانيم بازمان رسم كنيم، مي برحسب
ي شيب آن، ضريب و محاسبهكند از نمودار كه خطي رفتار مي

آوريم بدست را ش نمونهپخ

   
 نمودار مربع شعاع بر حسب زمان ): 5(شكل 

 ايم،ي پخش در يك بعد را، بررسي كردهاز آنجايي كه  ما  پديده
. است  2Dو شيب خط ذكر شده،   d=1 ،)2(ي در رابطه

ج آزمايش نتاي
. ما ضريب  پخش گرمايي تولوئن را  بدست آورديم در اين كار 

آورده ) 5(در شكل ه بار تكرار شده  كه نتايج آن را ساين آزمايش 
8109ضريب پخش براي آزمايش اول . ايم ، آزمايش ×−

81010دوم 81075.9و آزمايش سوم ×− مقدار  .ت آمدبه دس ×−

8105.9 واقعي ضريب پخش تولوئن اگر بين سه . است  ×−

81058.9ضريب بدست آمده متوسط گيري شود عدد بدست  ×−
  .درصد خطا رخ داده است   8.آيد كه نسبت به مقدار واقعي مي
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