ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم
ﻣﺑﺎﻧﯽ ﺷﯾﻣﯽ ﺗﺟزﯾﮫ ی اﺳﮑوگ وﺳت وﯾراﯾش ﻧﮭم
اﺳﺗﺎد:ﺟﻧﺎب اﻗﺎی دﮐﺗر ھﺎﺷﻣﯽ ﻣوﺳوی
داﻧﺷﺟو :ﺳﻣﯾرا ﺳﻠطﺎﻧﯽ
ﺷﻣﺎره داﻧﺷﺟوﯾﯽ٨٩١۵٢١١۴٩٠:
ﺳﺎﻋت ﺗﺷﮑﯾل ﮐﻼس:ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ ١۶:٣٠-١۵
ﺗرﺟﻣﮫ :ﺻﻔﺣﺎت ١۴٢-١٣٨
ﺗرم٩۴-١
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ﺧطﺎھﺎی ﻓرﺿﯾﮫ آزﻣﺎﯾش:
اﻧﺗﺧﺎب ﻣﻧطﻘﮫ ﻧﭘذﯾرﻓﺗن ،ﺑرای ﻓرﺿﯾﮫ ﺻﻔر ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ،ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷوﯾم
ﺧطﺎھﺎی ﻣوﺟود در ﺳطﺢ  %٩۵اطﻣﯾﻧﺎن ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل  %۵ﺷﺎﻧس دارد ﮐﮫ ﻓرﺿﯾﮫ ﺻﻔر را رد
ﮐﻧﯾم  ،ﺣﺗﯽ اﮔر ﺻﺣﯾﺢ ﺑﺎﺷد.
اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ آﯾد اﮔر ﯾﮏ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻏﯾر ﻋﺎدی رخ دھد ﮐﮫ ﻗرار دادن آﻣﺎره آزﻣون ﯾﺎ  tﻣﺎ را ﺑﮫ
ﺧطﺎ ﻧوع  Iاﺳت ﮐﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻل از رد  Huﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﮐﺎذب اﺳت.
ﻧوع دﯾﮕری از ﺧطﺎ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾﺟﺎد ﺷود اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ اﺳت ﮐﮫ  Huﮐﺎذب اﺳت.اﯾن ﻧوع  IIﺧطﺎ
اﺳت.
اﺣﺗﻣﺎل ﺧطﺎی ﻧوع  ٢اﺳت ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ  βﻧﻣﺎدی ھﯾﭻ روش آزﻣون ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺿﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻣﺎ ﯾﮏ
ﺧطﺎ ﯾﺎ دﯾﮕر ﻣرﺗﮑب ﻧﺷده اﺳت.
اﺣﺗﻣﺎل ﺧطﺎ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ از داده ھﺎ را ﺑﮫ اﺳﺗﻧﺑﺎط در ﻣورد ﺟﻣﻌﯾت اﺳت .در اﺑﺗدا
ﮐردن ﺑﺎ ﺳﺎﺧت ﮐوﭼﮑﺗر ) ٠٫٠١ﺑﮫ ﺟﺎی  (٠٫٠٥ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﺑرای درک ﻧوع  ١ﺑﮫ ﺣداﻗل رﺳﺎﻧدن
ﻣﯾزان ﺧطﺎ.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺑﺎ ﮐﺎھش ﻧوع  ١ﻣﯾزان ﺧطﺎ ،ﻧوع  ٢ﻣﯾزان ﺧطﺎ را اﻓزاﯾش ﻣﯽ دھد ،زﯾرا آﻧﮭﺎ راﺑطﮫ
ﻣﻌﮑوس دارد.
اﺣﺗﻣﺎل اﯾﺟﺎد ﺧطﺎ ﻧوع  ١ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗر از اﺣﺗﻣﺎل ﺧطﺎی ﻧوع  ٢اﺳت .ﻣﻌﻘول اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮏ ﻣﻘدار ﮐوﭼﮏ
از  Aاﺳت.
از ﺳوی دﯾﮕر در ﺑرﺧﯽ از ﻣواﻗﻊ ﻧوع  ٢ﺧطﺎ ﺧواھد ﺑود ﮐﺎﻣﻼ ﺟدی اﺳت ،و ارزش ﺑزرﮔﺗر از aاﺳت
ﺑرای ﺣﻔظ ﻧوع  ٢ﻣﯾزان ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل اﺳت .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻗﺎﻋده ﮐﻠﯽ ،ﺑزرﮔﺗرﯾن  aﮐﮫ ﺑرای اﯾن
وﺿﻌﯾت ﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل اﺳت ﺑﺎﯾد ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرد .اﯾن ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﻧوع  ٢ﺧطﺎ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧوع  ١ﺧطﺎ در ﺣد ﻗﺎﺑل ﻗﺑول اﺳت.

 :7B-4ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ دﻗت:
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻧﯾﺎز ﺑرای ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ اﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎرھﺎی دو ﺟﻣﻌﯾت وﺟود دارد ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﺗﺳت t
ﻧرﻣﺎل ﻧﯾﺎز دارد ﮐﮫ اﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﮔروه داده ھﺎ را ﮐﮫ در ﺣﺎل ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ھم ھﺳﺗﻧد ،ﺑﺎ ھم ﺑراﺑر
ﺑﺎﺷﻧد.
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ﯾﮏ آزﻣﺎﯾش آﻣﺎری ﺳﺎدھﮑﮫ ﺗﺳت  fﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣورد آزﻣﺎﯾش ﻗرار ﮔﯾرد ﮐﮫ اﯾن ﺗﺋوری
را ﺗﺣت اﯾن ﻣوﺿوع ﮐﮫ در ﺟﻣﻌﯾت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗوﺿﯾﻊ ﻧرﻣﺎل دارﻧدرا ﺑررﺳﯽ ﮐﻧد.
ﺗﺳت  fاﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود ﺑرای ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﯾش از دو ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن وآﻧﺎﻟﯾز رﮔراﺳﯾون ﺧطﯽ.
ﺗﺳت  fﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻓرﺿﯾﮫ ﺻﻔر اﯾن اﺳت ﮐﮫ دو وارﯾﺎﻧس ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﻣﺳﺎوی در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺷوﻧد
=

Ha :

ﺗﺳت آﻣﺎری  fﮐﮫ ﺗﺣﺗت ﻋﻧوان ﻧﺳﺑت دو ﻧﻣوﻧﮫ وارﯾﺎﻧس زﯾر ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﺷوﻧد
F= ⁄ .

ﮐﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺷده ﺑﺎ ﻣﻘدار ﺑﺣراﻧﯽ  fدر ﺳطﺢ ﻣﻌﯾﻧﯽ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻣﯽ ﺷود.

ﻓرﺿﯾﮫ ﺻﻔر در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺳت آﻣﺎری ﺧﯾﻠﯽ از ﯾﮏ دور ﺑﺎﺷد رد ﻣﯽ ﺷود.ﻣﻘﺎدﯾر ﺑﺣراﻧﯽ  fدر
ﻣﯾزان ﻣﺷﺧص  ٠ ٠۵در ﺟدول  ٧-۴ﻧﺷﺎن دادخ ﺷده ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ دو درﺟﮫ آزادی داده ﺷده،
ﯾﮑﯽ ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﺷﻣﺎره اﻧدازه و دﯾﮕری ﺑﮫ دﯾﻧوﻣﯾﻧﺎﺗور.
اﮐﺛر ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﻣرﺟﻊ رﯾﺎﺿﯽ ﺟدول ھﺎی ﻣﻘﺎدﯾر  fﮔﺳﺗرده ﺗری را در ﻣﻘﺎدﯾر ﻣﺗﻔﺎوت ﺗری اراﺋﮫ ﻣﯽ
دھﻧد.
ﺗﺳت  fﻣﯽ ﺗواﻧد ھم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺗد ﯾﮏ دﻧﺑﺎﻟﮫ ﯾﺎ ﻣﺗد دو دﻧﺑﺎﻟﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.
ﺑرای ﺗﺳت ﯾﮏ دﻧﺑﺎﻟﮫ ﻣﺎ ﻓرﺿﯾﮫ ﻣﺗﻧﺎوب را ﺗﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﯾﮏ وارﯾﺎﻧس ﺑﯾﺷﺗر از دﯾﮕری اﺳت .از
اﯾﻧرو ﯾﮏ وارﯾﺎﻧس ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ آﯾد ﻣﺧﺻوص ﻣﺗد دﯾﮕری اﺳت ،ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻣﯽ ﺷود در ﻣﺧرج و ﺑﺎ
دﻗت ﮐﻣﺗری در ﺻورت ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻣﯽ ﺷود.ﻓرﺿﯾﮫ ﻣﺗﻧﺎوب:
>

Ha :

ﻣﻘﺎدﯾر ﺑﺣراﻧﯽ  fﺑرای ﺳطﺢ  %٩۵اطﻣﯾﻧﺎن درﺟدول  ٧-۴آﻣده اﺳت .ﺑرای آزﻣﺎﯾش اﯾﻧدو دﻧﺑﺎﻟﮫ ﻣﺎ
آزﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ آﯾﺎ ﺋﺎرﯾﺎﻧس ھﺎ ﻣﺗﻔﺎوت ھﺳﺗﻧد؟

≠

Ha :

ﺑرای اﯾن ﮐﺎر وارﯾﺎﻧس ﺑزرﮔﺗر ھﻣﯾﺷﮫ در ﺻورت ظﺎھر ﻣﯽ ﺷود.
ﺟﺎﯾﮕزﯾن اﺧﺗﯾﺎری وارﯾﺎﻧس ھﺎی ﺑزرﮔﺗر ،ﺧﺎﺻل ﺗﺳت را ﺑﺎ دﻗت ﮐﻣﺗری ﻣﯾدھد ،ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﻣطﺢ ﻋدم
اطﻣﯾﻧﺎن  fدر ﺟدول  ٧-۴از  %۵ﺑﮫ  %١٠اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
ﻣﺛﺎل  ٧-٨اﺳﺗﻔﺎده ﺗﺳت  fرا ﺑرای اﻧدازه ﮔﯾری ھﺎی ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ای دﻗﯾﻖ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد.
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ﺟدول ٧-۴
ﺟدول ﻣﻘدار ﺑﺣراﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻘدار  %۵ﺻﺣت و  %٩۵ﺧطﺎ:

3

2

∞

20

12

10

6

5

4

19.5

19.45

19.41

19.4

19.33

19.3

19 19.16 19.25

Degrees
of
freedom
2

8.53

8.66

8.74

8.79

8.94

9.01

9.28 9.12

9.55

3

5.63

5.8

5.91

5.96

6.16

6.26

6.59 6.39

6.94

4

4.36

4.56

4.68

4.74

4.95

5.05

5.41 5.16

5.79

5

3.67

3.87

4

4.06

4.28

4.39

4.76 4.53

5.14

6

2.54

2.77

2.91

2.98

3.22

3.33

3.71 3.48

4.1

10

2.3

2.54

2.69

2.75

3

3.11

3.49 3.26

3.89

12

1.84

2.12

2.28

2.35

2.6

2.71

3.1 2.87

3.49

20

1

1.57

1.75

1.83

2.1

2.21

2.6 2.37

3

x

ﺻد ھﺎ ﺑﺎر آزﻣﺎﯾش ﺷده و اﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎر آن  ٠ ٢١ﭘﯽ ﭘﯽ ام ﺷده .ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻘدار  sرا از  ٠ ١۵ﭘﯽ ﭘﯽ
ام ﻣوﻧواﮐﺳﯾد ﮐرﺑن ﺑرای ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از داده ھﺎ ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺑﺎ  ١٢درﺟﮫ آزادی.ﺗﻐﯾﯾر ﺛﺎﻧوﯾﮫ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی
 ١٢درﺟﮫ آزادی اﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎر  ٠ ١٢ﭘﯽ ﭘﯽ ام را دارد.

آﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﺑﮫ طور ﻣوﺛر واﺿﺢ ﺗر از اﺻل آن اﺳت؟
ﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ﻓرﺿﯾﮫ ﺻﻔر
=

Ho:
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وارﯾﺎﻧﺳﯽ از ﻣﺗد اﺳﺗﺎﻧدارد اﺳت و

را آزﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ در آن
اﺳت.

وارﯾﺎﻧس ﻣﺗد ﺗﻐﯾﯾر

ﻓرﺿﯾﮫ ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﯾﮏ دﻧﺑﺎﻟﮫ اﺳت
Ha :

<

زﯾرا ﯾﮏ ﺑﮭﺑودی ادﻋﺎ ﺷده و وارﯾﺎﻧس ﺗﻐﯾﯾرات ﺑﮫ ﺻورت وﺟﮫ ﻣﺷﺗرک ﻗرار داده ﺷده.
ﺑرای اوﻟﯾن ﺗﻐﯾﯾرات:
=1.96

( .

)

( .

)

=

=

و ﺑرای دوﻣﯾن ﺗﻐﯾﯾرات:
= 3.06

( .

)

( .

)

ﯾﮏ ﺗﺧﻣﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ اﺳت از  aو ﻣﯾزان درﺟﮫ آزادی از ﺻورت ﮐﺳر
ﺑرای ﻣﺗد اﺳﺗﺎﻧدارد
ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺻورت ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﺑﺎﺷد.از ﺟدول  ٧-۴ﻣﻘدار ﺑﺣراﻧﯽ  fﺑﺎ  %٩۵اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﻌﺎدل=2.30
.

ﻣﯽ

ﮐوﭼﮑﺗر از  ٢ ٣٠اﺳت  ،ﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﻓرﺿﯾﮫ ﺻﻔر را ﺑرای اوﻟﯾن ﺗﻐﯾﯾر رد ﮐﻧﯾم ،ﻣﺎ
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ
<  ٢ ٣٠ھﺳت در
در ﻧظر ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺑﮭﺑودی در دﻗت وﺟود ﻧدارد .ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر دوم اﮔرﭼﮫ
اﯾﻧﺟﺎ ﻓرﺿﯾﮫ ﺻﻔر را رد ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و دوﻣﯾن ﺗﻐﯾﯾر را ﻣﺷﺗﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ دﻗت ﺑﮭﺗری را در ﺿرﯾب
اطﻣﯾﻧﺎن  %٩۵ﻣﯽ دھد.
ﺟﺎﻟب اﺳت ﮐﮫ ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﮔردﯾم ﮐﮫ اﮔر ﻣﺎ در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم ﮐﮫ دﻗت ﺗﻐﯾﯾر دوم ﺑﮫ طور ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ای
ﺑﮭﺗر از اوﻟﯽ اﺳت  ،ﺗﺳت  fﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻓرﺿﯾﮫ ﺻﻔر را ﺑﭘذﯾرﯾم و آن اﯾن اﺳت :

= 1.56

)
)

( .
.

(=

=F

ﮐﮫ در اﯾن ﻣورد = 2.69
ﺑراﺑری دارﻧد.

از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ  ٢ ۶٩>fاﺳت  ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾد  Hoرا ﺑﭘذﯾرﯾم ﮐﮫ دو ﻣﺗد دﻗت

آﻧﺎﻟﯾز وارﯾﺎﻧس:
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در ﻗﺳﻣت  7Bﻣﺎ ﻣﺗد ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ دو ﻧﻣوﻧﮫ را ﻣﻌرﻓﯽ ﮐردﯾم و ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن دو ﻧﻣوﻧﮫ ﯾﺎ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ
ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﺗﺎ ﻣﺷﺧص در اﯾن ﺑﺧش ﻣﺎ اﯾن اﺻول را ﮔﺳﺗرش ﻣﯽ دھﯾم ﮐﮫ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ
ﺑﯾش از دو ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾم.
ﻣﺗدھﺎی ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﺑرای ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ھﺎی ﭼﻧد ﮔﺎﻧﮫ در دﺳﺗﮫ ﻣﻌﻣوﻟﯽ آﻧﺎﻟﯾز وارﯾﺎﻧس ﻗرار داده ﻣﯽ ﺷوﻧد
ﺗﺣت ﻋﻧوان  ANOVAﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.اﯾن ﻣﺗدھﺎ ﺗﺳت واﺣدی را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑرﻧد ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻌﯾﯾن
ﮐﻧﻧد آﯾﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎ وﺟود دارد ﯾﺎ ﻧﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ھﺎی دو ﺑﮫ دو.
ﮐﮫ ﺑﺎ روش ﺗﺳت  tاﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود.
 ANOVAﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﺗﻔﺎوت ﻣﺗدھﺎی ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ای ﭼﻧدﺗﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﺷود
ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻧﮑﮫ ﮐدام ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ دﯾﮕری ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .روﺷﮭﺎی آزﻣوﻧﯽ ﺗﺟرﺑﯽ از
 ANOVAﺑﮭره ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ طراﺣﯽ ﺷوﻧد و ﻣﺗد را ﭘﺎﯾﮫ رﯾزی ﮐﻧﻧد.
- 7C-1ﻓرﺿﯾﮫ  ANOVAﭼﯾﺳت؟
در ﻣﺗد  ANOVAﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ھﺎ را در ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺟﻣﻌﯾت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ اﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎرھﺎ
ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯽ دھﯾم .ﺑرای ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺟﻣﻌﯾت
,…,

,

,

ﻓرﺿﯾﮫ  Hoﺑﮫ ﺷﮑل زﯾر اﺳت
=⋯=
و ﻓرﺿﯾﮫ ﺛﺎﻧوﯾﮫ

=

=

:

ھﺳت.

 :ﺣداﻗل دو ﻧﻣوﻧﮫ

ﺑﺎ ھم ﻣﺗﻔﺎوت ھﺳﺗﻧد.

در زﯾر ﮐﺎرﺑردھﺎی ﻣﺗداول  ANOVAاﺷﺎره ﺷده اﺳت.

. .١آﯾﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﻧﺗﺎﯾﺞ  ۵آﻧﺎﻟﯾز وﺟود دارد ﮐﮫ ﮐﻠﺳﯾم را ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﯾﮏ روش ﺣﺟﻣﯽ ﺗﺷﺧﯾص
ﻣﯽ دھد؟
.٢اﯾﺎ دو ﺗرﮐﯾب ﺣﻼل ﻣﺗﻔﺎوت ﺗﺂﺛﯾر ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ روی ﺑﺎزده ﺳﻧﺗر ﯾﮏ ﻣﺎده ﺷﯾﻣﯾﺎی دارد؟
.٣اﯾﺎ ﺳﮫ ﺗرﮐﯾب ﻣﺗﻔﺎوت ﺗﺂﺛﯾر ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ روی ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ی ﻣﻧﮕﻧز دارﻧد؟

در ھر ﯾﮏ از ﻣوارد ﺗﺟﻣﻊ ھﺎ ﻣﻘﺎدﯾر ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ را در ﺑر ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ ﻓﺎﮐﺗور)ﺿرﯾب(ودر ﺑرﺧﯽ
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ﻣوارد ﻋﻣﻠﮑرد ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد .در ﺗﻌﯾﯾن ﻣﻘدار ﮐﻠﺳﯾم ﺑﮫ روش ﺣﺟﻣﯽ ﻋﻣﻠﮑرد ﺑﺻورت ﺗﺟزﯾﮫ ای
اﺳت.ﻣﻘﺎدﯾر ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻣﻠﮑرد ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود.
ﺑرای ﻣﺛﺎل ﮐﻠﺳﯾم ۵ﻣرﺣﻠﮫ ﺷﺎﻣل ﺗﺟزﯾﮫ ای١و٢و٣و۴اﺳت.ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﯾن اﯾن ﻣﻘﺎدﯾر ﺑر اﺳﺎس ﺗﺣﻠﯾل
ﻣﻘﺎدﯾر اﻧدازه ﮔﯾری ﺷده ھر اﯾﺗم ﺻورت ﻣﯽ ﭘذﯾرد.
در ﻣورد ﻣﺛﺎل اﻧدازه ﮔﯾری ﻣﻘدار ﮐﻠﺳﯾم ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻘدار ﻗﺑﻠﯽ ﻣول ﮐﻠﺳﯾم اﻧدازه ﮔﯾری ﺷده ﺑوﺳﯾﻠﮫ ی
ﻣرﺣﻠﮫ اﺳت.
ﺑﮫ  ANOVAدو ﮐﺎره ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.روﻧدﮐﻧﺎر اﻣدن ﺑﺎ ﻓﺎﮐﺗورھﺎی زﯾﺎد در ﮐﺗﺎب ھﺎی اﻣﺎر ﻗرار داده
ﺷده
اﺳت.در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺎ ﻓﻘط  ANOvAﺗﮏ ﻓﺎﮐﺗور را ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
ﺑﺻورت رﻧدم از ﺑﯾن ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎ ﺳﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ را ﮐﮫ از ھر اﻧﺎﻟﯾز درﺷﮑل٧-۴ﺑدﺳت اﻣده را ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ
ﮐﻧﯾم .در
 ANOVAﺳطﺢ ﻓﺎﮐﺗور اول ﮔروه ھﺎ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ھدف اﺻﻠﯽ ANOVAﺑرای ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ی اﺧﺗﻼف ھﺎ ﺑﯾن ﮔروھﯽ اﺳت.
در ﻣورد ﺧﺎﻟص ھﺎ ﺳطﺢ ھﺎی ﻓﺎﮐﺗور اﻧﺎﻟﯾزھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ دارﻧد واﯾن ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﯾن اﻧﺎﻟﯾزی ﺑﺎ اﺧﺗﻼف
درون اﻧﺎﻟﯾزی اﺳت.
ﺷﮑل ٧-۵اﯾن ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ را ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد.وﻗﺗﯽ  Hدرﺳت اﺳت ﮐﮫ اﺧﺗﻼف درون ﮔروھﯽ ﯾﮑﺳﺎن
ﺑﺎﺷد.وﻗﺗﯽ
 Hﻧﺎدرﺳت اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﺧﺗﻼف دروﻧﯽ ﮔروھﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻏﯾر ﯾﮑﺳﺎن ھﺳﺗﻧد.
اﯾن ﺗﺳت اﻣﺎری ﮐﮫ ﺑرای ANOVAاﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﺗﺳتFﺑود ﮐﮫ ﻗﺳﻣت  ٧B_۴ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷده اﺳت.

ﺿرﯾب ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑراﺳﺎس ﺿراﯾب واﺑﺳﺗﮫ ﻧﯾز ذﮐر ﺷوﻧد.
ﺷﮑلANOUA٧-۴را ﮐﮭﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ﻣراﺣل ۵ﮔﺎﻧﮫ ﺗﺷﺧﯾص ﻣﻘدار ﮐﻠﺳﯾم اﺳت را ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد.
اﯾن ﻧوع ANOUAﻧﺷﺎن داده ﺷده در ﺷﮑل٧-۴ﺑﻌﻧوان ﻓﺎﮐﺗور ﺑﺎ ﺿرﯾب ﯾﮏ طرﻓﮫ)ﯾﮏ ﻣرﺣﻠﮭﺎی(ﻧﯾز
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
اﻏﻠب ﭼﯾدن ﻓﺎﮐﺗور دﯾﮕر ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷون،از طرﯾﻖ ﺟداوﻟﯽ ﮐﮫ اﯾن دﻟﯾل راﺑﮫ ﻣﯽ دھد ﺗﺎ  Hرا ﻧﻘض
ﮐﻧﯾم و
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ﺗﺋوری ﺗﻧﺎوﺑﯽ را ﺗﺎﯾﯾد ﻧﻣﺎﯾﯾم ANOVA ،7c.2.ﺗﮏ ﻓﺎﮐﺗور اﺳت.

ANOVAﺗﮏ ﻓﺎﮐﺗور:
ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺧﺗﻠف ﻣﮭﻣﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﺗﺳت ﻣﺎ ﺗﻌرﯾف ﺷده اﻧد  Ha:M1= M2=M3=…M1.ﺑﮫ طور
ﺳﺎده ﺗر ﻣﯾﺗوان ﮔﻔت X1,X2,X3,…X1و وارﯾﺎﻧس اﻧﮭﺎ  S12,S22,S32,…S12ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.ﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾم
ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن را از ﻣﻌﺎدﻟﮫ ی  7-8ﺑدﺳت ﺑﯾﺎورﯾم.ﺑﻘﯾﮫ ی ﮐﻣﯾت ھﺎ ﺣﺎﺻل ﺟﻣﻊ از ﺗوان دوم ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
.١ﺣﺎﺻل ﺟﻣﻊ ﺗوان دوم ھﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻓﺎﮐﺗور : SSF
SSF=N1(X1-X)2+N2(X2-X)2+N3(X3-X)2+….+N1(X1-X)2

)(7-9
.٢ﺧطﺎی :SSE
ﮐﮫ طﺑﻖ ﻣﻌﺎدﻟﮫ ی )(7-10و) (7-11در ﮐﺗﺎب اورده ﺷده اﺳت
.٣ﺣﺎﺻل ﺟﻣﻊ اﯾن دو ﻓﺎﮐﺗور را  SSTﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود:
SST=SSF+SSE
-4ﺗﻌداد درﺟﮫ آزادی ﺑرای ھر ﯾﮏ از ﻣﺟﻣوع ﻣرﺑﻊ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ دﺳت آﻣده ﺑﺎﺷد .ﮐل ﻣﺟﻣوع ﻣرﺑﻊ SST
از درﺟﮫ آزادی  N-1اﺳت SST .ﻣﺟﻣوع  SSFو  SSEاﺳت .ﺗﻌداد ﮐل درﺟﮫ آزادی N - 1را ﻣﯽ
ﺗوان ﺑﮫ درﺟﮫ آزادی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ  SSFو SSEﺗﺟزﯾﮫ ﺷده داﻧﺳت .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ  ١ﮔروه در ﺣﺎل ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ
دارﯾم ،ﮐﮫ  .I-1درﺟﮫ آزادی SSFاﺳت .اﯾن ﺑرگ  N - 1درﺟﮫ آزادی ﺑرای  .SSEﯾﺎ

 .۵ﺑﺎ ﺗﻘﺳﯾم ﺣﺎﺻل ﺟﻣﻊ ﺗوان دوم ھﺎ ﺑر درﺟﮫ ی ازادی ﻣﺷﺎ ﺑﮫ ﺷﺎن ﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﺗﺧﻣﯾن ﺑزﻧﯾم
از ﺑﯾن ﮔروه و ﺑﮫ دﺳت آوردن ﺗﻐﯾﯾرات در درون ﮔروه را .اﯾن ﻣﻘﺎدﯾر ﻣﻘﺎدﯾر ﻣﺗوﺳط ﻣرﺑﻊ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ
ﺷوﻧد و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﻌرﯾف ﺷده
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ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﻣرﺑﻊ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺳطوح ﻋﺎﻣل:

MSEﻣﻘدار ﺑرآورد وارﯾﺎﻧس ﺑﮫ دﻟﯾل ﺧطﺎ )ﺑﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺣدود ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ MSFوارﯾﺎﻧس ﺧطﺎی
ﺑرآورد وﺳﯾﻠﺔ ﭘژوھﺷﮕر ﻋﻼوه وارﯾﺎﻧس ﺑﯾن ﮔروه ) (lTf + LTاﺳت .اﮔر ﻋﺎﻣل اﺛر ﮐﻣﯽ دارد،
وارﯾﺎﻧس ﺑﯾن ﮔروه ﺑﺎﯾد ذرت ﮐوﭼﮏ:
ﺑرای ﮐﺎﻣل آزﻣون ﻓرﺿﯾﮫ ،ﻣﺎ ﮐﺎﻣل ﻣﻘدار Fﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺷده در ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻣﻘدار ﺑﺣراﻧﯽ ﺟدول در ﺳطﺢ
اھﻣﯾت اﺳت .ﻣﺎ ھو اﮔر رد ﺑﯾش از ﻣﻘدار ﺑﺣراﻧﯽ اﺳت .اﯾن ﻋﻣل ﺷﺎﯾﻊ اﺳت ﺧﻼﺻﮫ ﮐردن ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ
 ANOVAدر ﺟدول  ، ANOVAﺑﮫ ﺷرح زﯾر اﺳت

ﻣﺛﺎل  ٩-٧ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد اﺳﺗﻔﺎده از  ANOVAﺑﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻠﺳﯾم ﺗوﺳط ﭘﻧﺞ ﺗن از ﺗﺣﻠﯾﻠﮕران اﺳت.
داده ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود ﺑرای ﺳﺎﺧت ﺷﮑل ھﺎی  ۴-٧و .۵-٧
ﻣﺛﺎل ٩-٧
ﭘﻧﺞ ﺗﺣﻠﯾﻠﮕران ﺑﮫ دﺳت آﻣده ﻧﺗﺎﯾﺞ )mmolﮐﻠﺳﯾم( ﻧﺷﺎن داده ﺷده در ﺟدول زﯾر ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻠﺳﯾم ﺑﺎ
اﺳﺗﻔﺎده از روش ﺣﺟﻣﯽ .آﯾﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﮫ ﻣﯾزان ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ در ﺳطﺢ اطﻣﯾﻧﺎن ٪٩۵؟

اول ،ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی و اﻧﺣراف اﺳﺗﺎﻧدارد ﺑرای ھر ﺗﺣﻠﯾﻠﮕر ﺑﮫ دﺳت آورﻧد .ﻣﺗوﺳط ﺑرای
ﺗﺣﻠﯾﻠﮕر ﯾﮏ  5،4) / 3 = 10،8 + 11،3 + 9،XL = (10ﻣﯾﻠﯽ ﻣول ﮐﻠﺳﯾمX2 = 9.0 mrnol .
ﮐﻠﺳﯾم X3 = 12.5 ،ﻣﯾﻠﯽ ﻣول ﮐﻠﺳﯾم X4 = 8.7 rnrnol ،ﮐﻠﺳﯾمXS = 11.833 rnmol ،
ﮐﻠﺳﯾم ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده در ھﻣﺎن ﺷﯾوه ای ﺑﮫ دﺳت آﻣده اﺳت .اﺳﺗﺎﻧدارد ﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ دﺳت آﻣده ﺑﮫ
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ﻋﻧوان در ﺑﺧش  ٣-۶٨ﺷرح داده ﺷده اﺳت .اﯾن ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑﮫ دﺳت آﻣده ﺑﮫ ﺷرح زﯾر اﺳت ﺧﻼﺻﮫ

ﮐردن:
ﻣﺗوﺳط ﺑزرگ ﻣدل ﺑﮫ دﺳت آﻣده را ﻣﯽ ﺗوان
ﻣﺟﻣوع ﺑﯾن ﮔروه ھﺎی ﻣدل ﻣرﺑﻊ ﯾﺎﻓت ﻣﻌﺎدﻟﮫ :٩-٧

ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ  SSF sociatedﺑﺎ آن ) I) = 4 - ۵درﺟﮫ آزادی اﺳت .ﺧطﺎ  surnﻣرﺑﻊ
ﺳﺎده ﺗرﯾن راه ﺑرای ﭘﯾدا ﮐردن  frornاﻧﺣراف اﺳﺗﺎﻧدارد اﺳت؟ و ﻣﻌﺎدﻟﮫ :١١- ٧

ﻣﺟﻣوع ﺧطﺎ ﻣرﺑﻊ ) ١٠ = (۵ - ١۵درﺟﮫ آزادی دارد .ﻣﺎ ھم اﮐﻧون ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻣﻘﺎدﯾر ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﻣرﺑﻊ،
 MSFو  frorn ،MSEﻣﻌﺎدﻻت ﮔﺎﻧﮫ  ١٣-٧و  ١۴-٧ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻧد.

ﻣﻘدار  Fﺑﮫ دﺳت آﻣده از ﻣﻌﺎدﻟﮫ ١۵-٧

در ﺻﻔﺣﮫ  ،١۵٩ارزش ﺣﯾﺎﺗﯽ  Fدر ﺳطﺢ اطﻣﯾﻧﺎن  ٪٩۵ﺑﮫ ﻣدت  ۴و  ١٠درﺟﮫ از آزادی اﺳت
 ٣ ۴٨ﻣدل ﺟدول  .Fاز آﻧﺟﺎ ﮐﮫ  Fﺑﯾش از  ،٣ ۴٨ﻣﺎ را رد ھو در ﺳطﺢ اطﻣﯾﻧﺎن  ٪٩۵و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری
اﺳت ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﺗﺣﻠﯾﻠﮕران وﺟود دارد .ﺟدول  ANOVAدر اﯾﻧﺟﺎ ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت.

ﺧﻼﺻﮫ ﮔﺳﺗرده
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در ﻓﺻل  ٣از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﮐﺎرﺑردی از ) MiclVsﻓوت @  L! LJاﮐﺳل در ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ {Che11listl
اﺳﺗﻔﺎده از اﮐﺳل ﺑرای اﻧﺟﺎم  ANOVAطرﻓدار اﻗداﻣﺎت ﺷرح داده ﺷده اﺳت .راه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺑرای
اﻧﺟﺎم ANOVAﺑﺎ اﮐﺳل وﺟود دارد .اول ،ﻣﻌﺎدﻻت از اﯾن ﺑﺧش را ﺑﮫ ﯾﮏ وارد ﺷده ،و اﺳﺗﻧﺎد اﮐﺳل
ﺑرای اﻧﺟﺎم ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت اﺳت .دوم ToolPak ،ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرد ﺑﮫ  calTYاز
ﮐل روش  ANOVAﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑﮫ دﺳت آﻣده از ﭘﻧﺞ ﺗﺣﻠﯾﻠﮕران از ﻧﻣوﻧﮫ  ٩-٧ھر دو
ﻣورد ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل اﯾن روش.
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ﻋﻨﻮان :

ﺗﺮﺟـﻤﻪ
ﺻﻔﺤﻪ 351-347
ﻧﺎم اﺳﺘﺎد:
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻣﻮﺳﻮي

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ:
ﻣﻬﺴﺎ ﺑﻬﺮام ﺑﯿﮕﯽ ﭘﻮر
ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ:
8815212434
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 14-41ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻧﯾد ﻣﻘدار  pHرا ﺑﻌد از اﻓزودن ﻣﻘﺎدﯾر 55.00 , 51.00 ,49.00 , 45.00 ,40.00 , 25.00,15.00,
5.00,0.00
و  ۶٠ ٠٠ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر از ﻣﺎده  0.1 NaOHﻣوﻻر در ﺗﯾﺗراﺳﯾون و ﻣﻘدار  ۵٠ ٠٠ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر از :
 ٠ ١ HNO2 (aﻣوﻻر
 (bﭘﯾرﯾدﯾﻧﯾوم ﮐﻠرﯾد  ٠ ١ﻣوﻻر
 (cﻻﮐﺗﯾﮏ اﺳﯾد  ٠ ١ﻣوﻻر
 14-42ﺑﮫ دﺳت آورﯾد ﻣﻘدار  pHرا ﺑﻌد از اﻓزودن 55.00 , 51.00 ,49.00 , 45.00 ,40.00 , 25.00,15.00, 5.00,0.00
و  ۶٠ ٠٠ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر از  ٠ ١ HClﻣوﻻر در ﺗﯾﺗراﺳﯾون و ﻣﻘدار  ۵٠ ٠٠ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر از :
 (aآﻣوﻧﯾﺎک  ٠ ١ﻣوﻻر
 (bھﯾدرازﯾن  ٠ ١ﻣوﻻر
 (cﺳدﯾم ﺳﯾﺎﻧﯾد  ٠ ١ﻣوﻻر
 14-43ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻧﯾد ﻣﻘدار  pHرا ﺑﻌد از اﻓزودن ﻣﻘﺎدﯾر 55.00 , 51.00 ,49.00 , 45.00 ,40.00 , 25.00,15.00,
5.00,0.00
و  ۶٠ ٠٠ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر از ﯾﮏ ﻣﻌرف در ﺗﯾﺗراﺳﯾون و ﻣﻘدار  ۵٠ ٠٠ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر از :
(a
(b
(c
(d

ﮐﻠرواﺳﺗﯾﮏ اﺳﯾد  ٠ ٠١ﻣوﻻر و  ٠ ٠١ NaOHﻣوﻻر
آﻧﯾﻠﯾﻧﯾوم ﮐﻠرﯾد  ٠ ١ﻣوﻻر ﺑﮫ ھﻣراه  ٠ ١ NaOHﻣوﻻر
ھﯾﭘوﮐﻠرو اﺳﯾد  ٠ ١ﻣوﻻر ﺑﺎ  ٠ ١ NaOHﻣوﻻر
ھﯾدروﮐﺳﯾل آﻣﯾن  ٠ ١ﻣوﻻر ﺑﮫ ھﻣراه  ٠ ١ HCIﻣوﻻر

 14-44ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻧﯾد  α0و  α1را ﺑرای :
(a
(b
(c
(d
(e

اﺳﺗﯾﮏ اﺳﯾد در ﯾﮏ ﻣﺣﻠول ﺑﺎ ۵ ٣٢٠ pH
ﭘﯾﮑرﯾﮏ اﺳﯾد در ﯾﮏ ﻣﺣﻠول ﺑﺎ ١ ٢۵٠ pH
ھﯾﭘوﮐﻠرو اﺳﯾد در ﻣﺣﻠوﻟﯽ ﺑﺎ ٧ ٠٠ pH
ھﯾدروﮐﺳﯾل آﻣﯾن اﺳﯾد در ﯾﮏ ﻣﺣﻠول ﺑﺎ ۵ ١٢ pH
ﭘﯾﭘرﯾدﯾن اﺳﯾد در ﻣﺣﻠوﻟﯽ ﺑﺎ ١٠ ٠٨ pH

 14-45ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻧﯾد ﻏﻠظت ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﻣﺗﯾل آﻣوﻧﯾﮏ را در ﯾﮏ ﻣﺣﻠول ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻣوﻻر آن ﻏﻠظت  ٠ ١٢٠ CH3NH2ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و
 pHآن ﻧﯾز  ١١ ۴٧١اﺳت .
 14-46ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻧﯾد ﻏﻠظت ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺗﻘﺳﯾم ﻧﺷده ی  HCOOHدر ﻣﺣﻠول ﻓرﻣﯾﮏ اﺳﯾد ﺑﮫ ھﻣراه ﻏﻠظت ﯾﮏ ﻓرﻣﯾﮏ اﺳﯾد ﺗﺟزﯾﮫ ای
 ٠ ٠٨۵و . ٣ ٢ pH
 14-47اطﻼﻋﺎت ﺟدول را ﮐﺎﻣل ﮐﻧﯾد :

 14-48ﭼﺎﻟش ﻣﺳﺎﻟﮫ :
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ﺷﮑل ﻣﻘﺎﺑل ﯾﮏ ﺑورت را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺣداﻗل  ٢اﺷﮑﺎل در ﻣﻘﯾﺎس ﮐﮫ از زﻣﺎن ﺳﺎﺧت ﺑوﺟود آﻣده ﺑود  ،دارد .

ﺳواﻻت زﯾر را در ﻣورد ﺑورت در ﻣورد ﻣﻧﺷﺎ و اﺳﺗﻔﺎده آن  ،ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد .
 (aﺗﺣت ﭼﮫ ﺷراﯾطﯽ اﯾن ﺑورت ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده اﺳت ؟
 (bﺑﺎ ﻓرض اﯾﻧﮑﮫ ﺷﺧص اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧده از اﯾن ﺑورت ﻣﺗوﺟﮫ ﻧﻘص در آن ﻧﺷود  ،ﭼﮫ ﺧطﺎھﺎﯾﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت رخ دھد زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺳطﺢ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﯾن ﺧطوط  ۴٣ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر و  ۴٨ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر اﺳت ؟
(c

(d

(e
(f

(g

ﺑﺎ ﻓرض اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻘدار اوﻟﯾﮫ ﺧواﻧده ﺷده در ﺗﯾﺗراﺳﯾون  ٠ ٠٠ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر ﺑﺎﺷد ) ﻏﯾر ﻣﺣﺗﻣل ( و ﺧطﺎی ﻣرﺑوطﮫ در ﻣﻘدار
ﻧﮭﺎﯾﯽ  ۴٣ ٠٠ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد ) ﺧط ﻧﺷﺎن ﺑﺎﻻﯾﯽ ( .ﺧطﺎی ﻣرﺑوطﮫ اﮔر ﻣﻘدار ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ در ﺧط ﻧﺷﺎن ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ ﻣﺷﺎھده
ﺷود ؟ اﻧﺟﺎم دھﯾد ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ را ﺑرای ﻣﻘدار ﻧﮭﺎﯾﯽ در  ۴٨ ٠٠ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر  .اﯾن اﺷﮑﺎل در ﺑورت ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﭼﮫ
ﻧوع ﺧطﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷود ؟
ﺳن ﺑورت را ﺣدس ﺑزﻧﯾد  .ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯾﺧواھﯾد اﺣﺗﻣﺎل دھﯾد ﮐﮫ ﺧطوط روی ﺷﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻧﺣو ﮐﺷﯾده ﺷده اﻧد ؟ ﮔﻣﺎن
ﻣﯾﮑﻧﯾد ﺧطﺎی ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ ﺑﺎ اﯾن ﻣورد  ،ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺑورت ھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻣروزی رخ دھد ؟ ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی
ﻣﻧطﻘﯽ را ﺷرح دھﯾد .
اﺑزار ﻣدرن ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ھﻣﺎﻧﻧد  pHﺳﻧﺞ  ،ﺗرازو ھﺎ  ،ﺗﯾﺗراﺳﯾون و اﺳﭘﮑﺗروﻓﺗوﻣﺗر ﻓرض ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻓﺎرغ
از ﺧطﺎھﺎی ﺗوﻟﯾدی ﻣﺷﺎﺑﮫ آن ﭼﮫ در ﻋﮑس ﻣﺷﺧص اﺳت ،ﺑﺎﺷد  .در ﻣورد وﺟود ﭼﻧﯾن ﻓرﺿﯽ اظﮭﺎر ﻧظر ﮐﻧﯾد .
ﺑورت ھﺎ در ﺗﯾﺗراﺳﯾون ﺧودﮐﺎر ﺷﺎﻣل ﯾﮫ ﻣوﺗور ﻣﺗﺻل ﺑﮫ ﭘﯾﭻ ﻣﺣوری ﭘﯾﺳﺗوﻧﯽ ﺷﮑل ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﯾﺗر ﮐﻧﻧده را ﺑﮫ ﻣﻘدار
ٰ
ﺗزرﯾﻖ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﻧد.اﺧﺗﻼف ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾﺟﺎد ﺷده در در ﻟوﻟﮫ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺣﺟم ﻣﺻرف
ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻊ ﺧروﺟﯽ از ﺳوزن
ﺷده ﻣﺎﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﭼﮫ ﻧﻘﺻﯽ در ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺧطﺎ ﯾﺎ اﺷﺗﺑﺎه در ﺗوزﯾﻊ ﺣﺟم ﺗوﺳط اﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﺷود؟
ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧطﺎھﺎی اﻧدازه ﮔﯾری در وﺳﺎﯾل ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﻣدرن ﭼﮫ راھﮑﺎری دارﯾد ؟

ﺑﺧش ١۵

ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﺳﯾدی  /ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﭘﺎﯾﮫ

اﺳﯾد ھﺎی ﭼﻧد ﻣﻧظوره و ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آن ﻧﻘش ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭﻣﯽ را در ﺧﯾﻠﯽ از ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ و ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ
ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
اﻧدام اﻧﺳﺎن ﺷﺎﻣل ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﭘﯾﭼﯾده از ﺑﺎﻓر داﺧل ﺳﻠول ھﺎ و داﺧل ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑدن  ،ﻣﺛل ﺧون اﻧﺳﺎن اﺳت.
در اﯾن ﺟﺎ ﯾﮏ ﻣﯾﮑروﺳﮑوپ اﻟﮑﺗروﻧﯽ اﺳﮑن ﮐﻧﻧده از ﮔﻠﺑول ھﺎی ﻗرﻣز ﺧون ﮐﮫ از ﻣﯾﺎن ﯾﮏ ﺷرﯾﺎن ﺣرﮐت ﻣﯾﮑﻧﻧد ،
ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت.
 pHﺧون اﻧﺳﺎن ﯾﮏ ﻣﻘدار ﮐﻧﺗرل ﺷده ای ﺑﯾن  ٧ ٣۵ﺗﺎ  ٧ ۴۵ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  ،اﺑﺗدا ﺑﺎ اﺳﯾد ﮐرﺑوﻧﯾﮏ – ﺑﯽ ﮐرﺑﻧﺎت ﺳﯾﺳﺗم
ﺑﺎﻓر :
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اﯾن ﻓﺻل ﺷرح ﻣﯽ دھد اﯾده ھﺎی ﭼﻧد ﻣﻧظوره و ﭘﺎﯾﮫ ای واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آن ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻣﺣﻠول ﺑﺎﻓری  ،ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت  pHو ﻣﻧﺣﻧﯽ
ھﺎی ﺗﯾﺗراﺳﯾون .
در اﯾن ﻓﺻل ﻣﺎ  ،روش ھﺎﯾﯽ ﺑرای رﻓﺗﺎر ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﺳﯾدی  /ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﭘﺎﯾﮫ ﺷﺎﻣل ﻣﻧﺣﻧﯽ ھﺎی ﺗﯾﺗراﺳﯾون را ﺷرح ﻣﯽ
دھﯾم .در اﯾﻧﺟﺎ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﭘﯾﭼﯾده ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺣﻠول ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺗﺎ ﺳطﺢ  (١دو اﺳﯾد ﯾﺎ دو ﭘﺎﯾﮫ ی اﺳﯾدی ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣت ھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف  (٢ ،ﯾﮏ اﺳﯾد ﯾﺎ ﭘﺎﯾﮫ ﮐﮫ دو ﯾﺎ ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﺗری اﺳﯾد ﯾﺎ ﮔروه ھﺎی ﺗﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾﮫ ای دارﻧد  (٣ ،ﯾﮏ ﻣﺎده آﻣﻔﯾروﺗﯾﮏ ،
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ھم ﻧﻘش اﺳﯾد و ھم ﻧﻘش ﭘﺎﯾﮫ را ﺑﺎزی ﮐﻧد  .ﺑرای ﯾﮏ ﯾﺎ ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﺗر ﺗﻌﺎدل  ،در واﮐﻧش ھﺎی ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ و
ﻣﻌﺎدﻻت ﺟﺑری ﻣورد ﻧﯾﺎز اﺳت ﺗﺎ ﺧواص و وﯾژﮔﯽ ھﺎی اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ھﺎ ﺷرح داده ﺷود .

ﻣﺧﻠوط اﺳﯾد ھﺎی ﻗوی و ﺿﻌﯾف ﯾﺎ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی اﺳﯾدی ﻗوی و ﺿﻌﯾف
ھرﮐدام از اﺟزای ﺗﺷﮑﯾل دھﻧده ی ﯾﮏ ﻣﺧﻠوط ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﯾﮏ اﺳﯾد ﻗوی و ﯾﮏ اﺳﯾد ﺿﻌﯾف )ﯾﺎ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮫ اﺳﯾدی ﺿﻌﯾف
ﯾﺎ ﻗوی ( ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺷﺧص ﺷود  ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻏﻠظت ھر دو از ھﻣﺎن درﺟﮫ و ﻣرﺗﺑﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﺛﺎﺑت ﺟداﺳﺎزی
ﺑرای اﺳﯾد ﺿﻌﯾف ﯾﺎ ﭘﺎﯾﮫ اﺳﯾدی ﺗﺎ ﺣدی ﮐﻣﺗر از  10-4ﺑﺎﺷد .ﺑرای اﺛﺑﺎت اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﻣطﻠب ﺻﺣﯾﺢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  ،ﻣﺛﺎل 15-
 1ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻧﺣوه ﺳﺎﺧت ﻧﻣودار ﺗﯾﺗراﺳﯾون ﺑرای ﻣﺣﻠوﻟﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻏﻠظت  HClو  HAﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑراﺑری ﺑﺎﺷد ،
درﺻورﺗﯽ ﮐﮫ  HAﯾﮏ اﺳﯾد ﺿﻌﯾف ﺑﺎ ﺛﺎﺑت ﺟداﺳﺎزی  10-4اﺳت.
ﻣﺛﺎل 15-1
ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻧﯾد pHﻣﺧﻠوطﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ھﯾدروﮐرﯾﮏ اﺳﯾد  ٠ ١٢٠٠ﻣوﻻر و اﺳﯾد ﺿﻌﯾف  ٠ ٠٨٠٠ HAﻣوﻻر = (Ka
) 1.00*10-4
در ﺣﺎل ﺗﯾﺗراﺳﯾون  KOH 0.1ﻣوﻻر .ﺑﮫ دﺳت آورﯾد ﻧﺗﺎﯾﺞ را ﺑرای ﺣﺟم ھﺎی اﺿﺎﻓﮫ ﺷده ی ذﯾل :
 ٠ ٠٠ (aﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر
 ۵ ٠٠ (bﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر
ﺣل :
) ٠ ٠٠ (aﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر KOH
ﻏﻠظت ﻣوﻻر ﯾون ھﯾدروﻧﯾوم در اﯾن ﻣﺧﻠوط ﺑراﺑر اﺳت ﺑﺎ ﻏﻠظت  ، HCl+ﻏﻠظت ﯾون ھﯾدروﻧﯾوم ﮐﮫ از ﺟداﺳﺎزی
 HAو  H2Oﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آﯾد .در ﺣﺿور  ٢اﺳﯾد اﮔرﭼﮫ  ،ﻣﯾﺗوان ﺑﺎ ﻗطﻌﯾت اظﮭﺎر ﻧظر ﮐرد ﮐﮫ ﻏﻠظت ﯾون
ھﯾدروﻧﯾوم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟداﺳﺎزی آب ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎﭼﯾز اﺳت  .ﺑﮫ ﻋﻼوه ﻣﺎ ﺑﺎﯾد دو ﻣﻧﺑﻊ دﯾﮕر ﭘروﺗون ھﺎ را ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻧﯾم.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن  ،ﻣﯾﺗوﻧﯾم ﺑﻧوﯾﺳﯾم :

ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ] [A-ﺑراﺑر اﺳت ﺑﺎ ﻏﻠظت ﯾون ھﯾدروﻧﯾوم از ﺟداﺳﺎزی  .HAﺣﺎﻻ  ،ﻓرض ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺣﺿور اﺳﯾد ﻗوی
ﺑﺎﻋث ﮐﺎھش ﺟداﺳﺎزی  HAاز ﻏﻠظت ﯾون ] [A-ﻣﯾﺷود  ،ﻣﻘداری ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﺗر از  ٠ ١٢٠٠ﻣول ; ﺳﭘس :

ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾن ﻓرض ،ﻣﻘدار ﻣوﻗت ] [H3O+ﮐﮫ ﺟﺎﺑﮫ ﺟﺎ ﺷده اﺳت ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺛﺎﺑﺗﯽ ﺑرای  .HAزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن
ﺑﯾﺎن دوﺑﺎره ﺑررﺳﯽ ﻣﯾﺷود  ،ﻣﺎ ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آورﯾم :
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اﯾن ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد دوﺑﺎره ﻧﯾز ﺑررﺳﯽ ﺷود :

ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻏﻠظت اﺳﯾد ﺿﻌﯾف  ،ﻣوازﻧﮫ ﺟرم ﻣﯾﺗواﻧد ﺑدﯾن ﮔوﻧﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷود :

از ﻣﻌﺎدﻟﮫ ی ﻗﺑﻠﯽ ﻣﻘدار ﻏﻠظت  HAرا ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﯾم :

ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻓرض ،ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﻏﻠظت ﯾون  Aدر واﻗﻊ ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﺗر از  ٠ ١٢٠٠ﻣول اﺳت.

) ۵ ٠٠(bﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر KOH

ﻣﯾﺗوان ﻧوﺷت :

ﺑرای ﺗﺧﻣﯾن اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﻓرض ﻣﺎ ھﻧوز ھم ﭘﺎﯾدار اﺳت  ،ﻏﻠظت ﯾون ] [A-را ھﻣﺎﻧﻧد ﻗﺳﻣت  aﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯾﮑﻧﯾم  ،ﺑﺎ
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ ﻏﻠظت  HAﺑراﺑر اﺳت ﺑﺎ  0.0800 * 25.00 / 30.00 = 0.0667و

ھﻧوز ھم اﯾن ﻣﻘدار ﮐﻣﺗر از  ٠ ٠٨٣٣ﻣول اﺳت .
ﻣﺛﺎل  15-1ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ھﯾدروﮐﻠرﯾد اﺳﯾد از ﺑﯾن ﻣﯾﺑرد ﺟداﺳﺎزی اﺳﯾد ﺿﻌﯾف را در ﻣراﺣل ﻗﺑﻠﯽ ﺗﯾﺗراﺳﯾون
از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﻘداری ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﻓرض ﮐﻧﯾم  [A-] << cHClو . [H3O+] = cHClﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر  ،ﻏﻠظت ﯾون
ھﯾدروﻧﯾوم ﺣﻘﯾﻘﺗﺎ ھﻣﺎن ﻏﻠظت اﺳﯾد ﻗوی اﺳت .
ﺗﻘرﯾب اﺳﺗﻔﺎده ﺷده در ﻣﺛﺎل  ١۵-١ﻣﯾﺗواﻧد ﻧﺷﺎن داده ﺷود ﺑرای اﻋﻣﺎل ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر از ھﯾدروﮐﻠرﯾد اﺳﯾد
ﺗوﺳط ﺗﯾﺗراﺳﯾون ﺧﻧﺛﯽ ﺷود  .ﺑﻌﻼوه  ،ﻣﻧﺣﻧﯽ ﻣرﺣﻠﮫ ﻗﺑﻠﯽ ﺗﯾﺗراﺳﯾون  ،ﺑراﺑر ﺑﺎ ﻣﺣﻠول  ٠ ١٢٠٠ﻣوﻻر اﺳﯾد ﻗوی
اﺳت .ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ در ﻣﺛﺎل  ١۵-٢ﻧﺷﺎن داده ﻣﯽ ﺷود  ،اﮔرﭼﮫ ﺣﺿور  HAﺑﺎﯾد ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺷود ﺑﮫ ﻋﻧوان اوﻟﯾن
ﻧﻘطﮫ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ در ﺗﯾﺗراﺳﯾون ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آﯾد .
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________________________________________________________________________
___
ﻣﺛﺎل ١۵-٢
ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻧﯾد ﻣﻘدار  pHﺣﺎﺻل ﺷده در ﻣﺣﻠول را ﭘس از اﺿﺎﻓﮫ ﮐردن  ٢٩ ٠٠ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر از ٠ ١٠٠٠ NaOH
ﻣوﻻر ﺑﮫ  ٢۵ ٠٠ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر از ﻣﺣﻠول ﺷرح داده ﺷده در ﻣﺛﺎل ١۵-١
ﺣل :
در اﯾن ﺣﺎﻟت :

ھﻣﺎﻧﻧد ﻣﺛﺎل ﻗﺑل ؛ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣوﻗت ﺑر ﭘﺎﯾﮫ اﯾن ﻓرض ﮐﮫ ﻏﻠظت ﯾون  H3O+ﺑراﺑر اﺳت ﺑﺎ  1.85 * 10-3ﻣوﻻر ﺑﺎزده
ﺑرای ﻣﻘدار  1.90 * 10-3ﻣوﻻر ﺑرای ] .[A-ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﻏﻠظت ﯾون  Aﺧﯾﻠﯽ ﮐﻣﺗر از ﻏﻠظت ﯾون  H3Oﻧﻣﯽ
ﺑﺎﺷد  ،ﭘس ﻣﯾﺗوان ﻧوﺷت :

ﺑﮫ ﻋﻼوه  ،ﺑر اﺳﺎس ﻣوازﻧﮫ ﺟرم  ،ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ :

ﻣﯾﺗوان ﺛﺎﺑت ﺗﻔﮑﯾﮏ  HAرا دوﺑﺎره ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐرد :

ﺑراﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻟﮫ  ١۵-٢ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﯾم :

از ﻣﻌﺎدﻟﮫ  ١۵-١ﻣﻘﺎدﯾر را ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻣﯾﮑﻧﯾم :

ﺿرب ﻣﯾﮑﻧﯾم ﺑرای از ﺑﯾن ﺑردن ﻣﺷﺗﻖ و ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ آﯾﺗم ھﺎ :

ﻣﻌﺎدﻟﮫ درﺟﮫ دوم را ﺣل ﻣﯾﮑﻧﯾم :
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ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻏﻠظت ﯾون ھﯾدروﻧﯾوم از )  HCl (1.85 * 10-3Mو )HA (3.03 * 10-3M – 1.85 * 10-3M
ﻗﺎﺑل ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ اﺳت .از اﯾن رو ،ﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﻓرﺿﯽ ﮐﮫ در ﻣﺛﺎل ﻗﺑل اﻧﺟﺎم دادﯾم را ﺗﮑرار ﮐﻧﯾم .
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻘدار ﭘﺎﯾﮫ اﺳﯾدی اﺿﺎﻓﮫ ﺷده ﺑراﺑر اﺳت ﺑﺎ ﻣﻘدار ھﯾدروﮐﻠرﯾد اﺳﯾدی ﮐﮫ از اﺑﺗدا ﺣﺿور داﺷﺗﮫ اﺳت ،
ﻣﺣﻠول در ﺗﻣﺎم وﯾژﮔﯽ ھﺎ ﺑﺎ ﻣﻘدار ﻣﻧﺎﺳب ﺣل ﻧﺷده از اﺳﯾد ﺿﻌﯾف و ﺳدﯾم ﮐﻠرﯾد ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻣﯾزان ﮐﺎﻓﯽ از آب
آﻣﺎده ﺷده اﺳت  ،ﻣﺷﺎﺑﮫ اﺳت .ﺳدﯾم ﮐﻠرﯾد ﺑﮫ ھرﺣﺎل ھﯾﭻ اﺛری روی  pHﻧﻣﯽ ﮔذارد)اﻓزاﯾش ﻣﻘﺎوﻣت ﯾوﻧﯽ در
ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود ( .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﻣﻧﺣﻧﯽ ﺗﯾﺗراﺳﯾون ﻣﺷﺎﺑﮫ اﺳت ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺣﻠول رﻗﯾﻖ .HA
ﺷﮑل ﯾﮏ ﻣﻧﺣﻧﯽ ﻣﺧﻠوط اﺳﯾد ﺿﻌﯾف و ﻗوی  ،و ﻧﯾز اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ از آن ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آﯾد  ،ﺑﮫ ﻣﻘدار زﯾﺎدی ﺑﮫ
ﻗدرت اﺳﯾد ﺿﻌﯾف واﺑﺳﺗﮫ اﺳت  .ﺷﮑل  ١۵-١ﻧﻣودار ﺗﻐﯾﯾرات  pHﮐﮫ در طﯽ ﺗﯾﺗراﺳﯾون ﻣﺧﻠوطﯽ ﺣﺎوی
ھﯾدروﮐﻠرﯾد اﺳﯾد و ﭼﻧد اﺳﯾد ﺿﻌﯾف دﯾﮕر ﺑﺎ ﭼﻧدﯾن ﺛﺎﺑت ﺟداﺳﺎزی رخ داده اﺳت را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد  .ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ
اﻓزاﯾش  pHدر اﺑﺗدای ﺗﻌﺎدل اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﮐم اﺳت ﯾﺎ ﻋﻣﻼ وﺟود ﻧدارد وﻗﺗﯽ ﮐﮫ اﺳﯾد ﺿﻌﯾف ﯾﮏ ﺛﺎﺑت
ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺑزرﮔﯽ دارد ) ﻣﻧﺣﻧﯽ  Aو  .(Bﺑرای ﺗﯾﺗراﺳﯾون ﭼﻧﯾن ﻣواردی ﻓﻘط ﺷﻣﺎر ﮐﻠﯽ ﻣﯾﻠﯽ ﻣول ھﺎی اﺳﯾد
ﺿﻌﯾف و ﻗوی ﺑﺎ دﻗت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﺑرﻋﮑس  ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ اﺳﯾد ﺿﻌﯾف ﯾﮏ ﺛﺎﺑت ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﭼﮑﯽ
دارد ﻓﻘط ﻣﻘدار اﺳﯾد ﻗوی ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽ ﺷود  .ﺑرای اﺳﯾد ھﺎی ﺿﻌﯾف ﻣﻘدار ﺣد واﺳط ) Kدر ﺣدود ﮐﻣﺗر از 10-4
و  ( 10-8ﻗرار دارد ،در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﻌﻣوﻻ دو ﻧﮑﺗﮫ ﻣﺛﺑت وﺟود دارد .
اﯾن ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻘدور اﺳت ﮐﮫ ﻣﻘدار ھر ﻣﺎده در ﯾﮏ ﻣﺧﻠوط ﮐﮫ ﺣﺎوی ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮫ اﺳﯾدی ﻗوی و ﺿﻌﯾف اﻧدازه ﮔﯾری
ﺷود  ،ﻣﺣدودﯾت واﮐﻧش دھﻧده ﻓﻘط ﺑرای اﺳﯾد ھﺎی ﻗوی و ﺿﻌﯾف در ﺳﯾﺳﺗم ﺷرح داده ﻣﯽ ﺷود  .رﺳم ﻧﻣودار
ﺗﯾﺗراﺳﯾون ﺑرای ﻣﺧﻠوطﯽ از ﭼﻧد ﭘﺎﯾﮫ اﺳﯾدی ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻣﺧﻠوطﯽ از اﺳﯾدھﺎ اﺳت.
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داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ
واﺣﺪ ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﻬﺮان ﺟﻨﻮب
ﻋﻨﻮان :

ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻧﺎم اﺳﺘﺎد :

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻣﻮﺳﻮي
ﮔﺮد آورﻧﺪه :

اﻟﻬﺎم ﺧﺴﺮوي
9215412396
رﺷﺘﻪ  :ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺻﻔﺤﺎت  407-411زﻣﺴﺘﺎن 94
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ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ 17-2
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﻧﯿﺪ ﻫﯿﺪروژن در اﮐﺮﯾﻠﻮﻧﯿﺘﺮﯾﻞ ﺳﺎﻗﻪي ﮔﯿﺎﻫﺎن
اﮐﺮﯾﻠﻮﻧﯿﺘﺮﯾﻞ ﯾﮏ از ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻠﯽ اﮐﺮﯾﻠﻮﻧﯿﺘﺮﯾﻞ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﺮﻣﻮ
ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺑﻪﺻﻮرت رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻧﺎزك درآﻣﺪه و ﻧﺴﺎﺟﯽ آن ﺳﺒﺐ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي اورﻟﻦ ،اﮐﺮﯾﻠﯿﻦ و ﮐﺮﺳﻼن
ﻣﯽﮔﺮدد .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ از آﻏﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﯿﺒﺮﻫﺎي اﮐﺮﻟﯿﮑﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻤﯽﮔﺬرد اﻣﺎ ﻫﻢاﮐﻨﻮن اﯾﻦ
ﻓﯿﺒﺮﻫﺎ در اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪﻧﺪ .ﺳﯿﺎﻧﯿﺪ ﻫﯿﺪروژنِ درون ﺳﺎﻗﻪي ﮔﯿﺎﻫﺎن ﮐﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪي
اﮐﺮﯾﻠﻮﻧﯿﺘﺮاﯾﻞ آﺑﺪار ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﻌﻤﻮل ﺳﯿﺎﻧﯿﺪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪي ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن
ﺑﺎ  AgNO3ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد .واﮐﻨﺶ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ:

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻧﻘﻄﻪي ﻧﻬﺎﯾﯽ واﮐﻨﺶ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي آﺑﺪار ﻗﺒﻞ از واﮐﻨﺶ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن
ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﯾﺪﯾﺪ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪي ﺑﺮاﺑﺮي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎﺗﯿﻮنﻫﺎي ﻧﻘﺮه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐ دادهاﻧﺪ .ﺳﯿﺎﻧﯿﺪ ﻫﺎ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ
واﮐﻨﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ اوﻟﯿﻪي ﮐﺎﺗﯿﻮنﻫﺎي ﻧﻘﺮه ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﯿﺮﮔﯽ داﺋﻤﯽ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺗﺮﮐﯿﺐ  AgIﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪي زﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
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 .108ﻣﻨﺤﻨﯽ  cﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهي ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار ﻟﯿﮕﺎﻧﺪ ﺗﮏ دﻧﺪاﻧﻪ اﺳﺖ ،A ،ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهي ﺗﺸﮑﯿﻞ
 MA4در ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﺑﺎ ﺛﻮاﺑﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ104،106،108و 102اﺳﺖ.اﯾﻦ ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﻧﻘﻄﻪي ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﺰﺗﺮي در دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
دﻟﯿﻞ ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎي ﻟﯿﮕﺎﻧﺪ ﭼﻨﺪدﻧﺪاﻧﻪاي ﺑﺮاي ﺗﯿﺘﺮاﺳﻮن ﻫﺎي ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻟﯿﮕﺎﻧﺪ ﺗﮏ دﻧﺪاﻧﻪاي اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد،
ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺳﯿﺎﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﯿﺘﺮات ﻧﻘﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎي  Liebigدر ﺳﺎل  1850ﻣﻌﺮﻓﯽﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ روش ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺤﻠﻮل  Ag(CN)-2اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  17-2ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ
ﻋﻮاﻣﻞ ارﮔﺎﻧﯿﮑﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه و راﯾﺞ و ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي آنﻫﺎ در ﺟﺪول  17-1ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﺎدﻣﯿﻮم ) (IIﺑﺎ آﻧﯿﻮن ﮐﻠﺮ در ﺗﺼﻮﯾﺮ  9ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاي رﺳﻢ آن
ﻣﻌﺎدﻻت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 17B-2ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن رﺳﻮﺑﯽ
ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن رﺳﻮﺑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ واﮐﻨﺶﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﯾﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﺤﻼل ﻣﺤﺪود
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻋﯿﺎر ﺳﻨﺠﯽ رﺳﻮﺑﯽ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اواﺳﻂ ﻗﺮن
 18ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﻧﺮخ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻪ در آن اﮐﺜﺮ رﺳﻮﺑﺎت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻋﻮاﻣﻞ
رﺳﻮبﮔﺬاري ﻣﯽﮔﺮدد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﮐﺎر رود .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ ﺑﺤﺚ را ﺑﺮ
روي ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ ،ﻧﯿﺘﺮات ﻧﻘﺮه ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺼﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎﻟﻮژنﻫﺎ،
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آﻧﯿﻮنﻫﺎي ﺷﺒﻪ ﻫﺎﻟﻮژن ،ﻣﺮﮐﭙﺘﺎن ﻫﺎ ،اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب و ﭼﻨﺪﯾﻦ آﻧﯿﻮن ﻣﻌﺪﻧﯽ دو واﻻﻧﺴﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد.
ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪي ﻧﯿﺘﺮات ﻧﻘﺮه را ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﻧﻘﺮهاي ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن
ﻼ آﻧﺎﻟﻮگ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﯽ ﮐﻪ در
ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺑﺮاي واﮐﻨﺶﻫﺎي رﺳﻮﺑﯽ ﺑﺎ روشﻫﺎي ﮐﺎﻣ ً
ﺑﺨﺶ  14Bﺷﺮح دادهﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﺳﯿﺪﻫﺎي ﻗﻮي
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت آن در ﺣﻞ ﺷﺪن رﺳﻮﺑﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺑﻪﺟﺎي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﻮﻧﯽ در ﻣﻘﺪار
آب ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .اﮐﺜﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮﻫﺎ در ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪي ﻧﯿﺘﺮات ﻧﻘﺮه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ
در ﻏﻠﻈﺖ ﯾﻮنﻫﺎي ﻧﻘﺮه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺑﺮاي واﮐﻨﺶﻫﺎي
رﺳﻮﺑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺤﻨﯽ  pAgدر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺠﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ ﺣﺎوي ﻧﻘﺮه)ﻣﻌﻤﻮﻻ (AgNO3اﺳﺖ .ﻣﺜﺎل -1
 17ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهي ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺗﺎﺑﻊ  pﺑﺮاي ﻧﻮاﺣﯽ ﭘﯿﺶ از ﺑﺮاﺑﺮي ﺗﺮﮐﯿﺐﭘﺬﯾﺮي ،ﭘﺲ از
ﺑﺮاﺑﺮي ﺗﺮﮐﯿﺐﭘﺬﯾﺮي و ﻧﻘﻄﻪي ﺑﺮاﺑﺮي ﺗﺮﮐﯿﺐﭘﺬﯾﺮي ﺑﺮاي ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار ﻋﺎدي ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن رﺳﻮﺑﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺜﺎل17-1

www.hm124.ir

ﻏﻠﻈﺖ ﯾﻮن ﻧﻘﺮه را ﺑﺮﺣﺴﺐ  pAgدر ﻃﻮل ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن  50ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ﺳﺪﯾﻢ ﮐﻠﺮﯾﺪ  0/50ﻣﻮﻻر ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ  AgNO3 0/1و ﭘﺲ از اﻓﺰودن ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮﻫﺎي زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
· در ﻧﻮاﺣﯽ ﭘﯿﺶ از ﺑﺮاﺑﺮي ﺗﺮﮐﯿﺐﭘﺬﯾﺮي در  10ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ
· در ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺮاﺑﺮي ﺗﺮﮐﯿﺐﭘﺬﯾﺮي در  25ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ
· در ﻧﻮاﺣﯽ ﭘﺲ از ﺑﺮاﺑﺮي ﺗﺮﮐﯿﺐﭘﺬﯾﺮي در  26ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ
ﺑﺮاي ﮐﻠﺮﯾﺪ ﻧﻘﺮه دارﯾﻢKsp=1/82*10-10 :
راهﺣﻞ
· اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﺣﯿﻪي ﭘﯿﺶ از ﺑﺮاﺑﺮي ﺗﺮﮐﯿﺐﭘﺬﯾﺮي
در  10ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ﮐﺎﺗﯿﻮن ﺟﯿﻮه ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺳﺘﻮﮐﯿﻮﻣﺘﺮي اﻣﮑﺎن
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪي آن وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﻟﯽ ﮐﻠﺮﯾﺪ CNaCl ،ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ.ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻌﺎدﻟﯽ
ﮐﻠﺮﯾﺪ اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  CNaClاﺳﺖ.
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ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ در ﻧﺎﺣﯿﻪي ﭘﯿﺶ از ﺗﻌﺎدل ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﯿﻦ روش ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ
دﺳﺘﻪ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت در ﺳﺘﻮن دوم ﺟﺪول 17-2ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه اﺳﺖ.

· ﻧﻘﻄﻪي ﺑﺮاﺑﺮي ﺗﺮﮐﯿﺐﭘﺬﯾﺮي pAg
در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪدارﯾﻢ:

· ﻧﻮاﺣﯽ ﭘﺲ از ﺑﺮاﺑﺮي ﻧﻘﻄﻪي ﺗﺮﮐﯿﺐﭘﺬﯾﺮي
در  26ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ از ،AgNO3ﮐﺎﺗﯿﻮن ﻧﻘﺮه ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﯾﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ:

www.hm124.ir

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺪول -2
 17ﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻌﺎدﻟﻪي ﺷﺎرژ-
ﺗﻌﺎدل ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮنﻫﺎي ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪي اﺳﯿﺪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ  14-1ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ آورد.
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن
اﺛﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮﻫﺎ و ﻏﻠﻈﺖ آﻧﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن در ﺟﺪول  17-2ﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ دو
ﻣﻨﺤﻨﯽ در ﺗﺼﻮﯾﺮ  17-2ﻧﻤﺎﯾﺶ دادهﺷﺪهاﻧﺪ .در اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از  0/1ﻣﻮل  ،AgNO3ﻣﻨﺤﻨﯽ ،A
ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﺠﺎدﺷﺪه در  pAgدر ﻧﺎﺣﯿﻪي ﺑﺮاﺑﺮي ﺗﺮﮐﯿﺐﭘﺬﯾﺮي ﺑﺰرگ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دو واﺣﺪ  pAgاﺳﺖ.
درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  0/01ﻣﻮل ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ واﺣﺪ  pAgﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﺳﺖ .ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮي ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﮕﻨﺎل در ﻧﺎﺣﯿﻪي  4ﺗﺎ  pAg 6دارد ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻄﺎﻫﺎ
را در ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎي ﻗﻮي ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎي رﻗﯿﻖﺗﺮ از ﮐﻠﺮﯾﺪ ،ﻣﻨﺤﻨﯽ ،Bﺗﻐﯿﯿﺮ در  pAgدر
ﻧﺎﺣﯿﻪي ﺑﺮاﺑﺮي ﺗﺮﮐﯿﺐﭘﺬﯾﺮي ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺮون در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ
دارد ) 3ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻄﻮط در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه اﺳﺖ( و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﺮدن ﻧﻘﻄﻪي ﭘﺎﯾﺎن دﻗﯿﻖ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻮده و ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ  14-4ﺑﺮاي ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن اﺳﯿﺪﻫﺎي ﻗﻮي اﺳﺖ.
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ﺗﺼﻮﯾﺮ  :17-2ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ) 50 (Aﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ،ﺣﺎوي 0/05ﻣﻮل ﺳﺪﯾﻢ ﮐﻠﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ  0/1ﻣﻮل
 AgNO3ﺗﯿﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ 50 (B) .ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ،ﺣﺎوي  0/005ﻣﻮل ﺳﺪﯾﻢ ﮐﻠﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ  0/01ﻣﻮل
 AgNO3ﺗﯿﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻐﯿﯿﺮات روي ﻧﻤﻮدار ﺑﺎ ﺷﯿﺐ
ﺑﯿﺸﺘﺮي اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.

اﺛﺮات اﺗﻤﺎم واﮐﻨﺶ ﺑﺮ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن
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ﺗﺼﻮﯾﺮ  17-3اﺛﺮات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺤﻠﻮل در ﺷﯿﺐ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪي  0/1ﻣﻮل
ﻧﯿﺘﺮات ﻧﻘﺮه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رﯾﺰﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺤﻼل ﺗﻐﯿﯿﺮات در
 pAgدر ﻧﻘﻄﻪي ﺑﺮاﺑﺮي ﺗﺮﮐﯿﺐﭘﺬﯾﺮي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و دﻟﯿﻞ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ واﮐﻨﺶ ﺑﯿﻦ آﻧﺎﻟﯿﺖ و
ﻧﯿﺘﺮات ﻧﻘﺮه ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ در ﻧﺎﺣﯿﻪي 4ﺗﺎ  pAg 6ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ
دﻫﺪ ،ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﯾﻮنﻫﺎي ﮐﻠﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻄﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪي ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﯾﻮنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺶ از  10-10ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎزده ﻣﻨﺎﺳﺐ را در ﻧﻘﻄﻪي
ﺑﺮاﺑﺮي ﺗﺮﮐﯿﺐﭘﺬﯾﺮي ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪي رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي در اﯾﻨﺠﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﻣﻨﻔﯽ از دو ﻃﺮف ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﮐﻠﺮﯾﺪ ﻧﻘﺮه
ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ:

اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪي ذﮐﺮﺷﺪه ﺑﺮاي  pKwاﺳﺖ:

ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺑﺮاي اﺧﺘﻼط آﻧﯿﻮنﻫﺎ
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روﺷﯽ ﮐﻪ در ﻣﺜﺎل  17-1ﺑﺮاي رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﻂ داده ﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺪل
ﮐﻠﯽ ﺑﺮاي اﺧﺘﻼط اﺟﺰاء ﺑﻪ ﮐﺎر رود .در اﺧﺘﻼط ،اﻣﮑﺎن وﺟﻮد رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺤﻼل ﻣﺘﻔﺎوت وﺟﻮد
دارد .ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ  50ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ از  0/05ﻣﻮل ﯾﻮن ﯾﺪﯾﺪ و
 0/08ﻣﻮل ﯾﻮن ﮐﻠﺮﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه و ﺑﺎ  0/1ﻣﻮل ﻧﯿﺘﺮات ﻧﻘﺮه ﺗﯿﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺼﻮﯾﺮ  17-3ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎي
ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﯾﺪﯾﺪ ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪي اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻠﺮﯾﺪ ﻧﻘﺮه ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﻼﻟﯿﺖ را داراﺳﺖ و ﺗﺎ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن
ﺑﻪاﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﭙﺬﯾﺮد رﺳﻮبﮔﺬاري ﺻﻮرت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮدن ﻣﻘﺪار رﺳﻮﺑﺎت ﯾﺪﯾﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞﺷﺪه ﻗﺒﻞ از ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻠﺮﯾﺪ ﻧﻘﺮه ﺟﺬاب
اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪهي ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﻠﺮﯾﺪ ﻧﻘﺮه ﺟﺎﻣﺪ ،ﻋﺒﺎرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺤﻼل ﺑﺮاي ﻫﺮ دو
ﻧﻮع رﺳﻮب ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود و ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮي راﺑﻄﻪي ﻣﺆﺛﺮ زﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ:

از اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺷﺮوع رﺳﻮبﮔﺬاري ﮐﻠﺮﯾﺪ ﻧﻘﺮه ﻏﻠﻈﺖ ﯾﻮنﻫﺎي ﯾﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎوي
ﮐﺴﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻏﻠﻈﺖ ﯾﻮنﻫﺎي ﮐﻠﺮﯾﺪ اﺳﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
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ﺗﺼﻮﯾﺮ  17-3ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ واﮐﻨﺶ ﺑﺮ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن رﺳﻮﺑﯽ .ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻨﺤﻨﯽ  50ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل
ﺣﺎوي  0/05ﻣﻮل آﻧﯿﻮن ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏﺻﺪم ﻣﻮل  AgNO3ﺗﯿﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوري
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻢ  Kspﻣﻨﺤﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﻧﻘﻄﻪي ﺑﺮاﺑﺮي ﺗﺮﮐﯿﺐﭘﺬﯾﺮي ﺳﻘﻮط ﻣﯽﮐﻨﺪ..
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮐﺎرﺑﺮدي ﮐﻠﺮﯾﺪ ﻧﻘﺮه ﭘﺲ از اﻓﺰودن  25ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ﺗﯿﺘﺮاﻧﺖ در اﯾﻦ
ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﯾﻮنﻫﺎي ﮐﻠﺮﯾﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:

ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺬاري آن در ﻣﻌﺎدﻟﻪي ﻗﺒﻠﯽ دارﯾﻢ:
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درﺻﺪ ﯾﺪﯾﺪ ﻫﺎي رﺳﻮب ﻧﮑﺮده را در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ روش زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد:

ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻤﺘﺮ از  7/3*10-5درﺻﺪ ﺑﺮاي ﯾﺪﯾﺪ ،در ﻧﻘﻄﻪي ﺑﺮاﺑﺮي ﺗﺮﮐﯿﺐﭘﺬﯾﺮي ﻫﯿﭻ
ﮐﻠﺮﯾﺪ ﻧﻘﺮهاي ﺷﮑﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ  17-4ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺑﺮاي ﯾﺪﯾﺪ ﺑﻪﺻﻮرت اﻧﻔﺮادي دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﻗﺴﻤﺖ اول ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﭘﺮرﻧﮓ ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه ،ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﺒﻨﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﯾﻮنﻫﺎي ﮐﻠﺮﯾﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺳﻮب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﯾﻊ و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ
در ﻣﻘﺪار  pAgدارﯾﻢ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺤﻼل ﮐﻠﺮﯾﺪ ﻧﻘﺮه ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮاي
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠﺮﯾﺪ ) (0/0533دارﯾﻢ:
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در  pAg=8.47اﺗﻤﺎم ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﮐﺎﺗﯿﻮنﻫﺎي ﻧﻘﺮه ﺑﻪوﺿﻮح در ﺗﺼﻮﯾﺮ  17-4ﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪه
اﺳﺖ .اﻓﺰودن ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻮنﻫﺎي ﻧﯿﺘﺮات ﻧﻘﺮه ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﯾﻮنﻫﺎي ﮐﻠﺮﯾﺪ ﻣﯽﮔﺮدد ،و
ﺳﭙﺲ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﮐﻠﺮاﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮐﻠﺮاﯾﺪ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺗﺼﻮﯾﺮ  17-4ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن  50ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎوي  0/08ﻣﻮل آﻧﯿﻮن ﮐﻠﺮاﯾﺪ و  0/05ﻣﻮل
آﻧﯿﻮن ﯾﺪاﯾﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮاﯾﺪ.
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ﻣﺪل ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ H4Yزوﺗﯿﺮﯾﻮن ﺷﮑﻞ  f-1 17ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﻮاع ﮐﺎﻣﻼً ﭘﺮوﺗﻮﻧﻪ ﺷﺪه  H4Yﻣﺜﻞ ﯾﮏ زوﺗﯿﺮﯾﻮن دوﺑﻞ وﺟﻮد دارد ﺑﺎ
ﻧﯿﺘﺮوژﻧﻬﺎي آﻣﯿﻨﻪ و دوﺗﺎ از اﻧﻮاع ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﯿﻠﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﭘﺮﺗﻮﻧﻪ ﺷﺪه اوﻟﯿﻦ ﺟﻔﺖ ﭘﺮوﺗﻮن از ﮔﺮوه ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﯿﻞ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد  ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آﺧﺮﯾﻦ
ﺟﻔﺖ از ﮔﺮوه آﻣﯿﻦ ﻣﯽ آﯾﺪ .
اﺳﯿﺪ زاد  H4Yو ﻧﻤﮏ ﺳﺪﯾﻢ د ﻫﯿﺪراﺗﻪ NA2 H2Y.2H2ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﺒﺎﻻي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ  ،از ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺎري در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﯿﺪ آزاد ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اوﻟﯿﻪ اراﺋﻪ ﺷﻮد ؛ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي 130-1450Cﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻬﺪ ﺣﺎل اﺳﯿﺪ آزاد  ،در
آب ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺪاره ﮐﻤﯽ از ﻗﻠﯿﺎ ﺑﺮاي ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ  ،ﺣﻞ ﺷﻮﻧﺪ.ﻣﻌﻤﻮﻻً  NA2 H2Y . 2H2Oدي ﻫﯿﺪراﺗﻪ ،
ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدن ﻣﺤﻠﻮﻟﺤﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد .
ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎن اﺗﻤﺴﻔﺮ  ،ﻧﻤﮏ دﻫﯿﺪراﺗﻪ ﺷﺎﻣﻞ  %3رﻃﻮﺑﺖ ﻫﯿﺪراﺗﺎﺳﯿﻮن ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮاي دﻗﯿﻘﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻣﻤﮑﻦ  ،اﯾﻦ اب اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ
ﺑﺮاي دوﺑﺎره ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻪ اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﺎده ﻧﻤﮑﯽ اﺻﻼح ﺷﺪه در ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﻣﯽ دﻫﺪ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ،
ﻫﯿﺪراﺗﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن در دﻣﺎي  800ﺳﺎﺗﯿﮕﺮاد ﻃﯽ ﭼﻨﺪ روز در ﯾﮏ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎًﻣﺮﻃﻮب ) (50%ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺘﻨﺎوﺑﺎً  ،ﯾﮏ
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ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ اوﻟﯿﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯿﺘﻮان ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدو ﺑﻌﺪ آن را اﺳﺘﺎﻧﺪارد دﯾﺰه ﮐﺮد  .ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﺑﻪ  EDTAواﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺳﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ .
ﭼﻮن ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻤﯿﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺰاﯾﺎي ﻣﻌﻨﯽ داري  ،داﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﺤﺲ ﺧﻮدرا ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎي  EDTAﻣﺤﺪود ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﮐﺮد.
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت EDTAو ﯾﻮﻧﻬﺎي ﻓﻠﺰي  :ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي  EDTAﻓﻮق اﻟﻌﺎده ارزﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﯿﺘﺮان ﻫﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮاﻧﮑﻪ EDTAﺑﺎ ﯾﻮن ﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ  1:1ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺷﺎرژ ﮐﺎﺗﯿﻮن )ﺑﺎرﻣﺜﺒﺖ( ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل  :ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻧﻘﺮه آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم در واﮐﻨﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
àAgY3-

Y4-

Y4- àALY-

+

Ag+

Al3+ +

 EATDAﯾﮏ ﻣﻌﺮف ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﻬﺎ  ،ﭼﻨﮕﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﭼﻨﮕﮏ ﻫﺎ
ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮاي ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺑﺎ ﺛﺒﺎت و ﭘﺎﯾﺪاري ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺪاري ﺑﺰرگ  :ﺑﺪون ﺷﮏ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺪﯾﺪه در ﻣﻠﮑﻮل ﻣﻨﺘﺞ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﻔﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻬﺪر ان ﮐﺎﺗﯿﻮن ﻫﺎ  ،ﻣﻮﺋﺜﺮاً از ﻣﻠﻮﻟﮑﻠﯽ ﺣﻼل ﺟﺪا و ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .
ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮاي ﺗﺮ ﮐﯿﺒﺎت  / EDTAﻓﻠﺰي در ﺷﮑﻞ 17-6ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﻗﺪرت  EDTAﺑﺮاي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ ﺑﺎ ﻓﻠﺰات  ،ﺑﺎﻋﺚ و ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاوان از آن ﺑﻌﻨﻮان ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه در ﻏﺬا ﻫﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ
اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﮐﻪ در ﺷﮑﻞ 17- 4ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .
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ﺗﺸﮑﯿﻞ  KMYﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮاي EDTAﻣﺸﺘﺮك را ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺮده اﯾﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻠﮑﻮﻟﻬﺎي ﻣﺴﺎوي  < ---اﺷﺎره ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻓﺎ ﻗﺪﭘﺮوﺗﻮن  Y4-ﺑﺎﯾﻮن ﻓﻠﺰي اﺳﺖ :

ﯾﮏ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺑﺮاي واﮐﻨﺶ ﮐﺎﺗﯿﻮن  MNPﺑﺎ  EDTAﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻗﻄﻪ از  PMدر ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﺮف اﺳﺖ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ،
ﻣﻘﺎدﯾﺮ  MPﻓﻮراً ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮض ﮐﺮدن اﯾﻨﮑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻌﺎدل  Mﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ داده ﻫﺎي اﺳﺘﻮ ﮐﯿﻮ ﻣﺘﺮي < --
ﭘﯿﺪا ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ  EDTAﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﺎ ﭼﯿﺰاز ﯾﻮن ﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺛﺮاﮐﺴﺪاﺳﯿﻮن ﻫﻮازي ﺑﺴﺎري از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ را ﮐﻪ در
ﻏﺬا ﻫﺎو ﻧﻤﻮﻧﻬﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد را ﮐﺎﺗﺎ ﻟﯿﺰ ﮐﻨﺪ  .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل )ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﺧﻮن( ﺑﺮاي ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮي از ﭼﻨﯿﻦ واﮐﻨﺶ ﻫﺎي اﮐﺴﯿﺪ
اﺳﯿﻮن  ،ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﯾﻮﻧﻬﺎي ﻓﻠﺰي را ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﺟﺎ ﺑﺠﺎﮐﻨﯿﻢ در ﺿﻤﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮ آوري ؛ ﻏﺬا ﻫﺎي ﻓﺮآوري ﺷﺪه ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻇﺮوف ﻓﻠﺰي ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﮐﺘﺮي –ﻗﻮري رﺣﻤﺮه( ﻓﻮراً ﻣﻘﺎدﯾﺮي از ﯾﻮن ﻫﺎي ﻓﻠﺰي را ﺑﺮ داﺷﺖ ﮐﻨﻨﺪ  EDTAﯾﮏ
ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮاي ﻏﺬا ﻫﺎﺳﺖ و ﯾﮏ ﺟﺰء ﻣﺸﺘﺮك در ﭼﻨﯿﻦ ﻏﺬا ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﯾﻮﻧﺰ ﺳﺲ ﺳﺎﻻد و روﻏﻦ ﻫﺎ.
وﻗﺘﯽ  EDTAﺑﻪ ﻏﺬا ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻮن ﻫﺎي ﻓﻠﺰي را ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽ ﺑﻨﺪد  .ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻪ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻫﻮازي را
ﮐﺎﺗﺎﻟﺰي ﮐﻨﻨﺪ  EDTAو دﯾﮕﺮ ﭼﻨﮕﮏ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻌﻤﺪﻻً ﮔﺮوه ﻣﺠﺰا ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺎﻧﯿﺪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮرﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﺸﺎن در ﺟﺎﺑﺠﺎي ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل
ﮐﺮدن ﯾﻮﻧﻬﺎي ﻓﻠﺰي.
ﻋﻼوه ﺑﺮ  ، EDTAﭼﻨﺪ ﻣﺠﺰا ﮐﻨﻨﺪه دﯾﮕﺮ ﻧﻤﮏ ﻫﺎي ﺳﯿﺘﺮﯾﺖ و ﻓﺴﻔﺮﯾﮏ اﺳﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ  .اﯾﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از زﻧﺠﯿﺮه اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ ﻫﺎ
و دﯾﮕﺮ اﺟﺰاء در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻫﻮازي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اي ن واﮐﻨﺸﻬﺎي اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ؛ ﻣﺴﺌﻮل ﮔﻨﺪ ﯾﺪﮔﯽ وف در ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎ و روﻏﻦ ﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮوه ﻣﺠﺰا ﮐﻨﻨﺪه  ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺿﻠﻔﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺗﺎ از اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪدرﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺑﺎ آﺳﺎﻧﯽ اﮐﺴﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺜﻞ اﺳﯿﺪ
آﺳﮑﻮرﺑﯿﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﺮ EDTAراﺑﻬﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﻗﺮاراﺳﺖ ﻣﺪت زﯾﺎدي اﻧﺒﺎرﺷﻮﻧﺪاﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ از آﻧﻬﺎﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮد.
ﻣﺜﻞ ﻏﺬاﻫﺎEDTA،ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﭘﺎﯾﺪاري ﺑﺎﯾﻮﻧﻬﺎي ﻓﻠﺰي اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ )در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ( واﻧﻬﺎ راازﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰاﮐﺴﯿﺪ اﺳﯿﻮن ﻫﻮازي ﺣﻔﻆ
ﻣﯿﮑﻨﺪﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ ودﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﻣﻨﺠﺮﻣﯿﺸﻮد .درﻃﯽ ﻗﺘﻞ و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻓﺮد ﻣﺸﻬﻮوري وﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﻨﺎمo-j.simpsonاﺳﺘﻔﺎده
ازEDTAﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪﻣﻬﻢ ﻣﺪرك ﺷﺪﺗﯿﻢ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﮐﻨﻨﺪه و دادﺳﺘﺎن،اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺪرك ﺧﻮن ﻣﻮﺟﻮدﺑﻮد در
ﻧﺮده ي ﭘﺸﺘﯽ ﺧﺎﻧﻪ ي ﻫﻤﺮﻣﺰرﻋﻪ دارETDA،ﺑﺎﯾﺪوﺟﻮدداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎاﮔﺮﺧﻮن از ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﯿﭻ ﻧﮕﻬﺪاره اي ﻧﺒﺎﯾﺪدﯾﺪه ﺷﻮد.
ﻣﺪارك آﻧﺎﻟﯿﺰﺷﺪ ﺷﺪه،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺳﻮدﻣﻨﺪوﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.
)ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺎﯾﻊ،ﻣﺸﺘﺮﮐﺎً ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﭙﮑﺘﺮوﻣﺘﺮي ﺗﻮده اي(ﻣﻘﺎدﯾﺮﻧﺎﭼﯿﺰي ازEDTAراﻧﺸﺎن داد.اﻣﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎرﮐﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت راﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ داد.ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ي ][mn+و آﻧﺴﻮي ﺗﺴﺎوي  ،ﻧﯿﺎز دارد ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺎوي 17-22در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن
ﺑﺴﯿﺎرﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ وزﻣﺎن ﺑﺮﮐﻪ ازﺗﺴﺎوي17-22اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ اﮔﺮ PHﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪوﻣﺘﻐﯿﺮ.ﭼﻮن ﻫﺮدو][mn+و][my(n-4)+ﺑﻪPHواﺑﺴﺘﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﻫﺎي EDTAﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم داده ﻣﯿﺸﻮدﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﺷﺪه اﻧﺪﺑﻪ ﯾﮏPHﻣﻌﯿﻦ ﺗﺎ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ي دﯾﮕﺮﮐﺎﯾﯿﺘﻮن ﻫﺎ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد ﯾﺎﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮدرﻓﺘﺎررﺿﯿﺎﺗﺒﺨﺶ ﻣﻌﺮف
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ي ][mn+در ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻓﺮ ﺷﺎﻣﻞ،EDTAﯾﮏ ﻃﺮزﻋﻤﻞ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺮراﺳﺖ اﺳﺖ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ PHﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ.دراﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎ از
ﻣﻘﺪار  Xاﺳﺘﻔﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮاي )X4،H4Hyﺑﺒﻨﯿﯿﺪﺑﺨﺶ  (15Hرا

ﭼﻮن CTﻫﺴﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻠﮑﻮﻟﯽ ﮐﻞ از،EDTAﻧﺎﻗﺺ)ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺸﺪه(

ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪﮐﻪ در ﯾﮏ PHﻣﻌﯿﻦ )داده ﺷﺪه( X4ﮐﺴﺮي از ﻫﻤﻪ ي EDTAدر ﺷﮑﻞ ﭘﺮوﺗﻮن ﻧﺸﺪه،ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.
ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺮوط ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﺎوي ﮐﻪ درﺷﮑﻞ 17-22ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه،ﻣﺎﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢX4CTازﺗﺴﺎوي17-23ﺑﺮاي]Y4-
[
درﺷﮑﻞ ﻣﺸﺮوط ﺛﺎﺑﺖ)ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺗﺴﺎوي (17-22

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮدن اﯾﻦ دو ﺛﺎﺑﺖ  kmyv ,x4ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺷﺶ ﻣﯿﺸﻮد ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺮوط ﺛﺎﺑﺖ

ﭼﻮن k’myﯾﮏ ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ در PHاي ﮐﻪX4ﻫﺴﺖ ﮐﺎرﺑﺮددارد.ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎر ﻣﺸﺮوط ﺛﺎﺑﺖ  ،ﺑﺂﺳﺎﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪوﻗﺘﯿﮑﻪPHﻣﻌﯿﻦ
ﺑﺎﺷﺪ.آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ي ﻏﻠﻈﺖ ﯾﻮن ﻫﺎي ﻓﻠﺰي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ وﮐﻤﭙﻠﮑﺲ در ﻧﻘﻄﻪ ي ﺗﺴﺎوي وﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎده را ﮐﺘﺎﻧﺖ اﺿﺎﻓﯽ
ﻫﺴﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ] [y4-ﺑﺎ CTدر ﺗﻌﺎدل ﺛﺎﺑﺖ ﮔﻮﯾﺎي اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺴﯿﺎرآﺳﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ CTﺑﺂﺳﺎﻧﯽ از واﮐﻨﺶ
اﺳﺘﻮﮐﯿﻮﻣﺘﺮي ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯿﺎﯾﺪ در ﺟﺎءي ﮐﻪ ][Y4-ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ي X4ﻣﻘﺎدﯾﺮﺑﺮاي ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎيEDTA
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ي X4در ﯾﮏ ﻏﻠﻈﺖ ﯾﻮن ﻫﯿﺪروژن داده ﺷﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯿﺎﯾﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ روﺷﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ 15-Hﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭘﺲ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ X4ﺑﺮايEDTAﻫﺴﺖ:
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وﻗﺘﯽK4,K3,K2,K1ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاي D,H4Yﻧﺎﻣﺶ ﻫﺴﺖ ﺗﺴﺎوي 17-26
ﺷﮑﻞ-17-7ﺑﺮﮔﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي ﺑﺮايX4ﺑﺮايEDTAدرﯾﮏPHاﻧﺘﺨﺎب دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ اﺳﯿﺪﺑﺮاي EDTAدر
ﺳﺘﻮنBواردﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺘﻮنAﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﻌﺪي ﻣﻘﺎدﯾﺮPHﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮددرﺳﺘﻮنCوارد ﺷﺪه اﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻪ Dﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺗﺴﺎوي 17-
27,17-26ﺟﺎي دارﻧﺪازD3وD4ﺗﺎ.D16ﺳﺘﻮن آﺧﺮEﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ي X4ﻣﻘﺎدﯾﺮي ﮐﻪ در ﺗﺴﺎوي17-27داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻃﺮحX4درﻣﻘﺎﺑﻞ PHاز6ﺗﺎ 14را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .

ﺷﮑﻞ17-7ﯾﮏ ﺑﺮﮔﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي ﻋﺎﻟﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ X4درﯾﮏ PHاﻧﺘﺨﺎﺑﯽ,دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﺮﯾﺾ X4ﺑﺎﻣﻘﺎدﯾﺮPH
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣﻮﺛﺮEDTAاﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺷﮕﺮﻓﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮداده ﺷﻮدﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮدادن.PH
ﻣﺜﺎل17-2ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪﭼﮕﻮﻧﻪ ﻏﻠﻈﺖY4-ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ PHﻣﻌﯿﻦ.
)ﺷﮑﻞ17-7را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(

X4=0.35

Solution
PH=10

[Y4-]=X4 CT =0.35 ×0.0200M=7.0 ×10 -3M
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎﺗﯿﻮن در ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي:EDTA
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درﯾﮏ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن،EDTAﻣﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎ ﺗﯿﻮن ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ در ﻣﻘﺪارﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن  EDTAاﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮاﺑﺮي ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﭘﺬﯾﺮي،ﮐﺎ ﺗﯿﻮن در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎزاد اﺳﺖ و ﻏﻈﻠﺖ آن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از واﮐﻨﺶ اﺳﺘﻮ ﮐﯿﻮ ﻣﺘﺮي ﭘﯿﺪا ﺷﻮد.
در ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮاﺑﺮي ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي ،ودر ﺑﻌﺪ ازآن ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺸﺮوط اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎﺗﯿﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﻣﺜﺎل 17-3ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎ ﺗﯿﻮن ﻣﯿﺘﻮا ﻧﯿﺪ در ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد.
ﻣﺜﺎل 17-4اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ را وﻗﺘﯽ EDTAوﺟﻮد دارد،ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ
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ﻪ ﻌﺎ ﯽ
ﯽ
ر ﻪ ﻨﺪ ﯽ ﯽ
ﻤﺎره دا ﻮ ﯽ ۹۲۱۵۴۱۱۵۳۱ :
م س:آزﻣﺎ ه ﯽ
ا ﺘﺎد:د ﺮ ﯿﺪ ﻦ ﯽ
ﺤﺎت ﻪ ﺪه۴۷۲_۴۶۸:
1
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ﻏﻠﻈﺖ 0.1 Mاﺳﺖ  .ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺪود  +0.75vاﺳﺖ  .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺿﺮﯾﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻫﻦ )  ( IIIاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از آﻫﻦ )  0,4 ) ( IIدر ﻣﻘﺎﺑﻞ  ( 0,18در ﻗﺪرت ﺑﻮﻧﯽ
ﺑﺎﻻ ي ﻣﺤﯿﻂ اﺳﯿﺪي ﭘﺮ ﮐﻠﺮﯾﮏ  ) M 0,1ﺟﺪول  2-10ﺻﻔﺤﻪ  242ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ (.
ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ،
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي دو ﮔﻮﻧﻪ )] ([Fe21] / [Fe31در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﺮﻧﺴﺖ )  ( Nernstﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ واﺣﺪ اﺳﺖ
 ،ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ در ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﯽ ﺷﻮد
.در 1 M

)  ، ( HClO4ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮودي ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ

)(≈ 0.73 Vاﺳﺖ.

اﺛﺮ دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺎدل
آﻧﭽﻪ در زﯾﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮدﯾﺪه  ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي از داده ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪار و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ در ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ :

اﻧﺠﻤﻦ ،ﺗﻔﮑﯿﮏ ،ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﭘﯿﭽﯿﺪه و )  Solvolysisﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ )(SN1ﯾﺎ ﺣﺬف ﮐﻪ در آن ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﻓﯿﻞ
ﯾﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺣﻼل اﺳﺖ . (.ﺗﻌﺎدل از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﺮﻧﺴﺖ ) ( Nernst

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.

اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورده ﮐﻪ وﺟﻮد ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻌﺎدل ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در
دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ  .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﻪ  ،از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و اﺧﺘﻼف ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺣﻀﻮر  M 1از اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮﯾﮏ در ﻣﺨﻠﻮط آﻫﻦ

ﮐﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.

 (II) /آﻫﻦ )(III

ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ

در ﻣﻮرد ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه از  10.70 Vاﺳﺖ  ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در 1 Mاﺳﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
10.68 Vﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ  ،و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ در  2 Mاﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺮﯾﮏ  v+0.46 ،اﺳﺖ .در
ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ،آﻫﻦ (II) /آﻫﻦ ) (IIIﻧﺴﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﺖ
آﻫﻦ )(IIIﺑﺎ ﮐﻠﺮﯾﺪ ،ﺳﻮﻟﻔﺎت ،و ﯾﻮﻧﻬﺎي ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﺗﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻫﻦ . (II).
ﻧﺴﺒﺖ ﻏﻠﻈﺖ  ، [Fe2+] / [Fe3+] ،در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﺮﻧﺴﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺰرﮔﺘﺮ از واﺣﺪ اﺳﺖ  ،و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮐﻤﺘﺮ
از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .اﮔﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻮاد ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮط در دﺳﺘﺮس ﺑﻮد ،آن را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺠﺎد
2
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ﺑﺮاي اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ،ﭼﻨﯿﻦ داده ﻫﺎﯾﯽ اﻏﻠﺐ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ ،و ﯾﺎ اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺎد ﻗﺎﺑﻞ
اﻋﺘﻤﺎدﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .

ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎي رﺳﻤﯽ :
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎي رﺳﻤﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان اﻧﻮاع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و رﻗﺎﺑﺖ اﺛﺮات ﺗﻌﺎدل ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﮐﺮد .ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎي رﺳﻤﯽ  E 09ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻧﯿﻢ ﺳﻠﻮل اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﯿﺪروژن
اﻟﮑﺘﺮود ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ  ،ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از واﮐﻨﺶ دﻫﻨﺪه ﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻋﻨﻮان آﻧﻬﺎ در ﻣﻌﺎدﻟﻪ
ﻧﺮﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﻏﻠﻈﺖ و وﺣﺪت ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه
اﺳﺖ .

ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ رﺳﻤﯽ ﺑﺮاي ﻧﯿﻢ واﮐﻨﺶ
E0` = 0.792 V inv 1 M HCIO4

)Ag++e- ↔ Ag(s

ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺳﻠﻮل ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺷﮑﻞ . 18-10
اﯾﻨﺠﺎ  ،اﻟﮑﺘﺮود ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ،اﻟﮑﺘﺮود ﻧﻘﺮه اي ﻏﻮﻃﻪ ور در ﯾﮏ راه ﺣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ 1.00 Mدر
در

AgNO3و 1.00 M

HClO4.اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺮﺟﻊ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ،اﻟﮑﺘﺮود ﻫﯿﺪروژن اﺳﺖ .

اﯾﻦ ﺳﻠﻮل داراي ﯾﮏ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ +0.792 Vاﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ رﺳﻤﯽ  Ag+ / Agﺗﺮﮐﺒﯿﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد در

1.00 M HClO4.

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻫﺎ +0.799 V.اﺳﺖ
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎي رﺳﻤﯽ ﺑﺮاي ﺑﺴﯿﺎري از ﻧﯿﻢ واﮐﻨﺶ در ﺿﻤﯿﻤﻪ

5

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺗﻔﺎوت ﺑﺰرگ ﺑﯿﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎي رﺳﻤﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﯿﻢ واﮐﻨﺶ ﻫﺎ وﺟﻮد
دارد.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ رﺳﻤﯽ ﺑﺮاي

E0 = +0.36 V

Fe(CN)63- + e- ↔Fe(CN)64
3
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اﺳﺖ  0.72 Vدر 1 Mﭘﺮﮐﻠﺮﯾﮏ اﺳﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ و ﯾﺎ ،ﮐﻪ  0.36 Vﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود ﺑﺮاي ﻧﯿﻢ واﮐﻨﺶ اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺣﻀﻮر ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﯾﻮن ﻫﯿﺪروژن  ،ﻫﮕﺰاﺳﯿﺎﻧﻮﻓﺮات )(IIﯾﻮن(آﻫﻦ ) ،(CN) 642و ﻫﮕﺰاﺳﯿﺎﻧﻮﻓﺮات )(IIIﯾﻮن
آﻫﻦ ) (Fe (CN)64-ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﺮوﺗﻮن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﮕﺰاﺳﯿﺎﻧﻮﻓﺮات ﻫﯿﺪروژن )(IIو ﻫﮕﺰاﺳﯿﺎﻧﻮﻓﺮات ﻫﯿﺪروژن
) (IIIﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﯿﺪ.

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ H4Fe (CN) 6اﺳﯿﺪ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ از  H3Fe (CN) 6اﺳﺖ .ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻮﻧﻪ
ﻧﺮﺳﺖ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ واﺣﺪ اﺳﺖ

/ Fe(CN)63-

 Fe(CN)64-در ﻣﻌﺎدﻟﻪ

و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ رﺳﻤﯽ ﺑﺮاي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﻬﺎي اﻟﮑﺘﺮود اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﺮﻧﺴﺖ ﺑﺎزده ﺑﻬﺘﺮ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺗﺠﺮﺑﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،اﻟﺒﺘﻪ ،ﻏﻠﻈﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ ﮐﻪ از راه ﺣﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺮاي آن ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ رﺳﻤﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ .ﺟﺎي
ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎي رﺳﻤﯽ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮاي ﭘﺬﯾﺮش ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻧﻮع و ﻏﻠﻈﺖ
ﻣﺘﻔﺎوت در اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دﭼﺎر ﺧﻄﺎ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻧﻮع ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﻬﺎي اﻟﮑﺘﺮود در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﮐﻪ اﺳﺖ  .در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ،ﻣﺎ از ﻫﺮ ﮐﺪام ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ.
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ﺧﻼﺻﻪ ﮔﺴﺘﺮده در ﺗﻤﺮﯾﻦ اول در ﻓﺼﻞ 10
از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ®اﮐﺴﻞ درآﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﯿﻤﯽ  ،دوم  ،ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺼﻮرت
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺴﺒﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ اﮐﺴﯿﺪ ﺷﺪن ) ] ( [R]/[Oﺑﺮاي ﻣﻮرد دوﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ .
اﮐﺴﯿﺪان ﻏﻠﻈﺖ )] ([R] / [Oﺑﺮاي ﻣﻮرد ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ اﺳﺖ .ﻗﻄﻌﻪ از Eدر ﺑﺮاﺑﺮ

][R] / [Oو Eدر ﻣﻘﺎﺑﻞ log

)]([R] / [Oﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ داﻣﻨﻪ و ره ﮔﯿﺮي .ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻓﻠﺰ  /ﯾﻮن ﻓﻠﺰي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻬﺎﺳﺖ.

ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﻮﺧﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﺑﺮاي ﺳﻔﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ از ﺳﺎل . 1960ﮐﻪ در
ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ،ﻓﻦ آوري ﺳﻠﻮل ﺳﻮﺧﺖ را آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ  .ﺑﺎﺗﺮي از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﻮﺧﺘﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ زودي ﺑﺎﻟﻎ ) ﺗﮑﻤﯿﻞ ( ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و ﯾﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﮐﻪ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎي ﺑﺮﻗﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد.

اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮاي ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﻮﺧﺖ 2000

در وب ﺳﺎﯾﺖ) اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ( .

ﻗﺮار دادن ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺳﻠﻮل ﺳﻮﺧﺖ ﻫﯿﺪروژﻧﯽ اﺳﺖ .

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻏﺸﺎء ﺗﺒﺎدل ﭘﺮوﺗﻮن و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻘﺶ آن در ﺳﻠﻮل ﺳﻮﺧﺖ ﻫﯿﺪروژﻧﯽ ..ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ﻣﺰاﯾﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻠﻮل
ﺳﻮﺧﺖ ﻫﯿﺪروژﻧﯽ در ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي در ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺗﺮي ﻫﺎي اﺳﯿﺪ
ﺳﺮب ،ﺑﺎﺗﺮي ﻫﺎي ﻟﯿﺘﯿﻮم ﻫﯿﺪرﯾﺪ ،و ﻏﯿﺮه .

ﻣﻌﺎﯾﺐ آن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻓﻦ آوري
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻓﻦ آوري ﻫﺎي اﻧﺮژي ﻓﻌﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺳﻮاﻻت و ﻣﺸﮑﻼت
ﺗﻮﺟﻪ :اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻋﺪدي ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ اي ﻣﻮﻻر ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻞ ﻓﺮﻣﻮل در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺴﺎوي
ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﻻر ﺑﺮاي اﻧﻮاﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﻮن ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وﺟﻮد دارﻧﺪ .
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18-1.ﺧﻼﺻﻪ و ﯾﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ
a

اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن.

b

ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻫﻨﺪه.

c

ﭘﻞ ﻧﻤﮑﯽ.

d

اﺗﺼﺎل ﻣﺎﯾﻊ.

e

ﻧﺮﻧﺴﺖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﺳﺖ.

18-2.ﺧﻼﺻﻪ و ﯾﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﯾﮏ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود.
ب ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ رﺳﻤﯽ ) وﯾﮋه ( .
ج ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود اﺳﺘﺎﻧﺪارد.

د

ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺎﯾﻊ.

ﻫـ

ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن.

18-3.اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﯿﻦ
اﻟﻒ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن و ﻋﺎﻣﻞ اﮐﺴﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه.
ب ﯾﮏ ﭘﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﮏ و ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﮔﺎﻟﻮاﻧﯽ.

ج ﮐﺎﺗﺪ ﺳﻠﻮل اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و
اﻟﮑﺘﺮود ﺳﻤﺖ راﺳﺖ.

د ﯾﮏ ﺳﻠﻮل اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺬﯾﺮ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﺳﻠﻮل اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ.

ﻫـ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل اﻟﮑﺘﺮو ﺷﯿﻤﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺬﯾﺮ و ﯾﮏ ﺳﻠﻮل اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود اﺳﺘﺎﻧﺪارد و
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ وﯾﮋه
* 18-4.ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ در ﯾﮏ ﺟﺪول ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﻬﺎي اﻟﮑﺘﺮود اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ:
↔

= 0.5355 V

E0

2I-

=

E0

↔ 2I-

0.615 V

I2(s) + 2eI2 (aq) + 2e-
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اﻫﻤﯿﺖ و ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭼﯿﺴﺖ ؟
* 18-5.ﭼﺮا ﻻزم ﮐﻪ ﻫﯿﺪروژن از درون اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ ﺣﺒﺎب ﺷﻮد در ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﻫﯿﺪروژﻧﯽ .
18-6.ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي اﺣﯿﺎ  Ni2+ﺑﻪ  V0,25 Niﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ آﯾﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﻧﯿﮑﻞ ﮐﻪ در ﻣﺤﻠﻮل
ﯾﮏ ﻣﻮل
18-7

 NaOHاﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﺑﺎ )Ni(OH

ﻓﺮورﻓﺘﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺮ اﺳﺖ از  E0Ni2+ /Niﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ .

ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻌﺎدل ﯾﻮﻧﯽ ﺑﺮاي واﮐﻨﺶ ﻫﺎي زﯾﺮ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .

 H2Oﯾﺎ  Hرا ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮ ﻗﺮار ﺷﻮد
Fe3+ + Sn2+ -à Fe2+

+ Sn4+

)Cr(s) + Ag à Cr3+ + Ag(s
+ Cu2+

)NO3- + Cu(s) à NO2(g

MnO4- + H2SO3 à Mn2+ + So42+ Fe(CN)64+Ce3+

Ti3+ + Fe(CN)63- à TiO2+

)H2O2 + Ce4+ à O2(g

à AgI(s) + Sn2+
+Zn2+

+ I- +Sn4+

Zn(s) à U4+

+

)Ag(s

UO22+

HNO2 + MnO4- à NO3- + Mn2+
à N2(g) + ICI 218-8.

HN2NNH2 + IO3- + CI-

ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن و ﻋﺎﻣﻞ اﺣﯿﺎ را در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ در ﻫﺮ ﺗﺴﺎوي در ﻣﺴﺌﻠﻪ  18-7و ﯾﮏ ﺗﺴﺎوي

ﺗﻌﺎدل ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﯿﻤﻪ واﮐﻨﺶ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .
18-9.

ﺗﻌﺎدل ﯾﻮﻧﯽ ﺑﺮاي واﮐﻨﺶ ﻫﺎي زﯾﺮ ﺑﻨﯿﻮﺳﯿﺪ  H2O :اﮔﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد :

MnO4- + VO2+ à Mn2+ + V- ( OH )4+
)I2 + H2S(g) à I- + S(s
Cr2O72- + U4+ à Cr3+ + UO22+
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CI- + MnO2(s) à CI2(g) + Mn2+
)IO3- + I- + à I2(aq
HPO32- + MnO4- + OH- à PO43- + MnO42SCN- + BrO3- à Br - + SO42- + HCN
V2+ + V(OH)4+ à VO2+
)MnO4- + Mn2+ + OH- à MnO2(s

 18-10ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮدن و ﻋﺎﻣﻞ اﺣﯿﺎ را در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻫﺮ ﺗﺴﺎوي در ﻣﺴﺌﻠﻪ  18-9و ﯾﮏ ﺗﺴﺎوي
ﺗﻌﺎدل ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﯿﻤﻪ واﮐﻨﺶ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .
18-11.

واﮐﻨﺶ ﻫﺎي اﮐﺴﯿﺪ اﺳﯿﻮن اﺣﯿﺎي زﯾﺮ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ :

– AgBr(s) + V2+ à Ag(s) + V3+ + Br
+ 2Fe(CN)63-

TI3+ + 2Fe(CN)64- à TI+

2V3+ + Zn(s) à 2V2+ + Zn2+
)Fe(CN)63- + Ag(s) + Br - à Fe(CN)64- + AgBr(s
+ TI3+

S2O82- + TI+ à 2SO42-

ﻫﺮ ﭘﺮوﺳﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ را در دوﺷﮑﻞ ﺗﻌﺎدل و ﻧﯿﻤﻪ واﮐﻨﺶ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
ﻫﺮ ﻧﯿﻤﻪ واﮐﻨﺶ را ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺣﯿﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ .
ﻫﺮ ﻧﯿﻤﻪ واﮐﻨﺶ را در  bﺑﻤﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﮑﺘﺮون ﭘﺬﯾﺮي ﮐﻨﯿﺪ .
18-12
+ Sn 2+

واﮐﻨﺶ ﻫﺎي اﮐﺴﯿﺪاﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن اﺣﯿﺎي زﯾﺮ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ :
)2H+ + Sn(s) à H2(g

Ag+ + Fe2+ à Ag(s) + Fe3+
Sn4+ + H2(g) à Sn2+ + 2H+
2Fe3+ + Sn2+ à 2Fe2+ + Sn4+
Sn2+ + Co(s) à Sn(s) + CO2+
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ﻫﺮ ﭘﺮوﺳﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ را در دو ﺷﮑﻞ ﺗﻌﺎدل و ﻧﻤﯿﻪ واﮐﻨﺶ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .
ﻫﺮ ﻧﯿﻤﻪ واﮐﻨﺶ را ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺣﯿﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ .
ﻧﯿﻤﻪ واﮐﻨﺶ را در  bﺑﻤﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﮑﺘﺮون ﭘﺬﯾﺮ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﯿﺪ .
18-13.

ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮودﻣﺲ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ آﺑﮑﺎري ﺷﺪه در :
Cu(NO3)2 -

0,0380M
0,0650M

NaCL

0,0350M

.

اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﺑﺎ

CuCL

 NaOHو اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﺑﺎ

0,0375 M

Cu(NH3)42+

و

M 0,108

در

 10 3-×3,90ﻣﻮل ﮐﻪ ﺑﺮاي  H2Y2-ﻫﺴﺖ 1011 × 5,62

Cu(NH3)42+

NH3(B4 for

ﻫﺴﺖ 1011×5,62

 Y=EDTAو  PH= 4ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .

 18-14ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮودي آﺑﮑﺎري ﺷﺪه در ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ
 0,0500ﻣﻮل

Zn(NO3)2

 0,0200ﻣﻮل ذر  NaOHو
 0,0150ﻣﻮل در

اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﺑﺎ Zn(OH)2

Zn(NH3)42+

و  0,350ﻣﻮل در

ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل در ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ اي ﻣﻮﻻر از

Zn(NH3)2 for NH3àB4

)Zn(NO3

ﻫﺴﺖ 108 × 7,76

ﻫﺴﺖ  10-3×4,00ﮐﻪ ﺑﺮاي  H2Y2-ﻫﺴﺖ

 0,0550ﻣﻮل و PH

ﺛﺎﺑﺖ آن  9اﺳﺖ .
 18-15اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود از ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮوﻫﯿﺪروژن ﮐﻪ در آن اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ 0,01
ﻣﻮل  HCLﻫﺴﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

H2

 1,00اﺗﻢ اﺳﺖ .
9
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 18-16ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود ﭘﻼﺗﯿﻨﯿﻮم را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ آﺑﮑﺎري ﺷﺪه در ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ :
 0,0160ﻣﻮل در

K2PtCI4

 0,065ﻣﻮل در

KCL

و

)Sn(SO4

اﺗﻢ ﺑﺎف ﺷﺪه در ﯾﮏ
 0,0255ﻣﻮل در

6,5

PH

VOSO4

3.5

×  10-3ﻣﻮل در

)H2(g

SnSO4

در  1,00اﺗﻢ .

 0,0686 ،ﻣﻮل در

و  0,0100ﻣﻮل در

V2(SO4)3

آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن  25ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از 0,0918

SnCL2

آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮﺳﯿﺒﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن  25ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از  0,0832ﻣﻮل
)V2(SO4

و

HCIO4

ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﻣﺴﺎوي از  0,1568ﻣﻮل . FeCL3

V(OH)4+

ﺑﺎ  50ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از  0,0,1087ﻣﻮل

ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ .

PH

 18-17ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود ﭘﻼﺗﯿﻨﯿﻮم را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ آﺑﮑﺎري ﺷﺪه در ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ
 0,613ﻣﻮل در

.

K4Fe(CN)6

و  0,00669ﮐﻪ در

 0,0400ﻣﻮل در  FeSO4و  0,00915ﻣﻮل در
ﺑﺎف ﺷﺪه در 5,55
 0,01015ﻣﻮل در

=  PHو اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﺑﺎ H2
V(OH)4+

:

K3Fe(CN)6

)Fe2(SO4

در  1,00اﺗﻢ .

و  0,0799ﻣﻮل در  VO2+و  0,0800ﻣﻮل در

HCLO4

آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن  50ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل  0,0607ﻣﻮل  Ce(SO4)2ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺪاري ﻣﺴﺎوي از 0,100
ﻣﻮل

FeCL2

) ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ  1ﻣﻮل در

H2SO4

ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ وﯾﮋه (

آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن  25ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل  0,0832ﻣﻮل
 V(OH)4-و ﯾﮏ

)V2(SO4

= PH

10

www.hm124.ir

ﺑﺎ  50ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از  0,00628ﻣﻮل

18-8

ﻧﯿﻢ ﭘﯿﻞ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي  ،در ﻃﺮف ﭼﭗ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮود ﻫﯿﺪروژن اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻃﺮف راﺳﺖ ﮐﻮﭘﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ

ﯾﮏ ﭘﯿﻞ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺪﻫﻨﺪ  .ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﭘﯿﻞ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ  .ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﺪام اﻟﮑﺘﺮود ﮐﺎﺗﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﻫﺮ
ﭘﯿﻞ ﺑﺮق اﺗﺼﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
) Cu | Cu2+ ( 0.0805 M
) Cu | CuI ( SaT’d ) . KI ( 0.0993 M
 Ptو ) H2 ( 0.914 ATM

)  Pt | Fe3+ ( 0.0886 Mو
18-20

) Fe2+ ( 0.1420 M

ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﻞ ﭘﺬﯾﺮي ﺑﺮاي

AgSO3

ﻫﺴﺖ  1,5 × 10-14ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ  E0ﺑﺮاي اﯾﻦ واﮐﻨﺶ

Ag2SO3(s) + 2e- ↔ 2Ag + SO3218-21

ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﻞ ﭘﺬﯾﺮي ﺑﺮاي  1,7 × 10-13ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ

E0

ﺑﺮاي اﯾﻦ واﮐﻨﺶ

Ni2P2O7 (s) + 4e-↔ 2Ni + P2O7418-22

ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﻞ ﭘﺬﯾﺮي ﺑﺮاي  TL2ﻫﺴﺖ  6 × 10-22ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ و  E0ﺑﺮاي اﯾﻦ واﮐﻨﺶ

TL2S + 2e- ↔ 2TL2 + S218-23

ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﻞ ﭘﺬﯾﺮي ﺑﺮاي

)Pb3(ASO4

ﻫﺴﺖ  4,1 × 10 -36ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ

Pb2(ASO4)2 + 6e-↔ 3Pb + 2ASO4218-24
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ E0

ﺑﺮاي ﺑﺮاي اﯾﻦ واﮐﻨﺶ :

ZnY2- + 2e- ↔ Zn(s) + Y4 Y4-ﮐﺎﻣﻼً آن ﯾﻮن دﭘﺮوﺗﻪ ﺷﺪه EDTA .

اﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ وﯾﮋه ﺑﺮاي  ZY2-ﻫﺴﺖ 3,2 × 1016

18-25

ﺛﺎﺑﺖ وﯾﮋه داده ﺷﺪه :
Kf = 1.3X1025

↔ FeY-

+ Y4-

Fe3+

11
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E0

ﺑﺮاي اﯾﻦ واﮐﻨﺶ

FeY2-

Kf = 2.1X1014

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ E0ﺑﺮاي واﮐﻨﺶ

↔+ Y4-

Fe2+

Fe Y- + e↔ FeY-2

ﺑﺮاي واﮐﻨﺶ

Cu(NH3)2++ e- ↔ Cu(NH3) + 2NH3

داده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺴﺌﻠﻪ

E0

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ

(18-26

CuT+2NH3 = 7.2X10 CU(NH3)2+B2

Cu2+4NH3 CU(NH3)3+4+B4=5.2X10=11
)(18-27

ﺑﺮاي ﻧﯿﻢ ﭘﯿﻞ

PT

Fe3+ Fe+2

ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺮاي ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي زﯾﺮ

)(Fe+3) (Fe+2

:0.001-0.0025-0.0050.0075-0.010-0.025-0.050-0.075-0.100
0.250-0.500-0.750-100-1.250-1.50-1.75-2.50
5.00-10.00-25.00-75.00-100.00

) (18-28ﺑﺮاي ﻧﯿﻢ ﭘﯿﻞ :

PT CE3+

ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺮاي ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي زﯾﺮ ﮐﻪ در ﻣﺴﺌﻠﻪ

)(18-27

داده ﺷﺪ:

)(CE4+ ) (CE3+) (18-29

ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻧﯿﻢ ﭘﯿﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮاي ﻧﯿﻢ ﭘﯿﻞ در ﻣﺴﺌﻠﻪ

)(18-27

و

)(18-28

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﮕﻮﻧﻪ

اﺳﺖ اﮔﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺴﺒﯽ ؟
): (18-30ﻣﺴﺌﻠﻪ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺒﺮﯾﺪ :در ﯾﮏ زﻣﺎن
(a

ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار از ﭘﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮو ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي

ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ي دﯾﺎﮔﺮام را ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﮐﻨﯿﺪ از
(b

اﻟﮑﺘﺮو داﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﯿﺪروژن ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي PH

SHE

ph

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد ﻃﺮح اوﻟﯿﻪ اش را ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﻫﻤﻪ

ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﻧﯿﻢ ﭘﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ

ﯾﮏ ﺗﺴﺎوي ﺑﺴﺎزﯾﺪ )ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﮐﻨﯿﺪ( و ﭘﺘﺎﺳﯿﻞ ﭘﯿﻞ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﯾﻮن )ﻫﯿﺪروﻧﯿﻮم(

ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ

12
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.
)(h3O+

ﻫﺮ دو ﻧﯿﻢ ﭘﯿﻞ را

(c

ﯾﮏ ﻧﯿﻢ ﭘﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل ﯾﻮن ﻫﯿﺪروﻧﯿﻮم ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﻢ ﭘﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺎ

ﻣﺸﺨﺺ ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﯾﻮن ﮐﻪ ﻫﯿﺪروﻧﯿﻮم را ﺑﻪ

PH

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﻨﺪ ﮐﺎره دﯾﮕﺮ

ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺧﻂ ﮐﺶ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از اﯾﻦ ﺧﻂ ﮐﺶ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮاي
ﻏﻠﻈﺖ ﯾﻮن ﻫﯿﺪروﻧﯿﻮم

3.56x10-4 m

ﻏﻠﻈﺖ ﯾﻮن ﻫﯿﺪروﻧﯿﻮم در PH = 9.85

ﭼﻪ ﭼﯿﺰي ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورﯾﺪ؟

ﻣﺤﻠﻮل ﭼﻨﺪ اﺳﺖ؟

13
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ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ

ﻣﺘﺮﺟﻢ:
ﻣﯿﻼد ﻋﻠﯿﺰاده
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺻﻔﺤﺎت 473-477
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ﻓﺼﻞ : ١٩
ﮐﺎرﺑﺮد ﻗﻄﺐ اﻟﺘﺮﯾﮑﯽ )اﻟﮑﺘﺮود( ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد :

 / NASAﺟﺴﯽ آﻟﻦ ،رﺻﺪﺧﺎﻧﮫ زﻣﯿﻨﯽ SeaWiFS / NASA / GSFC / ORBIMAGe /

اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ِ◌ ﻣﺎھﻮاره ای ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﻣﻨﺎطﻘﯽ از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﮫ در آن
ﮔﯿﺎھﺎن ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ دار )ﺳﺒﺰﯾﻨﮫ دار( ﻗﺮار دارد  .ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل ھﺎی
زﯾﺴﺘﯽ طﺒﯿﻌﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد  ،ﮐﮫ در ﮔﺮوه ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﭘﺮوﻓﯿﻨﯽ )( porphyrinﻋﻀﻮ اﺳﺖ .
اﯾﻦ ﮔﺮوه ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ) ( hemoglobinو ﺳﯿﺘﻮ ﮐﺮوم cytochrome c )c
( اﺳﺖ  ،ﮐﮫ در ﺑﺨﺶ  ١-١٩در ﻣﻮرد آن ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ .
از روش ھﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺧﻮاص ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮﺑﮫ ﮐﺸﻒ ﻧﻘﺶ آن در ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن رﯾﺪاﮐﺲ)  ( Redoxﯾﺎ اﮐﺴﺎﯾﺶ ﮐﺎھﺶ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ  ،ﺑﺎ دﯾﮕﺮ زوج اﮐﺴﺎﯾﺶ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ھﺎی ﮐﺎھﺶ ﻣﻠﻮﮐﻮل ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ
ﻓﺮآﯾﻨﺪھﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ی ﻓﻮﺗﻮﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ھﻤﺮاه اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﯿﺎھﺎن ﺳﺒﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﮐﺴﯿﺪ آب ﺑﺎ
ﻣﻮﻟﮑﻮل اﮐﺴﯿﮋن ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .

در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﯿﻢ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ھﺎی اﻟﮑﺘﺮود اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯿﺘﻮان
ﺑﺮای ) (١ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ی ﺳﻠﻮل ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ  (٢) ،ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮای واﮐﻨﺶ
ھﺎی اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن و ﮐﺎھﺶ (٣) ،رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن اﮐﺴﺎﯾﺶ ﮐﺎھﺶ  ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .
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: A١٩
ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺳﻠﻮل ھﺎی اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ :
ﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ی ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ھﺎی اﻟﮑﺘﺮود اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﻣﻌﺎدﻟﮫ ﻧﺮﻧﺴﺖ )( Nernst
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ  ،ﺑﺮای ﻓﻌﺎل ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ ﺳﻠﻮل از ﯾﮏ ﭘﯿﻞ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪه )ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺑﮫ ﻧﺎم ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ( ﺑﮫ طﻮر ﻧﻈﺮی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺳﻠﻮل ھﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﺮد  .ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ در ﻓﺼﻞ  ٢٢ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  ،ﻋﻮاﻣﻞ اﺿﺎﻓﯽ
ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد .
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺳﻠﻮل ھﺎی اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺘﻔﺎوت ھﺴﺘﻨﺪ ،
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﻨﮭﺎی ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود ﺳﻤﺖ ﭼﭗ  ،از اﯾﻦ رو اﺳﺖ ﮐﮫ :
)↓ (19-1

−

)اﯾﻦ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ

و

=

در ﻣﻌﺎدﻟﮫ  19-1ھﺮ دو ﺑﮫ ﻋﻨﻮان

ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ھﺎی اﻟﮑﺘﺮود در ﺗﻌﺮﯾﻒ آﻏﺎز ﺑﺨﺶ( .18c-3
ﮐﮫ در آن

و

ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ ھﺴﺘﻨﺪ  .ﻣﻌﺎدﻟﮫ

19-1

ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﻣﺎﯾﻊ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺖ  .در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ  ،ﻣﺎ ﻓﺮض
ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﮫ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﯿﺸﻮد ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮد و ﻗﺎﺑﻞ اﻏﻤﺎض اﺳﺖ .
ﺻﻔﺤﮫ ۴٧٣
............................................................................................................................
............................................................................................................................
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Emilio Segrè Visual Archives/AIP
ﮔﻮﺳﺘﺎو راﺑﺮت ﮐﯿﺮﺷﮭﻒ ) (١٨٧٧-١٨٢۴ﯾﮏ ﻓﯿﺰﯾﮏ دان آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﻤﮏ ھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﮫ
ﻋﻠﻢ ﺷﯿﻤﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ  .او ﺷﮭﺮت ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﺎر ﺑﺮ روی طﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺟﺮﯾﺎن و وﻟﺘﺎژ )ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﺮﺷﮭﻒ( در ﻣﺪارھﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ  .ﺧﻼﺻﮥ اﯾﻦ
Σو

ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﮫ ﺻﻮرت

 Σاﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﻨﺪ

ﮐﮫ ﺟﻤﻊ ﺟﺮﯾﺎن ھﺎی ھﺮ ﻧﻘﻄﮫ در ﻣﺪار )ﮔﺮه( ﺻﻔﺮ اﺳﺖ و ﻣﺠﻤﻮع اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ در اطﺮاف ھﺮ
ﺣﻠﻘﮫ ﻣﺪار ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ .
ﻣﺜﺎل ( 19-1
ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺳﻠﻮل ھﺎی زﯾﺮ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺮژی آزاد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﺳﻠﻮل
:
(0.0200 M) /Ag

)(0.0200 M
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Cu

ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﺳﻠﻮل ﮔﺎﻟﻮاﻧﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ  18-2aاﺳﺖ.
راه ﺣﻞ :
دو ﻧﯿﻢ واﮐﻨﺶ ھﺎ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
)(19-2

=

= 0.799

) (
⇋
0.337

ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود ھﺴﺘﻨﺪ

= 0.6984 V

.

= 0.2867 V

_

=0.799_0.0592 log
.

.

log

_=0.337

)⇋ Ag(s

+2

_

+

/
/

ﻣﺎ از ﻧﻤﻮدار ﺳﻠﻮﻟﯽ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﮫ اﻟﮑﺘﺮود ﻧﻘﺮه اﻟﮑﺘﺮود ﺳﻤﺖ راﺳﺖ اﺳﺖ و اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺲ
اﻟﮑﺘﺮود ﺳﻤﺖ ﭼﭗ اﺳﺖ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻣﻌﺎدﻟﮫ 19-1اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ :

= = 0.6984 − 0.2867

/

 ΔGﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺮژی آزاد ﺑﺮای واﮐﻨﺶ

ھﺴﺖ :

) (

+

/

+0.412
⇋

-

=
Cu(s) + 2

= −2 × 96485 × 0.412
)
= −79503 (18.99

∆ = −
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=

ﻣﺜﺎل ( 19-2
ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ی ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺳﻠﻮل
(0.0200 )/

Ag/

∥ ) (0.0200

راه ﺣﻞ :
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود ﺑﺮای دو ﻧﯿﻢ واﮐﻨﺶ ﯾﮑﺴﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ﻣﺜﺎل  19-1ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ :
= 0.6984

/

= 0.2867

/

ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺜﺎل ﻗﺒﻠﯽ  ،اﻟﮑﺘﺮود ﻧﻘﺮه در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ اﺳﺖ و اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺲ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ
اﺳﺖ  ،ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺬاری اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ھﺎی اﻟﮑﺘﺮود در ﻣﻌﺎدﻟﮫ  19-1دارﯾﻢ :
_ = =0.2867- 0.6984

/

-

/

0.412 V

=

−

=

ﺻﻔﺤﮫ ۴٧۴
................................................................................................................
................................................................................................................
........................
ﻣﺜﺎل  ١٩-١و  ١٩-٢ﺗﺸﺮﯾﺢ ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ  .ﻣﻘﺪار ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﯿﻦ دو اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺘﻔﺎوت
 ٠ ۴١٢Vاﺳﺖ  ،ﮐﮫ ﺑﺮای اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺮﺟﻊ ﯾﺎ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ  .اﮔﺮ
اﻟﮑﺘﺮود  Agاﻟﮑﺘﺮود ﺳﻤﺖ ﭼﭗ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در  ١٩-٢ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺳﻠﻮل ﯾﮏ ﻧﺸﺎن
ﻣﻨﻔﯽ دارد  ،اﻣﺎ اﮔﺮ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺮﺟﻊ  Cuاﺳﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در  ١٩-١ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺳﻠﻮل ﻋﺪد
ﻣﺜﺒﺘﯽ دارد  .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﮭﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺳﻠﻮل ﭼﮕﻮﻧﮫ ﭼﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ  ،واﮐﻨﺶ ﺧﻮد ﺑﮫ
اﺳﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺮژی آزاد  ٧٩ ۵٠٣Jاﺳﺖ
ﺧﻮدی ﺳﻠﻮل  ،اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻣﺲ و ﮐﺎھﺶ
 .ﻣﺜﺎل  ١٩-٣و  ١٩-۴ﻧﻤﻮﻧﮫ دﯾﮕﺮ از اﻧﻮاع واﮐﻨﺶ اﻟﮑﺘﺮود اﺳﺖ .
ﻣﺜﺎل : ١٩-٣
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ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺳﻠﻮل زﯾﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ اﺗﺼﺎل ﺳﻠﻮل ھﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎﺷﺪ واﮐﻨﺶ ﺧﻮد ﺑﮫ
ﺧﻮد رخ ﻣﯿﺪھﺪ )ﺷﮑﻞ (١٩-١
∥ )(0.0300 M

(o.0150 M),

(0.0250 M) / Pt

Pt /

(0.200 M), U
(0.0100 M),

راه ﺣﻞ :
دو ﻧﯿﻢ واﮐﻨﺶ :
= +0.771

+2

⇌ _ +2
= +0.334
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⇌

+4

_

+

ﺷﮑﻞ  ١٩-١ﺑﺮای ﻣﺜﺎل : ١٩-٣
ﺻﻔﺤﮫ ۴٧۵
................................................................................................................
................................................................................................................
........................
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود ﺑﺮای اﻟﮑﺘﺮود ﺳﻤﺖ راﺳﺖ :
]
]

[
[

= 0.771_0.0592
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0.0100
)= 0.771 − (−0.0236
0.0250

= 0.7946

= 0.771 − 0.0592

ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود ﺑﺮای اﻟﮑﺘﺮود ﺳﻤﺖ ﭼﭗ :
]

]
[ ]

[

[

0.0592
2

0.200
)(0.0150)(0.0300

= 0.334 −

0.0592
2

= 0.334 −

= 0.334 − 0.2136 = 0.1204

و:

−

= 0.7946 − 0.1204 = 0.6742

ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ واﮐﻨﺶ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺧﻮدی اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن
در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ اﺳﺖ و ﯾﺎ :
اﺳﺖ و ﮐﺎھﺶ
+4

+2

⟶

+2

=

در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ

+2

ﻣﺜﺎل (١٩-۴
ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺮای
),

(0.800

Ag/ AgCl(sat’d), HCl(0.0200 M) /

ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﻧﯿﺎز ﺑﮫ دو ﻣﺤﻔﻈﮫ ) و ﯾﮏ ﭘﻞ ﻧﻤﮑﯽ ( ﻧﺪارد  ،ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ
در ﻣﺤﻠﻮل
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﻤﯽ ﺑﮫ واﮐﻨﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻢ
اﯾﻨﮑﮫ ﻣﻮﻟﮑﻮل ھﺎی
اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﻨﺪ  .اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮫ از ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺑﺪون اﺗﺼﺎل ﻣﺎﯾﻊ اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ
(١٩-٢
راه ﺣﻞ :
دو ﻧﯿﻢ واﮐﻨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ھﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻟﮑﺘﺮود ﺧﻮد )ﺑﮫ ﺟﺪول  ١٨-١ﻣﺮاﺟﻌﮫ
ﮐﻨﯿﺪ ( :
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= 0.000

= 0.222

) (

/

/

ﺻﻔﺤﮫ ۴٧۶

( )+

⇌

_

⇌

+2

2

AgCl(S) +

................................................................................................................
................................................................................................................
........................

ﺷﮑﻞ  ١٩-٢ﺑﺪون اﺗﺼﺎل ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ١٩-۴
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ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ دو اﻟﮑﺘﺮود ھﺴﺘﻨﺪ :
0.800
)(0.0200

0.0200

0.0592
2

=−

]

] = 0.222 − 0.0952

[

0.0592
2
= −0.0977

= 0.000 −

[

در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺳﻠﻮل :
= −0.0977 − 0.3226 = −0.420

= 0.222 − 0.0592
= 0.3226

ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ واﮐﻨﺶ ﺑﮫ ﺻﻮرت
) (

( )+2

→) (

−

+2

=
2

ﻏﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺧﻮدی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ  .ﻣﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﺑﮫ اﻋﻤﺎل واﻟﺘﺎژ و
ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﭘﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﮏ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .
ﺻﻔﺤﮫ ۴٧٧
................................................................................................................
................................................................................................................
........................
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ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ

ﻣﺘﺮﺟﻢ:
اﺣﻤﺪ ﻓﺨﺮآور
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺻﻔﺤﺎت 478-482
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ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻣﺜﺎل  : 19-5ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را ﺑﺮ روي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ؟
zn / znso 4 (xm ) pbso 4 (sa d d )) pb

اﻟﻒ( ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ

x = 500*10-4 , 2.00*10-3 ,1.00*10-2 ,5.00*10-2

ب( ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ
ﺣﻞ اﻟﻒ( در ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻤﯽ  Hso - 4ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺎ ﻓﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ:
[SO 2- 4 ] = C znso4 = x = 5.00*10-4 m

ﻧﯿﻤﻪ واﮐﻨﺸﻬﺎ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮود اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺴﺘﻨﺪ)ﺟﺪول  18-1و ﻧﯿﻤﻪ(
0.0592
] log[so 4 2-
2

Pbso 4 (s ) + 2e -   Pb (s ) + So 2 - 4

 E pbso 4 / pb = E pbso 4 / pbE zn 2+ / zn = -0.763v

Zn 2+ + 2e -   Zn
)  (s

ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮودي ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ:
0.0592
= ] log[so 4 2-
2

E pbso4 / pb = E pbso4 / pb -

0.0592
log(5.00*10-4 ) = -0.252v
2

-0.350 -

ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮودي ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ:
0.0592
1
= ] log[ 2+
2
zn
0.0592
1
 0.163log
= -0.860v
2
) (5.00*10-4
-
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zn 2+ / zn

E zn 2+ / zn = E

و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺳﻠﻮل ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ:

E e  = E right - E log t = E pbso 4 / pb - E zn 2+ / zn = -0.252 - ( -0.860) = 0.608v
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد.ﻣﻘﺎدﯾﺮﺷﺎن در ﺟﺪول 1-19داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﻞ ب( ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮاﯾﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮاي  Zn 2+و ] [SO 2- 4

ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا اﺻﻄﺤﮑﺎم ﯾﻮﻧﯽ ﻣﺤﻠﻮل را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

ﻣﻌﺎدﻟﻪ) (1-17ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ.

1
[5 .0 0 * 1 0 - 4 * ( 2 ) 2 + 5 .0 0 * 1 0 - 4 * ( 2 ) 2 ] = 2 .0 0 * 1 0 - 3
2
در ﺟﺪول  10-2ﻣﯿﺎﺑﯿﻢ

= M

 ، Zn 2+ = 0.6nm , 0.4nm = 0CSo 2اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ را در ﻣﻌﺎدﻟﻪ  10-5ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﯿﻢ

ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮاي Zn 2+ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ:

lzn 2+ = 0.820
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﺮﻧﺴﺖ ﺑﺮاي اﻟﮑﺘﺮود ﺳﺮب ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

0.0592
log lso 2-c so 24
4
2

E pbso 4 / pb = E 0 pbso 4 / pb -

0.0592
log(0.820 * 5.00 *10 -4 ) = - 0.250
2

= 0.350 -

و ﺑﺮاي اﻟﮑﺘﺮود روي دارﯾﻢ:

0.0592
log l zn 2 +c zn 2+
zn / zn
2
0.0592
1
 = 0.163log
= - 0.863v
2
) (0.820 * 5.00 *10 - 4
-
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0

2+

E zn 2+ / zn = E

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺳﻠﻮل را ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ ﭘﯿﺪاﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ:

E e  = E right - E logt = E pbso 4 / pb - E zn 2+ / zn = - 0.252 - ( - 0.863) = 0.613v

ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻋﻠﻤﯽ دﯾﮕﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻓﺮﻣﻮل آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ در ﺟﺪول 19-1اراﺋﻪ
ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺟﺪول 19-1ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺪون اﺻﻼﺣﺎت ﺿﺮﯾﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻄﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دﻫﺪ  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ ﺟﺪول 19-1واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر
ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد .
ﺟﺪول  19-1اﺛﺮ اﺻﻄﺤﮑﺎم ﯾﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺳﻠﻮل ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﮏ

ﺳﻠﻮل ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه در ﻣﺜﺎل 5-19ﺗﻤﺎم ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎي  Eﺑﺮﺣﺴﺐ وﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ A1ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
 LAMERjmerﮐﺎرﺑﺮد ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود اﺳﺘﺎﻧﺪارد:
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﻣﺲ از ﻣﺤﻠﻮل m1010در  Caso 4و ﺣﺎوي  H 2so 4اﺳﺖ ﺗﺎ  400Phﺑﺪﻫﺪ.
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ﺣﻞ :رﺳﻮب ﻣﺲ ﺿﺮورﺗﺎ در ﮐﺎﻣﻞ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد  IUPALاﻟﮑﺘﺮود ﺳﻤﺖ را ﺟﻬﺖ و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﮐﺴﯿﺪ ﺷﺪن از آب درون ﺳﯿﺴﺘﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد O 2 ،در آﻧﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎﺑﺪ دو ﻧﯿﻤﻪ واﮐﻨﺶ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﻨﺎﻇﺮﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ):ﺟﺪول(8-1را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
0

E

0

E

)A g C l / A g = + 0 .3 3 7 v(rig h t

) = + 1 .2 2 9V ( ley

O2 /H2O

-

+ 2e   Cals


2+

Ca

O 2 ( g ) + 4 H 2+ + 4e -   2H 2O

ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود ﺑﺮاي اﻟﮑﺘﺮود Caﺑﺼﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ:
0.0592
1
log
= + 0228v
2
0.010

E Ca 2 + / Ca = 0.331 -

اﮔﺮ  O 2در ﯾﮏ  oanﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﺑﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود ﺑﺮاي اﻟﮑﺘﺮود اﮐﺴﯿﮋن ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ :
0.0592
1
log
Po 2 [( H + )] 4
4

= + 1.229 -

0.0592
1
log
= 0.992v
4
(1atm )(1.00 *10 - 4 ) 4

o

2

E o 2 /H

= + 0.1229 -

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺳﻠﻮل ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ:

E e  = E rig h t - E leyt = E C a 2 + /C a - E O 2 / H 2 O = + 0 .2 7 8 - 0 .9 9 2 = - 0 .7 1 4v

ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ واﮐﻨﺶ ﺳﻠﻮل ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد رﺳﻮب ﻣﺲ ﻃﺒﻖ واﮐﻨﺶ زﯾﺮ ،ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﯾﮏ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از -0,714را ﺑﮑﺎر ﺑﺒﺮﯾﻢ.
ﺧﻼﺻﻪ :
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در ﺗﻤﺮﯾﻦ اول ﻓﺼﻞ 10از ﮐﺎرﺟﻮاﮐﺲ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ دوﻣﯿﻦ وﯾﺮاﯾﺶ ﯾﮏ ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
اﻟﮑﺘﺮود ﺑﺮاي ﻧﯿﻤﻪ واﮐﻨﺸﻬﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻧﻤﻮدارﻫﺎ از ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﮐﺴﯿﺪ ﺷﺪه و
ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﻪ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ  .........ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺼﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮود اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﺻﺪﻫﺎ ﻧﯿﻤﻪ واﮐﻨﺶ در اﻃﻼﻋﺎت اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ آﺳﺎن اﺳﺖ
،ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎ )از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود ﻫﯿﺪروژن اﺳﺘﺎﻧﺪارد(ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﺗﺪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﻮد SHeﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﻓﺮﺿﯽ اﺳﺖ.
3-19ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﺼﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻟﮑﺘﺮود ﮐﻪ در آن واﮐﻨﺸﻬﺎ و ﻓﺮآورده ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واﺣﺪ )واﺣﺪ ﻓﺸﺎر(ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي
اﻟﮑﺘﺮودي ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا راﻫﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺤﻠﻮ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﯾﻮن ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ
ﯾﮑﯽ اﺳﺖ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﺗﺌﻮري وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ اﺟﺎزه دﻫﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻞ
ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﻗﯿﻘﺎ ﯾﮏ واﺣﺪ.
در اﺻﻄﺤﮑﺎﮐﻬﺎي ﯾﻮﻧﯽ ﺑﺎﻻي رواﺑﻂ))دﺑﯽ ﻫﺮﮐﻞ(( B10-2را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮدﯾﮕﺮ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﻌﺎدﻟﻪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺿﻌﯿﻔﯽ از ﺿﺮﯾﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و روش ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺴﺘﻔﻌﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪارد و ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎﯾﯽ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺜﺎل ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﻠﻈﺖ HCL
ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﺳﯿﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ ﮐﻪ در آن

 OC + H = 1و ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺼﻮرت
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آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﯾﻮﻧﯽ اﺻﻄﺤﮑﺎم ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ  Lot ETropoﺗﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوداﺳﺘﺎﻧﺪاري از ﻟﺤﺎظ ﺗﺌﻮري ﮐﻪ داراي اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺜﺎل زﯾﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮودي ﻓﺮﺿﯽ را ﺑﺼﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﺜﺎل 19-7
دي اي ﻣﮑﻠﻨﺲ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺷﺒﯿﻪ آﻧﭽﻪ در ﺷﮑﻞ  19-2ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ را ﺑﺮاﺑﺮ
0,52053دارد.ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.

Pt 0 H 2 (1.00atm  Hcl (3.215 *10 -5 m ), Agcl(so'd) Ag
AgCl (s ) + e -   Ag
 (s ) +Cl

ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﺑﺮاي ﻧﯿﻤﻪ واﮐﻨﺶ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ:

ﺣﻞ  :در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود ﺑﺮاي اﻟﮑﺘﺮود ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:

) - 0.0592 log(Ycl - )(C Hcl

ﮐﻪ  8clﺿﺮﯾﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  clاﺳﺖ واﮐﻨﺶ ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﻠﻮل ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ:
1
2

ﭘﺲ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺳﻠﻮل اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﭘﺘﺎﻣﺴﯿﻞ اﺳﺖ.

0 .0 5 9 2
H2
lo g
1
) (y ip )(C H c l

-

0
2

-

+

Agcl

1
)    H 2 ( g
2

P

0

E right = E

H /H

+e

= E

le yt

H

E

ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺎ ﮐﻪ ﭼﻤﻦ  ...ﺗﺮﻣﻬﺎي دارد دو ﺗﺮم ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ دوم ﻣﺎ ﮐﻨﺴﻮل ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،دو ﺗﺮم ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ را ﺗﺎ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ:
(YH + )(Y (1- )(CHcl )2
1
2

H2

- 0.0592 log

0

Agcl

E e  = 0.52053 = E

P

ﺿﺮﯾﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮاي  H +و  Cl -ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ي  10-5ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از *30215

-3 m

M * N10

ﺑﺮاي اﺳﺘﺤﮑﺎم ﯾﻮﻧﯽ  Mاﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ) (0/945و ) (0/939اﮔﺮ ﻣﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺿﺮاﯾﺐ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣﺎﯾﺶ را در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﺎﻻ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ را ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزي ﮐﻨﯿﻢ:
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ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي  RODOXﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ:
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ در ﺑﯿﻮﻟﻮژي و ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ وﺟﻮد دارد  .ﺳﯿﺘﺮوﮐﺮوﻣﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﻋﺎﻟﯽ از ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺳﯿﺘﺮو
ﮐﺮوﻣﻬﺎ آﻫﻦ – HEMEﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﭘﻮرﻓﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﻤﻬﺎي ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﻪ ﯾﮏ اﺗﻢ آﻫﻦ ﻣﺨﺘﺼﺎت وﻫﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
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ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ

ﻣﺘﺮﺟﻢ:
رﺿﺎ ﺧﻠﯿﻞ ارﺟﻤﻨﺪي
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺻﻔﺤﺎت 483-487
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ﻧﻣودار

 redox.١٩-١ﺳﯾﺳﺗم در زﻧﺟﯾره ی ﺗﻧﻔﺳﯽ ﻓﺳﻔﺎت =P

ﺛﺎﺑت ﺗﻌﺎدل ﺑرای اﯾن واﮐﻧش ﻋﺑﺎرت اﺳت از

ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ درﻣﺛﺎل ١٩-١ﻧﺷﺎن دادﯾﻣﺎﯾن واﮐﻧش ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ﺳﻠول ﮔﺎﻟواﻧﯽ ﻣﻧﺗﻘل ﺷود

ﯾﮏ طرح ازﯾﮏ ﺳﻠول ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ اﯾن درﺷﮑل  ١٨-٢aﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت.ﺑﺗﺎﻧﺳﯾل ﺳﻠول
آن درھرﻟﺣظﮫ ﺗوﺳطﮫ ﻣﻌﺎدﻟﮫ داده ﺷده اﺳت.

وﻗﺗﯽ ﮐﮫ واﮐﻧش ﺟﻠو ﻣﯾرود.ﺗﺟﻣﻊ ﯾون ﮐﺑﺎﻟت ) (IIاﻓزاﯾش ﻣﯾﺎﺑد و ﺗﺟﻣﻊ ﯾون )Ag (I
ﮐﺎھش ﻣﯾﺎﺑد.
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اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات ﺑﺗﺎﻧﺳﯾل اﻟﮑﺗرود  Agرا اﻓزاﯾش ﻣﯾدھد)ﻣﺛﺑت ﻣﯾﮑﻧد( ودرﻋوض ﺑﺗﺎﻧﺳﯾل ﻧﻘره
را ﮐﺎھش ﻣﯾدھد)ﻣﺛﺑت ﺑودن آن راﮐﺎھش ﻣﯾدھد(
ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ درﺷﮑل ١٨-۵ﻧﺷﺎن داده ﺷداﺛراﺻﻠﯽ اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات ﯾﮏ ﮐﺎھش ﻣﺗواﻟﯽ
درﺑﺗﺎﻧﺳﯾل ﺳﻠول اﺳت ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻣﯾﺷوﻧد.ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﺗﺟﻣﻊ ﯾون ﮐﺑﺎﻟت ) (IIو ﻧﻘره) (IIﺑﮫ
ﻣﻘدارﺗﻌﺎدل ﺧود ﻣﯾرﺳﻧد.درﺷﮑل ١٩-۵ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷده اﺳت ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﻧوﯾﺳﯾم

ﯾﺎ

ﺑﺧﺎطرداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی  redoxدرﺗﻌﺎدل ﻧﺳﯾﺗﻧد.ﺑﺗﺎﻧﺳﯾل اﻟﮑﺗرود ﺗﻣﺎم
زوج ھﺎی redoxﮐﮫ ﻣﮭﯾﺎ ھﺳﺗﻧد ﻋﯾن ھم ھﺳﺗﻧد.اﯾن ﻋﻣوﻣﯾت ﺷﺎﻣل اﯾن ﻣﯾﺷود ﮐﮫ
آﯾﺎواﮐﻧش ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎدر ﻣﺣﻠول ﯾﺎﺑﮫ طور ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘم در ﯾﮏ ﺳﻠول ﮔﺎﻟواﻧﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود.

ﻣﺎﻣﯾﺗواﻧﯾم ﻣﻌﺎدﻟﮫ ١٩-۶راﺑرﻣﺑﻧﺎی اﯾﻧﮑﮫ )ﺑﺗﺎﻧﺳﯾل ھﺎی اﻟﮑﺗرود ﺑرای ﺗﻣﺎم ﻧﯾﻣﮫ وﮐﻧش ھﺎ
درﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم اﮐﺳﯾداﺳﯾن/ﮐﺎھش ﺑراﺑر ھﺳﺗﻧد(ﻋﻣوﻣﯾت ﺑﺑﺧﺷﯾم.
ﺑﺎﺑرﮔﺷت واﮐﻧﺷﯽ ﮐﮫ درﻣﻌﺎدﻟﮫ١٩-۴ﻧﺷﺎن داده ﺷد.اﺟﺎزه دھﯾدﺣﺎﻻت Nernstرا ﺑرای
ﺑﺗﺎﻧﺳﯾل اﻟﮑﺗرود درﻣﻌﺎدﻟﮫ١٩-۶ﺟﺎﺑﺟﺎ ﮐﻧﯾم.ﮐﮫ ﻣﯾدھد

ﺻﺣﮫ ﻣﯾﮕذارﯾم ﮐﮫ ﻣﻌﺎدﻟﮫ Nernstراﺑرای ﻧﯾﻣﮫ واﮐﻧش ﻧﻘره ﺑﮑﺎرﻣﯾﺑرﯾم.ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ
درﻣﻌﺎدﻟﮫ ﻣوازﻧﮫ ﺷده ظﺎھر ﺷده اﺳت

ﺑﺎز ﺗﻧظﯾﻣﯽ واﮐﻧش  ١٩-٧ﻣﯾدھد
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اﮔرﻣﺎﻧﺳﺑت رادر دوﻣﯾن ﻓرﻣول ﻟﮕﺎرﯾﺗم ﻣﻌﮑوس ﮐﻧﯾم.ﻣﺎﺑﺎﯾد ﻧﺷﺎﻧﮫ ی ﻓرﻣول
راﺗﻐﯾﯾردھﯾم.اﯾن ﻣداﺧﻠﮫ

ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﺗرﮐﯾب ﻓرﻣول ھﺎی ﻟﮕﺎرﯾﺗم وﺑﺎزﻧوﺷت آن ﻣﯾدھد

ﺗﺟﻣﻊ ﻓرﻣول ھﺎدرﻣﻌﺎدﻟﮫ١٩-٨ﺗﺟﻣﻊ ﺗﻌﺎدل اﺳت.وﻧﺳﺑت
درﻗرﻣول ﻟﮕﺎرﯾﺗﻣﯽ.ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺛﺎﺑت ﺗﻌﺎدل ﺑرای واﮐﻧش اﺳت.ﺗﺑﺻره اﯾﻧﮑﮫ ﻓرﻣول در
ﮔﯾوﻣﮫ در ﻣﻌﺎدﻟﮫ١٩-٨ﺑﺗﺎﻧﺳﯾل اﺳﺗﺎﻧدارد ﺳﻠول

اﺳت.ﮐﮫ ﮐﻠﯽ اﺳت و داده ﺷده اﺳت

ﻣﺎھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﻣﻌﺎدﻟﮫ١٩-٨ازﺗﻐﯾﯾرآزاداﻧرژی ﺑرای واﮐﻧش ھﻣﺎﻧطورﮐﮫ در ﻣﻌﺎدﻟﮫ
١٨-٧ﻧﺷﺎن داده ﺷد ﺑﮫ دﺳت آورﯾم.ﺑﺎزﺗﻧظﯾﻣﯽ اﯾن واﮐﻧش ﻣﯾدھد

در

ﺑﻌد از ﺗﻐﯾﯾرﻣﺑﻧﺎی ١٠ﻟﮕﺎرﯾﺗﻣﯽ.ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﺑﻧوﯾﺳم

ﺑرای واﮐﻧش ﮐﮫ درﻣﻌﺎدﻟﮫ ١٩-۴داده ﺷده ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ
١٩-٨را ﻣﯾدھد.

ﺑرای
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و

ﺑرای

.ﻣﻌﺎدﻟﮫ

ﻣﺛﺎل ١٩-٨
ﺛﺎﺑت ﺗﻌﺎدل ﺑرای واﮐﻧﺷﯽ ﮐﮫ درﻣﻌﺎدﻟﮫ١٩-۴ﻧﺷﺎن داده ﺷد را ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻧﯾد.
راه ﺣل =ﺟﺎﺑﺟﺎ ﮐردن ﻣﻘدارھﺎی ﻋددی درﻣﻌﺎدﻟﮫ  ١٩-٨ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯾدھد

ﻣﺛﺎل١٩-٩
ﺛﺎﺑت ﺗﻌﺎدل را ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻧﯾد.

ﺑرای واﮐﻧش
راه ﺣل=در ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۵ﻣﺎ ﻣﯾﺎﺑﯾم

ﺑراﺑرﺧواھد
و
ﻣﺎﻧﯾﻣﮫ اول واﮐﻧش راﺑﺎ ﻋدد ٢اﻓزاﯾش دادﯾم.ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗﻌداد ﻣول
ﺑر ﻣﺑﻧﺎی
ﺑود.ھﻣﺎﻧطوردر ﻣﻌﺎدﻟﮫ ﮐﻠﯽ ﻣوازﻧﮫ ﺷده ﻣﺎ ﻣﻌﺎدﻟﮫ  Nernsetرا ﺑرای
ﻧﯾﻣﮫ واﮐﻧش )واﮐﻧش ﻧﺎﻗص( ﺑرای ﯾﮏ اﻧﺗﻘﺎل ٢اﻟﮑﺗروﻧﯽ ﻧوﺷﺗﯾم ﮐﮫ اﯾن ﭼﻧﯾن اﺳت

و
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درﺗﻌﺎدل ﺑﺗﺎﻧﺳﯾل ھﺎی اﻟﮑﺗرود ﺑراﺑر ھﺳﺗﻧد و

اﯾن ﻣﻌﺎدﻟﮫ ﺑﺎز ﺗﻧظﯾم ﻣﯾﺷود ﺑﮫ

ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﺷﺎﻧﮫ ی دوﻣﯾن ﻓرﻣول ﻟﮕﺎرﯾﺗﻣﯽ را ﺗﻐﯾﯾر داده اﯾم ﺗوﺳط واروﻧﮫ ﮐردن
ﮐﺳر.ﺗﻧظﯾم ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯾدھد

اﮔر ﭼﮫ ﺑﺧﺎطر آورﯾد ﮐﮫ دراﯾن ﻣﺛﺎل ﮐﮫ دراﯾن ﻣﺛﺎل ﺗﺟﻣﻊ ﻓرﻣول ھﺎ ﺗﺟﻣﻊ ھﺎی ﺗﻌﺎدل
اﺳت و

وﻣﺎ ﺟواب را ﺑﮫ دو ﺷﮑل ﮐﺎﻣل ﮐردﯾم ﺟون

ﺷﺎﻣل ﺗﻧﮭﺎ ٢ﺷﮑل ﻣﮭم اﺳت

ﯾﮏ ﺣﺎﻟت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺛﺎﺑت ﺗﻌﺎدل از ﺑﺗﺎﻧﺳﯾل ھﺎی اﺳﺗﺎﻧدارد
ﺑرای اﺳﺗﻧﺗﺎج ﮐردن ﯾﮏ راﺑطﮫ ﮐﻠﯽ ﺑرای ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺛﺎﺑت ھﺎی ﺗﻌﺎدﻻزاطﻼﻋﺎت ﺑﺗﺎﻧﺳﯾل
اﺳﺗﺎﻧدارد.
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اﺟﺎزه ﺑدھﯾدﮐﮫ ﯾﮏ واﮐﻧﺷﯽ را درﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم ﮐﮫ در آن ﯾﮏ ﮔوﻧﮫ
.دو واﮐﻧش اﻟﮑﺗرود ﻋﺑﺎرت اﻧد از
واﮐﻧش ﻣﯽ دھد.ﺗﺎ ﺑدھد و

ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔوﻧﮫ

ﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﺎدﻟﮫ را ﺑرای واﮐﻧش واﺳﺗﮫ ﺷده ﺑدﺳت ﻣﯽ آورﯾم.ازطرﯾﻖ اﻓزاﯾش دادن ﻣﻘدار
اوﻟﯾﮫ ﻣﻌﺎدﻟﮫ  bودوﻣﯾن ﻣﻌﺎدﻟﮫ aﺗﺎ ﺑدھد

ﻣﺎ اوﻟﯾن ﻣﻌﺎدﻟﮫ از دوﻣﯾن ﻣﻌﺎدﻟﮫ ﮐم ﻣﯾﮑﻧﯾم.ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﺎدﻟﮫ ﻣوازﻧﮫ ﺑرای واﮐﻧش redox
ﺑدﺳت آورﯾم.

وﻗﺗﯽ ﺳﯾﺳﺗم در ﺣﺎل ﺗﻌﺎدل اﺳت ﺑﺗﺎﻧﺳﯾل دو اﻟﮑﺗرود
ﻣﯾﺑﺎﺷد

و

ﺑراﺑر ھﺳﺗﻧد و اﯾﻧﭼﻧﯾن

اﮔر ﻣﺎ ﺣﺎﻟت  Nernstرا ﺑرای ھر زوج در اﯾن در اﯾن ﻣﻌﺎدﻟﮫ ﺟﺎﺑﺟﺎ ﮐﻧﯾم ﻣﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐد
در ﺗﻌﺎدل

ﮐﮫ ﺑﺎزﺗﻧظﯾم ﻣﯾﺷود.

در اﻧﺗﮭﺎ دارﯾم
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ﺗﺑﺻره اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺣﺻول  abﯾﮏ ﻋدد ﮐﻠﯽ اﻟﮑﺗرون ھﺎ ﮐﮫ در ﮐﺎھش ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت )و
در اﮐﺳﯾداﺳﯾون ﮔم ﺷده اﺳت( ﺗوﺳط ﻣﻌﺎدﻟﮫ ﻣوازﻧﮫ  redoxﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش در آﻣده اﺳت.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﮔر  a=bﺑﺎﺷد.ﺿروری ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﻘدارﻧﯾﻣﮫ واﮐﻧش ھﺎ از طرﯾﻖ  aوb
اﻓزاﯾش دھﯾم.اﮔر a=b=nﺑﺎﺷد ﻣﻘدار ﺛﺎﺑت ﺗﻌﺎدل از راﺑطﮫ زﯾر ﺑدﺳت ﻣﯽ آﯾد
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ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ

ﻣﺘﺮﺟﻢ:
ﻣﻬﺴﺎ ﺣﻖ ﮔﻮ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺻﻔﺤﺎت 498-502
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ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ  aرا در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﮐﺴﺎﯾﺶ ـ ﮐﺎﻫﺶ و ﻧﯿﺰ اﺳﯿﺪ ﭘﺮوﺗﻮﻧﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
دﻫﯿﺪ .ﻋﻨﻮان  10-nfeدر ﻋﺒﺎرت اﮐﺴﺎﯾﺶ ـ ﮐﺎﻫﺶ ،ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ  10-phدر ﭘﺎﯾﻪ اﺳﯿﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻨﻮان
 10-nfesﻣﺘﺸﺎﺑﻪ  10-pkﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت زﻣﺎﻧﯽ آﺷﮑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ  ar , aoرا در ﻣﻘﺎﺑﻞ  eﺑﻪ ﻫﻤﺎن
روش  ar , aoدر ﻣﻘﺎﺑﻞ  phرﺳﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺎده آﻟﻔﺎي
اﮐﺴﺎﯾﺶ ـ ﮐﺎﻫﺶ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﻧﯿﻤﻪ واﮐﻨﺶ ﻫﺎي اﮐﺴﺎﯾﺶ ـ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﮐﻪ داراي اﺳﺘﻮﮐﯿﻮﻣﺘﺮي  1 : 1ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورﯾﻢ ،ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﻮﮐﯿﻮﻣﺘﺮي ﻫﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ آن ﻫﺎ را در ﻧﻈﺮ
ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ .اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻣﻮارد ﺳﺎده ،اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻻت روش ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺗﺠﺴﻢ ﺷﯿﻤﯽ اﮐﺴﺎﯾﺶ ـ ﮐﺎﻫﺶ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ داده ﻫﺎي ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن اﮐﺴﺎﯾﺶ ـ ﮐﺎﻫﺶ را در اﺧﺘﯿﺎرﻣﺎن
ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ ﻣﺘﻮازﻧﯽ را در ﻣﺤﯿﻂ ﯾﻮﻧﯽ ﭘﺎﯾﺪار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻋﺒﺎرات  aاز ﻣﻘﺎدﯾﺮ  e01ﺑﺠﺎي ﻣﻘﺎدﯾﺮ  e0اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

اﮐﻨﻮن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ اﮐﺴﺎﯾﺶ ـ ﮐﺎﻫﺶ  aاز ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ  eﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﻣﺎ اﯾﻦ
ﺗﺒﻌﯿﺖ را ﺑﺮاي  ce4+/ce3+ , fe3+/fe2+در  ،1 M H2SO4ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎي ﻣﺘﻮازن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﺑﺮاي اﯾﻦ دو ﺟﻔﺖ ،ﻋﺒﺎرات  aﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ :
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺪار  aدر اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات ،دو ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺘﻮازن و ﻣﺘﻔﺎوت
 E0’ce=1.44V , E0’fe =0.68 Vدر 1 M H2SO4ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  aآﺷﮑﺎر
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﺟﻔﺖ  n=1ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت  ،aﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ.
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ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺪار  aدر ﺷﮑﻞ  19F-2ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﻘﺪار  aﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ  0.05 Vاز  0.50ﺗﺎ 1/75
 Vرا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮده اﯾﻢ .اﺷﮑﺎل ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  aﻣﺴﺎوي اﺳﺖ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ اﺳﯿﺪ )در
ﻓﺼﻞ ﻫﺎي  14و  15ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ( ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺒﺎرات ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺪان
اﺷﺎره ﺷﺪه اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﮐﺴﺎﯾﺶ ـ ﮐﺎﻫﺸﺎز ﻟﺤﺎظ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﻪ ﻣﻮردي دﯾﮕﺮ اﻣﺎ درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ  phﮐﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت  aﻣﺎ
ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﺳﯿﺪ  /ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ اﺳﺖ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﮐﺴﺎﯾﺶ
ـ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  aﺑﺮاي رﺷﺘﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺗﺮ از ﺣﻞ ﻋﺒﺎرات ﺑﺮاي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ  aﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

روش ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﻌﮑﻮس
در ﻃﯽ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﻏﻠﻈﺖ  Ce3+ , Fe3+اﺳﺘﻮ ﮐﯿﻮﻣﺘﺮي ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻌﺎدل  eدر  0.5 Vاز  0.5ﺑﻪ  1.40در اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ
 19F-3ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  fرا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻧﻘﻄﻪ اﺿﺎﻓﯽ در  1.42 Vﻗﺮار
داده ﺷﺪ زﯾﺮ  1.45 Vﺑﻪ  fارزﺷﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  2داد .اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار را ﺑﺎ ﺷﮑﻞ  19ـ  4ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش
اﺳﺘﻮﮐﯿﻮﻣﺘﺮي ﻗﺪﯾﻤﯽ رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﺒﺎرات ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﻫﺎي ردوﮐﺲ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ از ﻋﺒﺎرات اراﺋﻪ ﺷﺪه
ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺎﺳﯽ  1 : 1در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ روش ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﺮاي  –phﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن
ﻫﺎي اﮐﺴﺎﯾﺶ ـ ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﻪ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ” “de Levieرﺟﻮع ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
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ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دو ﻧﻘﺸﻪ را در ﻓﺼﻞ " 10ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي اﮐﺴﻞ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ" ﺳﺮي
دوم ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ.

ﺷﮑﻞ  19ـ 4

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن اﮐﺴﺎﯾﺶ ـ ﮐﺎﻫﺶ
در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي واﮐﻨﺶ دﻫﻨﺪه ﻫﺎ و اﻧﺠﺎم واﮐﻨﺶ ﻫﺎ در ﻣﻨﺤﻨﯽ
ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ.
ﻏﻠﻈﺖ واﮐﻨﺶ دﻫﻨﺪه ﻫﺎ
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﻢ Esystem .ﺑﺮاي اﮐﺴﺎﯾﺶ ـ ﮐﺎﻫﺶ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ از رﻗﯿﻖ ﺳﺎزي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺑﺮاي واﮐﻨﺶ ﻫﺎي اﮐﺴﺎﯾﺶ ـ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮ و
ﺷﻨﺎﮔﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎي ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﯾﻢ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺗﻀﺎدي ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

www.hm124.ir

ﺗﮑﻤﯿﻞ واﮐﻨﺶ
ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ در ﻓﻀﺎي ﺑﺮاﺑﺮي ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن اﮐﺴﺎﯾﺶ ـ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ ﺷﺪن واﮐﻨﺶ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ دو ﻣﻨﺤﻨﯽ در ﺷﮑﻞ  19ـ  3ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻮازﻧﻪ ﺑﺮاي
واﮐﻨﺶ ﺳﺮﯾﻢ ) (4ﺑﺎ آﻫﻦ ) 7´1012 (2ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي  2´1037 (4) Uﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺷﮑﻞ  19ـ  5ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎي ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن اﺣﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪه
ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود اﺳﺘﺎﻧﺪارد  0.20 Vﺑﺎ اﮐﺴﺎﯾﻨﺪه ﻫﺎي ﻓﺮﺿﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﯿﺰ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎي
اﺳﺘﺎﻧﺪاردي ﻣﺘﻐﯿﺮ از  0.40ﺗﺎ  1.20 Vﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻮازﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﺮ ﯾﮏ
از اﯾﻦ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﯿﻦ  8´1016 , 2´103ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﺤﻨﯽ  Aﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ
ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ واﮐﻨﺸﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﺤﻨﯽ  eﺷﺪت
ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎي ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن اﮐﺴﺎﯾﺶ ـ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎي
ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع واﮐﻨﺶ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻧﺴﺒﺖ واﮐﻨﺶ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮود
اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ واﮐﻨﺶ ﺑﺮاي ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮدن در ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎص ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻻزم در ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪن
ﭘﯿﺸﺮوي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮود آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎ ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮازﻧﻪ در آن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﻧﻤﯽ دﻫﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ واﮐﻨﺸﯽ ﮐﻪ از ﺟﻬﺖ
ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از دﯾﺪﮔﺎه ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ اﮐﺴﺎﯾﺶ
آرﺳﻨﯿﮏ ) (3ﺑﺎ ﺳﺮﯾﻢ ) (4در اﺳﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ رﻗﯿﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﺧﺎص ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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و ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻮازﻧﻪ ﮐﻪ ﺣﺪود  1029ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ داده ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد .اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮازﻧﻪ از ﻣﻌﯿﺎر درﺳﺖ آن ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن آرﺳﻨﯿﮏ ) (3ﺑﺎ ﺳﺮﯾﻢ ) (4ﺑﺪون وﺟﻮد ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰور ﻏﯿﺮ
ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ زﻣﺎن ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻮازﻧﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ واﮐﻨﺶ
را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻧﻤﻮده و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻦ را اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﺧﻼﺻﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮگ
در ﻓﺼﻞ " 10ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي اﮐﺴﻞ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ" ﺳﺮي دوم اﮐﺴﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاﻫﻢ
آوردن ﻣﻘﺎدﯾﺮ  aدر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﮐﺴﺎﯾﺶ ـ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻮازﻧﻪ در ﻃﻮل ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن اﮐﺴﺎﯾﺶ ـ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﻘﺪر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎي ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن
اﮐﺴﺎﯾﺶ ـ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﺳﻂ روش اﺳﺘﻮﮐﯿﻮﻣﺘﺮي و ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .روش اﺳﺘﻮﮐﯿﻮﻣﺘﺮي ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  phﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 19Eﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﮐﺴﺎﯾﺶ ـ ﮐﺎﻫﺶ
دو ﻧﻮع از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮاي ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻦ ﻫﺎي اﮐﺴﺎﯾﺶ ـ ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد  :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﮐﺴﺎﯾﺶ ـ ﮐﺎﻫﺶ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي وﯾﮋه.
 19E-1ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﮐﺴﺎﯾﺶ ـ ﮐﺎﻫﺶ
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﮐﺴﺎﯾﺶ ـ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﮐﺴﯿﺪه ﺷﺪن ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي وﯾﮋه ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻧﮓ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﮐﺴﺎﯾﺶ ـ ﮐﺎﻫﺶ واﻗﻌﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ
از ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮ ﺑﻮده و ﺑﺠﺎي آن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮوي ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺑﻮﻗﻮع ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد.
ﻧﯿﻤﻪ واﮐﻨﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ در ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻠﯽ اﮐﺴﺎﯾﺶ ـ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻧﻮﺷﺖ ـ

⇌

+
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ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ

ﻣﺘﺮﺟﻢ:
ﻣﺤﺴﻦ اﷲ دادي
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺻﻔﺤﺎت 508-512
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mHOAcmCL/mOAc

E=E0+

Ln (ƳH3O)(ƳCL)(ƳHOAc)/(ƳH3O)(ƳOAc)*-RT/F * Ln K

=-RT/F

)(cﺑرای ﻧﯾروھﺎی ﯾوﻧﯽ ﻣﺣﻠول ﻧزدﯾﮏ ﺷده ﺑﮫ ﺻﻔر ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﺳﻣت راﺳت ﻣﻌﺎدﻟﮫ ی )(Bﻣﯽ اﻓﺗد.

)(dﺑﻌﻧوان ﻧﺗﯾﺟﮫ ی ﺟواب ﺑﺧش  Cﻣﯾﺗواﻧﯾم ﺳﻣت راﺳت ﻣﻌﺎدﻟﮫ را ﺑﮫ اﯾﻧﺻورت ﺑﻧوﯾﺳﯾم ﮐﮫ
 RT/F *LnKﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد

)Kʹ=exp[-(E-E0)F/RT * Ln (mHOAc*mcl)/(mOAc

)(eﻧﯾروھﺎی ﯾوﻧﯽ ﻣﺣﻠول در ﺳﻠول ﺑدون اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻓرﻣول ھﺎرﻧد و اھﻠرز ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯾﺷود
µ=m1+m2+m H
ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد اﯾن اﺻطﻼح درﺳت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد

)(Fاﯾن داﻧﺷﻣﻧدان ﻣﺗﻧوع را ﺑر اﺳﺎس ﻣوﻻل ﺑرای ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻘدار ﻣوﺟود اﺳﺗﯾﮏ اﺳﯾد و ﺳدﯾم اﺳﺗﺎت و ﺳدﯾم ﮐﻠرﯾد
ﻓراھم ﮐردﻧد.و ظرﻓﯾت ﺳﻠول را در اﺑﺗدای ﻣﺳﺋﻠﮫ اﻧدازه ﮔرﻓﺗﻧد.
ﻧﺗﺎﯾﺞ آن ھﺎ در ﺟدول زﯾر ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت
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E5
0.62392
0.60183
0.58855
0.56833
0.55667
0.55397

E 35
0.64722
0.62264
0.60792
0.58529
0.57213
0.56917

E0
0.61995
0.59826
0.58528
0.56546
0.55388
0.55128

E 30
0.64335
0.61922
0.60470
0.58257
0.56964
0.56672

C NaCl m
0.004896
0.012326
0.021516
0.05042
0.8297
0.9276

E 25
0.63959
0.61583
0.60154
0.57977
0.56712
0.56423

E 20
0.63580
0.61241
0.59840
0.57699
0.56456
0.56171

C NaOAC m
0.004599
0.011582
0.020216
0.04737
0.07796
0.08716

E 15
0.63183
0.60890
0.59508
0.57413
0.56189
0.55912

CHOAC m
0.004779
0.012035
0.021006
0.04922
0.08101
0.09056

E 10
0.62789
0.60538
0.59186
0.57128
0.55928
0.55661

اﯾن ﻧﻣﺎد ﺳﺎزی ﺑرای ﻣﺗﻣرﮐز ﺑودن ﻣوﻻل ھﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ در ﺑﺣث ﻣﺎ در ﻣورد ھﺎرﻧد و اھﻠرز اﺷﺎره
ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ در ﻣورد ﻣﺗﻐﯾر  mxﯾﺎدداﺷت ﻣﯾﺷود
اﯾﺎ اﯾن ﻧﻣﺎدھﺎ ﺗﻣرﮐز ﻣوﻻل ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﯾﺎ ﺗﻣرﮐز ﺑر ﻣوازﻧﮫ ﻣوﻻل ھﺎ ﯾﺎ ھردو؟ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد.
ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻧﻣﺎدھﺎ ﺑرای ﺗﻣرﮐز در ﺑﮫ ھم ﭘﯾوﺳﺗﮕﯽ ﺟدول در ﻣﺟﻣﻊ ﻣﯾﺑﺎﺷد.ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑطور ﮐﻠﯽ در اﯾن
ﮐﺗﺎب اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧﯾم و ﻧﻣﺎدﺳﺎزی ھﺎرﻧد و اھﻠرز ﻧﯾﺳت
)(gﻧﯾروی ﯾوﻧﯽ ھر ﻣﺣﻠول را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﺷﺎﺳﺗﮫ ھﺎ ﺑرای  kaاﺳﺗﯾﮏ اﺳﯾد ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺗوان )(H3O

() (OACو )(hoacرا ﺑﺎ ﺗﻘرﯾب ﻣﻧﺎﺳب ﻣﻌﻣوﻟﯽ و ارزش ﺗﻘرﯾﺑﯽka=1.8*10^5ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻧﯾد
از ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ھﺎی درون ﺟدول در دﻣﺎی  ٢۵ﺳﺎﻧﺗﯽ ﮔراد ﺑرای ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ی .k1ﺑﺎ ﻧﻣﺎدھﺎی درون ﺑﺧش dﯾﮏ
ﭘﻼت ﺑرای k versus uﺑﺳﺎزﯾد و ﮔراف را ﺗﺧﻣﯾن ﺑزﻧﯾد ﺗﺎ رﻗﯾﻖ ﺳﺎزی ﺑﮫ ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﺑرﺳد)(U=0ﺗﺎ ﯾﮏ
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ﻣﯾزاﻧﯽ ﺑرای  kaدر دﻣﺎی  ٢۵درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯽ ﮔراد ﺑﮫ دﺳت آورﯾد .ﻣﻘدار ﺗﺧﻣﯾن زده را ﺑﺎ ﻣﻘدار ﻣوﻗﺗﯽ ﮐﮫ
ﺑرای ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ی  uﺑود ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﯾد.
ارزش ﻣوﻗﺗﯽ kaﭼﮫ ﺗﺎﺛﯾری در ارزش ﺗﺧﻣﯾﻧﯽ kaدارد؟
ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد اﯾن ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت را ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی ﺻﻔﺣﮫ ﮔﺳﺗرده اﺟرا ﮐﻧﯾد

)(H
اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﺧواھﯾد اﯾن ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت را اﻧﺟﺎم دھﯾد ﺑﺎﯾد از ﺻﻔﺣﮫ ﮔﺳﺗرده ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾد اﯾن ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺛﺎﺑت را ﺑرای اﺳﺗﯾﮏ اﺳﯾد در ﺗﻣﺎم دﻣﺎھﺎی دﯾﮕر
در داده ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در دﺳﺗرس اﺳت kaﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ دﻣﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯾﮑﻧد و در ﭼﮫ دﻣﺎﯾﯽ ﺑﯾﺷﺗرﯾن kaرخ ﻣﯾدھد
ﻟوﯾﯾس ﭘﺎوﻟﯾﻧﮓ)(١٩٩۴-١٩٠١ﯾﮑﯽ از ﺷﯾﻣﯽ داﻧﺎن ﻗدرﺗﻣﻧد و ﻣﺷﮭور ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﺑود
ﮐﺎرھﺎی او ﺑر روی رواﺑط ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ.ﺑﻠورﺷﻧﺎﺳﯽ اﯾﮑس ری و ﻣﺣدوده ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن ﺗﺎﺛﯾر ﺷﮕرﻓﯽ در
ﺷﯾﻣﯽ و ﻓﯾزﯾﮏ و زﯾﺳت ﺷﻧﺎﺳﯽ داﺷت
او ھﺷت دھﮫ از ﻋﻣرش را ﺑﮫ اﻧدازه ﮔﯾری ﮔذراﻧد وﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﯾن ﺷد ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺟواﯾز در دﺳﺗرس ﯾﮏ
ﺷﯾﻣﯾدان را درﯾﺎﻓت ﮐﻧد.
او ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺳﯽ ﺑود ﮐﮫ دو ﺟﺎﯾزه ﻧوﺑل را ﺑرﻧده ﺷد.در رﺷﺗﮫ ﺷﯾﻣﯽ در ﺳﺎل  ١٩۵۴و ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﻼش ھﺎی او
ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺳﻼح ھﺎی ھﺳﺗﮫ ای .ﺟﺎﯾزه ﺻﻠﺢ ﻧوﺑل را در ﺳﺎل  ١٩۶٢درﯾﺎﻓت ﮐرد.
ﭘﺎوﻟﯾﻧﮓ در ﺳﺎل ھﺎی آﺧر ﻋﻣرش ھوش و اﻧرژی وﺳﯾﻊ ﺧود را ﻓدای ﻣططﺎﻟﻌﮫ ﺑر روی ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف و درﻣﺎن آن ھﺎ ﮐرد.او ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺷد ﮐﮫ وﯾﺗﺎﻣﯾن  cﯾﺎ اﺳﮑورﺑﯾﮏ اﺳﯾد داروی ھﻣﮫ دردھﺎﺳت.
ﮐﺗﺎب ھﺎ و ﻣﻘﺎﻻت او ﺑﺎﻋث ﺷﮭرت ﺑﯾﺷﺗر درﻣﺎﻧﯽ او ﺷد ﺑﮫ ﺧﺻوص اﺳﺗﻔﺎده وﺳﯾﻊ از وﯾﺗﺎﻣﯾن  cﺑرای
ﭘﯾﺷﮕﯾری و ﺣﻔﺎظت از ﺳﻼﻣﺗﯽ.
اﯾن ﻋﮑس ﭘﺎوﻟﯾﻧﮓ ﮐﮫ ﭘرﺗﻘﺎل را ﺑﮫ ھوا اﻧداﺧﺗﮫ اﺳت ﻧﻣﺎد ﮐﺎر او و اھﻣﯾت ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدن او در ﺗﻌﯾﯾن ﮐردن
ﻣﺗﻣرﮐز ﺑودن وﯾﺗﺎﻣﯾن  cدر طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف در ﻣﯾوه ھﺎ و ﺳﺑزﯾﺟﺎت ﺑود و ﺗﮭﯾﮫ وﯾﺗﺎﻣﯾن ﺗﺟﺎری.
از ﺗﯾﺗراﺳﯾون ﮐﺎھش ﺑﺎﯾد ﺑطور ﻋﻣده ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.
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در اﯾن ﻓﺻل ﻧﺣوه آﻣﺎده ﮐردن ﻣﺣﻠول ھﺎی اﺳﺗﺎﻧدارد از اﮐﺳﻧده ھﺎ و ﮐﺎھﻧده ھﺎ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ آن ھﺎ در ﺷﯾﻣﯽ
ﺗﺟزﯾﮫ را ﺗوﺻﯾف ﻣﯾﮑﻧﯾم
ﺑﻌﻼوه واﮐﻧﺷﮕر ھﺎی ﻣﻌﯾن ﮐﮫ ﻧﻣوﻧﮫ ﻣوردﻧظر را ﺑﮫ ﺣﺎﻟت اﮐﺳﺎﯾش ﺗﻧﮭﺎ ﺗﺑدﯾل ﻣﯾﮑﻧد ﺑﺣث ﻣﯾﮑﻧﯾم

واﮐﻨﺸﮕﺮﻫﺎي ﻣﻌﯿﻦ اﮐﺴﻨﺪه و ﮐﺎﻫﻨﺪه
ﻣﺎده ی ﻣوردﻧظر در ﺗﯾﺗراﺳﯾون اﮐﺳﺎﯾش و ﮐﺎھش ﺑﺎﯾد در اﺑﺗدا در ﺣﺎﻟت اﮐﺳﺎﯾش ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷد
ھرﭼﻧد ﮐﮫ اﻏﻠب ﺟزء واﮐﻧش در ﺗﯾﺗراﺳﯾون ﻣﻘدم اﺳت .ﺑﻌﻧوان ﻣﺛﺎل ﺣل ﺷدن ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ و ﺟدا ﮐردن
ﺗداﺧل.ﺗﺑدﯾل ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ ﻣورد آزﻣﺎﯾش ﺑﮫ ﻣﺧﻠوط در ﺣﺎﻟت اﮐﺳﯾداﺳﯾون.
ﺑرای ﻣﺛﺎل وﻗﺗﯽ ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ ﮐﮫ ﺷﺎﻣل آھن ﺣل ﺷده اﺳت ﻣﺣﻠول ﻣﻌﻣوﻻ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯾﺷود از ﻣﺧﻠوط ﯾون ھﺎی
آھن)اا( و آھن )ااا(.اﮔر ﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﮐﺳﻧده اﺳﺳﺗﺎﻧدارد ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن آھن را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾم اﺑﺗدا ﺑﺎﯾد درﺑﺎره
ﻣﺣﻠول ﻧﻣوﻧﮫ و واﮐﻧﺷﮕر ﮐﺎھﻧده ﻣﻌﯾن ﺑرای ﺗﺑدﯾل آھن ﺑﮫ آھن)اا( ﺑﺣث ﮐﻧﯾم
ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﯿﺶ ﮐﺎﻫﻨﺪه ﯾﺎ ﭘﯿﺶ اﮐﺴﻨﺪه ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﻣﻌﺮف ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺎده ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ واﮐﻨﺶ دﻫﺪ
ﺑﻌﻼوه ﻫﺮ واﮐﻨﺸﮕﺮ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺬف ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ واﮐﻨﺸﮕﺮ اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮاي ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
واﮐﻨﺶ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺰاﺣﻢ اﺳﺖ.
واﮐﻨﺸﮕﺮﻫﺎي ﮐﺎﻫﻨﺪه ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺎده ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ روي .
آﻟﻤﯿﻨﯿﻮم.ﮐﺎدﻣﯿﻢ و ﺳﺮب وﻧﯿﮑﻞ و ﻣﺲ و ﻧﻘﺮه )در ﺣﻀﻮر ﯾﻮن ﮐﻠﺮﯾﺪ(
ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﻓﻠﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ.ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎھﺶ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﺟﺴﻢ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﭘﺎک ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﺎ آب ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﻣﯿﺸﻮد
ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺎف ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﮑﻞ داﻧﮫ ای ﯾﺎ ﭘﻮدری ﻓﻠﺰ ﭘﺎک ﮔﺮدد.ﭼﺎره دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺻﺎف ﮐﺮدن
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎھﺶ دھﻨﺪه ھﺎﺳﺖ.ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ  ١-٢٠ﮐﮫ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﮐﺎھﺶ دھﻨﺪه ھﺎ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه آھﻦ ﺑﻄﻮر ﻋﺎﻟﯽ در ﻣﯿﺎن ﻟﻮﻟﮫ ﺷﯿﺸﮫ ای ﻋﻤﻮدی ﻧﮕﮫ داﺷﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ ﻣﺤﻠﻮل
ﺑﮫ آراﻣﯽ زﯾﺮ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد.آھﻦ در ﮐﺎھﺶ دھﻨﺪه ھﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﺻﺪھﺎ ﮐﺎھﺶ
ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ.
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ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮐﺎھﺶ دھﻨﺪه.ﮐﺎھﺶ دھﻨﺪه ﺟﻮﻧﺰ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪﮐﮫ ﻗﻄﺮ آن در ﺣﺪود  ٢ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮو ﺳﺘﻮﻧﯽ از اﺧﺘﻼط
روی ﮐﮫ ﺗﺎ  ۴٠ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻧﮕﮫ داﺷﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد.اﯾﻦ اﺧﺘﻼط ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ اﺟﺎزه دادن ﺑﮫ ذرات روی
ﺑﺮای ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن ﻣﺨﺘﺼﺮ در ﻣﺤﻠﻮل ﺟﯿﻮه )اا(ﮐﻠﺮﯾﺪ.ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ واﮐﻨﺶ زﯾﺮ رخ ﻣﯿﺪھﺪ
)2zn(s)+Hg 2+→Zn2++Zn(Hg)(s
ﺗﺮﮐﯿﺐ روی ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻠﺰ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﻣﺰﯾﺖ ﻣﮭﻢ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ
ﮐﺎھﺶ ﯾﻮن ھﯿﺪروژن ﺗﻮﺳﻂ روی ﻣﯿﺸﻮد.اﯾﻦ ﺳﻤﺖ از واﮐﻨﺶ ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮﻻزم ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎھﺶ دھﻨﺪه را
ﻣﺼﺮف ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻮﻧﮫ را ﺑﺎ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﯾﻮن روی )اا( آﻟﻮده ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻣﺤﻠﻮل ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ اﺳﯿﺪی ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﯿﺎن ﮐﺎھﺶ دھﻨﺪه ﺟﻮﻧﺰ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ھﯿﺪروژن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻤﺪه ﮐﻨﺪ
ﮐﺎرﺑﺮدھﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﺎھﺶ دھﻨﺪه ﺟﻮﻧﺰ در ﺟﺪول  ١-٢٠ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺷﺪه .
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اﯾﻦ ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺑﻨﺪی در اﯾﻦ ﺟﺪول ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ دھﻨﺪه واﻟﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد
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ﮐﻪ ﺑﻠﻮرﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﻧﻘﺮه در ﺳﺘﻮن ﺷﯿﺸﻪ اي ﺑﺎرﯾﮏ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﻧﻘﺮه ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻫﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﮐﻠﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﯾﻮن ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻧﻤﮏ ﻧﻘﺮه ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺤﻼل ﭘﺬﯾﺮي ﮐﻤﯽ دارﻧﺪ
ﺑﺮاي اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺶ ﮐﺎﻫﻨﺪه ﻫﺎ را ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﻨﺪه واﻟﺪن اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺤﻼل ﭘﺬﯾﺮي ﮐﻤﯽ را دارﻧﺪ.
ﺑﺮاي اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺶ ﮐﺎﻫﻨﺪه ﻫﺎ را ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﻨﺪه واﻟﺪن از اﺳﯿﺪ ﮐﻠﺮﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل در ﻧﻤﻮﻧﻪ آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ
از آﻏﺸﺘﻪ ﮐﺮدن ﻧﻘﺮه در ﻣﺤﻠﻮل ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ را ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ.
ﺟﺪول  1-20ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺪه واﻟﺪن ﺗﺎ ﺣﺪودي در واﮐﻨﺶ ﻫﺎ از ﮐﺎﻫﻨﺪه ﺟﻮﻧﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮي اﺳﺖ

ﻋﺎﻣﻞ اﮐﺴﻨﺪه ﻣﻌﯿﻦ
ﺳﺪﯾﻢ ﺑﯿﺴﻤﻮت ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ اﮐﺴﻨﺪه ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻨﮕﻨﺰ)اا( ﺑﻪ ﯾﻮن ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت.
ﻧﻤﮏ ﺑﯿﺴﻤﻮت ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺎ اﻧﺤﻼل ﭘﺬﯾﺮي ﮐﻢ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل NaBiO3ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻄﻮر دﻗﯿﻖ اﺟﺰاء ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﻘﺪار
ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم و ﻧﺎﻣﺸﺨﺼﯽ دارد.
اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﯿﺴﻤﻮت در ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﺮای ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻣﯿﺠﻮﺷﺪ
واﮐﻨﺸﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﻋﻤﻞ ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﭘﺎک ﻣﯿﮕﺮدد.ﻧﯿﻢ واﮐﻨﺶ ﮐﺎھﺶ ﺑﺮای ﺳﺪﯾﻢ ﺑﯿﺴﻤﻮت را
ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻮﺷﺖ:
NaBiO3+4H++2e-↔BiO++Na++2H2O
آﻣﻮﻧﯿﻮم ﭘﺮوﮐﺴﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎت (NH4)2S2O8ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ اﮐﺴﻨﺪه ﻗﻮی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.در ﻣﺤﻠﻮل ھﺎی اﺳﯿﺪی ﮐﺮوم)ااا(را
ﺑﮫ دی ﮐﺮوﻣﺎت.ﺳﺮﯾﻢ)ااا( را ﺑﮫ ﺳﺮﯾﻢ) (IVو ﻣﻨﮕﻨﺰ)اا( را ﺑﮫ ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻧﯿﻢ واﮐﻨﺶ زﯾﺮ رخ
ﻣﯿﺪھﺪ
S2O82-+2e-↔2SO42ﻋﻤﻞ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﯾﻮن ﻧﻘﺮه ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد.واﮐﻨﺸﮕﺮ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن در ﯾﮏ ﺑﺎزه
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺠﺰﯾﮫ ﻣﯿﺸﻮد

www.hm124.ir

2S2O82-+2H2O→4SO42-+O2+4H+
ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﮏ ﺟﺎﻣﺪ ﺳﺪﯾﻢ ﯾﺎ رﻗﯿﻖ ﮐﺮدن ﻣﺤﻠﻮل اﺳﯿﺪ.
ﻧﯿﻢ واﮐﻨﺶ ﺑﺮای ھﯿﺪروژن ﭘﺮوﮐﺴﯿﺪ در ﻣﺤﻠﻮل اﺳﯿﺪی ﺑﺼﻮرت
H2O2+2H-+2e-↔2H2O E0=1.78V
ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ اﮐﺳﯾداﺳﯾون ﮐﺎﻣل ﺷد ﻣﺣﻠول از واﮐﻧﺷﮕر اﺿﺎﻓﯽ ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺟوﺷﯾدن آزاد ﻣﯾﺷود
)2H2O2→2H2O+O2(g

ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺎھﻨﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻣﺤﻠﻮل ھﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎھﻨﺪه ھﺎ ﺑﮫ واﮐﻨﺶ ﺑﺎ اﮐﺴﯿﮋن در ھﻮا ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ھﺴﺘﻨﺪ.ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﺎھﻨﺪه
ھﺎ ﺑﮫ ﻧﺪرت ﺑﺮای ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﮐﺴﯿﺪ ﻣﺎده ﻣﻮرد ازﻣﺎﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺑﺠﺎی آن از روش ھﺎی
ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد.دو ﮐﺎھﻨﺪه ﻣﻌﻤﻮل آھﻦ)اا( و ﯾﻮن ﺗﯿﻮﺳﻮﻟﻔﺎت ھﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي آﻫﻦ)اا(
ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي آﻫﻦ )اا( ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از آﻫﻦ )ااا(آﻣﻮﻧﯿﻮم ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﺎده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ)Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O .ﻧﻤﮏ
ﻣﻮﻫﺮ(ﯾﺎ از ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ آﻫﻦ)اا(اﺗﯿﻞ اﻧﺪﯾﺎﻣﺎﯾﻦ ﺳﻮﻟﻔﺎت)FeC2H4(NH3)2(SO4)2.4H2Oﻧﻤﮏ اﯾﺴﭙﺮ(پ
اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻫﻮا ﺑﺎ آﻫﻦ)اا(ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ رخ ﻣﯿﺪﻫﺪ اﻣﺎ از ﺣﻀﻮر اﺳﯿﺪﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﺪاري ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺪود  0,5ﻣﻮﻻر در اﺳﯿﺪﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ.اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاي ﯾﮏ
روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﮔﺮ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ.
ﻋﻮاﻣﻞ اﮐﺴﻨﺪه ﺑﯿﺸﻤﺎري ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي آﻫﻦ)اا(اﺿﺎﻓﯽ
ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﻓﻮري اﺿﺎﻓﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ دي ﮐﺮوﻣﺎت ﯾﺎ ﺳﺮﯾﻢ)(IV
)ﺑﺨﺶ 20-C-1و20-C-2را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ(
ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎده ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﯿﺘﺮ ﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﺣﺠﻤﯽ ﺑﯿﻦ اﮐﺴﻨﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﺤﻠﻮل آﻫﻦ )اا( ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﯿﺘﺮ ﮐﺮدن دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدن آﻫﻦ )اا(ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﮐﺴﻨﺪه.
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اﯾﻦ روش ﮐﺎر ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدن ﭘﺮوﮐﺴﯿﺪ ﻫﺎي آﻟﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي اﺳﺖ
ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ ﻻﻣﯿﻦ.ﮐﺮوم).(VIﺳﺮﯾﻢ).(IVﻣﻮﻟﯿﺒﺪﻧﯿﻮم).(VIﻧﯿﺘﺮات و ﮐﻠﺮات و ﯾﻮن ﻫﺎي ﭘﺮﮐﻠﺮات و ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﻤﺎري
دﯾﮕﺮ از اﮐﺴﻨﺪه ﻫﺎ).ﻣﺜﺎل ﮐﺎﻣﻞ را در ﻣﺴﺎءل  20-20و  21-20ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(

ﺳﺪﯾﻢ ﺗﯿﻮ ﺳﻮﻟﻔﺎت
ﯾﻮن ﺗﯿﻮﺳﻮﻟﻔﺎت ﺑﻄﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه ﻗﻮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ روش ﮐﺎر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﺪ در آن واﺳﻄﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﮐﺴﯿﺪه ﺷﺪن ﻣﻘﺪاري ﯾﻮن ﺗﯿﻮﺳﻮﻟﻔﺎت و ﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﻮن ﺗﺘﺮاﻫﯿﻮﻧﺎت).(S4O62-ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻧﯿﻢ واﮐﻨﺶ:
2S2O32-↔S4O62-+2eﺗﻌﺪادي از واﮐﻨﺶ ﻫﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ اﮐﺴﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺘﺮاﻫﯿﻮﻧﺎت را ﺑﻪ ﯾﻮن ﺗﯿﻮﺳﻮﻟﻔﺎت اﮐﺴﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ
ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﮐﺴﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد ﺷﺎﻣﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﻘﺪار اﺿﺎﻓﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻧﺸﺪه ﯾﻮن
ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﯽ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﯿﺪي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ اﺳﺘﮑﯿﻮﻣﺘﺮي ﻣﺴﺎوي ﻣﻘﺪار ﯾﺪ آزاد ﺷﺪه دارد ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد از
ﺗﯿﻮﺳﻮﻟﻔﺎت ﺗﯿﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد).(Na2s2o3ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻫﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻫﻮا ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ
ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي اﯾﻦ روش ﮐﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدن ﺳﺪﯾﻢ ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖ در ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮدن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.واﮐﻨﺶ ﻫﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم
ﻣﯿﮕﯿﺮد
OCl-+2I-+2H+→Cl-+I2+H2O
)(20-1

I2+2S2O32-→2I-+S4O62-

ﺗﺑدﯾل ﮐﻣﯽ ﯾون ﺗﯾوﺳوﻟﻔﺎت ﺑﮫ ﺗﺗراھﯾوﻧﺎت ﮐﮫ در ﻣﻌﺎدﻟﮫ ٢٠-١ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﯾن دارد ﮐﮫ
PHﮐﻣﺗر از  ٧ﺑﺎﺷد
اﮔر ﺷدﯾدا ﺑﺎ ﻣﺣﻠول ھﺎی اﺳﯾدی ﺗﯾﺗر ﺷود اﮐﺳﯾداﺳﯾون ھوا از ﯾد اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺎﯾد ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﭘوﺷﺎﻧدن ﻣﺣﻠول ﺑﺎ
ﮔﺎز ﺧﻧﺛﯽ ﻣﺛل ﻧﯾﺗروژن ﯾﺎ ﮐرﺑن دی اﮐﺳﯾد ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود.
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ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﯾﺪ/ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺗﯿﻮﺳﻮﻟﻔﺎت
ﻣﺣﻠوﻟﯽ ﮐﮫ ﺣدود ۵*١٠^۶-ﻣوﻻر در ﯾد ھﺳت.رﻧﮓ ﻗﺎﺑل ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ دارد ﮐﮫ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﮐﻣﺗر از ﯾﮏ
ﻗطره از ﻣﺣﻠول ٠ ٠۵ﻣوﻻر ﯾد در ﻣﺣﻠول ١٠٠ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر اﺳت.ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﺣﻠول ﻣورد ﻧظر ﮐﻣرﻧﮓ اﺳت
ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﺎﭘدﯾد ﺷدن رﻧﮓ ﯾد ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﺷﻧﺎﺳﺎﮔر در ﺗﯾﺗراﺳﯾون ﺑﮫ ھﻣراه ﺳدﯾم ﺗﯾوﺳوﻟﻔﺎت ﺑﮑﺎر
ﻣﯾرود.

ﻣﺪل ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﯾﻮن ﺗﯿﻮ ﺳﻮﻟﻔﺎت .
ﺳﺪﯾﻢ ﺗﯿﻮﺳﻮﻟﻔﺎت ﻗﺒﻼ ﺳﺪﯾﻢ ﻫﯿﭙﻮ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﯾﺎ ﻫﯿﭙﻮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ و ﺟﺪا ﮐﺮدن
ﻧﻘﺮه از ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن و ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎدزﻫﺮ در ﺳﻢ ﺳﯿﺎﻧﯿﺪ وﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪه رﻧﮓ در ﺻﻨﻌﺖ و ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻔﯿﺪﮐﻨﻨﺪه در
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ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﻞ ﺷﻮﻧﺪه در ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﻓﻮق اﺷﺒﺎع ﻓﺸﺮده ﺳﺎزي و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻫﻨﺪه ي ﻣﺎده ﻣﻮرد
ﺗﺠﺰﯾﻪ
واﮐﻨﺶ ﺗﯿﻮﺳﻮﻟﻔﺎت ﺑﻌﻨﻮان ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﮑﺲ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺎ ﻧﻘﺮه و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻞ ﺷﺪن ﻧﻘﺮه
ﺑﺮوﻣﯿﺪ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﺳﻄﺢ ﻓﯿﻠﻢ ﻋﮑﺲ و ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻮد.
ﺗﯿﻮﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﺮات زاﯾﯽ در آﮐﻮارﯾﻮم ﻫﺎي آﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاي زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ
و دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه آﮐﻮارﯾﻮم ﻻزم اﺳﺖ

ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ :1در اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﻫﺮ ﯾﻮن ﺗﯿﻮﺳﻮﻟﻔﺎت ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮون از دﺳﺖ ﻣﯿﺪﻫﺪ
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ :2ﺳﺪﯾﻢ ﺗﯿﻮ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﯾﮑﯽ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻫﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻫﻮا اﮐﺴﯿﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
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ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ

ﻣﺘﺮﺟﻢ:
ﭘﺎرﺳﺎ رﺿﺎﯾﯽ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺻﻔﺤﺎت 513-517
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ﻏﺎﻟﺒﺎً ،ﺗﯿﺘﺮاﺳــﯿﻮن ﻫﺎي ﯾﺪ ﺑﺎرﯾﮏ ﺳــﻮﭘﺎﻧﺴﯿﻮن ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد .رﻧﮓ
آﺑﯽ ﺗﯿﺮه ﮐﻪ در ﺣﻀــﻮر ﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه از ﺟﺬب ﯾﺪ ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮ ) ، (helicalﻣﺎده ﻗﻨﺪي داﺧﻞ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ
ي  βﻧﺎﺷــﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد) .ﺷﮑﻞ  20-2ﻣﺸﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد( ،اﺟﺰاء ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﯾﮏ درﺷﺖ ﻣﻮﻟﮑﻮل
ﻣﯽ ﺑﺎﺷــﺪ .ﻣﺎده ﻗﻨﺪي ﺑﺮون ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ  αﺑﻪ ﻓﺮم ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺿﺎﻓﯽ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﺑﺎ ﯾﺪ رﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﺑﻪ آﺳــﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺸــﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴــﺖ و اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ .ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ در دﺳﺘﺮس
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﺴــﺮ آﻟﻔﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ) (β-amyloseﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳــﻮﭘﺎﻧﺴــﯿﻮن ﻧﺸــﺎﺳﺘﻪ آﺑﺪار در ﻣﺪت ﭼﻨﺪ روز ﺑﻪ دﻟﯿﻞ واﮐﻨﺶ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﺠﺰﯾﻪ
ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﺧﻮاص آﻣﺎده ﺷﺪه و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﮐﺴﯿﮋن ﯾﺪ ﻣﯿﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﻣﺎده ﮐﺮدن و ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن ﻣﻘﯿﺎس در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻘﯿﻢ و ﺑﻪ
وﺳــﯿﻠﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﺟﯿﻮه ) (IIﯾﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﮐﻠﺮوﻓﺮم از رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ
راه ،آﻣﺎده ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺳــﻮﭘﺎﻧﺴﯿﻮن ﺳﺎده از ﻣﻘﯿﺎس اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ در آن
روز ﺑﻪ ﮐﺎر رود.
ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻧﺸــﺎﺳﺘﻪ در ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮي ﻣﻘﺪار زﯾﺎدي ﯾﺪ اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮاي اﯾﻦ
ﮐﻪ در ﺗﯿﺘﺮ ﮐﺮدن ﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﻮن ﺗﯿﻮﺳﻮﻟﻔﺎت ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد ،اﮐﺴﺎﯾﻨﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻘﯿﺎس
داراي ﺗــﺄﺧﯿﺮ اﺳــﺖ ﺗــﺎ رﻧﮓ ﻣﺤﻠﻮل از ﻗﺮﻣﺰ ﻗﻬﻮه اي ﺑﻪ زرد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ؛ در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﯿﺘﺮ ﮐﺮدن
ﻧﺰدﯾــﮏ ﺑــﻪ ﮐــﺎﻣﻞ ﺷــﺪن اﺳــﺖ .ﻣﻘﯿﺎس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در آﻏﺎز ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷــﻮد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي
ﺗﯿﻮﺳﻮﻟﻔﺎت ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﯿﺘﺮ ﺷﺪن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﭘﺎﯾﺪاري ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺪﯾﻢ ﺗﯿﻮﺳﻮﻟﻔﺎت
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﺳــﺪﯾﻢ ﺗﯿﻮﺳــﻮﻟﻔﺎت ﺑﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ اﮐﺴﯿﮋن ﻫﻮا ﭘﺎﯾﺪار ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﻞ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﻮﻟﻔﻮر و ﯾﻮن ﻫﯿﺪروژن ﺳﻮﻟﻔﯿﺖ:

ﺑﯽ ﺛﺒــﺎﺗﯽ ﻫــﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺷــﺎﻣﻞ  PHﻣﯽ ﺷــﻮد ﻧﻔﻮذ ﻣﯽ ﮔﺬارد .در ﺣﻀــﻮر
ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴــﻢ ﻫﺎ ،ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺤﻠﻮل در ﺣﻀﻮر ﯾﻮن ﻫﺎي ﻣﺲ ) (IIﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﻮر آﻓﺘﺎب آﺷﮑﺎر
ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﯿﻮﺳﻮﻟﻔﺎت ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از آن ﻃﯽ ﯾﮏ دوره از ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي دوﺑﺎره ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺰﯾﻪ واﮐﻨﺶ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻠﻮل اﺳــﯿﺪي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و
ﺗﻨﻬﺎ دﻟﯿﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺧﻨﺜﯽ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﮐﻤﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﺗﯿﻮﺳﻮﻟﻔﺎت ﺑﺎﮐﺘﺮي اﺳﺖ
ﮐﻪ ﯾﻮن ﺗﯿﻮﺳــﻮﻟﻔﺎت را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﯾﻮن ﻫﺎي ﺳﻮﻟﻔﯿﺖ و ﺳﻮﻟﻔﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻮﻟﻔﻮر
ﻋﻨﺼــﺮي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳــﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﺸــﮑﻞ ،ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي اﺳــﺘﺎﻧﺪارد واﮐﻨﺸﮕﺮ
ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺤﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﺮﯾﻞ ﻣﻌﻘﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ در
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﺷــﺪ در  PHﺑﯿﻦ  9و  10ﮐﻪ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮاي ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺛﺒﺎت واﮐﻨﺸﮕﺮ درﮐﻤﯽ ﺑﺎزﻫﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ اﺳﺖ در ﺣﻀﻮر ﺑﺎﮐﺘﺮي ﮐﺶ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﺮوﻓﺮم ،ﺳﺪﯾﻢ ﺑﻨﺰوآت
ﯾﺎ ﺟﯿﻮه ) (IIﯾﺪﯾﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪ آرام اﺳﺖ.

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﺗﯿﻮﺳﻮﻟﻔﺎت
ﭘﺘﺎﺳــﯿﻢ ﯾﺪﯾﺪ ﯾﮏ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮاي ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﺗﯿﻮﺳــﻮﻟﻔﺎت اﺳــﺖ .در اﯾﻦ روش
اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻘﺪارﻫﺎي ﺳــﻨﮕﯿﻦ درﺟﻪ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد اﺑﺘﺪاﯾﯽ واﮐﻨﺸﮕﺮ ﺣﻞ ﺷﺪن در آب ﺣﺎوي ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ
ﯾﺪﯾﺪ اﺿﺎﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ اﺳﯿﺪ ﻗﻮي ،واﮐﻨﺶ زﯾﺮ رخ
ﻣﯽ دﻫﺪ.

اﺗﻔﺎق ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻــﻮرت آﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاد اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﺗﯿﻮﺳﻮﻟﻔﺎت ﺗﯿﺘﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد .واﮐﻨﺶ اﺳﺘﻮﮐﯿﻮﻣﺘﺮي آن ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ

ﻣﺜﺎل 20-1

ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺪﯾﻢ ﺗﯿﻮﺳﻮﻟﻔﺎت ﺑﺎ  (214,00 g/mol) 0,1210 gKIO3در آب اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه اﺳﺖ،

ﻣﻘــﺪار زﯾــﺎدي  KIاﺿــﺎﻓــﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑــﺎ  HCLاﺳــﯿﺪي ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﯾﺪ آزاد  41,64 mlﻣﺤﻠﻮل

ﺗﯿﻮﺳــﻮﻟﻔﺎت ﺑﺮاي ﺑﯽ رﻧﮓ ﮐﺮدن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﺪ-ﻧﺸــﺎﺳﺘﻪ آﺑﯽ ﻻزم دارد .ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮﻟﯽ
Na2S2O3
راه ﺣﻞ
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ﻣﻘﺪار

دﯾﮕﺮ اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﺑﺮاي ﺳﺪﯾﻢ ﺗﯿﻮﺳﻮﻟﻔﺎت ،ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ دي ﮐﺮوﻣﺎت ،ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺑﺮوﻣﺎت ،ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ
ﻫﯿﺪروژن ﯾﺪﯾﮑﺎ ،ﭘﺘﺎﺳــﯿﻢ ﻫﮕﺰاﺳــﯿﺎﻧﻮﻓﺮات ) (IIIو ﻣﺲ ﻓﻠﺰي ﻣﯽ ﺑﺎﺷــﺪ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آزاد،
ﻣﻘﺪارﻫﺎي اﺳﺘﻮﮐﯿﻮﻣﺘﺮي ﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﯾﺪﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﺗﯿﻮﺳﻮﻟﻔﺎت
اﺳــﺘﺤﮑﺎم ﻫﺎي زﯾﺎد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺳــﯿﻠﻪ روش ﻏﯿﺮﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ﺗﯿﺘﺮاﺳــﯿﻮن ﺑﺎ ﺳﺪﯾﻢ و
ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ در ﺟﺪول  20-2ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺟﺪول 20-2

 : 20Cﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻮاﻣﻞ اﮐﺴﺎﯾﺶ
ﺟﺪول  20-3ﺧﻼﺻــﻪ ﻫــﺎي ﺳــﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﭘــﻨﺞ ﺗــﺎ از ﻋﻤــﻮﻣﯽ ﺗــﺮﯾﻦ ﺣﺠــﻢ ﺳــﻨﺠﯽ اﮐﺴــﺎﯾﺶ
واﮐﻨﺸﮕﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐــﻪ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺘﺎﻧﺴــﯿﻞ ﻫــﺎ ﺑــﺮاي اﯾــﻦ
ﻣﻌﺮوف ﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ از  0,5ﺑــﻪ  .V 1,5اﻧﺘﺨــﺎب ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ آن ﻫــﺎ ﺑــﻪ اﺳــﺘﺤﮑﺎم آﻧﺎﻟﯿــﺖ ﺑــﻪ
ﻋﻨــﻮان ﻋﺎﻣــﻞ اﺣﯿﺎﮐﻨﻨــﺪه واﺑﺴـﺘﻪ اﺳــﺖ .ﺳــﺮﻋﺖ واﮐــﻨﺶ ﺑــﯿﻦ اﮐﺴــﯿﺪ ﮐﻨﻨــﺪه و آﻧﺎﻟﯿــﺖ و
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اﺳــﺘﺤﮑﺎم و ﭘﺎﯾــﺪاري ﻣﺤﻠــﻮل ﻫــﺎي اﮐﺴــﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ،ارزش و در دﺳــﺘﺮس ﺑــﺪون
رﺿﺎﯾﺘﺒﺨﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺳﺖ.

 : 20C-1اﮐﺴﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻗﻮي :ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت و ﺳﺮﯾﻢ )(IV
ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﯾﻮن ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت و ﯾــﻮن ﺳــﺮﯾﻢ ) (IVﻣﻌــﺮف ﻫــﺎي اﮐﺴــﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻗــﻮي ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐــﻪ
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺘﻮازن ﺑﺎ دﯾﮕــﺮي اﺳــﺖ .واﮐــﻨﺶ ﻫــﺎي دوﻃﺮﻓــﻪ ﺑــﺮاي آن دو ﺑــﻪ
ﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ.

ﭘﺘﺎﻧﺴــﯿﻞ رﺳــﻤﯽ ﻧﺸــﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ )اﺣﯿﺎ( ﺳــﺮﯾﻢ ) (IVﺑﺮاي ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ اﺳــﺖ ﮐﻪ در
ﺳــﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ اﺳــﯿﺪ  M 1ﭘﺮﮐﻠﺮﯾﮏ اﺳﯿﺪ و  M 1ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ اﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎ  1,70 Vو V
 1,61ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﺳــﺮﯾﻢ ) (IVدر دو اﺳــﯿﺪ اﺧﯿﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺎﺳــﺪار ﻧﯿﺴــﺘﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺤﺪودي دارﻧﺪ.
واﮐﻨﺶ دوﻃﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺑﺮاي ﯾﻮن ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت اﺗﻔﺎق ﻫﺎي ﻓﻘﻂ در ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ  0,1 Mﻫﺴﺘﻨﺪ
ﯾﺎ زﯾﺎد ﮐﻨﻨﺪه در اﺳﯿﺪ ﻗﻮي ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﮐﻤﺘﺮ واﺳﻄﻪ ﻫﺎي اﺳﯿﺪي ،ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ) Mn(IIIو
) Mn(IVﯾﺎ ) Mn(VIﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﯾﺸﺎن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻣﻌﺮف )ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ(
ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ اﻫﺪاف ﮐﺎرﺑﺮدي ،اﮐﺴﺎﯾﺶ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت و ﺳﺮﯾﻢ ) (IVﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻧﺪ.
ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻢ ) (IVدر ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ اﺳﯿﺪ.
ﺟﺪول 20-3
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اﮔﺮ ﭼﻪ اﺳﺘﺤﮑﺎم آن ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ و
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴــﺘﻠﺰم داﺷﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﻌﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻢ ) (IVدر ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ اﺳﯿﺪ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﻮن ﮐﻠﺮﯾﺪ را اﮐﺴــﯿﺪﮐﻨﻨﺪه م ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد در ﺗﯿﺘﺮ ﮐﺮدن ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي آﻧﺎﻟﯿﺰ
ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮﯾﮏ اﺳــﯿﺪ .در ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﮐﺮدن ﯾﻮن ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﻮد ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي
ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮﯾﮏ اﺳــﯿﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎط ﻫﺎي وﯾﮋه ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷــﻮﻧﺪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﮐﺴﺎﯾﺶ
آرام ﯾﻮن ﮐﻠﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻي ﻣﻌﺮف )ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ( اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﯾﮏ ﻓﺎﯾﺪه اﺿــﺎﻓﻪ ﺳــﺮﯾﻢ ) (IVاﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ درﺟﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻧﻤﮏ ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ در دﺳﺘﺮس
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻣﮑﺎن آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺪﯾﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ،ﻣﻌﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮي دارﻧﺪ .ﯾﮏ دﻟﯿﻞ رﻧﮓ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺪﯾﺪ
اﺳــﺖ ﺑﺮاي ﺑــﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷــﺎﺧﺺ ﺗﯿﺘﺮاﺳــﯿﻮن .دﻟﯿﻞ دوم ﺑﺮاي ﻣﻌﺮوﻓﯿﺖ ﻣﻌﻠﻮل ﻫﺎي
ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل  0,02 M KMnO4ﺣﺪود  1/10ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ از اﺳــﺘﺤﮑﺎم ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ
ﻣﻌﻠﻮل )) Ce(IVاﮔﺮ درﺟﻪ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد اﺑﺘﺪاﯾﯽ ) Ce(IVﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ×  (1/100ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪﮔﯽ
دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﺳــﺮﯾﻢ ) (IVﺗﻤﺎﯾﻞ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮم ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻤﮏ ﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  0,1 Mدر اﺳﯿﺪ ﻗﻮي ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت رﻧﮓ ارﻏﻮاﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻦ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﻫﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ اﮔﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻘﺪاري ﺑﻪ ﮐﻤﯽ  0,01ﺗﺎ 0,02
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل  0,02 Mﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﺑﻪ  100 mLآب ،ﺷــﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ رﻧﮓ ارﻏﻮاﻧﯽ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮرد
ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺧﯿﻠﯽ رﻗﯿﻖ اﺳــﺖ و دﯾﻔﻨﯿﻼﻣﯿﻦ ﺳــﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ اﺳــﯿﺪ ﯾﺎ 10و1
ﻓﻨﺎﻧﺘﺮوﻟﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻫﻦ )) (IIﺟﺪول  19-3ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد( ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﯾﻮن ﻫﺎي ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ آراﻣﯽ واﮐﻨﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﺎ
ﺟﻤﻊ ﺷﺪﮔﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً زﯾﺎد ﯾﻮن ﻫﺎي ﻣﻨﮕﻨﺰ ) (IIدرﺣﻀﻮر در ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا
ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت اﺿــﺎﻓﯽ ﺑﻪ آراﻣﯽ واﮐﻨﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺷــﺪﮔﯽ ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ زﯾﺎد ﯾﻮن ﻫﺎي ﻣﻨﮕﻨﺰ ) (IIدر
ﺣﻀﻮر در ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﮐﻨﺶ دارﯾﻢ:

ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮاي اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﺣﺪود  1047اﺳــﺖ .ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻌﺎدل ﯾﻮن ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ در واﺳﻄﻪ ﻫﺎي اﺳﯿﺪي زﯾﺎد ﺟﺰﺋﯽ اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺎدل ﺑﻪ آن
ﻣﯽ رﺳــﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻨﺪ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺤﻮ ﻣﯽ ﺷــﻮد ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﯾﻦ زﻣﺎن ﺷﺎﯾﺪ  30ﺛﺎﺑﺖ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﺳــﺮﯾﻢ ) (IVزرد-ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ رﻧﮓ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺷــﻨﺎﺳﺎﮔﺮ در ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ اﮐﺴﺎﯾﺶ – ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺮاي ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل
ﻫﺎي اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﺳــﺮﯾﻢ ) (IVدر دﺳــﺘﺮس اﺳــﺖ .در ﺑﺴــﯿﺎري از ﻣﻮارد آﻫﻦ ) (IIﮐﻤﭙﻠﮑﺲ 10و1
ﻓﻨﺎﻧﺘﺮوﻟﯿﻦ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪه ﻣﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده اﺳﺖ) .ﺟﺪول  19-3ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺷﻮد(

ﺗﻬﯿﻪ و ﭘﺎﯾﺪاري ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي آﺑﺪار ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﮐﺴﺎﯾﺶ آب ﮐﺎﻣﻼً ﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

اﮔﺮﭼﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮاي واﮐﻨﺶ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آن ﻣﺴﺎﻋﺪﻧﺪ ،ﻣﻌﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ،ﻣﻘﺘﯽ درﺳﺖ
ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷــﻮﻧﺪ ﭘﺎﯾﺪاري ﻣﻌﻘﻮﻻﻧﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا واﮐﻨﺶ ﺗﺠﺰﯾﻪ آﻫﺴﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮر ،ﮔﺮﻣﺎ ،اﺳﯿﺪﻫﺎ،
ﺑﺎزﻫﺎ ،ﻣﻨﮕﻨﺰ ) (IIو ﻣﻨﮕﻨﺰ دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﺗﻌﺎدل ﻣﻌﺘﺪﻻﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮل ﻫﺎي ﯾﻮن ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد اﮔﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ،ﻣﺨﺼﻮﺻ ًﺎ
دي اﮐﺴــﯿﺪ ﻣﻨﮕﻨﺰ در ﺣﺪ ﺑﺴــﯿﺎر ﮐﻢ ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﻣﻨﮕﻨﺰ دي اﮐﺴــﯿﺪ ﺣﺘﯽ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ درﺟﻪ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ
ﭘﺮﻣﻨﮕﻨــﺎت ﺟﺎﻣﺪ ﯾﮏ ﺟﺴــﻢ آﻟﻮده اﺳــﺖ .ﮔﺬﺷــﺘﻪ از اﯾﻦ ﻓﺮم آﻣﯿﺰه در ﺗﻬﯿﻪ ﺗﺎزه ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي
واﮐﻨﺸــﮕﺮ ﺑــﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺛﺮ واﮐﻨﺶ ﯾﻮن ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﺑﺎ ﻣﻮاد آﻟﯽ و ﻏﺒﺎر ﺣﺎﺿــﺮ در آب ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ
ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﻨﮕﻨﺰ دي اﮐﺴــﯿﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﺤﮑﺎم
ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت اﺳــﺘﺎﻧﺪارد را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻗﺒﻞ از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷــﺪن ،واﮐﻨﺸــﮕﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮاي
داوﻃﻠﺐ ﺷــﺪن ﺣﺪود  24ﺳــﺎﻋﺖ ﯾﺎ ﮔﺮم ﺷــﺪن ﺑﺮاي دوره ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮاي ﺳــﺮﻋﺖ اﮐﺴــﺎﯾﺶ اﺟﺰاي
ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺟﺰﺋﯽ در آب ﻣﻘﻄﺮ و آب ﯾﻮن زدوده ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺎﻏﺬ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﻮد زﯾﺮا ﯾﻮن ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﺻــﻮرت ﻣﻨﮕﻨﺰ دي
اﮐﺴﯿﺪ واﮐﻨﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﺳــﺎزي ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ذﺧﯿﺮه و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷــﻮد .ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن و
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻣﺠﺪد ﻻزم اﻧﺪ اﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﺟﺎﻣﺪي در ﻣﺤﻠﻮل ﯾﺎ در دﯾﻮاره ﻫﺎي ﺑﻄﺮي ﻧﮕﻬﺪاري ﯾﺎﻓﺖ
ﻧﺸــﻮد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﺳــﺎزي ﻣﺠﺪد ﻫﺮﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮاي اﺣﺘﯿﺎﻃﺪر اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺧﻮب
اﺳﺖ.
ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي اﺿــﺎﻓﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﮔﺮم ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﮐﺴﺎﯾﺶ
آب ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯽ ﺷــﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻨﺜﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﯿﺘﺮ ﺷﻮد ﺑﺎ
ﮔﺮﻣﺎ ،ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي اﺳﯿﺪي ﮐﺎﻫﻨﺪه ﺑﺎ ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﺑﺪون ﺧﻄﺎ اﮔﺮ واﮐﻨﺸﮕﺮ ﺑﻪ آراﻣﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ﺟﻤﻊ
ﺷﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽ آﯾﺪ.
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ﺳﻠﻧﯾوم دارای اﺛرات آﻧﺗﯽ اﮐﺳﯾداﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﻣﮑﻣل وﯾﺗﺎﻣﯾن  Eﻣﯽ ﮐﻧد  .ھﻣﭼﻧﯾن
ﺑﺧش اﺻﻠﯽ و ﺿروری ﺑرﺧﯽ از آﻧزﯾم ھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ اﮐﺳﯾدان ھﺎی واﮐﻧﺷﮕر را ﺣذف
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
اﯾن ﻓﻠز ﻋﻣﻠﮑرد ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﺑدن را ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑرﺧﯽ از ﺳﻣوم ﻓﻠزات ﺳﻧﮕﯾن را
ﺧﻧﺛﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد  .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﭘﯾﺷﮕﯾری ﺑﯾﻣﺎری ﻗﻠﺑﯽ و ﺑرﺧﯽ از ﺳرطﺎن ھﺎ
ﮐﻣﮏ ﮐﻧد  .ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺧوب ﺳﻠﻧﯾوم در رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :
ﻏﻼت ﺳﺑوس دار  ،ﻣﺎرﭼوﺑﮫ  ،ﺳﯾر  ،ﺗﺧم ﻣرغ  ،ﻗﺎرچ  ،ﮔوﺷت ﺑدون ﭼرﺑﯽ و ﻏذای
درﯾﺎﯾﯽ .
ﻣﻌﻣوﻻً وﻋده ﻏذاﯾﯽ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺳﻠﻧﯾوم ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﺳﻼﻣﺗﯽ را ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﻣﮑﻣل ھﺎ
ﻓﻘط ﺑﺎﯾد در ﺻورت ﺗﺟوﯾز دﮐﺗر ﻣﺻرف ﺷود زﯾرا ﻣﺻرف ﺑﯾش از ﺣد ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﻣﺳﻣوم ﮐﻧﻧده و ﺧطرﻧﺎک ﺑﺎﺷد .
ﭘﺗﻠﺳﯾم دی ﮐروﻣﺎت :
( ﺳﺑز ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .

ﯾون دی ﮐروﻣﺎت در ﮐﺎرﺑردھﺎی ﺗﺟزﯾﮫ ای ﺑﮫ ﯾون ﮐروم )

ﺗﯾﺗراﺳﯾون دی ﮐروﻣﺎت ﻋﻣوﻣﺎ ً در ﻣﺣﻠول ھﺎﯾﯽ ﺑوﺟود ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﺣدود ﯾﮏ دﻗﯾﻘﮫ در
ھﯾدروﮐﻠرﯾﮏ ﯾﺎ ﺳوﻟﻔورﯾﮏ اﺳﯾد ھﺳﺗﻧد .
در اﯾن واﺳطﮫ ھﺎ ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل رﺳﻣﯽ ﺑرای ﻧﯾم واﮐﻧش ﺑﯾن

ﺗﺎ

ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .

ﻣﺣﻠول ھﺎی ﭘﺗﺎﺳﯾم دی ﮐروﻣﺎت ﺑﮫ طور ﻧﺎﻣﺣدودی ﭘﺎﯾدار ھﺳﺗﻧد  ،ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑدون
ﺗﺟزﯾﮫ ﺟوﺷﺎﻧده ﺷوﻧد  ،و ﺑﺎ ھﯾدروﮐﻠرﯾﮏ اﺳﯾد واﮐﻧش ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن واﮐﻧﺷﮕراﺳﺗﺎﻧدارده اوﻟﯾﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺗﺟﺎری و ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﮐم در
دﺳﺗرس اﺳت  .ﻣﻌﺎﯾب ﭘﺗﺎﺳﯾم دی ﮐروﻣﺎت در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺳدﯾم ) ( و ﭘرﻣﻧﮕﻧﺎت
ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :
ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل اﻟﮑﺗرود ﮐﻣﺗر و ﮐﻧدی در واﮐﻧش ﺑﺎ ﻋواﻣل ﮐﺎھﻧده ﻣﻌﯾن و ﺧﺎص .
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ﺗﮭﯾﮫ ﻣﺣﻠول ھﺎی دی ﮐروﻣﺎت :
ﺑرای ﺑﯾﺷﺗر ﻣﻘﺎﺻد  ،ﭘﺗﺎﺳﯾم دی ﮐروﻣﺎت واﮐﻧﺷﮕر ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﺧﺎﻟص اﺳت ﮐﮫ
اﺟﺎزه دھد آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﺣﻠول ھﺎی اﺳﺗﺎﻧدارد اﻧﺟﺎم ﻧﺷود .
رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺟﯽ ﯾﮏ ﻣﺣﻠول دی ﮐروﻣﺎت ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده در ﺗﺷﺧﯾص ﻧﻘطﮫ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﻧدازه
ﮐﺎﻓﯽ زﯾﺎد ﻧﯾﺳت  .اﻣﺎ دی ﻓﻧﯾﻼﻣﯾن ﺳوﻟﻔوﻧﯾﮏ اﺳﯾد ﯾﮏ ﺷﻧﺎﺳﺎﮔر ﻋﺎﻟﯽ ﺑرای ﺗﯾﺗراﺳﯾون
ھﺎی ﺑﺎ اﯾن واﮐﻧﺷﮕر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﺷﮑل اﮐﺳﯾده ﺷده اﯾن ﺷﻧﺎﺳﺎﮔر ﺑﮫ رﻧﮓ ﺑﻧﻔش اﺳت و
ﺷﮑل ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ آن اﺻوﻻً ﺑﯽ رﻧﮓ اﺳت  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗﻐﯾﯾر رﻧﮓ ﻣﺷﺎھده ﺷده در
ﺗﯾﺗراﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺗﺑدﯾل رﻧﮓ ﺳﺑز ﮐروم ) ( ﺑﮫ ﺑﻧﻔش اﺳت .
اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺣﻠول ھﺎی ﭘﺗﺎﺳﯾم دی ﮐروات :
اﺳﺗﻔﺎده اﺻﻠﯽ دی ﮐروﻣﺎت ﺑرای ﺗﯾﺗراﺳﯾون ﺣﺟﻣﯽ آھن ) ( ﺑر اﺳﺎس واﮐﻧش اﺳت .
اﻏﻠب اﯾن ﺗﯾﺗراﺳﯾون ﺑﺎ وﺟود ﻏﻠظت ﻣﺗوﺳط ھﯾدروﮐﻠرﯾﮏ اﺳﯾد اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود .
واﮐﻧش دی ﮐروﻣﺎت ﺑﺎ آھن ) ( ﺑﮫ طور ﮔﺳﺗرده ای ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم اﻧواع
اﮐﺳﯾد ﮐﻧﻧده ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود  .در اﯾن ﮐﺎرﺑردھﺎ اﺿﺎﻓﮫ اﻧدازه ﮔﯾری ﺷده ﻣﺣﻠول آھن
) ( ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺣﻠول اﺳﯾدی از آﻧﺎﻟﯾت اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﺷود  .ﺳﭘس آھن ) ( اﺿﺎﻓﯽ ﺗوﺳط
ﭘﺗﺎﺳﯾم دی ﮐروﻣﺎت اﺳﺗﺎﻧدارد ﺑﮫ ﻋﯾﺎر ﻗﺑﻠﯽ ﺑر ﻣﯽ ﮔردد  .اﺳﺗﺎﻧدارد ﺳﺎزی ﻣﺣﻠول آھن
) ( ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺗﯾﺗراﺳﯾون ﺑﺎ دی ﮐروﻣﺎت ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﯾﯾن اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﮐﮫ ﻣﺣﻠول
آھن ﺗﻣﺎﯾل دارد ﺑﺎ ھوا اﮐﺳﯾده ﺷود  .اﯾن روش ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﯾون ھﺎی ﻧﯾﺗرات  ،ﮐﻠرات
 ،ﭘرﻣﻧﮕﻧﺎت  ،دی ﮐروﻣﺎت و ھﻣﭼﻧﯾن ﭘراﮐﺳﯾدھﺎی آﻟﯽ و ﭼﻧﯾن ﻋﺎﻣل اﮐﺳﯾد ﮐﻧﻧده دﯾﮕر
ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرده ﺷده اﺳت .
ﯾد :
ﯾﮏ ﻋﺎﻣل اﮐﺳﯾد ﮐﻧﻧده ﺿﻌﯾف اﺳت ﮐﮫ در اﺻل ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن اﺣﯾﺎ ﮐﻧﻧده ھﺎی ﻗوی ﺑﮫ
ﮐﺎر ﻣﯽ رود  .درﺳت ﺗرﯾن ﺗﻌرﯾف ﻧﯾم واﮐﻧش ﺑرای ﯾد در اﯾن ﮐﺎرﺑرد ھﺎ ﺗﻌرﯾف زﯾر
ﮐﮫ در آن ﯾون ﻗوی ﺗرﯾن ﯾدﯾد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
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ﻣﺣﻠول اﺳﺗﺎﻧدارد ﯾد  ،در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﯾر اﮐﺳﯾدان ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻌرﯾف ﮐرده اﯾم  ،ﺑﮫ دﻟﯾل
ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل اﻟﮑﺗرود ﮐوﭼﮑﺗر  ،ﮐﺎرﺑرد ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﻣﺣدودی دارﻧد  .ھر ﭼﻧد ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﯾن
ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﮐم ﺳودﻣﻧد اﺳت زﯾرا درﺟﮫ ای از اﻧﺗﺧﺎب را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﻋواﻣل
ﮐﺎھﻧده ﻗوی در ﺣﺿور ﺿﻌﯾف ھﺎ را ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺳﺎزد .
ﯾﮏ ﻣزﯾت ﻣﮭم ﯾد ﻗﺎﺑﻠﯾت اﺳﺗﻔﺎده از ﺷﻧﺎﺳﺎﮔرھﺎی ﺣﺳﺎس و ﺑرﮔﺷت ﭘذﯾر ﺑرای
ﺗﯾﺗراﺳﯾون ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .از طرف دﯾﮕر ﻣﺣﻠول ھﺎی ﯾد ﻓﺎﻗد ﺛﺑﺎت ھﺳﺗﻧد و ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور
ﻣرﺗب اﺳﺗﺎﻧدارد ﺳﺎزی ﺷوﻧد .
ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻣﺣﻠول ھﺎی ﯾد :
ﯾد در آب  ،زﯾﺎد ﻗﺎﺑل ﺣل ﻧﯾﺳت  .ﺑرای ﺗﮭﯾﮫ ﻣﺣﻠول ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دارای ﻏﻠظت ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ ﻣﻔﯾد
ﻋﻧﺻر ھﺳﺗﻧد  ،ﻣﻌﻣوﻻً ﯾد در ﻣﺣﻠول ھﺎی ﯾدﯾد ﭘﺗﺎﺳﯾم ﺑﺎ ﻏﻠظت ﻣﺗوﺳط ﺣل ﻣﯽ ﺷود .
در اﯾن ﻣﯾﺎن ﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان دﺳﺗﺎورد اﯾن واﮐﻧش ﮐﺎﻣﻼً ﻗﺎﺑل ﺣل اﺳت .

ﯾد ﻓﻘط ﺧﯾﻠﯽ آھﺳﺗﮫ در ﻣﺣﻠول ھﺎی ﭘﺗﺎﺳﯾم ﯾدﯾد ﺣل ﻣﯽ ﺷود  ،ﺑﮫ وﯾژه اﮔر ﻏﻠظت ﯾدﯾد
ﭘﺎﯾﯾن ﺑﺎﺷد  .ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن از ﮐﺎﻣل ﺷدن ﻣﺣﻠول ﯾد ھﻣﯾﺷﮫ در ﯾﮏ ﺣﺟم ﮐوﭼﮏ از
ﭘﺗﺎﺳﯾم ﯾدﯾد ﻏﻠﯾظ ﺣل ﻣﯽ ﺷود و ﺑرای ﻣﻣﻧﺎﻋت از ﺗرﻗﯾﻖ ﻣﺣﻠول ﻏﻠﯾظ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
آﺧرﯾن ﻧﺷﺎن از ﯾد ﺟﺎﻣد ﻧﺎﭘذﯾر ﺷود از ﻣﺣﻠول ﻣراﻗﺑت ﻣﯽ ﺷود  .در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت
ﻏﻠظت ﻣﺣﻠول رﻗﯾﻖ ﺑﮫ طور آھﺳﺗﮫ در طول زﻣﺎن اﻓزاﯾش ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد  .اﯾن ﻣﺷﮑل ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺗﺻﻔﯾﮫ ﻣﺣﻠول در ﯾﮏ ظرف ﺷﯾﺷﮫ ای ﻣﺗﺧﻠﺧل ﻗﺑل از اﺳﺗﺎﻧدارد ﺳﺎزی
ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود .
ﻣﺣﻠول ھﺎی ﯾد ﺑﮫ ﭼﻧد دﻟﯾل ﻓﺎﻗد ﺛﺑﺎت ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﻓرارﯾت داﺷﺗن اﻣﻼح اﺳت
 .از دﺳت رﻓﺗن ﯾدھﺎ از ﯾﮏ ظرف ﺑﺎز و در زﻣﺎن ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﮐوﺗﺎھﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد ﺣﺗﯽ
اﮔر ﯾﮏ ﯾون ﯾدﯾد اﺿﺎﻓﯽ ﻧﯾز وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد  .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﯾد ﺑﮫ آھﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﺑﯾﺷﺗر
ﻣواد آﻟﯽ ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﺳدود ﮐﻧﻧده ھﺎی ﭼوب ﭘﻧﺑﮫ ای ﯾﺎ ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ھﯾﭻ
وﻗت ﺑرای ﺑﺳﺗن ظرف واﮐﻧش ﮔرھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد و اﻗداﻣﺎت اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﺑرای
ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﺣﻠول ھﺎی اﺳﺗﺎﻧدارد از ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﮔرد و ﻏﺑﺎرھﺎی آﻟﯽ ﺑﺎﯾد در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ
ﺷود .
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ھﻣﭼﻧﯾن اﮐﺳﯾداﺳﯾون ھوا ﻧﯾز ﺑﺎﻋث ﺗﻐﯾﯾر ﻏﻠظت ﯾﮏ ﻣﺣﻠول ﯾدﯾد ﻣﯽ ﺷود :

در ﻣﻘﺎﺑل اﺛرات دﯾﮕر اﯾن واﮐﻧش ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻏﻠظت ﯾد اﻓزاﯾش ﭘﯾدا ﮐﻧد .
اﮐﺳﯾداﺳﯾون ھوا ﮔرﻣﺎ  ،ﻧور و اﺳﯾدھﺎ ﺗﺳرﯾﻊ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .
اﺳﺗﺎﻧدارد ﺳﺎزی و اﺳﺗﻔﺎده ﻣﺣﻠول ھﺎی ﯾد :
ﻣﺣﻠول ھﺎی ﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﺑراﺑر ﺗﯾوﺳوﻟﻔﺎت ﺳدﯾم ﺑﯽ آب و ﺗﯾوﺳوﻟﻔﺎت ﺑﺎرﯾم
ﻣوﻧوھﯾدرات اﺳﺗﺎﻧدارد ﺳﺎزی ﺷوﻧد ﮐﮫ ھر دوی آﻧﮭﺎ در ﺑﺎزار ﺗﺟﺎری ﻣوﺟود ھﺳﺗﻧد .
اﻏﻠب ﻣﺣﻠول ھﺎی ﯾد در ﺑراﺑر ﻣﺣﻠول ھﺎی ﺗﯾوﺳوﻟﻔﺎت ﺳدﯾم ﮐﮫ ﺧود در ﺑراﺑر ﭘﺗﺎﺳﯾم
ﯾدات ﯾﺎ ﭘﺗﺎﺳﯾم دی ﮐروﻣﺎت اﺳﺗﺎﻧدارد ﺳﺎزی ﺷده اﻧد  ،اﺳﺗﺎﻧدارد ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷوﻧد .
ﭘﺗﺎﺳﯾم ﺑروﻣﺎت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﻧﺑﻊ ﺑرم :
ﭘﺗﺎﺳﯾم ﺑروﻣﺎت اﺳﺗﺎﻧدارد اوﻟﯾﮫ از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﺟﺎری در دﺳﺗرس اﺳت و ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ طور
ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑرای ﺗﮭﯾﮫ ﻣﺣﻠول ھﺎی اﺳﺗﺎﻧدارد ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻧﺎﻣﺣدود ﭘﺎﯾدار ھﺳﺗﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﺷود
.
ﺗﯾﺗراﺳﯾون ھﺎی ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ ﭘﺗﺎﺳﯾم ﺑروﻣﺎت ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﮐم ھﺳﺗﻧد  .در ﻋوض  ،واﮐﻧﺷﮕر ﯾﮏ
ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻣﻧﺎﺳب و ﮔﺳﺗرده از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾدار ﺑرم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .در اﯾن ﮐﺎرﺑرد  ،ﻣﺎزاد
اﻧدازه ﮔﯾری ﻧﺷده ﺑرﻣﯾد ﭘﺗﺎﺳﯾم ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺣﻠول اﺳﯾدی آﻧﺎﻻﯾت اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﺷود  .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ
ﯾﮏ ﺣﺟم اﻧدازه ﮔﯾری ﻧﺷده از ﭘﺗﺎﺳﯾم ﺑروﻣﺎت اﺳﺗﺎﻧدارد وارد ﻣﯽ ﺷود ﯾﮏ ﻣﻘدار
اﺳﺗوﮐﯾوﻣﺗری از ﺑرم ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷود .

اﯾن ﺗوﻟﯾد ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﺷﮑﻼت ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺣﻠول ھﺎی ﺑرم را  ،ﮐﮫ ﻓﺎﻗد
ﭘﺎﯾداری ھﺳﺗﻧد  ،از ﭘﯾش رو ﺑر ﻣﯽ دارد .
اﺳﺗﻔﺎده اﺻﻠﯽ از ﭘﺗﺎﺳﯾم ﺑرﻣﺎت اﺳﺗﺎﻧدارد ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﺗرﮐﯾﺑﺎت آﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑرم واﮐﻧش ﻣﯽ
دھﻧد  ،اﺳت  .ﺗﻌداد ﮐﻣﯽ از اﯾن واﮐﻧش ھﺎ ﺑﺎی ﻋﻣﻠﯽ ﮐردن ﺗﯾﺗراﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ اﻧدازه
ﮐﺎﻓﯽ ﺳرﯾﻊ ھﺳﺗﻧد  .در ﻋوض  ،ﯾﮏ ﯾﮏ ﻣﺎزاد اﻧدازه ﮔﯾری ﻧﺷده از ﺑرﻣﺎت اﺳﺗﺎﻧدارد
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ﺑﮫ ﻣﺣﻠول اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﺷود  .ﺑﻌد از اﺳﯾد ﺳﺎزی  ،ﺗرﮐﯾب در ﯾﮏ ظرف ﺑﺎ در ﭘوش
ﺷﯾﺷﮫ ای ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ واﮐﻧش ﺑرم/آﻧﺎﻻﯾت ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ
ﺷود  .ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﺑرم ﻣﺎزاد  ،ﯾﮏ ﻣﺎزاد از ﭘﺗﺎﺳﯾم ﯾدﯾد وارد ﻣﯽ ﺷود ﺳﭘس .اﮐﻧش
زﯾر اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد :

ﯾد آزاد ﺷده ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺗﯾوﺳوﻟﻔﺎت ﺳدﯾم اﺳﺗﺎﻧدارد ﺗﯾﺗر ﻣﯽ ﺷود .
واﮐﻧش ھﺎی ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ :
ﺑرم ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣوﻟﮑول آﻟﯽ ﺗوﺳط ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﯾﺎ ﺟﻣﻊ ﻧﺷدن ﺗرﮐﯾب ﻣﯽ ﺷود  .در ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ
ھﺎﻟوژن  ،ﯾﮏ ھﯾدروژن در ﺣﻠﻘﮫ آروﻣﺎﺗﯾﮏ ﺗوﺳط ﯾﮏ ھﺎﻟوژن ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻣﯽ ﺷود .
روش ھﺎی ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﺗرﮐﯾﺑﺎت آروﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ اﻧد  ،اﯾن
ﺗرﮐﯾﺑﺎت ﺷﺎﻣل ﮔروه ھﺎی ﻗوی ھداﯾت ﮐﻧﻧده ارﺗوﭘﺎرا ﺑﮫ ﺧﺻوص آﻣﯾن ھﺎ و ﻓﻧل ھﺎ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد .
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ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ

ﻣﺘﺮﺟﻢ:

اﻟﻬﺎم ﺻﻔﺮي
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺻﻔﺤﺎت 528-532
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ﺻﻔﺤﮫ  / ٥٢٨ﻓﺼﻞ  / ٢٠ﮐﺎرﺑﺮد اﮐﺴﺎﯾﺶ  /ﮐﺎھﺶ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن

ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی اﺳﺘﻔﺎده از واﮐﻨﺶ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮﻣﯿﻦ  ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯿﻨﻮﻟﯿﻦ ھﯿﺪروﮐﺴﯿﻞ ٨-
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ھﺎی ﺑﺮﻣﯿﻦ  ،اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﺤﻠﻮل ﺟﻮھﺮ ﻧﻤﮏ ﺑﮫ
ﻣﻨﻈﻮر اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮی ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻨﻮﻟﯿﻦ ھﯿﺪروﮐﺴﯿﻞ  ٨-ﺑﺎ ﺑﺮﻣﯿﻦ ﺑﮫ طﻮر
وﯾﮋه ای ﻣﮭﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﭼﺮا ﮐﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه ﻣﻌﺮف ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﺗﯿﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﮫ طﻮر ﻣﺜﺎل آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد :
ﺷﮑﻞ از ﻣﻮﻟﮑﻮل ﮐﯿﻨﻮﻣﯿﻦ ھﯿﺪروﮐﺴﯿﻞ ٨ -

ارﺗﺒﺎط اﺳﺘﻮﮐﯿﻮﻣﺘﺮی در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﮫ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ اﺳﺖ :

واﮐﻨﺶ ھﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ:
در واﮐﻨﺶ ھﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ زﻧﺠﯿﺮه ھﺎی دو آﻟﮑﻨﯽ ﺑﺎز ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺜﺎل در اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﯾﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل
اﺗﯿﻠﻦ )ھﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه( ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺑﺮم )ﺑﺮﻣﯿﻦ( واﮐﻨﺶ ﻣﯽ دھﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺣﺎوی ارﺟﺎﻋﺎت زﯾﺎدی ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮم ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ آﻟﮑﻦ ھﺎ ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع در ﭼﺮﺑﯽ ھﺎ  ،روﻏﻦ
ھﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﻟﯿﻮم )ﻧﻔﺘﯽ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.روش ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﯿﺪ اﺳﮑﻮرﺑﯿﮏ در ﻗﺮص ھﺎی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Cدر
ﻓﺼﻞ  3-381ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺻﻔﺤﮫ ٥٢٩
 20C-5ﺗﻌﯿﯿﻦ آب ﺑﺎ ﻣﻌﺮف ﮐﺎرل ﻓﯿﺸﺮ
در ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎرت  ،ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮﯾﻦ روش ھﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ  ،روش ﺳﻨﺠﺶ ﮐﺎرل ﻓﯿﺸﺮ ﺑﺮای
ﺗﻌﯿﯿﻦ آب در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﺪات و ﻣﺎﯾﻌﺎت ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ روش ﺳﻨﺠﺸﯽ ﻣﮭﻢ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ی
١
ﯾﮏ اﮐﺴﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  /واﮐﻨﺶ ﺗﻘﻠﯿﻞ )ﮐﺎھﺶ( ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ آب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺮح واﮐﻨﺶ اﺳﺘﻮﮐﯿﻮﻣﺘﺮی:
واﮐﻨﺶ ﮐﺎرل ﻓﯿﺸﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ی اﮐﺴﺎﯾﺶ ﮔﻮﮔﺮد دی اﮐﺴﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﻼﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﮫ اﺳﯿﺪی
اﺳﺖ و ﻧﮫ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ی آن_ ﺣﻼل ,واﮐﻨﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﮫ ﺷﻮد:

در اﯾﻦ روش  ،ﺑﮫ ازای ھﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﯾُﺪ  ،دو ﻣﻮﻟﮑﻮل آب ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﯾﺎ اﺳﺘﻮﮐﯿﻮﻣﺘﺮی  ،اﮔﺮ ﭼﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از  ٢:١ﺗﺎ  ١:١ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان اﺳﯿﺪھﺎ و ﭘﺎﯾﮫ ھﺎ در ﻣﺤﻠﻮل
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ .
ﺷﯿﻤﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ  .ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺜﺒﯿﺖ اﺳﺘﻮﮐﯿﻮﻣﺘﺮی و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮازﻧﮫ ی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺻﺤﯿﺢ  ،ﻓﯿﺸﺮ ،ﭘﺮﯾﺪﯾﻦ
اﺿﺎﻓﮫ ﻧﻤﻮد و از اﻟﮑﻞ ﻣﺘﯿﻠﯿﮏ ﺑﯽ آب ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺣﻼل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .ﭘﺮﯾﺪﯾﻦ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺮﮐﯿﺐ  I2و  SO2اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ  ،اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﻗﺪﯾﻤﯽ در دو ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺷﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  .در ﻣﺮﺣﻠﮫ
ی اول  I2 + SO2 ،در ﺣﻀﻮر ﭘﺮﯾﺪﯾﻦ و آب واﮐﻨﺶ ﻣﯽ دھﻨﺪ  ،ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﭘﯿﺮﯾﺪﯾﻨﯿﻮم
ﺳﻮﻟﻔﺎت ) اﺳﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ( و ﭘﯿﺮﯾﺪﯾﻨﯿﻮم ﯾﺪﯾﺪ.

اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  So3 ، SO2 ، I2ﺑﺎ ﭘﺮﯾﺪﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ی دوم ﻣﮭﻢ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﮫ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﺮﯾﺪﯾﻨﯿﻮم ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آب ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ:

اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﻧﺎ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﮫ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ آب ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﯿﺰان
ﺑﺎﻻی ﻣﺘﺎﻧﻮل )اﻟﮑﻞ ﻣﺘﯿﻠﯿﮏ( اراﺋﮫ ﺷﺪه ،ﮐﺎﻣﻼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد  .ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ اﺳﺘﻮﮐﯿﻮﻣﺘﺮی
ﯾﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل از  I2ﺑﺮای ھﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل  H2Oاراﺋﮫ ﻣﯽ دھﺪ.
ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺠﻤﯽ  ،ﻣﻌﺮف ﮐﺎرل ﻓﯿﺸﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ  ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ، SO2 ، I2ﭘﺮﯾﺪﯾﻦ و ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺑﯽ آب
ﯾﺎ ﺣﻼل ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﮕﺮی  .اﯾﻦ ﻣﻌﺮف ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺠﺰﯾﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻏﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﮕﻮن ﺑﺎﺷﺪ  .ﻣﻌﺮﻓﮭﺎی ﺗﺜﺒﯿﺖ
ﺷﺪه ی ﮐﺎرل ﻓﯿﺸﺮ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﺠﺎری از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺎدی در دﺳﺘﺮس ھﺴﺘﻨﺪ  .ﺑﺮای ﮐﺘﻮن ھﺎ و آﻟﺪھﯿﺪ ھﺎ
 ،ﺑﮫ وﯾﮋه ﻣﻌﺮف ھﺎی ﻣﺪون از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺎری در دﺳﺘﺮس ھﺴﺘﻨﺪ  .ﺑﺮای روش ھﺎی ﮐﻠﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ،
ﻣﻌﺮف ﮐﺎرل ﻓﯿﺸﺮ ﺣﺎوی  KIﺑﮫ ﺟﺎی  I2ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ  I2 ،اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .

-١ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺮف ﮐﺎرل ﻓﯿﺸﺮ  SKﻣﮏ ﻟﻮد ،ﻣﻘﻌﺪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﺷﯿﻤﯽ .D .J .ac00010a720 / ١٠٫١٠٢١ .:DOI ،A٥٥٧ ،٦٣ ،١٩٩١ ،ﻣﯿﭽﻞ ،ﺟﻮﻧﯿﻮر و  .D.Mاﺳﻤﯿﺖ،Aquametry ،
اد  ،٢ﺟﻠﺪ .٣ .ﻧﯿﻮﯾﻮرک :وﯾﻠﯽ.١٩٧٧ ،
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ﺻﻔﺤﮫ  / ٥٣٠ﻓﺼﻞ  / ٢٠ﮐﺎرﺑﺮد اﮐﺴﺎﯾﺶ  /ﮐﺎھﺶ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن
ﺷﯿﻤﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﭘﺮﯾﺪﯾﻦ  :درﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ  ،ﭘﺮدﯾﺪﯾﻦ و طﻌﻢ ھﺎی اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ آن  ،در ﻣﻌﺮف ھﺎی
ﮐﺎرل ﻓﯿﺸﺮ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﯿﻦ ھﺎی دﯾﮕﺮ  ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﮫ وﯾﮋه اﯾﻤﯿﺪازول  ،در ﺣﺎﺷﯿﮫ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه
اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﻣﻌﺮف ھﺎی ﺑﺪون ﭘﺮﯾﺪﯾﻦ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﺠﺎری در دﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ھﻢ ﺑﺮای روش ھﺎ
ﺣﺠﻤﯽ و ھﻢ ﮐﻠﻮﻣﺘﺮی ﮐﺎرل ﻓﯿﺸﺮ  .ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ .
ﺣﻼل ﮐﺎﻓﺖ )1
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﺮی )2
اﮐﺴﺎﯾﺶ )3
ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ اﺳﺘﻮﮐﯿﻮﻣﺘﺮی دوﺑﺎره ﯾﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل از  I2ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺮای ھﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل H2O
اراﺋﮫ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
واﮐﻨﺶ ھﺎی ﺗﺪاﺧﻞ :واﮐﻨﺶ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رخ دھﻨﺪ و در ﺳﻨﺠﺶ ﮐﺎرل ﻓﯿﺸﺮ
ﺗﺪاﺧﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ  .اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ھﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺎﻟﯽ  ،ﺧﯿﻠﯽ
ﺧﻔﯿﻒ و ﯾﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺒﮭﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .اﮐﺴﺎﯾﺶ ﯾُﺪﯾﺪ در ﻣﻌﺮف ﮐﻠﻮﻣﺘﺮی ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی اﮐﺴﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ھﻢ
ﭼﻮن ) ، Fe(III) ، cu(IIﻧﯿﺘﺮﯾﺖ  CL2 ، Br2 ،و ﯾﺎ روش ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﯿﺘﻮن  ، I2ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
 H2oواﮐﻨﺶ دھﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺿﻌﯿﻔﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﺰرﮔﯽ  I2ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه  ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﮔﺮوه ھﺎی
ﮐﺮﺑﻮﻧﯿﻞ آﻟﺪھﯿﺪوﮐﺘﻮن ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ  SO2و  H2oواﮐﻨﺶ دھﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﯽ ﺳﻮﻟﻔﯿﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪ
 .از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ھﺎ آب ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﻨﺠﺶ دوﺑﺎره ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﭘﺎﯾﮫ ای ﺿﻌﯿﻔﺘﺮ ھﻢ ﭼﻮن ﭘﺮﯾﺪﯾﻦ ﺑﺮای اﻣﯿﺪازول ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت را ﮐﺎھﺶ دھﺪ .
ﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه  ،ﮐﻠﻮﻣﺘﺮﯾﮑﺎﻣﯽ ﯾﺎ اراﺋﮫ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻌﺮف  ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ی ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی
ﻗﺎﺑﻞ اﮐﺴﺎﯾﺶ ھﻢ ﭼﻮن اﺳﯿﺪ اﺳﮑﻮرﺑﯿﮏ  ،ﻣﺤﻠﻮل آﻣﻮﻧﯿﺎک  ،ﺗﯿﻮل ، In+ ، Sn2+ ، TL+ ،
ھﯿﺪروﮐﺴﯿﻞ آﻣﯿﻦ ھﺎ و ﺗﯿﻮﺳﻮﻟﻔﺎت  .اﯾﻦ ﮐﺎھﺶ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺼﺮف  I2و آب ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﻣﯿﺰان
ﺑﺎﻻﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ  .اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﻨﻮل و ﺑﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت ھﺎ ھﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ  I2ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺗﺪاﺧﻞ واﮐﻨﺶ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺗﺎ آب ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد اﺛﺮات آب ﺧﯿﻠﯽ
ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .اﺳﯿﺪھﺎی ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻟﮑﻞ ھﺎ واﮐﻨﺶ دھﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ اﺳﺘﺮو آب ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ  .ﺑﮫ
ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻢ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ  ،اﻟﮑﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﻌﺮف ﺣﺬف ﺷﻮد  ،و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﻟﮑﻠﯽ ﮐﮫ
در ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮی از ﻣﺘﺎﻧﻮل واﮐﻨﺶ ﻣﯽ دھﺪ  ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد  .در اﯾﻦ ﻣﻌﺮف ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ
ﭼﺮا ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺘﺮھﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺳﯿﺪ ﮐﺎﺗﺎﻻﯾﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﮐﺘﻮن ھﺎ وآﻟﺪھﯿﺪھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻼل ھﺎی
اﻟﮑﻠﯽ واﮐﻨﺶ دھﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺘﺎل ھﺎ و اﺳﺘﺎل ھﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ :

ﮐﺘﻮن ھﺎی ﻣﻌﻄﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﮐﺘﻮن ھﺎی ﭼﺮﺑﯽ دار اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ ھﺴﺘﻨﺪ  .آﻟﺪھﯿﺪھﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺘﻮن ھﺎ
اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ ھﺴﺘﻨﺪ  .آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻌﺮف ھﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻢ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی
اﻟﮑﻞ ھﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ آھﺴﺘﮫ ﺗﺮ واﮐﻨﺶ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺑﮫ ھﻤﺮاه  PHﺑﺎﻻ .ﺳﯿﻼﻧﻮل ھﺎ و ﺳﯿﻠﻮﮐﺴﺎن ھﺎی
دوره ای ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻟﮑﻞ ھﺎ واﮐﻨﺶ دھﻨﺪ ﺗﺎ اﺗﺮھﺎ و آب ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ  .ﺑﻌﻀﯽ از اﮐﺴﯿﺪھﺎی
ﻓﻠﺰی  ،ھﯿﺪروﮐﺴﯿﺪھﺎ و ﮐﺮﺑﻮﻧﺎت ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ  HIواﮐﻨﺶ دھﻨﺪ ﺗﺎ آب ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ  .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ واﮐﻨﺶ
ھﺎ ﻣﯿﺰان  I2ﻣﺼﺮف ﺷﺪه را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﻋﺎﻟﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

www.hm124.ir

ﺻﻔﺤﮫ ٥٣١
ﮐﺸﻒ ﻧﮑﺘﮫ ی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
آﺧﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ در ﺳﻨﺠﺶ ﮐﺎرل ﻓﯿﺸﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺑﺼﺮی ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﻮد ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ی رﻧﮓ ﻗﮭﻮه ای
ﻣﻌﺮف اﺿﺎﻓﯽ )ﻓﺰوﻧﯽ (  .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ طﻮر ﻋﺎدی  ،اﮔﺮ ﭼﮫ ﻧﮑﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی اﺑﺰار ﻧﯿﻤﮫ ﺧﻮدﮐﺎر
ﺑﮫ دﺳﺖ آورده ﺷﺪه اﻧﺪ  .ﺗﻮﻟﯿﺪات اﺑﺰاری ﺑﯽ ﺷﻤﺎری  ،اﺑﺰار ھﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﯾﺎ ﻧﯿﻤﮫ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ را ﺑﺮای
اﺟﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﮐﺎرل ﻓﯿﺸﺮ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .ھﻤﮫ ی اﯾﻦ اﺑﺰار ھﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ی ﮐﺸﻒ ﻧﮑﺘﮫ ی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
اﻟﮑﺘﺮوﻣﺘﺮی ھﺴﺘﻨﺪ .
وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﻣﻌﺮف
ﻣﻌﺮف ﮐﺎرل ﻓﯿﺸﺮ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺖ  ،ﺗﺠﺰﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﭼﺮا ﮐﮫ ﺗﺠﺰﯾﮫ  ،ﺑﮫ وﯾﮋه ﻓﻮرا ﺑﻌﺪ از آﻣﺎده
ﺳﺎزی ﺳﺮﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻣﻌﺮف ﯾﮏ ﯾﺎ دو روز ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد  ،اﻣﺮی ﻣﺘﺪاول
اﺳﺖ  .اﺳﺘﺤﮑﺎم آن ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ روزاﻧﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﻠﻮﻟﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد از آب در ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﻮد .
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﺠﺎری و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ از ﮐﺎرل ﻓﯿﺸﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ھﻤﮕﻮﻧﯽ دوﺑﺎره ﮔﺎه ﺑﮫ
ﮔﺎه ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ  ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ زﯾﺎدی ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺮده ﺷﻮد ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ رطﻮﺑﺖ ﺟﻮی از آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻌﺮف
ﮐﺎرل ﻓﯿﺸﺮ و ﻧﻤﻮﻧﮫ ی ﺗﻤﺎم ﺷﯿﺸﮫ آﻻت ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ دﻗﺖ ﺧﺸﮏ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺧﺎرج از ﺣﺪود ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ھﻮا ذﺧﯿﺮه ﺷﻮد  .ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮐﺎھﺶ ﺗﻤﺎس ﺑﯿﻦ ﺟﻮ )ھﻮا( و ﺣﻼل
در طﯽ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺎرﺑﺮدھﺎ
ﻣﻌﺮف ﮐﺎرل ﻓﯿﺸﺮ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ آب در اﻧﻮاع زﯾﺎدی از ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود  .ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدی در
روش ﭘﺎﯾﮫ وﺟﻮد دارد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﻼل ﭘﺬﯾﺮی ﻣﻮاد  ،ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﮫ آب در آن ﻧﮕﮫ داﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،و
ﺣﺎﻟﺖ ﻓﯿﺰﯾﮏ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ  .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ در ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺣﻞ ﺷﻮد  ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و
ﺳﺮﯾﻊ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ  .اﯾﻦ روش ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ آب در ﺧﯿﻠﯽ از اﺳﯿﺪھﺎی ارﮔﺎﻧﯿﮏ  ،اﻟﮑﻞ ھﺎ ،
اﺳﺘﺮھﺎ  ،اﺗﺮھﺎ  ،آﻧﯿﺪرﯾﺪھﺎ و ھﺎﻟﯿﺪھﺎ  ،ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﻧﻤﮏ ھﺎی ھﯿﺪرات ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﯿﺪھﺎی ارﮔﺎﻧﯿﮏ  ،ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ھﯿﺪرات ھﺎی ﺗﻌﺪادی از ﻧﻤﮏ ھﺎی ﻏﯿﺮ آﻟﯽ
ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ در ﻣﺘﺎﻧﻮل ھﺴﺘﻨﺪ  ،ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  ،ﻣﻌﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ  .ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ اﻧﺪﮐﯽ در اﯾﻦ ﻣﻌﺮف ﺣﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ  ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
اﻏﻠﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺴﻢ از ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ  ،اﮔﺮ ﭼﮫ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﺮف
اﺿﺎﻓﯽ و ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد از آب در ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ واﮐﻨﺶ .
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻮﺛﺮ  ،اﺳﺘﺨﺮاج آب از اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺑﯽ آب ﯾﺎ ﺣﻼل ھﺎی ارﮔﺎﻧﯿﮏ
دﯾﮕﺮ  ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ  ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل ﮐﺎرل ﻓﯿﺸﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .
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ﺻﻔﺤﮫ  / ٥٣٢ﻓﺼﻞ  / ٢٠ﮐﺎرﺑﺮد اﮐﺴﺎﯾﺶ  /ﮐﺎھﺶ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن
ﺳﻮاﻻت و ﻣﺸﮑﻼت
 – ٢٠-١ﻣﻌﺎدﻻت ﯾﻮﻧﯽ اﺳﺎس ﻣﺘﻮازن ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﺪ
 (aاﮐﺴﯿﺪ اﺳﯿﻮن  Mn2+ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  Mno4-ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ آﻣﻮﻧﯿﺎک ﭘﺮوﮐﺴﯽ دی ﺳﻮﻟﻔﺎت .
 (bاﮐﺴﯿﺪ اﺳﯿﻮن  Ce3+ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  Ce4+ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی ﺳﺪﯾﻮم ﺑﯿﺪﺳﻤﻮﺗﺎت .
 (cاﮐﺴﯿﺪ اﺳﯿﻮن  U4+ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  UO22+ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی . H2O2-
 (dواﮐﻨﺶ  V(OH)4+در ﮐﺎﺳﺘﮕﺮ واﻟﺪن .
 (eﺳﻨﺠﺶ  H2O2ﺑﺎ . KMnO4
 (fواﮐﻨﺶ ﺑﯿﻦ  KIو  CIO3-در ﺣﻼل ھﺎی اﺳﯿﺪی .
 -٢٠-٢ﭼﺮا ﮐﺎﺳﺘﮕﺮ واﻟﺪن ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺣﻼل ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺣﺎوی ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺤﺴﻮس  HCIھﺴﺘﻨﺪ ،
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ؟
 -٢٠-٣ﯾﮏ ﻣﻌﺎدﻟﮫ ی ﯾﻮﻧﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺮای ﺗﻘﻠﯿﻞ  UO22+در ﮐﺎﺳﺘﮕﺮ واﻟﺪن ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .
 -٢٠-٤ﭼﺮا اﻏﻠﺐ ﻣﺤﻠﻮل ھﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﺎﻣﻞ اﺣﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ھﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﮐﺴﺎﯾﻨﺪه ھﺎ ،
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ؟
 -٢٠-٥ﭼﺮا ﻣﺤﻠﻮل  Ce4+ھﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻋﺎﻣﻞ اﺣﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﺤﻠﻮل ھﺎی ﭘﺎﯾﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد ؟
 -٢٠-٦ﭼﺮا ﻣﺤﻠﻮل ھﺎی  KMnO4ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﮫ ھﻤﮕﻮن ﺷﻮﻧﺪ  ،ﺗﺼﻔﯿﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ؟
 -٢٠-٧ﭼﺮا ﻣﺤﻠﻮل ھﺎ ی  KMnO4و  Na2S2O3ﺑﮫ طﻮل ﮐﻠﯽ در ﺑﻄﺮی ھﺎی ﻣﻌﺮف ﺗﺎرﯾﮏ ،
ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ؟
 -٢٠-٨اﺳﺘﻔﺎده ی ﻋﻤﺪه ی ﻣﺤﻠﻮل ھﺎی ھﻤﮕﻮن  K2Cr2O7ﭼﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟
 -٢٠-٩ﻣﺤﻠﻮل ھﻤﮕﻮن....ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﯾﮏ ﻣﻌﺎدﻟﮫ ی ﯾﻮﻧﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺘﻌﺎدل ﮐﮫ اﻓﺰاﯾﺶ را
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ  ،ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
 -٢٠-١٠روﺷﯽ را ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ در آن  ،ﻣﺤﻠﻮل  KIO3ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ی ﮐﻤﯿﺖ
ھﺎی  ، I2اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ؟
 -٢٠-١١ﻣﻌﺎدﻟﮫ ﻣﺘﻌﺎدﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن دھﺪ ﭼﻄﻮر  K2Cr2O7ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎر اوﻟﯿﮫ ی ﺑﺮای
ﻣﺤﻠﻮل ھﺎی  Na2S2O3اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد  ،را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ؟
 -٢٠-١٢در ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺤﻠﻮل ھﺎی  I2ﺑﺎ  ، Na2S2O3ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎﺳﺘﮫ ھﯿﭻ وﻗﺖ اﺿﺎﻓﮫ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
ﻣﮕﺮ ﺗﻨﮭﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﺎدل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ  .ﭼﺮا ؟
 -٢٠-١٣ﻣﺤﻠﻮﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﻞ ﮐﺮدن  ٠٫٢٥٤١ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﮫ ی ﺳﯿﻢ آھﻦ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺘﯽ در اﺳﯿﺪ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻦ از
ﮐﺎﺳﺘﮕﺮ ﺟﻮﻧﺰ  ،آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ  .آھﻦ در ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ  ٣٦٫٧٦ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻏﻠﻈﺖ اﮐﺴﯿﺪان ﻣﻮﻻر را ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﮐﮫ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد :
(a
(b
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(c
(d
(e

 -٢٠-١٤ﭼﮕﻮﻧﮫ .١ ٠٠٠ﻟﯿﺘﺮ از  ٠٫٠٥٠٠٠ﻣﻮل  KBrO3 ،ﻣﮭﯿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
 -٢٠-١٥ﭼﮕﻮﻧﮫ  ٢٫٥ﻟﯿﺘﺮ از ﺣﺪودا  ٠٫٠٦ﻣﺤﻠﻮل  MI3-؟ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﻻر  KMnO4را در اﯾﻦ
ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ ؟
 -٠ ٢٢١٩ -٢٠-١۶ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﮫ ی ﺳﯿﻢ آھﻦ ﺧﺎﻟﺺ در اﺳﯿﺪ ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ،ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ  +٢ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﮫ
اﺳﺖ،و ﺑﺎ  ٣۴ ۶۵ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از ﺳﺪﯾﻢ ﺳﻨﺠﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺤﻠﻮل  Ce4+را ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
 - ٠ ١٢٩٨ -٢٠-١٧ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﮫ ی  KBrO3در رﻗﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪه ی  HClﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و آﻏﺸﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان
زﯾﺎدی از  KIﺷﺪه اﺳﺖ  .ﯾﺪ آزاد ﺷﺪه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ  ۴١ ٣٢ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﺗﯿﻮﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﯾﻢ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﻟﺪ  Na2S2O3را ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
 -٢٠-١٨ﻣﯿﺰان  MnO2را در ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﻌﺪﻧﯽ  I2را ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﮫ ی  - ٠ ١٢۶٧ﮔﺮم در
واﮐﻨﺶ اﺻﻠﯽ ،رھﺎ ﺷﻮد.

ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ  ٢٩ ۶٢ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل  Na2S2O3 ، ٠ ٠٨٠۴١ Mﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 - ٠ ٧١٢٠ -٢٠-١٩ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن آھﻦ ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻣﯿﺎن ﮐﺎﺳﺘﮕﺮﺟﻮﻧﺰ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده
اﺳﺖ  .ﺳﻨﺠﺶ )) (Fe(IIﻧﯿﺎز  ۴١ ۶٣ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از  KMnO4 ٠ ٠١٩٢۶ Mرا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ را در ﻋﺒﺎرت زﯾﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ؟
اﻟﻒ(در ﺻﺪ Fe

ب(در ﺻﺪ Fe2O3

 -٢٠-٢٠ﻣﻌﺎدﻟﮫ ی ھﯿﺪروﮐﺴﯿﻼﻣﯿﻦ  H2NOHﺑﺎ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی از ) N2O ، Fe(IIIو ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ
) Fe(IIرا ﺷﺮح ﺧﻮاھﺪ داد.

،ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﻻر ﻣﺤﻠﻮل  H2NOHرا ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﮐﮫ ) Fe(IIﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎدﻟﮫ ی  ٢۵ ٠٠ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ
ﮐﮫ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ  ١۴ ۴٨ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از  K2Cr2O7 - ٠ ٠١۵٢٨ Mﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد.
 KClO3 -٢٠ ٢١در  - ٠٫١٨٦٢ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﮫ ی ﻣﺤﺘﺮق ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ واﮐﻨﺶ  ٥٠٫٠٠ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از
 ٠٫٠١١٦٢ﻣﻮل  Fe2+ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .

ھﻨﮕﺎﻣﯿﮕﮫ واﮐﻨﺶ ﺑﮫ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ  Fe2+ ،اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺎ  ١٣ ٢۶ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از  Ce4+ ، M ٠ ٠٧۶۵۴ﺑﺎ
ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺮﮔﺸﺖ  ،درﺻﺪ  KClO3را در اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
 - ٨ ١٣ -٢٠ ٢٢ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﮫ ی آواره ﺳﺎزی ﺑﺪون ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻂ  H2SO4و  HNO3ﺗﺠﺰﯾﮫ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺎﻟﺖ ﺳﮫ ظﺮﻓﯿﺘﯽ ﺑﺎ ھﯿﺪرازﯾﻦ  ،ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎھﺶ
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دھﻨﺪه ی اﺿﺎﻓﯽ  ،ﻧﺘﯿﺠﮫ ) As(IIIﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﻨﺠﺶ  - ٣١ ۴۶ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎ  I2 ، M ٠ ٠٣١۴٢در
واﺳﻄﮫ ی ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﺿﻌﯿﻒ  ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  As2O3در ﻧﻤﻮﻧﮫ ی اﺻﻠﯽ ﺑﯿﺎن
ﮐﻨﯿﺪ.
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ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ

ﻣﺘﺮﺟﻢ:
آرزو رودي
زﻫﺮا ﺳﺒﺰي ﺷﯿﺰري

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺻﻔﺤﺎت 533-542
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 23-20ﻏﻠﻈﺖ اﺗﯿﻞ ﻣﺮﮐﺎﭘﺘﺎن ﺑﻌﺪ از ﺗﮑﺎن دادن ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ي  2,043gﺑﺎ  50,00mlاز  0,01204Mﯾﺪ در ﻓﻼﺳـﮏ ﺳﺮﺑﺴـﺘﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺸﻮد :
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ي ﯾﺪ ﺑﺎ  18,23mlاز  Na2S2O3 0,01437Mدوﺑﺎره ﺗﯿﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد .درﺻﺪ  C2H2Shرا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ(62,13g/mol) .
 24-20روش ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي ﯾﻮن ¯ Iدر ﺣﻀﻮر ¯ Clو ¯ ، Brﺷﺎﻣﻞ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ¯ Iو ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷـﺪﻧﺶ ﺑـﻪ ¯ IO3ﺑـﺎ  Br²اﺳـﺖBr² .
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺒﺨﯿﺮ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎرج ﻣﯿﺸﻮد IO3¯ .ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﻘﺪار اﺿـﺎﻓﯽ ﯾـﻮن ¯ Iو ﺗﯿﺘﺮاﺳـﯿﻮن
ﺣﺎﺻﻠﻪ از  I2در ﻧﺮﮐﯿﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮕﺮدد 1.307g .ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻫﺎﻟﯿﺪﻫﺎي ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮده و ﺗﻮﺳﻂ روش ﻓﻮق ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮد.
ﻣﻘﺪار  19.72mlاز  0.04926Mﺗﯿﻮﺳﻮﻟﻔﺎت ﺑﺮاي ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﻻزم اﺳﺖ .درﺻﺪ  KIرا در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
 2,667g 25-20از ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ،ﺷﺎﻣﻞ  Feو  Vﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ) Fe(IIIو ) V(Vﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﺣﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺤﻠﻮل
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  500.0mlرﻗﯿﻖ ﺑﻮد و  50.00mlﮐﺴﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻫﻨﺪه واﻟﺪن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ  18.31mlاز  0.1000M Ce4+ﺗﯿﺘﺮ
ﺷﺪه ﺑﻮد .دوﻣﯿﻦ  50.00mlﮐﺴﺮي  ،ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻫﻨﺪه ﺟـﻮﻧﺰ ﺗﺸـﺨﯿﺺ داده ﺷـﺪ و ﺑـﻪ  42.41mlاز ﻣﺤﻠـﻮل  Ce4+ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻧﯿـﺎز داﺷـﺖ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ي ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ .درﺻﺪ  Fe2O3و  V2O5را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 26-20ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺎز  2.50L/minاز ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺪﯾﻢ ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  59.00minﻋﺒﻮر ﮐﺮد  SO2 .در درون ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺼﻮرت
ﯾﻮن ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺣﻔﻆ ﺷﺪ :
ﺑﻌﺪ از اﺳﯿﺪﺳﺎزي ﺑﺎ  ، HClﺳﻮﻟﻔﺎت ﺑﺎ  5.15mlاز  0.02997M KIO3ﺗﯿﺘﺮ ﺷﺪ :

ﺑﺮاي ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻣﺨﻠﻮط و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ي ﻏﻠﻈﺖ  SO2در  ppmاز  1.20g/Lاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 25.00L 27-20ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻮا از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮج ﺟﺬب ﺣﺎوي ﻣﺤﻠﻮل  Cd²+ﻋﺒﻮر ﮐﺮد  ،ﮐﻪ در آن  H2Sﺑﺼـﻮرت  CdSﺣﻔـﻆ ﮔﺮدﯾـﺪه ﺑـﻮد.
ﻣﺨﻠﻮط اﺳﯿﺪ ﺳﺎزي ﺷﺪ و ﺑﺎ  25.00mlاز  0.00432M I2ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن واﮐﻨﺶ :
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ي ﯾﺪ ﺑﺎ  15.62mlاز  0.01143Mﺗﯿﻮﺳﻮﻟﻔﺎت ﺗﯿﺘﺮ ﺷﺪ .ﻏﻠﻈﺖ  H2Sرا در  ppmﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ  :ﺑـﺮاي ﭼﮕـﺎﻟﯽ ﺟﺮﯾـﺎن ﮔـﺎز
از  1.20g/Lاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 20-28روش وﯾﻨﮑﻠﺮ ﺑﺮاي ﻣﺤﻠﻮل اﮐﺴﯿﮋن در آب ،ﺑﻪ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﺳﺮﯾﻊ  Mn(OH)2ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺎ  Mn(OH)3در ﻣﺤـﯿﻂ ﻗﻠﯿـﺎﯾﯽ ﺑﺴـﺘﮕﯽ
دارد .وﻗﺘﯽ اﺳﯿﺪ ﺳﺎزي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  Mn(III) ،ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ از ﺣﺎﻟﺖ ﯾﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸﻮد 250ml .ﻧﻤﻮﻧﻪ آب  ،در ﻇﺮف ﺳﺮﺑﺴـﺘﻪ
)ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭼﻮب ﭘﻨﺒﻪ( ﺑﺎ  1.00mlاز ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻠﯿﻆ  NaIو  NaOHو  1.00mlﻣﺤﻠﻮل ﻣﻨﮕﻨﺰ ) (IIﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ .اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن  Mn(OH)2در
ﺣﺪود ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﻮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در واﮐﻨﺶ در  H2SO4 2.00mlﻏﻠﯿﻆ ﺣﻞ ﺷﺪ ،ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻣﻘـﺪاري از ﯾـﻮن
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ﻫﻢ ارز ﺑﻪ ) Mn(OH)3و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ  O2ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺪه( ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯿﺸـﻮد  25.00ml .ﮐﺴـﺮي )از  (254mlﺑـﺎ  14.6mlاز 0.00897M
ﺗﯿﻮﺳﻮﻟﻔﺎت ﺗﯿﺘﺮ ﺷﺪ  .ﺣﺠﻢ  O2را در واﺣﺪ ﻣﯿﻠﯿﮕﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﯿﻠﯿﻠﯿﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ  .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎده ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ اﮐﺴـﯿﮋن
آزاد اﺳﺖ و ﻣﯿﺰان رﻗﯿﻖ ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﮔﺰارش دﻫﯿﺪ .
 20-29از  SpreadSheetﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﻫﺎي ذﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎ را ﺑﻌﺪ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻄﺎﺑﻖ
ﺗﯿﺘﺮ ﺷﺪن ﺑﻪ ، 105% ، 101% ، 100% ، 99.9% ، 99% ، 95% ، 90% ، 80% ، 70% ، 60% ، 50% ، 40% ، 30% ، 20% ، 10%
 120% ، 110%از ﺣﺠﻢ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﻢ-ارزي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ .
) 20.00ml (aاز  0.500M SnCl2ﺑﺎ . 0.100M FeCl3
) 25.00ml (bاز  0.08467M Ma2S2O3ﺑﺎ 0.10235M I2
) 0.1250g (cاز درﺟﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اوﻟﯿﻪ  Na2C2O4ﺑﺎ  . 0.01035 KMnO4ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ  [H+]=1.00 Mو . þCO2=1atm
) 20.00ml (dاز  0.1034M Fe²+ﺑﺎ  . 0.01500M K2Cr2O7ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ . [H+] =1.00 M
ﻣﻮﺿﻮع ﭼﺎﻟﺶ  :وردﯾﻨﯽ و ﻻدﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﯾﻮدوﻣﺘﺮﯾﮏ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن را ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن آﺳﮑﻮرﺑﯿﮏ اﺳﯿﺪ در ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻣﯿﻮه
ﺟﺎت اﺧﺘﺮاع ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎي ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن را ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از روش  HPLCﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮدﻧﺪ)در ﻓﺼﻞ
 33ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول زﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ :

)(aﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از داده را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
)(bاﮔﺮ ﺗﻔﺎوﺗﯽ در وارﯾﺎﻧﺲ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده در ﺳﻄﺢ  95%وﺟﻮد دارد آن را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
)(cاﮔﺮ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻨﻬﺎ در ﺳﻄﺢ  95%وﺟﻮد دارد آﻧﺮا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ دو ﻓﺮد )وردﯾﻨﯽ و ﻻدﯾﺮ( ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي دوﺑﺎره اي اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ آﺳﮑﻮرﺑﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ  ،ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑـﺎ
آﺳﮑﻮرﺑﯿﮏ اﺳﯿﺪ اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺟﺮم آﻧﺎﻟﯿﺖ را دوﺑﺎره اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول زﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ :
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)(dدرﺻﺪ ﮐﻞ آﺳﮑﻮرﺑﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
) (eﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر درﺻﺪ رﯾﮑﺎوري را اﺑﺘﺪا ﺑﺮاي ﮐﯿﻮي  ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي اﺳﻔﻨﺎج ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ
) (fاﺧﺘﻼف وارﯾﺎﻧﺲ ﻫﺎي درﺻﺪ رﯾﮑﺎوري ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻮي و اﺳﻔﻨﺎح را در ﺻﻮرت وﺟﻮد در ﺳﻄﺢ  95%ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
) (gاﺧﺘﻼف ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ درﺻﺪ رﯾﮑﺎوري آﺳﮑﻮرﺑﯿﮏ اﺳﯿﺪ را در ﺻﻮرت وﺟﻮد در ﺳﻄﺢ  95%ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ.
) (hﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن آﺳﮑﻮرﺑﯿﮏ اﺳﯿﺪ در ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻣﯿﻮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ از روش ﯾـﺪوﻣﺘﺮﯾﮏ اﺳـﺘﻔﺎده
ﮐﺮد  .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان از ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ داده ﻫﺎ ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
) (iﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن آﺳﮑﻮرﺑﯿﮏ اﺳﯿﺪ در اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﺎﻟﯿﺰي  ،ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺪه اﻧـﺪ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ
ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدﻧﺪ  ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ و روش ﻫﺎي ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه در ﻫﺮﮐﺪام از آﻧﻬﺎ را ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﯿﺪ .
) (jﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از روش ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ) (iﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷـﻮﻧﺪ و ﺗﺤـﺖ ﭼـﻪ ﺷـﺮاﯾﻄﯽ اﺣﺘﻤـﺎل دارد ﺑﺠـﺎي
ﯾﻮدوﻣﺘﺮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ  .ﺑﺮاي ﻫﺮﮐﺪام از روش ﻫﺎ  ،از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﻮدوﻣﺘﺮي  ،ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  :ﺳﺮﻋﺖ  ،راﺣﺘﯽ  ،ﻫﺰﯾﻨﻪ آﻧـﺎﻟﯿﺰ و
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ داده ﻫﺎ را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻮﻣﺘﺮي
روش ﻫﺎي آﻧﺎﻟﯿﺰ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻮﻣﺘﺮي  ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪون اﻋﻤﺎل ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻗﺮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻮﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎن در ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد .در روش ﻫﺎي اﺧﯿـﺮ،
ﻏﻠﻈﺖ ﯾﻮن ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﺸﺎي ﯾﻮن-ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ دارﻧﺪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺘﺮك اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ و
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﻣﺨﺮب ﺑﺼﻮرت ﻣﻘﺪاري ﻣﯿﺰان ﯾﻮﻧﻬﺎي ﮐﺎﺗﯿﻮن و آﻧﯿﻮن ﻣﻬﻢ را اﻧﺪازه ﮔﯿـﺮي ﮐـﺮد .ﺗﺤﻠﯿـﻞ
ﮔﺮان اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻮﻣﺘﺮي زﯾﺎدي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي اﺑﺰاري ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ  .ﺗﻌﺪاد اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮي ﻫـﺎي
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻮﻣﺘﺮي اي ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد ﻣﺘﻨﺎوب اﺳﺖ  .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  PH ,ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را اﻧﺪازه ﮔﯿـﺮي ﮐﺮدﻧـﺪ ،
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﮔﺎزﻫﺎي ﺧﻮن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻬﻢ ﺑﯿﻤﺎري ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ  ،ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ
 PHﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮﻧﺪ و ﻏﻠﻈﺖ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﺮﺑﻦ دي اﮐﺴﯿﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ در آب درﯾﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدﻧﺪ  .اﻧﺪازه
ﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻮﻣﺘﺮي ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻨﯿﺎدي ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدن ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻌﺎدل ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨـﺎﻣﯿﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ Ksp1 ، Ke1 ،Ka1اﺳـﺘﻔﺎده
ﻣﯿﺸﻮد  .اﯾﻦ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از ﻫﺰاران ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻮﻣﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﺗﺠﻬﯿﺰات روش ﻫﺎي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻮﻣﺘﺮي آﺳﺎن و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﻧﺪ و ﺷﺎﻣﻞ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺮﺟﻊ  ،اﻟﮑﺘﺮود ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ و دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺘﺎﻧﺴﻞ-ﺳﻨﺞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
اﺻﻮل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺟﺰاء در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي آﻏﺎزﯾﻦ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺷﺮح داده ﺷﺪ .در اداﻣﻪ ي ﺑﺤﺚ  ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻫـﺎي
آﻧﺎﻟﯿﺰي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻮﻣﺘﺮي ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ .

 21Aاﺻﻮل ﮐﻠﯽ
در ﻃﺮح  ، 18-3ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﻘﺪار ﻣﻄﻠﻖ را ﺑﺮاي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎي ﻧـﯿﻢ ﺳـﻠﻮل ﻣﺴـﺘﻘﻞ در آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎه

اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺮﺟﻊ ﯾـﮏ ﻧـﯿﻢ ﺳـﻠﻮل ﺑـﺎ

ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻧﺴﺒﯽ ﺳﻠﻮل را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺼﻮرت ﺗﺠﺮﺑﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮐﺮد  .ﺷـﮑﻞ  21-1ﯾـﮏ ﺳـﻠﻮل

ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺸﺨﺺ اﺳـﺖ ﮐـﻪ

ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﯿﺰ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻮﻣﺘﺮي ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ  .اﯾﻦ ﺳﻠﻮل را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ ﻧﺸﺎن داد :

ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ آن در دﻣـﺎي ﺛﺎﺑـﺖ ،ﺛﺎﺑـﺖ

اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺮﺟﻊ | ﭘﻞ ﻧﻤﮑﯽ | ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺎﻟﯿﺖ | اﻟﮑﺘﺮود ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ
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اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺮﺟﻊ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﯾﮏ ﻧﯿﻢ ﺳﻠﻮل ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺸﺨﺺ ، ERef ،ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻏﻠﻈﺖ آﻧﺎﻟﯿـﺖ ﯾـﺎ ﻫـﺮ
ﯾﻮن دﯾﮕﺮي در ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ  .اﯾﻦ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻨﺪرت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮑﺘﺮود اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﯿـﺪروژن

ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺤﻠـﻮل
آﻧﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ .
اﻟﮑﺘﺮود ﺷﻨﺎﺳـﺎﮔﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ ﻣﺘﻐﯿـﺮ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺗﺮﮐﯿﺒﻬـﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﺎﻟﯿﺖ را داراﺳﺖ .

ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺣﻔﻆ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮑﺘﺮود اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﯿﺪروژن ﺗﺎ ﺣﺪودي دﺷﻮار اﺳـﺖ  .ﻃﺒـﻖ ﻗـﺮارداد  ،اﻟﮑﺘـﺮود ﻣﺮﺟـﻊ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ در ﺷـﮑﻞ  21-1ﻧﺸـﺎن

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮود ﺳﻤﺖ ﭼﭗ در اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻮﻣﺘﺮي ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯿﮕﺮدد .اﻟﮑﺘﺮود ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ  ،ﮐﻪ در ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺎﻟﯿﺖ

داده ﺷﺪ اﻟﮑﺘﺮود ﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ ﻫﻤﯿﺸـﻪ

ﺷﻨﺎور اﺳﺖ  ،ﯾﮏ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ  ، Eind ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺎﻟﯿﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد  .اﮐﺜﺮ اﻟﮑﺘﺮود ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮي ﮐﻪ

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮑﺘﺮود ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﺨﻠﻮط

در ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻮﻣﺘﺮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ در ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﺼﻮرت اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ  .ﺳـﻮﻣﯿﻦ ﺟـﺰء ﺳـﻠﻮل

ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻮﻣﺘﺮي ﭘﻞ ﻧﻤﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪن ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺮﺟﻊ ﻣﯿﺸﻮد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ
 18اﺷﺎره ﺷﺪ  ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺮز ﺑﯿﻦ دو ﻣﺎﯾﻊ در ﻫﺮ اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻞ ﻧﻤﮑﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺎﺑﺪ  .اﮔﺮ ﺟﻨـﺒﺶ آﻧﯿـﻮن و

از اﻟﮑﺘــﺮود ﻫﯿــﺪرژﻧﯽ ﺑﻨــﺪرت ﺑــﻪ
ﻋﻨﻮان اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺮﺟﻊ ﺑـﺮاي اﻧـﺪازه

ﮐﺎﺗﯿﻮن در ﭘﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ,اﯾﻦ دو ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧـﺪ  .ﭘﺘﺎﺳـﯿﻢ ﮐﻠﺮﯾـﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎ ﯾـﮏ

ﮔﯿﺮي ﻫﺎي روزﻣﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد

اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ اﯾﺪه آل ﺑﺮاي ﭘﻞ ﻧﻤﮑﯽ اﺳﺖ  ،زﯾﺮا ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺮك ﯾﻮن  K+و ¯ Clﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺮاﺑـﺮ اﺳـﺖ  .ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ ﺧـﺎﻟﺺ

 ،زﯾﺮا ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده و ﺣﻔﻆ ﮐـﺮدن

اﻃﺮاف ﭘﻞ ﻧﻤﮑﯽ  E1 ،اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ آن ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯽ وﻟـﺖ ﯾـﺎ ﮐﻤﺘـﺮ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣـﯽ ﯾﺎﺑـﺪ  .ﺑـﺮاي اﮐﺜـﺮ روش ﻫـﺎي

ﻧﺎﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑــﻮده و ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ﺧﻄــﺮ

اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ  ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﻤﺎس دو ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻘﺪري ﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از آن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮد  .اﮔﺮﭼﻪ در ﻣـﻮرد روش
ﻫﺎي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻮﻣﺘﺮي در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺤﺚ ﺷﺪ  ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﻤﺎس دو ﻣﺎﯾﻊ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود
ﮐﻨﻨﺪه دﻗﺖ و دﻗﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺑﺎﺷﺪ .

ﺷﮑﻞ  21-1ﺳﻠﻮل اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻮﻣﺘﺮي

ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﺮا ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ :

اوﻟﯿﻦ ﺟﺰء در اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ  Eindاﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻏﻠﻈﺖ آﻧﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﯿﻢ را در ﺑﺮدارد  .ﺑـﺮاي
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدن ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻮﻣﺘﺮي ﯾﮏ آﻧﺎﻟﯿﺖ  ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮐﻨﯿﻢ  ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را ﺑﺮاي
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ و ﻣﺮز ﺑﯿﻦ دو ﻣﺎﯾﻊ اﺻﻼح ﮐﻨﯿﻢ  ،و ﻏﻠﻈﺖ آﻧﺎﻟﯿﺖ را از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ .
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺳﻠﻮل ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻟﮑﺘﺮود ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﻮﺳـﻂ
ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻨﺪرج ﺷﻮد  ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻏﻠﻈﺖ آﻧﺎﻟﯿﺖ را ﺑﺪﺳﺖ آورد .در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي زﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ در
ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻣﻨﺸﺎء ﺳﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ  21-1ﻣﯿﭙﺮدازﯾﻢ .

 21Bاﻟﮑﺘﺮودﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ
ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺮﺟﻊ اﯾﺪه آل ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ  ،ﺛﺎﺑﺖ و ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺎﻟﯿـﺖ ﺣﺴـﺎس
ﺑﺎﺷﺪ  .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ  ،اﯾﻦ اﻟﮑﺘﺮود ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺳﺎﺧﺘﺎرش ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺳﺮﻫﻢ ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﺮﯾﺎن
را ﻋﺒﻮر ﻣﯿﺪﻫﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .
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اﺷﺘﻌﺎل ﻧﯿﺰ دارد .

 21B-1ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻟﻮﻣﻞ
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺮﺟﻪ ﮐﺎﻟﻮﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﯿﻮه اﺳﺖ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﯿـﻮه ) (lﮐﻠﺮﯾـﺪ )ﮐﺎﻟﻮﻣـﻞ( اﺷـﺒﺎع ﺷـﺪه
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داراي ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﮐﻠﺮﯾﺪ اﺳﺖ  .ﻧﯿﻢ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﮐﺎﻟﻮﻣﻞ را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داد :

واژه ي "ﺷــــﻨﺎور" در اﻟﮑﺘــــﺮود
ﮐﺎﻟﻮﻣﻞ ﺷﻨﺎور  ،ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎﻟﻮﻣـﻞ
اﺷﺎره اي ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻏﻠﻈﺖ
 KClاﺳﺖ  .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻟﮑﺘـﺮود ﻫـﺎي

 xﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ي ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﻻر ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﮐﻠﺮﯾﺪ در ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ .ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻧﯿﻢ ﺳـﻠﻮل ﺗﻮﺳـﻂ واﮐـﻨﺶ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮕﺮدد :

ﮐﺎﻟﻮﻣـــﻞ در ) Hg2Cl2ﮐﺎﻟﻮﻣـــﻞ(
ﻏﻮﻃﻪ ور ﻫﺴﺘﻨﺪ .

و ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠﺮﯾﺪ دارد  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ  KClدر اﻟﮑﺘﺮودي ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳـﯽ آن ﻫﺴـﺘﯿﻢ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺸـﺨﺺ
ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﮐﺮﯾﺴــﺘﺎﻟﯽ ﮐﺎﻟﻮﻣــﻞ، Hg2Cl2 ،
اﻧﺤـــﻼل ﭘـــﺬﯾﺮي ﻣﺤـــﺪودي در آب را
داراﺳﺖ .
ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﻮﻧﺪ Hg

 Hgﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ

 .ﺷﻮاﻫﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧـﻮع
ﻣﺸــﺎﺑﻬﯽ از ﭘﯿﻮﻧــﺪ در ﻣﺤﻠــﻮل آﺑــﯽ رخ
ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿـﻞ ﺟﯿـﻮه ﺑﺼـﻮرت
 Hg2²+ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯿﺸﻮد .

ﭘﻞ ﻧﻤﮑﯽ را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ
ي ﭘﺮﮐﺮدن ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ  Uﺷﮑﻞ ﺑـﺎ ژل
رﺳـﺎﻧﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺣـﺮارت دادن 5 g
آﮔــﺎر در  100mlﻣﺤﻠــﻮل آﺑــﯽ ﮐــﻪ

ﺟﺪول  21-1ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎي ﻗﺮاردادي اﻟﮑﺘﺮود را ﺑﺮاي ﺳﻪ ﺗﺎ از ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻟﻮﻣﻞ اﻟﮑﺘﺮودﻫـﺎ را ﻟﯿﺴـﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ  .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ ﺟﯿﻮه ) (lﮐﻠﺮﯾﺪ )ﮐﺎﻟﻮﻣﻞ( اﺷﺒﺎح ﺷﺪه اﺳـﺖ و ﺗﻨﻬـﺎ ﺗﻔـﺎوت ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎ
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ارﺗﺒﺎﻃﺸﺎن ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﮐﻠﺮﯾﺪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد  .ﭼﻨﺪﯾﻦ اﻟﮑﺘﺮود ﮐﺎﻟﻮﻣﻞ ﻣﻨﺎﺳـﺐ وﺟـﻮد دارﻧـﺪ از ﺟﻤﻠـﻪ :
اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺼﻮر در ﺷﮑﻞ  ، 21-2ﺑﺼﻮرت ﺗﺠﺎري در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ .ﺑﺪﻧﻪ ي  Hﺷﮑﻞ اﻟﮑﺘﺮود از ﺷﯿﺸـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه
ﮐﻪ اﺑﻌﺎد آن در ﻃﺮح زﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎزوي راﺳﺖ اﻟﮑﺘﺮود داراي ﭘﻼﺗﯿﻨﯿﻮم ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴـﯿﺘﻪ اﺳـﺖ ،

ﺷــﺎﻣﻞ  35gﭘﺘﺎﺳــﯿﻢ ﮐﻠﺮﯾــﺪ اﺳــﺖ
ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ  ،ﺗﻬﯿـﻪ ﮐـﺮد  .زﻣـﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣـﺎﯾﻊ ﺳـﺮد ﺷـﺪ  ،ﺑـﻪ ژﻟـﯽ ﮐـﻪ
رﺳﺎﻧﺎي ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸﻮد اﻣﺎ
در اﻧﺘﻬﺎي ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪن دو
ﻣﺤﻠــﻮل ﻣﯿﺸــﻮد  .اﮔــﺮ ﻫﺮﮐــﺪام از

ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﺟﯿﻮه  /ﺟﯿﻮه ) (lﮐﻠﺮﯾﺪ وﻣﻘﺪاري ﺑﻠﻮر  KClدر ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﮐﻠﺮﯾﺪ اﺷﺒﺎع ﻗﺮار دارﻧﺪ  .ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻮﺳـﻂ  KClاﺷـﺒﺎع

ﯾﻮﻧﻬــﺎي ﭘﺘﺎﺳــﯿﻢ ﮐﻠﺮﯾــﺪ در ﻓﺮآﯾﻨــﺪ

ﺷﺪه ﭘﺮ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﻞ ﻧﻤﮑﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ)ﺑﺨﺶ  18B-2را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(

اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﮐﻨﻨـﺪ  ،ﻣﻤﮑـﻦ
اﺳﺖ از آﻣﻮﻧﯿﻮم ﻧﯿﺘﺮات ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
اﻟﮑﺘﺮﯾﻠﯿﺖ در ﭘﻞ ﻧﻤﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

www.hm124.ir

از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ از  Vycorﻣﺘﺨﻠﺨﻞ )ﺷﯿﺸﻪ ﺧﺸﮏ( در اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺎزوي ﭼﭗ ﻣﻬﺮوﻣﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع از اﺗﺼﺎل
ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ) 2000اﻟﯽ  (Ω 3000و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺤﺪودي ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ ﺟﺮﯾﺎن دارد  ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﮐﻠﺮﯾﺪ

آﮔﺎر ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ورﻗـﻪ ي ﻧﯿﻤـﻪ
ﺷـــــﻔﺎف ﻣﻮﺟـــــﻮد اﺳـــــﺖ ،
ﻫﺘﺮوﭘﻠﯿﺴــﺎﮐﺎرﯾﺪي اﺳــﺖ ﮐــﻪ از

ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻨﺪآﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺎﻟﯿﺖ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ  .ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع  SCEﺑـﺎ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺧﯿﻠـﯽ ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺗـﺮ و ﺗﻤـﺎس

ﺟﻠﺒﮑﻬﺎي درﯾﺎﯾﯽ ﺷـﺮق ﻫﻨﺪوﺳـﺘﺎن

اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺎﻟﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﮐﻠﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺸﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .

اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯿﺸﻮد  .ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي آﮔﺎر

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎي آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎ ﺟﯿﻮه SCE ،ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺘﺪاول ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،اﻣﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد  ،آﻧﻬﺎ

در آب ﮔﺮم  ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮد ﺷـﻮﻧﺪ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﮑﺘﺮود ﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ Ag – AgClﺑﺮﺗﺮي دارﻧﺪ  ،ﮐﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ .

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ژل ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .

ﺷﮑﻞ  21-2ﻃﺮح ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود
ﺷﻨﺎور ﮐﺎﻟﻮﻣﻞ ﺗﺠﺎري ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
اﺳﺖ .

 21B-2اﻟﮑﺘﺮون ﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ ﻧﻘﺮه/ﻧﻘﺮه ﮐﻠﺮﯾﺪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺮﺟﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﻧﻘﺮه اﺳﺖ ﮐـﻪ در ﻣﺤﻠـﻮل ﭘﺘﺎﺳـﯿﻢ
ﮐﻠﺮﯾﺪ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﻘﺮه ﮐﻠﺮﯾﺪ  ،ﺷﻨﺎور اﺳﺖ :
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﻢ واﮐﻨﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮕﺮدد :
ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل  ،اﯾﻦ اﻟﮑﺘﺮود ﯾﺎ ﺑﺼﻮرت اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﮐﻠﺮﯾﺪ  3-5Mﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد  .ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎي
اﯾﻦ اﻟﮑﺘﺮود ﻫﺎ در ﺟﺪول  21-1داده ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻋﮑﺲ  21-3ﻣﺪل ﺗﺠﺎري اﯾﻦ اﻟﮑﺘﺮود را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤـﯽ
ﺷﮑﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮي از ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ي ﺷﯿﺸﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦ داراي دﻫﺎﻧﻪ اي ﺑﺎرﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﻮراخ ﮔﯿﺮ  Vycorﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ .ﻟﻮﻟﻪ ﺣﺎوي ﺳﯿﻢ ﻧﻘﺮه اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻻﯾﻪ ﻫـﺎﯾﯽ از ﻧﻘـﺮه ﮐﻠﺮﯾـﺪ
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﮐﻠﺮﯾﺪ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﻘﺮه ﮐﻠﺮﯾﺪ ﺷﻨﺎور اﺳﺖ  .اﻟﮑﺘﺮود ﻫﺎي ﻧﻘﺮه/ﻧﻘﺮه ﮐﻠﺮﯾـﺪ اﯾـﻦ
ﻣﺰﯾﺖ را دارﻧﺪ ﮐﻪ در دﻣﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از  60˚Cﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧـﺪ  ،در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ اﻟﮑﺘـﺮود ﻫـﺎي
ﮐﺎﻟﻮﻣﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ  .از ﻃﺮﻓﯽ  ،ﯾﻮن ﻫﺎي ﺟﯿﻮه ) (IIﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﻮﻧﻬﺎي ﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﮐـﻪ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ي ﻣـﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﻤﺘﺮي ﺑﻪ واﮐﻨﺶ دارﻧﺪ)ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﯾﻮﻧﻬﺎي ﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ واﮐﻨﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ(  .ﭼﻨﯿﻦ واﮐﻨﺶ ﻫـﺎﯾﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ اﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮود و ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺎﻟﯿﺖ ﺷﻮﻧﺪ .
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در دﻣــــﺎي  ، 25˚Cﭘﺘﺎﻧﺴــــﯿﻞ
اﻟﮑﺘﺮود ﮐﺎﻟﻮﻣﻞ ﺷـﻨﺎور در ﺑﺮاﺑـﺮ
اﻟﮑﺘــﺮود اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﻫﯿــﺪروژن
 0.244وﻟــﺖ و ﺑــﺮاي اﻟﮑﺘــﺮود
ﺷــﻨﺎور ﻧﻘﺮه/ﻧﻘــﺮه ﮐﻠﺮﯾــﺪ ﺑﺮاﺑــﺮ
 0,199وﻟﺖ اﺳﺖ .

 21Cﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎي ﺗﻤﺎس دو ﻣﺎﯾﻊ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دو ﻣﺤﻠﻮل اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ از دو ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺘﻔﺎوت در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ  ،در ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺎس آﻧﻬﺎ اﺧﺘﻼف
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ ﮐﻪ از ﺗﻤﺎس اﯾﻦ دو ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﻧﺘﯿﺠﻪ ي ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎﺗﯿﻮن ﻫﺎ
و آﻧﯿﻮن ﻫﺎ در آن ﻣﺮز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷــﮑﻞ  21-3ﻃــﺮح ﯾــﮏ اﻟﮑﺘــﺮود
ﻧﻘﺮه/ﻧﻘﺮه ﮐﻠﺮﯾﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﻌـﺎدل
اﻟﮑﺘــﺮودي ﮐــﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴــﯿﻞ اﻟﮑﺘــﺮود

ﺷﮑﻞ  21-4ﻃﺮح ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﺗﻤﺎس دو ﻣﺎﯾﻊ

ﻣﺮﺟﻊ  ،ERef،و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﺗﺼـﺎل ،Ej،

اﺳﺖ  ،ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ اﺗﺼـﺎل را ﻧﺸـﺎن

را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .

ﻣﯽ دﻫﺪ  ، Ej ،ﻃﻮل ﭘﯿﮑـﺎن ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻣﯿـﺰان
ﺟﻨﺒﺶ ﯾﻮن ﻫﺎ ﺗﻄﺎﺑﻖ دارد .

ﺷﮑﻞ  21-4ﯾﮏ ﺗﻤﺎس ﻣﺎﯾﻊ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  1Mﻣﺤﻠﻮل ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮﯾﮏ اﺳـﯿﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در
ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل  0.01Mﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  .ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﺑﯽ اﺛﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﯿﺸﻪ اي ﻓﺮﯾﺖ  ،از ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪن آن
دو ﻣﺤﻠﻮل ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﺗﻤﺎس دو ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد :

ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻮﻣﺘﺮي ،
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫـﺎي آﻧﺎﻟﯿـﺖ در ﺑﺮاﺑـﺮ اﮐﺜـﺮ
روش ﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻏﻠﻈـﺖ
آﻧﺎﻟﯿﺖ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ  .ﺑﻪ ﯾﺎدآورﯾﺪ

ﯾﻮن ﻫﺎي ﻫﯿﺪروژن و ﮐﻠﺮﯾﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ در ﻣﺮز دو ﻣﺎﯾﻊ از ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻠﯿﻆ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل رﻗﯿﻖ ﺗﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ  ،ﮐﻪ

ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﻮاع  axﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏﻠﻈـﺖ

از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ اﺳﺖ  .ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﻮن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺸﺎن ﺑﯿﻦ دو ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ  .در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل

ﻣﻮﻻر  Xدر ﻣﻌﺎدﻟﻪ  10-2اﺳﺖ :

ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﺗﺼﺎل در ﻣﯿﺎن ﯾﮏ ﭘـﻞ

 ،ﯾﻮن ﻫﺎي ﻫﯿﺪروژن ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﻣﺘﺤﺮك ﺗﺮ از ﯾﻮن ﻫﺎي ﮐﻠﺮﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﻮن ﻫﺎي ﻫﯿﺪروژن ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از

ﻧﻤﮑﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ  KClﺣﺪود ﭼﻨـﺪ

ﯾﻮن ﻫﺎﯾﮑﻠﺮﯾﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  21-4ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ  ،ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺎر ﻣﻨﺘﺞ ﻣﯿﺸﻮد  .ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ

ﻣﯿﻠﯽ وﻟﺖ اﺳﺖ .

اﻧﺘﺸﺎر ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻮﻧﻬﺎي ﻫﯿﺪروژن ﻣﺤﻠﻮل رﻗﯿﻘﺘﺮ در ﻣﺮز دو ﻣﺎﯾﻊ  ،داراي ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﻏﻠﯿﻈﺘﺮ از

]ax = Ýx[X

ﮐــﻪ  Ýﺿــﺮﯾﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ  Xاﺳــﺖ ،

ﺣﺮﮐﺖ آﻫﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﯾﻮن ﻫﺎي ﮐﻠﺮﯾﺪ ﺑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورد  .اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد ﺗﻔﺎوت ﻧﺮخ ﻧﻔـﻮذ را

ﭘﺎراﻣﺘﺮي ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﺪرت ﯾﻮﻧﯽ ﻫـﺮ

ﺑﺮﻋﮑﺲ ﮐﻨﺪ،ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻌﺎدل را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ  .اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ ﮐﻪ از ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺎر ﻫﺎ ﺑﺪﺳـﺖ ﻣـﯽ آﯾـﺪ

ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻘﺪارش ﻣﺘﻔﺎوت اﺳـﺖ  .زﯾـﺮا

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ وﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ  .ﻣﻘﺪار ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس دو ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﭘﻞ ﻧﻤﮑﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺤﻠﻮل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ

داده ﻫــﺎي ﭘﺘﺎﻧﺴــﯿﻮﻣﺘﺮي واﺑﺴــﺘﻪ ﺑــﻪ

ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ  .اﮔﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﯾﻮن ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ در ﭘﻞ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺮاﺑﺮ و ﯾﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺷﺎن زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭘﻞ ﻧﻤﮑﯽ ﺑﺴـﯿﺎر
ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  .در ﻫﺮ دوي ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺤﻠﻮل اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ي ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﮐﻠﺮﯾﺪ ﺧﻮب اﺳﺖ  .ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﻣـﺎﯾﻊ ﺑـﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻠﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺣﺪود ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯽ وﻟﺖ اﺳﺖ .
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ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ  ،و در اﮐﺜـﺮ ﻣـﻮارد ﻻزم
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺼـﻮرت ﺗﻘﺮﯾﺒـﯽ آﻧـﺮا ﻧﻮﺷـﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ] ax @ [Cدراﯾﻦ ﻓﺼﻞ.

 21Dاﻟﮑﺘﺮود ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ
ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ اﯾﺪه آل ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﯾﻮن آﻧﺎﻟﯿﺖ ) ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از آﻧﻬﺎ ( ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﻫـﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮود ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮي ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً دﻗﯿﻖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﺪوﺟﻮد ﻧﺪارد  ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪادي از آﻧﻬﺎ وﺟـﻮد دارﻧـﺪ ﮐـﻪ
ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑﻄﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﺪﻫﻨـﺪ .اﻟﮑﺘـﺮود ﻫـﺎي ﺷﻨﺎﺳـﺎﮔﺮ ﺳـﻪ ﻧـﻮع ﻫﺴـﺘﻨﺪ  :ﻓﻠـﺰي  ،ﻏﺸـﺎﯾﯽ و
ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﯾﻮﻧﻬﺎي ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .

 21D-1اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ ﻓﻠﺰي
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﮑﺘﺮود ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ ﻓﻠﺰي را ﺑﻪ  :اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎي ﻧﻮع اول  ،اﻟﮑﺘﺮود ﻫﺎي ﻧﻮع دوم و اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎي ﮐﺎﻫﺸـﯽ
ﺳﺎﮐﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮐﺮد .

اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎي ﻧﻮع اول
اﻟﮑﺘﺮود ﻧﻮع اول ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﻓﻠﺰي ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﺶ در ﻣﺤﻠﻮل در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﻗـﺮار دارد اﯾـﻦ
اﻟﮑﺘﺮود ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ واﮐﻨﺶ اﺳﺖ  .ﺑـﺮاي ﻣﺜـﺎل  ،ﺣﺎﻟـﺖ ﺗﻌـﺎدل ﻣـﺲ ﺑـﺎ ﮐـﺎﺗﻮﻧﺶ  Cu²+ﺑﺼـﻮرت ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﺳـﺖ :

ﺑﺮاي آن ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ :
 Eindﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود ﺑﺮاي اﻟﮑﺘﺮود ﻓﻠﺰي را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و

ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ  ) .ﯾـﺎ در ﻣﺤﻠـﻮل

رﻗﯿﻖ ،ﺣﺪوداً ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﻻرآن اﺳﺖ ] . ( [Cu²+ﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ را ﺑﺼـﻮرت-Pﺗـﺎﺑﻌﯽ از ﮐـﺎﺗﯿﻮن
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ

 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺎﮔﺬاري اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ در ﻣﻌﺎدﻟﻪ  21-2ﻣﯿﺸﻮد :

ﺑﺼﻮرت ﮐﻠﯽ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﻠﺰ و ﮐﺎﺗﯿﻮن اش راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ :

اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ در ﺷﮑﻞ  21-5رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .

ﻋﮑﺲ  21-5ﻃﺮﺣﯽ از ﻣﻌﺎدﻟﻪ  21-3ﺑﺮاي
اﻟﮑﺘﺮود ﻧﻮع اول
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ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮود ﻧﻮع اول ﺑﻪ ﭼﻨـﺪ دﻟﯿـﻞ در ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻮﻣﺘﺮي ﺧﯿﻠـﯽ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻧـﺪ  .اوﻻً،
اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ ﻓﻠﺰي ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺗﯿﻮن ﺧﻮدﺷﺎن واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
ﮐﺎﺗﯿﻮن ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ  .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﺗﺪ در ﺣﻀـﻮر ﯾـﻮن ﻧﻘـﺮه ﺑـﺮاي
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﯾﻮن ﻣﺲ ) (IIﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد  ،زﯾﺮا ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻏﻠﻈﺖ ﯾﻮن  Ag+اﺳﺖ  .ﻋـﻼوه
ﺑﺮاﯾﻦ  ،ﺑﺴﯿﺎري از اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﻣﺎﻧﻨﺪ  :روي و ﮐﺎدﻣﯿﻮم ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﻨﯿﺎدي ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺪ ،
زﯾﺮا در ﺣﻀﻮر اﺳﯿﺪ ﻫﺎ ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .ﺳﻮﻣﺎً  ،ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻠﺰ ﻫﺎ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ اﮐﺴﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از آﻧﻬﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي آﻧﺎﻟﯿﺖ ﺣﺬف ﺷﻮد  .در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻠﺰات ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ  :آﻫﻦ  ،ﮐﺮوم ،
ﮐﺒﺎﻟﺖ و ﻧﯿﮑﻞ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮي ﻣﺠﺪد دارﻧﺪ را اراﺋﻪ ﻧﻤﯿﺪﻫﻨﺪ.ﺑﺮاي اﯾﻦ اﻟﮑﺘﺮود ﻫﺎ ،ﺷﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﻮدار
 Eﺑﺮﺣﺴﺐ  Pxﻣﯿﺪﻫﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﺒﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺌﻮري ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺗـﺮ
اﺳﺖ . (-0.0592/n) .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ  ،ﺗﻨﻬﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮودي ﻧﻮع اوﻟﯽ ﮐﻪ در ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻮﻣﺘﺮي ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار
ﻣﯿﮕﯿﺮﻧـــﺪ  Ag/Ag+ :و  Hg/Hg²+در ﻣﺤﻠـــﻮل ﻫـــﺎي ﻃﺒﯿﻌـــﯽ و ، Cd/Cd²+ ، Zn/Zn²+ ، Cu/Cu²+
 Ti/Ti+ ، Bi/Bi³+و  Pb/Pb²+در ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﺎﻻﯾﺶ ﺷﺪه )ﺑﺪون اﮐﺴﯿﮋن( وﺟﻮد دارﻧﺪ .

اﻟﮑﺘﺮود ﻫﺎي ﻧﻮع دوم
ﻓﻠﺰات ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮑﺘﺮود ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ ﺑﺮاي ﮐﺎﺗﯿﻮن ﻫﺎي ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﯿﻮن ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ رﺳﻮب ﻫﺎي ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﺤﻠﻮل و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﻬﺎي ﭘﺎﯾﺪاري ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎﺗﯿﻮن ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻫﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ  .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود ﻧﻘﺮه ﺑﺼﻮرت ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺬﯾﺮي ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﻮن ﮐﻠﺮﯾﺪ در ﻣﺤﻠﻮل اﺷﺒﺎع ﻧﻘﺮه ﮐﻠﺮﯾﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗـﺮار
ﻣﯿﮑﻨﺪ  .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ واﮐﻨﺶ اﻟﮑﺘﺮود را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ ﻧﻮﺷﺖ :

ﻋﺒﺎرت ﻧﺮﻧﺴﺖ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ در دﻣﺎي  25˚Cﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ :

ﻣﻌﺎدﻟﻪ ي  21-4ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود ﻧﻘﺮه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ  ، PClﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﻣﻨﻔﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﻮن ﮐﻠﺮﯾﺪ اﺳـﺖ .

ﺷﮑﻞ  21-6ﻃﺮﺣﯽ از ﻣﻌﺎدﻟﻪ  21-4ﺑﺮاي

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﺤﻠﻮل اﺷﺒﺎع ﻧﻔﺮه ﮐﻠﺮﯾﺪ  ،اﻟﮑﺘﺮود ﻧﻘﺮه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ ﻧﻮع دوم ﺑﺮاي ﯾﻮن ﮐﻠﺮﯾﺪ

اﻟﮑﺘﺮود ﻧﻮع دوم ،دراﯾﻨﺠﺎ ¯Cl

ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد  .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺮم ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﺑﺮاي ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ازﯾﻦ ﻧﻮع )دوم( ﺑﺮﻋﮑﺲ اﻟﮑﺘﺮود ﻧﻮع
اول اﺳﺖ )ﻣﻌﺎدﻟﻪ ي 21-3را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ( .
ﻧﻤﻮدار ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود ﻧﻘﺮه ﺑﺮاﺳﺎس  PClدر ﺷﮑﻞ  21-6ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .
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اﻟﮑﺘﺮود ﻫﺎي ﺳﺎﮐﻦ ﻓﻠﺰي ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮐﺎﻫﺸﯽ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﮐﻪ در ﻓﺼﻞ  18اﺷﺎره ﺷﺪ  ،ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﯽ اﺛﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﺪﻫﻨـﺪ  .ﻣﻮادﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ :
ﭘﻼﺗﯿﻦ  ،ﻃﻼ  ،ﭘﺎﻻدﯾﻮم و ﮐﺮﺑﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮐﺎﻫﺸﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ  .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود ﭘﻼﺗﯿﻨﯽ اي ﮐﻪ در ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎوي ﺳﺮﯾﻢ ) (IIIو ﺳﺮﯾﻢ ) (IVﺷﻨﺎور اﺳﺖ  ،ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ :

اﻟﮑﺘﺮود ﭘﻼﺗﯿﻦ ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﯿﺘﺮ ﮐﺮدن ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺮﯾﻢ ) (IVاﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ .

 21D-2اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ ﻏﺸﺎﯾﯽ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي  ، PHﺷﺎﻣﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻠﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﻏﺸﺎي ﻧﺎزك ﺷﯿﺸﻪ اي ﮐﻪ دو ﻣﺤﻠﻮل را ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﻮن ﻫﯿﺪروژن را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ
آﻣﺪ  .ﭘﺪﯾﺪه اي ﮐﻪ اﺳﺎس آن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺑﻮد ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  1906ﮔﺰارش ﺷـﺪ و در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﻄـﻮر
ﮔﺴﺘﺮده اي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  .در ﻧﺘﯿﺠﻪ  ،ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻏﺸﺎي ﺷﯿﺸـﻪ
اي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﻮن ﻫﺎي ﻫﯿﺪروژن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ  ،اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﺳـﺎﯾﺮ اﻧـﻮاع
ﻏﺸﺎﻫﺎ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت اﻧﺘﺨـﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﺑﺴـﯿﺎري از ﯾﻮﻧﻬـﺎي دﯾﮕـﺮ ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﯿﺪادﻧـﺪ  .اﻟﮑﺘـﺮود ﻫـﺎي ﻏﺸـﺎﯾﯽ ﮔـﺎﻫﯽ
اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎي -Pﯾﻮن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ  ،زﯾﺮا اﻃﺎﻻﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺼﻮرت -Pﺗﻮاﺑﻊ اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ :
. PNO3 ، PCl ، PH
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻏﺸﺎﻫﺎي-Pﯾﻮن را ﻣﻄﺮح ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در آﻏﺎز اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﮐﻪ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎي ﻏﺸﺎﯾﯽ در اﺻﻞ و ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺎ ﻫـﺮ دو ﻧـﻮع
دﯾﮕﺮ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ .
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﻟﮑﺘﺮود ﺷﯿﺸﻪ اي ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي  PHﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .

 21D-3اﻟﮑﺘﺮود ﺷﯿﺸﻪ اي ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي PH
ﺷﮑﻞ  21-7aﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي  PHﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ  .اﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ ﺷﯿﺸﻪ
اي و ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮودﮐﺎﻟﻮﻣﻞ ﻣﺮﺟﻊ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ  PHﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺷﻨﺎور ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .اﯾﻦ اﻟﮑﺘﺮود ﺷﻨﺎﺳـﺎﮔﺮ
ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺸﺎي ﺷﯿﺸﻪ اي ﺣﺴﺎس ﺑﻪ PHاﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﺘﻬﺎي ﺷﯿﺸﻪ اي ﺳﻨﮕﯿﻦ دﯾﻮاري ﯾﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ را ﻣﺪرج ﻣﯿﮑﻨﺪ .
ﺣﺠﻢ ﮐﻤﯽ از ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮﯾﮏ اﺳﯿﺪ رﻗﯿﻖ ﮐﻪ در ﻧﻘﺮه ﮐﻠﺮﯾﺪ ﺷﻨﺎور اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪ وﺟﻮد دارد  .ﻣﺤﻠﻮل داﺧﻠﯽ در ﺑﻌﻀﯽ از
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اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ  ،ﺑﺎﻓﺮ ﺣﺎوي ﯾﻮن ﮐﻠﺮ اﺳﺖ  .ﺳﯿﻢ ﻧﻔﺮه اي در اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺮﺟﻊ ﻧﻘﺮه/ﻧﻘﺮه ﮐﻠﺮﯾﺪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ  ،ﮐـﻪ
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﺳﺖ  .اﻟﮑﺘﺮود ﮐﺎﻟﻮﻣﻞ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ي دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺷﮑﻞ  21-7aو ﻧﻤﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﺳﻠﻮل در ﺷﮑﻞ  21-8ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻟﮑﺘﺮودي ﺷﯿﺸﻪ اي ﺷﺎﻣﻞ دو اﻟﮑﺘﺮود
ﻣﺮﺟﻊ اﺳﺖ  :اﻟﮑﺘﺮود ﮐﺎﻟﻮﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ و اﻟﮑﺘﺮود ﻧﻘﺮه/ﻧﻘﺮه ﮐﻠﺮﯾﺪ داﺧﻠﯽ  .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺮﺟﻊ داﺧﻠﯽ ﻗﺴﻤﺘﯽ از
اﻟﮑﺘﺮود ﺷﯿﺸﻪ اي اﺳﺖ  ،ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ -PHﺳﻨﺞ ﻧﯿﺴﺖ  .در واﻗﻊ ﯾﮏ ﺣﺒﺎب ﻧﺎزك ﻏﺸﺎي ﺷﯿﺸﻪ اي در ﻧـﻮك اﻟﮑﺘـﺮود
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  PHواﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .
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ﻏﺸـــﺎي اﻟﮑﺘـــﺮود ﺷﯿﺸـــﻪ اي
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ )ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ  0.03اﻟﯽ
 (0.1mmداراي ﻣﻘﺎوﻣــــــﺖ
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑــﯽ  50اﻟــﯽ 500MW
اﺳﺖ.

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ

ﻣﺘﺮﺟﻢ:
ﯾﺎﺷﺎر رﺳﺘﻤﯽ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺻﻔﺤﺎت 543-547

١
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ﺷﮑﻞ  21-7ﻧﻮﻋﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻟﮑﺘﺮودي ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي  ( a ) phﺷﯿﺸﻪ اﻟﮑﺘﺮود ) اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ( و SCE
) ﻣﻨﺒﻊ ( ﻏﻮﻃﻪ ور در ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ  PHﻧﺎﻣﻌﻠﻮم )  ( bﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺎﻣﻞ دو اﻟﮑﺘﺮود ﺷﯿﺸﻪ اي
اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر و ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻘﺮه  /ﻧﻘﺮه ﮐﻠﺮﯾﮏ  .دوم ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﻧﻘﺮه  /ﻧﻘﺮه ﮔﻠﺮﯾﺪ ﭼﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ
ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺮاي اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﺸﻪ اي  .دو اﻟﮑﺘﺮود ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ دروﻧﯽ در ﻣﺮﮐﺰ و ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ
ﺑﯿﺮوﻧﯽ در ﺑﯿﺮون ﭼﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﺸﻮد .

از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻤﯿﺮ ﺷﯿﺸﻪ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ  .ﺷﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ از
اﻟﮑﺘﺮود ﺷﯿﺸﻪ اي و ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي  PHﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ /

٢

www.hm124.ir

ﺷﮑﻞ  ( 21 – 8ﻧﻤﻮدار ﺷﯿﺸﻪ و ﺳﻠﻮل ﮐﺎﻟﻮﻣﻞ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي PH
 SCEﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﮑﺘﺮود اﺳﺖ و  E1ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺧﻂ اﺗﺼﺎل و  a1ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﻮن ﻫﺎي ﻫﯿﺪروﻧﯿﻮم در ﻣﺤﻠﻮل
آﻧﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  E1 .و  E2ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺮ دو ﺳﻤﺖ ﻏﺸﺎ ﺷﯿﺸﻪ اي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و Ebﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺮزي و  a2ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﯾﻮن ﻫﯿﺪروﻧﯿﻮم در ﻣﻨﺒﻊ دروﻧﯽ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻣﺘﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﺑﯿﻦ ﻣﻮاد اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ وﺟﻮد دارد  .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻟﮑﺘﺮود ﺷﯿﺸﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ ﻏﻠﻈﺖ ) و ﺿﺮﯾﺐ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ( ﭘﺮوﺗﻮن درون ﻏﺸﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺴﺖ  .ﻏﻠﻈﺖ ﺑﯿﺮون ﻏﺸﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﻮن ﻫﯿﺪروژن ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯿﺸﻮد در ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺎﻟﯿﺖ  .اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺞ
 PHاﻧﺪازه ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ .
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و دروﻧﯽ ﻓﻘﻂ وﺳﯿﻠﻪ اي ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﯿﻦ دو
ﻏﺸﺎء ﺷﯿﺸﻪ اي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ آﻧﻬﺎ اﻟﺰاﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﺰ ﺑﺮاي ﺧﻂ اﺗﺼﺎل ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ﮐﻢ آن در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎي دو اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺮﺟﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي
اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ زوج ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﮐﺴﺎﯾﺶ و ﮐﺎﻫﺶ ) اﺣﯿﺎ ( آن ﻫﺎ ﻣﯿﺸﻮد  .اﻣﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ از ﻣﯿﺎن ﻏﺸﺎي
ﺷﯿﺸﻪ اي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺷﯿﺸﻪ و واﮐﻨﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﯾﻮﻧﯽ ﻫﺮ دوﺳﻤﺖ ﻏﺸﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﺮاي ﻓﻬﻤﯿﺪن اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻄﻮر اﻟﮑﺘﺮود ﺷﯿﺸﻪ اي ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﯾﺠﺎد ﺷﺎرژ
دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻠﯽ از ﻣﯿﺎن ﻏﺸﺎي ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻏﺸﺎ ﻣﯿﺸﻮد  .در ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪي ﻣﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم و
اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ اﯾﻦ ﻏﺸﺎﻫﺎ را ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .
در ﺷﮑﻞ  21 – 7 bﻣﺎ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي  PHﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮود ﺷﯿﺸﻪ اي
ﻫﺴﺖ  .در اﯾﻦ آراﯾﺶ اﻟﮑﺘﺮود ﺷﯿﺸﻪ اي  Ag/Agclآن ) ﯾﺎ ﻧﻘﺮه  ،ﻧﻘﺮه ﮐﻠﺮﯾﺪ ( اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺮﺟﻊ دروﻧﯽ ﻗﺮارداده
٣
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ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ در ﺑﯿﺮون ﻣﺮﮐﺰ در درون ﻣﯿﻠﻪ ﻟﻮﻟﻪ اي اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﻣﺤﯿﻂ اﻟﮑﺘﺮود ﺷﯿﺸﻪ اي اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺮﺟﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﮐﻪ اﻏﻠﺐ از ﻧﻮع ﻧﻘﺮه  /ﻧﻘﺮه ﮐﻠﺮﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺣﻀﻮر اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺮﺟﻊ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آراﯾﺶ ﻣﯿﻠﻪ دوﺗﺎﯾﯽ ﺷﮑﻞ  21 / 7 aاﻣﺎ
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﻠﻪ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ دوﺗﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﺷﻮد PH
ﻏﺸﺎ ﺷﯿﺸﻪ اي ﺣﺴﺎس ﺳﻪ راس اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎي ﺷﯿﺸﻪ اي ﺑﺮاي ﺗﻘﺎﺿﺎي رﻧﺞ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻏﺸﺎ ﺷﯿﺸﻪ اي ﺧﯿﻠﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺷﯿﺸﻪ روي ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻏﺸﺎ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﻮن و دﯾﮕﺮ ﮐﺎﺗﯿﻮن ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺗﻌﺪادي از ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎ داره اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﺘﺮود .
ﺷﯿﺸﻪ ﮐﻮرﯾﻨﮓ  ODﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺮاي ﻏﺸﺎ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺷﺎﻣﻞ  Na2O 22%و 96%
 Caoو  Sio2 %72ﻏﺸﺎﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ از اﯾﻦ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﻌﺎده از
ﯾﻮن ﻫﺎي ﻫﯿﺪروژن ﺗﺎ  PHﺣﺪود  9ﻣﺘﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  PHﺑﺎﻻ اﮔﺮ ﺷﯿﺸﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﻪ ﺳﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎﺗﯿﻮن
ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺷﺎرژ ﺷﺪه واﮐﻨﺶ ﻣﯿﺸﻮد  .دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻪ در آن ﯾﻮن ﻫﺎي ﺳﺪﯾﻢ و ﮐﻠﺴﯿﻢ
ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﯾﺎ درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﯾﻮن ﻫﺎي ﺑﺎرﯾﻢ و ﻟﯿﺘﯿﻢ  .اﯾﻦ ﻏﺸﺎﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﯾﺮ و ﻃﻮل
ﻋﻤﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي دارﻧﺪ  .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  21-9ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﯾﮏ ﺷﯿﺸﻪ ﺳﯿﻠﮑﺎﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺮاي ﻏﺸﺎﻫﺎي ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ي ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي از ﮔﺮوه ﻫﺎي ﮐﻪ در آن ﻫﺮ اﺗﻢ اﮐﺴﯿﮋن ﺑﺎ اﺗﻢ
ﺳﯿﻠﮑﻮن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  .در ﺣﺪود ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ ) ﺷﮑﺎف ( داﺧﻞ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎﺗﯿﻮن ﻫﺎي
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﻣﺘﻌﺎدل ﮐﺮدن ﺷﺎرژ ﻣﻨﻔﯽ از ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﯿﻠﯿﮑﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ  .ﮐﺎﺗﯿﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﺷﺎرژ ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺪﯾﻢ و ﻟﯿﺘﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺷﺒﮑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﻧﺰدﯾﮏ ﻏﺸﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

۴
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ﺷﮑﻞ  21 – 9ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﻣﻘﻄﻌﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﻠﮑﺎﺗﯽ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاي ﺳﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ  Si-Oﻧﺸﺎن داده
ﺷﺪه  ،ﻫﺮ ﺳﯿﻠﮑﻮن ﭘﯿﻮﻧﺪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ اﺗﻢ اﮐﺴﯿﮋن اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻬﻢ در ﺑﺎﻻ ﻫﻢ در ﭘﺎﯾﯿﻦ روي ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎﻏﺬ
 ( bاﯾﻦ ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﺳﯿﮑﺎ ﻏﯿﺮﻣﺘﺒﻠﻮر را ﺑﺎﯾﻮن  ) Naﺣﻠﻘﻪ ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎه ( و ﭼﻨﺪﯾﻦ  H+ﯾﻮن
) ﺣﻠﻘﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺳﯿﺎه ( ﮐﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ  .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﻮن  Na+ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺗﻢ ﻫﺎي
اﮐﺴﯿﮋن ) اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭘﺮوﺗﻮن در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯽ ﻧﻈﻢ ) ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺒﻠﻮر ( ﺑﻪ ﯾﮏ اﺗﻢ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺘﺼﻞ
ﻣﯿﺸﻮد  .ﮐﺎﺗﯿﻮن در اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺮك و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻻي ﭘﺮوﺗﻮن ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ
ﭘﺮوﺗﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺳﻄﺢ ﺳﯿﻠﮑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ  .ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺎﺗﯿﻮن ﻫﺎ و آب ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در درون
ﺷﮑﺎف ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر وارد ﯾﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺜﻞ ﭼﺎه
دو ﺳﻄﺢ ﻏﺸﺎ ﺷﯿﺸﻪ اي ﺑﺎﯾﺪ ﻫﯿﺪراﺗﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮑﺘﺮود  PHﺷﯿﺸﻪ ﻫﯿﭻ زﯾﺮ
ﺳﻠﮑﻮﭘﯽ ﻧﻢ ﮔﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد در  PHﺣﺘﯽ ﻫﯿﺪروژﯾﺮﺳﮑﻮپ ﻫﺎ ) ﻧﻢ ﮔﯿﺮ ( ﺷﯿﺸﻪ اي ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
 PHرا از دﺳﺖ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﮐﻢ آﺑﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ذﺧﯿﺮه ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ در ﺷﮑﺎف اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺬﯾﺮ و
ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ و ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ دوﺑﺎره ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﻮد ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺧﯿﺴﺎﻧﺪن آن در آب
ﻫﯿﺪروژن ﯾﮏ ﻏﺸﺎ ﺷﯿﺸﻪ اي  PHﺣﺴﺎس ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ واﮐﻨﺶ ﺗﺒﺎدل ﯾﻮن ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﮐﺎﺗﯿﻮن ﺷﺎرژ ﺷﺪه ﻣﻨﻔﺮد
در ﺷﮑﺎف ﺷﺒﮑﻪ ﺷﯿﺸﻪ اي و ﯾﻮن ﻫﯿﺪروژن در ﻣﺤﻠﻮل اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﺗﯿﻮن ﻣﻨﻔﺮد را ﺑﺨﺎﻃﺮ +2
۵
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و  +3ﮐﺎﺗﯿﻮن ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي در ﺣﺪود ﺳﯿﻠﮑﺎﺗﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ درﮔﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﺒﺎدل
ﯾﻮن در ﻣﺤﻠﻮل اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﺗﺒﺎدل ﯾﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد :

اﺗﻢ اﮐﺴﯿﮋن ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺗﻢ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺎرژ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺤﻞ  aﻣﺘﺼﻞ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .
اﯾﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪري ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻏﺸﺎ ﺷﯿﺸﻪ اي ﻫﯿﺪراﺗﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ
اﻧﺪازه اي داراي ﮐﻞ اﺳﯿﺪ ﺳﯿﻠﯿﮑﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻫﯿﭻ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ در ﭘﻮﺷﺶ ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﯾﻮن ﻫﺎي ﻫﯿﺪروژن
ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ و ﻏﻠﻈﺖ ﯾﻮن ﻫﺎي ﺳﺪﯾﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ  .ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮏ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﻬﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺑﺮاي ﯾﻮن ﻫﺎي ﺳﺪﯾﻢ .
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻏﺸﺎﻫﺎ
ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﮑﻞ  21-8ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﭼﻬﺎر ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺴﻂ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ  PHآن ﺑﺎ
اﻟﮑﺘﺮود ﺷﯿﺸﻪ اي اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد .
دو ﺗﺎ از اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎ  EScE ، EAg/Agclﻣﻨﺒﻊ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮودي ﻫﺴﺘﻨﺪ  .ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .ﺳﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺧﻂ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ  Ejاز ﻣﯿﺎن ﭘﻞ ﻧﻤﮑﯽ ﺟﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮود ﮐﺎﻟﻮﻣﻞ اﻟﮑﺘﺮود از ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺎﻟﯿﺖ
اﯾﻦ ﺧﻂ اﺗﺼﺎل و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ آن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻮﻣﺘﺮي از
ﻏﻠﻈﺖ ﯾﻮن ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ  .ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  21-8ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺮزي اﺳﺖ  Eb .ﭼﯿﺰي ﮐﻪ  PHﻣﺤﻠﻮل آﻧﺎﻟﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ  .دو اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ارﺗﺒﺎط
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺮزي اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .
۶
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ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺮزي
ﺷﮑﻞ  21-8ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺮزي ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﺸﺎن و  E1و  E2ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯿﺸﻮد
دو ﺳﻄﺢ ﻏﺸﺎ ﺷﯿﺸﻪ اي ﻣﻨﺒﻊ اﯾﻦ دو واﮐﻨﺶ ﺷﺎرژي ﮐﻪ ﻣﺘﺮاﮐﻢ و اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ و
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ واﮐﻨﺶ ﻫﺎ :

ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮدد ﺑﻪ ﺧﻂ ﺑﯿﻦ ﺷﯿﺸﻪ ي ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺎﻟﯿﺖ و ﻣﺘﻦ  2ﺑﻪ ﺧﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻠﻮل داﺧﻠﯽ
و ﺷﯿﺸﻪ دروﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮدد  .اﯾﻦ دو واﮐﻨﺶ ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ اﯾﻦ دو ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺸﻪ اي ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺎرژ ﺷﻮﻧﺪ  ،ﺑﺎ آن ﻫﺎي در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺖ  .اﯾﻦ ﺷﺎرژ ﻣﻨﻔﯽ در ﺳﻄﺢ دو ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ  E1و  E2ﻧﺸﺎن داده
ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ  21 – 8را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ  .ﻏﻠﻈﺖ ﯾﻮن ﻫﯿﺪروژن در ﻣﺤﻠﻮل در دو ﺳﺖ ﻏﺸﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﻌﺎدل
ﻣﻮازﻧﻪ را در دو ﺳﺖ ﻏﺸﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  21 – 7و  21 – 8ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد  E1و
 E2را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ  .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دو ﺗﻌﺎدل ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ  ،ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻄﺢ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﻔﺎوت در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﯿﻦ دو ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺸﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺮزي اﺳﺖ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﻮن ﻫﯿﺪروژن در ﻫﺮ
ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎدﻟﻪ

ﮐﻪ  a1ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺎﻟﯿﺖ و  a2ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺤﻠﻮل دروﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي  PHاﻟﮑﺘﺮود ﺷﯿﺸﻪ اي  ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﯿﺪروژن ﻣﺤﻠﻮل دروﻧﯽ و  a2ﺛﺎﺑﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  21 – 8ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺳﺎده ﻣﯿﺸﻮد :

٧
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ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺮزي ﻫﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﻮن ﻫﯿﺪروژن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )  ( PHاﻫﻤﯿﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ و ﺗﻔﺎوت
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ در ﻣﻌﺎدﻟﻪ  21-8رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  21-10ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .
اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت در ﻣﯿﺎن ﻏﺸﺎ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺎﻟﯿﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ ﻏﺸﺎ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﺤﻠﻮل دروﻧﯽ
رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ در ﻣﯿﺎن ﻏﺸﺎ ﺷﯿﺸﻪ اي از ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺎﻟﯿﺖ ﺗﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺮﺟﻊ  .ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺮﺟﻊ ﻧﺸﺎن داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .

٨
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ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﻄﻠﻖ درون ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻧﻢ ﮔﯿﺮ ) ﻫﯿﺪروﺳﮑﻮﭘﯽ (  ،ﺷﯿﺸﻪ ﯾﺎ
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺮزي ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت در ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺮ دو ﺳﺖ ﻏﺸﺎ ﺷﯿﺸﻪ اي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد از ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮوﺗﻮن در ﻫﺮ ﺳﻤﺖ ﻏﺸﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ  ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد .
ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ :
زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻠﻮل و اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺮﺟﻊ در دوﺳﺖ ﻏﺸﺎ ﺷﯿﺸﻪ اي ﻗﺮارداده ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺮزي اﺻﻮﻻ ﺑﺎﯾﺪ
زﯾﺮ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ  .اﮔﺮ ﭼﻪ اﻏﻠﺐ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن را ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ وﻟﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﻘﺪار آن ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﯿﮑﻨﺪ .
ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻔﺎوت در ﮐﺸﺶ دو ﺳﻄﺢ ﻏﺸﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در
ﻃﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺎﯾﺶ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ روي ﺳﻄﺢ ﺑﯿﺮوﻧﯽ در ﻃﻮل اﺳﺘﻔﺎده و ﻓﺮاﯾﻨﺪ اچ ﺷﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﺮاي ﺣﺬف ﮐﺮدن ﺑﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن ﻫﻤﻪ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎي ﻏﺸﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه
ﺷﻮﻧﺪ ) ﻣﺪرج ﺷﺪن ( در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺎﻟﯿﺖ  ،ﻋﻤﻞ ﮐﺎﻟﯿﺮﺑﺮاﺳﯿﻮن ) ﻣﺪرج ﮐﺮدن ( ﺑﺎﯾﺪ روزاﻧﻪ
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و اﻏﻠﺐ اﻟﮑﺘﺮود زﯾﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود ﺷﯿﺸﻪ اي
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﯾﮏ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮود ﺷﯿﺸﻪ اي  Einaﺳﻪ ﻗﻄﻌﻪ دارد  .ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺮزي ﮐﻪ در ﻣﻌﺎدﻟﻪ  21-8داده ﺷﺪه
اﺳﺖ
 2ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ دروﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﮑﺘﺮود Ag/Agcl
 3ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن ﮐﻮﭼﮏ  Easyﮐﻢ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﻨﺪري ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ در ﺷﮑﻞ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
٩
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ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ  21-9ﺑﺮاي  Ebﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد :

ﯾﺎ

ﮐﻪ  Lﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻪ اﺻﻄﻼح ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﻣﻌﺎدﻟﻪ  21-10و  21-3را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ  .اﮔﺮ ﭼﻪ دو ﻣﻌﺎدﻟﻪ در ﻓﺮم
ﺧﻮد ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،و ﻫﺮ دو ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺎرژ ﺟﺪا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺷﺎرژ
ﻣﻨﻔﺮد ﯾﺎ ﺟﺪا در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻌﺎدﻻت ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺧﻄﺎي ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ
در ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﯾﻪ  ،اﻟﮑﺘﺮود ﺷﯿﺸﻪ اي در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﯾﻮن ﻫﺎي ﻫﯿﺪروژن و ﯾﻮن ﻓﻠﺰ ﻗﻠﯿﺎ واﮐﻨﺸﯽ ﻣﯿﺸﻮد .
ﻣﻘﺪار ﻧﺘﯿﺠﻪ ي ﺧﻄﺎي ﺑﺮاي ﭼﻬﺎرﻏﺸﺎي ﺷﯿﺸﻪ اي در ﺷﮑﻞ  21-11ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ) ﻣﻨﺤﻨﯽ  Cﺗﺎ ( F
اﯾﻦ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﮐﻪ در آن ﻏﻠﻈﺖ ﯾﻮن ﺳﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺖ در ﯾﮏ ﻣﻮﻻر اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮدد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  PHﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ  .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺎي )  ( PHread – PHtureﻣﻨﻔﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ) ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار  PHاﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﻣﻘﺪار واﻗﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ( .
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻟﮑﺘﺮود در ﯾﻮن ﻫﺎﯾﯽ ﺳﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﺮﺗﻮن ﻫﺎ واﮐﻨﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ  .اﯾﻦ ﻧﻈﺮات ﯾﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﯾﻮن ﺳﺪﯾﻢ ﺑﺮاي ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در  PH12اﻟﮑﺘﺮود ﺑﺎ ﮐﻮرﻧﯿﻨﮓ  O15ﻏﺸﺎ ) ﻣﻨﺤﻨﯽ  Cدر ﺷﮑﻞ  ( 21-11ﺛﺒﺖ ﮐﺮده PH 11.3
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﻮﻃﻪ ور ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ در ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل ﮐﻪ داراي ﯾﻮن ﻫﺎي ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  1ﻣﻮﻻر اﻣﺎ  11,7در ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل ﮐﻪ
 0/1ﻣﻮﻻر در اﯾﻦ ﯾﻮن  .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﺗﯿﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺮد ﯾﮏ ﺧﻄﺎي ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد ﯾﺎ
١٠
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ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪارﺷﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﮐﺎﺗﯿﻮن در ﺳﻮال و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻏﺸﺎ ﺷﯿﺸﻪ اي آن
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

١١
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واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺟﻨﻮب
داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه:

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ
اﺳﺘﺎد:
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ
داﻧﺸﺠﻮ:
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻃﺎﻻري
ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ:
9015411753

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺻﻔﺤﺎت 548-552
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ﺧﻄﺎي ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﮑﻞ رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎ ﻓﺮض ﯾﮏ ﺗﻌﺎدل ﻣﯿﺎن ﯾﻮنﻫﺎي ﻫﯿﺪروژن
روي ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺸﻪ و ﮐﺎﺗﯿﻮن ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻌﮑﻮس ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻣﻌﺎدﻟﮥ  2,15آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﮐﻪ

ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﮐﺎﺗﯿﻮن ﺑﺎردار ﻣﻨﻔﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻮن ﺳﺪﯾﻢ اﺳﺖ .ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮاي اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﺑﻪ

ﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ

ﮐﻪ در آن  a1و  b1ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي

و

در ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ و

و

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ

ﯾﻮنﻫﺎ روي ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺸﻪ .ﻣﻌﺎدﻟﻪ  21 .11را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺑﺎزآراﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي

و

را روي ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺸﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.

ﺑﺮاي ﺷﯿﺸﻪﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎي  Kex ،PHو ﻣﻦ آن ﭼﻨﺎن ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﻣﻘﺪار ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر

ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل،

ﺑﺮاي ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮون ﺑﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺤﻠﻮل  ،PH 11ﯾﻌﻨﯽ

 1Mدر ﯾﻮنﻫﺎي ﺳﺪﯾﻢ )ﺷﮑﻞ  (21 .11ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ

اﺳﺖ .ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
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ﯾﻮنﻫﺎي ﺳﺪﯾﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﻮنﻫﺎي ﻫﯿﺪروژن آنﭼﻨﺎن زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﮑﺘﺮود ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ
واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﭘﺬﯾﺮي
اﺛﺮات ﯾﻮن ﻓﻠﺰ ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ روي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ در ﻏﺸﺎ را ﻣﯽﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺮار دادن ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت اﺿﺎﻓﯽ در
ﻣﻌﺎدﻟﮥ  2,19ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد:

ﮐﻪ در آن

ﺿﺮﯾﺐ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﭘﺬﯾﺮي ﺑﺮاي اﻟﮑﺘﺮود اﺳﺖ .ﻣﻌﺎدﻟﻪ  21 .12ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي اﻟﮑﺘﺮود

ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺮاي ﯾﻮن ﻫﯿﺪروژن ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ اﻟﮑﺘﺮود ﻫﺎي ﻏﺸﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .درﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔﺮ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﻮن  20 Aﺑﺎر ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑﻪ ﯾﻮن  Bﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﻮن
داراي ﻣﻘﺪار  20ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ واﮐﻨﺶ اﻟﮑﺘﺮود ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ، C

 Aواﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ،
 0,001واﮐﻨﺶ آن ﺑﻪ  Aﺑﺎﺷﺪ،
ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب

ﺑﺮاﺑﺮ  0,001ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺮاي ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮد ﺷﯿﺸﻪاي ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  a1ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ

ﺷﺮط ﮐﻪ  PHﮐﻤﺘﺮ از  9ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﻣﻌﺎدﻟﻪ  21 .12ﻣﻌﺎدﻟﻪ  2,19ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻي  PHو در ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﯾﮏ ﯾﻮن ﺑﺎردار ﻣﻨﻔﺮد ﻋﺒﺎرت دوم در ﻣﻌﺎدﻟﮥ 21 .12
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢﺗﺮي را در ﺗﻌﯿﯿﻦ  Ebﻣﯽﮔﯿﺮد و ﯾﮏ ﺧﻄﺎي ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺮاي اﻟﮑﺘﺮود
ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﮐﺎر در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻ )ﻣﻨﺤﻨﯽ  Eدر ﺷﮑﻞ  ،(21,11ﻣﻘﺪار
 kH,Bb1ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎي ﺷﯿﺸﻪ اي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ.
ﺧﻄﺎي اﺳﯿﺪ
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ﻫﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  21 .11ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻟﮑﺘﺮد ﺷﯿﺸﻪاي ﻣﻌﻤﻮل داراي ﺧﻄﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ آن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻄﺎي ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )در ﻣﺤﻠﻮل  PHزﯾﺮ  .(0,5ﺧﻄﺎي ﻣﻨﻔﯽ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ  PHدر اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﻄﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﻧﻮاع
ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ دارد و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﺳﺎزي ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺎي اﺳﯿﺪ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ،اﺛﺮ اﺷﺒﺎع اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﻄﺤﯽ روي
ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﯾﻮنﻫﺎي  H+اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،اﻟﮑﺘﺮود دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻏﻠﻈﺖ  H+واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،و ﻣﻘﺎدﯾﺮ  PHﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎي ﺷﯿﺸﻪ اي  21D-4ﺑﺮاي ﮐﺎﺗﯿﻮنﻫﺎي دﯾﮕﺮ
ﺧﻄﺎي ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ در اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ ﺷﯿﺸﻪ اوﻟﯿﻪ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد اﺛﺮات ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺷﯿﺸﻪ روي
ﺑﺰرﮔﯽ اﯾﻦ ﺧﻄﺎ ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﯿﺸﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي آنﻫﺎ ﺧﻄﺎي
ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ زﯾﺮ  PHﺣﺪود  12ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ  .(21 .11ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ را ﮐﺸﻒ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺎﺗﯿﻮن ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻫﯿﺪروژن را ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي  Al2O3ﯾﺎ
 B2O3در ﺷﯿﺸﻪ داراي اﺛﺮات ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ .اﻟﮑﺘﺮدﻫﺎي ﺷﯿﺸﻪاي ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﻧﺪازهﮔﯿﺮي
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺳﻨﺠﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﺑﺮدار ﻣﻨﻔﺮدي ﻣﺎﻧﻨﺪ  Li+ ،Cs+ ،Rb+ ،NH4+ ،K+ ،Na+و
 Ag+را ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺷﯿﺸﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ در ﺟﻬﺖ
ﮐﺎﺗﯿﻮنﻫﺎي داراي ﺑﺎر ﻣﻨﻔﺮد ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻟﮑﺘﺮد ﻫﺎي ﺷﯿﺸﻪاي ﺑﺮاي NH4+ ،Li+ ،Na+
و ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎﺗﯿﻮنﻫﺎي ﺗﺮك ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ ﻫﻢاﮐﻨﻮن از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺎري در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻟﮑﺘﺮود ﻫﺎي ﻏﺸﺎي ﻣﺎﯾﻊ 21D-5
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ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود ﻫﺎي ﻏﺸﺎي ﻣﺎﯾﻊ در اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ ﻣﯿﺎن ﻣﺤﻠﻮل درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه آﻧﺎﻟﯿﺖ و ﯾﮏ ﺗﺒﺎدﻟﮕﺮ
ﯾﻮن ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ ﺑﻪ ﯾﻮن آﻧﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد .اﯾﻦ اﻟﮑﺘﺮود ﻫﺎ ﺑﺮاي
اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮐﺎﺗﯿﻮن ﻫﺎ ﭼﻨﺪﻇﺮﻓﯿﺘﯽ ﻣﺘﻌﺪد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﯿﻮﻧﻬﺎي ﻣﺸﺨﺺ
ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ.
ﺷﮑﻞ  21 .12ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮون ﻏﺸﺎي ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺮاي ﮐﻠﺴﯿﻢ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه
ﯾﮏ ﻏﻠﻈﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ ﺑﻪ ﯾﻮنﻫﺎي ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﯽﭼﺴﺒﺪ ،ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل داﺧﻠﯽ
درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻏﻠﻈﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻠﺮﯾﺪ ﮐﻠﺴﯿﻢ  ،و ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮد ﻧﻘﺮه ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﺮﯾﺪ ﻧﻘﺮه ﺑﺮاي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ
اﻟﮑﺘﺮون ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ داﺧﻠﯽ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎي ﻣﯿﺎن اﻟﮑﺘﺮود
ﻏﺸﺎي ﻣﺎﯾﻊ و اﻟﮑﺘﺮد ﺷﯿﺸﻪاي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ  21 .13ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﮔﺮادﯾﺎن
ﻏﺸﺎي ﻓﻌﺎل ﯾﮏ ﺗﺒﺎدﻟﮕﺮ ﯾﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻓﺴﻔﺎت دي آﻟﮑﯿﻞ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ
در آب اﻧﺤﻼل ﻧﺎ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .در اﻟﮑﺘﺮود ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﺷﮑﻞﻫﺎي  21 .12و ،21 .13
ﺗﺒﺎدﻟﮕﺮ ﯾﻮﻧﯽ در ﻣﺎﯾﻊ اﻣﺘﺰاج ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮔﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ﻗﻄﺐﻫﺎي
دﯾﺴﮏ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ آﺑﮕﺮﯾﺰ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ اﯾﻦ دﯾﺴﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻏﺸﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺤﺼﻮل داﺧﻠﯽ را از ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺎﻟﯿﺘﯽ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﯾﮏ ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ،ﺗﺒﺎدﻟﮕﺮ ﯾﻮﻧﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
ﯾﮏ ژل ﮐﻠﺮﯾﺪ ﭘﻠﯽ وﯾﻨﯿﻞ ﺳﺨﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل داﺧﻠﯽ و اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺮﺟﻊ
را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮحﻫﺎ ﯾﮏ ﺗﻌﺎدل ﺗﺠﺰﯾﻪ در ﻫﺮ اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ ﻏﺸﺎ
ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻻت  21,6و  21,7اﺳﺖ
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ﮐﻪ  Rﯾﮏ ﮔﺮوه آﻟﯿﻔﺎﺗﯿﮏ داراي ﺟﺮم ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ .در ﻣﻮرد اﻟﮑﺘﺮد ﺷﯿﺸﻪاي ،ﯾﮏ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
در ﻏﺸﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و داﻣﻨﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺒﺎدﻟﮕﺮ ﯾﻮﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﻄﺢ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻔﺎوت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﻮن ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎي داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ .راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻏﺸﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﻮن ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎدﻟﻪ اي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ  21,8ﻧﺸﺎن داده
ﻣﯽﺷﻮد

ﮐﻪ  a1و  a2ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﯾﻮن ﮐﻠﺴﯿﻢ در ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻧﺎﻟﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ اﺳﺖ .از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﻮن ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﺤﻠﻮل داﺧﻞ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ دارﯾﻢ

ﮐﻪ  Nﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﻠﺴﯿﻢ دو ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻘﺪار  nدر ﻣﺨﺮج
ﺿﺮﯾﺐ ﻋﺒﺎرت ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ  2اﺳﺖ.
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﻟﮑﺘﺮود ﻏﺸﺎي ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺮاي ﯾﻮن ﮐﻠﺴﯿﻢ  50ﺑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﻮن ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ و  1 000ﺑﺎر
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﻮنﻫﺎي ﺳﺪﯾﻢ و ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﯾﻮن ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺣﺪاﻗﻞ
را ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﮐﺮد .ﺑﺎزدﻫﯽ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺴﺘﻘﻞ از  PHدر داﻣﻨﻪ ﺑﯿﻦ
 5,5و  11اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ  ،PHﯾﻮنﻫﺎي ﻫﯿﺪروژن ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﺧﯽ از
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ﯾﻮنﻫﺎي ﮐﻠﺴﯿﻢ در ﺗﺒﺎدﻟﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﺳﭙﺲ اﻟﮑﺘﺮود را ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  PHو  pCaﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ
اﻟﮑﺘﺮود ﻏﺸﺎي ﻣﺎﯾﻊ ﯾﻮن ﮐﻠﺴﯿﻢ اﺑﺰار ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪي ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا
اﯾﻦ ﯾﻮن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺳﺎﻧﺶ ﻋﺼﺒﯽ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺳﺘﺨﻮان ،اﻧﻘﺒﺎض
ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ،اﻧﻘﺒﺎض و اﻧﺒﺴﺎط ﻗﻠﺐ  ،و ﻏﯿﺮه دارد .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻐﻠﯿﻆ
ﯾﻮن ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﮏ ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮود ﻏﺸﺎﯾﯽ اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .درﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﻟﮑﺘﺮود ﯾﻮن ﮐﻠﺴﯿﻢ و اﻟﮑﺘﺮود ﯾﻮن ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎري در
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ دارﻧﺪ.
ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﻏﺸﺎي ﻣﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﺺ ﯾﻮن ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ارزش ﺑﺴﯿﺎري ﺑﺮاي ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ دارد
زﯾﺮا اﻧﺘﻘﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﻇﺎﻫﺮاً در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﯾﻮن در ﻏﺸﺎﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﯾﻮن ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ
را در ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﮐﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدﺗﺮي از ﯾﻮن ﺳﺪﯾﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻨﺪﯾﻦ
اﻟﮑﺘﺮود ﻏﺸﺎﯾﯽ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏ واﻟﯿﻨﻮﻣﯿﺴﯿﻦ اﺳﺖ ،ﯾﮏ اﺗﺮ ﭼﺮﺧﻪ اي ﮐﻪ ﻣﯿﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ زﯾﺎدي ﺑﺮاي ﯾﻮن ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ
دارد .ﭼﯿﺰي ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ دارﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻏﺸﺎي ﻣﺎﯾﻊ ﻣﺘﺸﮑﻞ از
واﻧﯿﻠﻮﻣﯿﺴﯿﻦ و دي ﻓﻨﯿﻞ اﺗﺮ در ﺣﺪود

واﮐﻨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﻮن ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﻣﺜﺒﺖ ﯾﻮن

ﺳﺪﯾﻢ دارد .ﺷﮑﻞ  21 .14ﯾﮏ ﻓﺘﻮﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاف از ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯿﺰان ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﻣﻨﻔﺮد اﺳﺖ.
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ﺟﺪول  21,2ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺑﺮﺧﯽ اﻟﮑﺘﺮود ﻫﺎي ﻏﺸﺎي ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻮﺟﻮد از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺎري اﺳﺖ .اﯾﻦ
اﻟﮑﺘﺮود ﻫﺎي ﺣﺴﺎس در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﯿﻮن از ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه رزﯾﻦ ﺗﺒﺎدل آﻧﯿﻮن اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ ژل ﮐﻠﺮﯾﺪ ﭘﻠﯽ وﯾﻨﯿﻞ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺮاي  ،NO3- ،K+ ، Ca2+و إّ-4
ﺑﻪوﺟﻮدآﻣﺪه اﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮود ﻫﺎي ﺑﻠﻮرﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ زﯾﺮ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﮔﺰﯾﻨﺶ ﯾﻮن ﻏﺸﺎي ﻣﺎﯾﻊ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ در ﺷﮑﻞ  21,1ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺎدر 21,1
ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﺳﺎده ﮔﺰﯾﻨﺶ ﯾﻮﻧﯽ ﻏﺸﺎي ﻣﺎﯾﻊ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﮔﺰﯾﻨﺶ ﯾﻮﻧﯽ ﻏﺸﺎي ﻣﺎﯾﻊ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻇﺮفﻫﺎي
ﺷﯿﺸﻪاي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﯿﺸﺘﺮ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺴﺎزﯾﺪ .ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﻧﯿﺎز داري  PHﺳﻨﺞ  ،ﯾﮏ ﺟﻔﺖ
اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺮﺟﻊ ،ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﯾﺎ ﺑﻮﺗﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﯿﺸﻪ اي trimethylchlorosilane ،و ﯾﮏ ﺗﺒﺎدﻟﮕﺮ
ﯾﻮﻧﯽ ﻣﺎﯾﻊ اﺳﺖ.
در اﺑﺘﺪا ﺑﻮﺗﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ  21F.1ﺑﺒﺮﯾﺪ .دﻗﯿﻘﺎً آن را ﺗﻤﯿﺰ و
ﺧﺸﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار ﮐﻮﭼﮑﯽ  trimethylchlorosilaneرا ﺑﻪ داﺧﻞ ﻇﺮف ﺷﯿﺸﻪاي
ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ .اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻇﺮف آﺑﮕﺮﯾﺰ ﺷﻮد .ﻇﺮف را ﺑﺎ آب
ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ ،ﺧﺸﮏ ﮐﻨﯿﺪ ،و ﯾﮏ ﺗﺒﺎدﻟﮕﺮ ﯾﻮن ﻣﺎﯾﻪ ﺗﺠﺎري ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ،
ﺗﺒﺎدﻟﮕﺮ اﺿﺎﻓﯽ را ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل  10-2 Mاز ﯾﻮن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺑﻮﺗﻪ اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﻨﯿﺪ ،اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺮﺟﻊ را در ﻣﺤﻠﻮل وارد ﮐﻨﯿﺪ  ،و ﺑﻠﻪ ،ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﮔﺰﯾﻨﺶ ﯾﻮﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ !
ﺟﺰﺋﯿﺎت دﻗﯿﻖ ﺷﺴﺖوﺷﻮ ،ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن و ﺗﻬﯿﻪ اﻟﮑﺘﺮود در ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ دﯾﮕﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﭘﺮﯾﻨﺎز ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ 9215411711
ﮐﺘﺎب اﺳﮑﻮگ ،وﺳﺖ از ﺻﻔﺤﻪ  553اﻟﯽ 557

 21D-6اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎي ﻏﺸﺎء ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯽ
ﮐﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻏﺸﺎﻫﺎي ﺟﺎﻣﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﻧﯿﻮﻧﻬﺎ در ﻫﻤﺎن ﺳﻤﺖ )ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺮي( ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﻣﺎ دﯾﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎي آﻧﯿﻮﻧﯽ روي ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻏﺸﺎء ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﻬﺎي ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ،ﯾﮏ ﻏﺸﺎء ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎي ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﯿﮏ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﻧﯿﻮﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ.
ﻏﺸﺎﻫﺎي آﻣﺎده ﺷﺪه از ﻫﺎﻟﯿﺪﻫﺎي ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰي در اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدن اﻧﺘﺨﺎب ﯾﻮﻧﻬﺎي ﮐﻠﺮﯾﺪ ،ﺑﺮﻣﯿﺪ و
ﯾﺪﯾﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻏﺸﺎ ﭘﻠﯽ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯿﻦ  Ag2Sﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﻮن ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ .در ﻫﺮ دو
ﻧﻮع ﻏﺸﺎﻫﺎ ،ﯾﻮﻧﺨﺎي ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﺗﺼﺎل اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺎﻣﺪ .ﻣﺨﻠﻮط ﻫﺎي  CdS ،PbSو
 CuSﺑﺎ  Ag2Sﻏﺸﺎﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاي  Cd2+ ،Pb2+و  .Cu2+ﯾﻮن ﻧﻘﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ
ﻏﺸﺎﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري اﺗﺼﺎل اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ،زﯾﺮا ﯾﻮﻧﻬﺎي دو ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ در ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎي ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ
ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺎدﻟﻪ  21-9ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯽ ﺑﺮاي ﯾﻮن ﻓﻠﻮراﯾﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺎري در دﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻏﺸﺎﯾﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﯾﮏ ﺑﺮش ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻓﻠﻮرﯾﺪ
ﻻﻧﺘﺎﻧﯿﻮم ﺑﺎ ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﯾﻮروﭘﯿﻮم ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ .ﻏﺸﺎء ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺮﺟﻊ و ﯾﮏ
ﻣﺤﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﻮد ،ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﻮن ﻓﻠﻮراﯾﺪ از  100ﺗﺎ  .10-6Mاﻟﮑﺘﺮود
ﺑﺮاي ﯾﻮن ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ آﻧﯿﻮﻧﻬﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ ﯾﻮن ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاﺧﻞ ﻫﺎي ﺟﺪي ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﺑﻌﻀﯽ از اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎي ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ ) (solid-stateاز ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺎري در دﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﺪول  21-3ﻟﯿﺴﺖ آﻧﻬﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ.

 21D-7ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﺪان ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮرﻫﺎي ﺣﺴﺎس ﯾﻮﻧﯽ )(ISFETs
ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر اﺛﺮ ﻣﯿﺪان ﯾﺎ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر اﺛﺮ ﻣﯿﺪان اﮐﺴﯿﺪ ﻓﻠﺰي ) (MOSFETﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﯿﻤﻪ رﺳﺎﻧﺎي ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزك اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﯿﻌﯽ
در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ ﯾﺎ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺎر ﺟﺮﯾﺎن در ﻣﺪارﻫﺎ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ در ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﻫﺎي ﯾﻮﻧﻬﺎي ﺳﻄﺢ دارد و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ در
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ ﺣﺬف اﯾﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮرﻫﺎي ﭘﺎﯾﺪار ﺻﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد.
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داﻧﺸﻤﻨﺪان از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻫﺎي MOSFETﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﻫﺎي ﯾﻮﻧﯽ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻮﻣﺘﺮي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﯾﻮﻧﻬﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺪادي از ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮرﻫﺎي ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺣﺴﺎس ﯾﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  .ISFETsﺗﺌﻮري ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﯾﻮﻧﯽ
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درك ﺷﺪه و در ﺷﮑﻞ  21-2ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ISFETﻫﺎ ﻓﻮاﯾﺪ ﻣﻬﻤﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎي ﻏﺸﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ زﺑﺮي ،اﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮏ ،ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﻧﺎﮔﻮار ،ﻋﮑﺲ
اﻟﻌﻤﻞ ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎي ﻏﺸﺎﯾﯽ ISFETﻫﺎ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﯿﺪراﺳﯿﻮن ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻧﺎﻣﺤﺪود در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺸﮏ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺰاﯾﺎ ،ﻫﯿﭻ اﻟﮑﺘﺮود ﯾﻮن وﯾﮋه  ISFETﺗﺎ اواﯾﻞ دﻫﻪ  ،1990ﺑﯿﺶ از  20ﺳﺎل ﭘﺲ از
اﺧﺘﺮاﻋﺶ در ﺑﺎزار دﯾﺪه ﻧﺸﺪ.
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ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧﻘﺶ ISFETﻫﺎ:
ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر اﺛﺮ ﻣﯿﺪان اﮐﺴﯿﺪ ﻓﻠﺰي ) (MOSFETﯾﮏ ﻧﯿﻤﻪ رﺳﺎﻧﺎي ﺟﺎﻣﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﯿﻌﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮاي ﺳﻮﺋﯿﭻ
ﮐﺮدن ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﻬﺎ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ و اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ .ﺷﮑﻞ  21F-2ﯾﮏ دﯾﺎﮔﺮام ﭼﻨﺪ ﺗﺎﯾﯽ ) (aو ﯾﮏ ﻣﺪار ) (bﺑﺮاي ﯾﮏ
ﻣﺪ MOSFET ،را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻧﯿﻤﻪ رﺳﺎﻧﺎﻫﺎي ﻣﺪرن در ﺳﺎﺧﺖ  MOSFETروي ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻮع  ،pﺳﺎﺑﺴﺘﺮﯾﺖ
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﯿﻤﻪ رﺳﺎﻧﺎﻫﺎي ﻧﻮع  pو ﻧﻮع  ،nاﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﭘﺎراﮔﺮاف ﻫﺎي ﻓﺘﻮدﯾﻮدﻫﺎي ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ در
ﺑﺨﺶ .25A-4
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  21F-2aﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﻤﻪ رﺳﺎﻧﺎي ﻧﻮع  nﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ روي ﺳﻄﺢ ﺳﺎﺑﺴﺘﺮﯾﺖ ﻧﻮع  Fو
ﺳﻄﺢ ﺳﭙﺲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ  SiO2ﻋﺎﯾﻖ .آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﭘﺮوﺳﻪ ﺳﺎﺧﺖ ،رﺳﻮب دادن رﺳﺎﻧﺎﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي
اﺗﺼﺎل  MOSFETﺑﻪ ﻣﺪار ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮد .ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﭼﻬﺎر اﺗﺼﺎل ﺑﻪ  ،drainﮔﯿﺖ ،ﻣﻨﺒﻊ و ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا وﺟﻮد دارد.
ﻧﺎﺣﯿﻪ روي ﺳﻄﺢ ﻣﻮاد ﻧﻮع  pﺑﯿﻦ  drainو ﻣﻨﺒﻊ ،ﮐﺎﻧﺎل ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد )ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻫﺎﺷﻮر ﺳﯿﺎه را در ﺷﮑﻞ  21F-2aﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ( .ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺎل از ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﮔﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻋﺎﯾﻖ از  SiO2ﻣﺠﺰا ﺷﺪه اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﯿﻦ ﮔﯿﺖ و ﻣﻨﺒﻊ
اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮري ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺷﮑﻞ  :21F-2aﯾﮏ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر اﺛﺮ ﻣﯿﺪان اﮐﺴﯿﺪ ﻓﻠﺰي (a) .دﯾﺎﮔﺮام ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﯽ ) (bﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﻣﺪار
ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر اﺛﺮ ﻣﯿﺪان ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﯾﻮن ﯾﺎ  ISFETاز ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﮐﺎﻧﺎل  MOSFET nﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ISFET .ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﯾﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﮐﻪ وﻟﺘﺎژ ﮔﯿﺖ را ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺎٌﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  21f-3ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺎي ﯾﮏ ﺗﻤﺎس ﻓﻠﺰي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،ﺳﻄﺢ  ISFETﺑﺎ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻋﺎﯾﻖ از ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن
ﻧﯿﺘﺮﯾﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮑﺎل ،ﺣﺎوي ﯾﻮﻧﻬﺎي ﻫﯿﺪروﻧﯿﻮم در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ،در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﻋﺎﯾﻖ و اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺮﺟﻊ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻄﺢ ﻋﺎﯾﻖ ﮔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻃﺢ اﻟﮑﺘﺮود ﺷﯿﺸﻪ اي ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺮوﺗﻮﻧﻬﺎي ﯾﻮﻧﻬﺎي ﻫﯿﺪروﻧﯿﻮم در ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻘﺎط ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ روي ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﻧﯿﺘﺮﯾﺪ ﺟﺬب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮي در ﻏﻠﻈﺖ
ﯾﻮن ﻫﯿﺪروﻧﯿﻮم )ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ( ﻣﺤﻠﻮل ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﻮﻧﻬﺎي ﺟﺬب ﺷﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﻮﻧﻬﺎي ﺟﺬب ﺷﺪه
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﮔﯿﺖ و ﻣﻨﺒﻊ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﺎﻧﺎل  ISFETﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﺎﻧﺎل ﻗﺎﺑﻞ ردﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﯿﮕﻨﺎل اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﻮن ﻫﯿﺪروﻧﯿﻮم
در ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ .دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻞ  ISFETﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﺎﯾﻖ ﮔﯿﺖ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻋﺎﯾﻖ ﭘﻠﯿﻤﺮي ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﻋﺎﯾﻖ ﮐﺮدن
ﮐﻞ اﺗﺼﺎﻻت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺎﻟﯿﺖ.
ﺳﻄﺢ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﯾﻮن  ISFETﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات  Phﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺣﺴﺎس ﮔﺮدد از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺎﯾﻖ ﮔﯿﺖ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﻧﯿﺘﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﺣﺎوي ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ ﺑﺎ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﻮن ﻫﯿﺪروﻧﯿﻮم دارﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ISFET ،ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ روي ﯾﮏ ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﻨﺪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﻫﻤﻪ
 ISFETﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ و ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از  ISFETﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ
ﭘﻠﯿﻤﺮي ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .اﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮏ آﻧﻬﺎ )ﺣﺪود 1-2
 ،(mm2زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺮﯾﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎي ﺷﯿﺸﻪ اي و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ISFETﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺮاي
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي زﯾﺎدي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎي ﯾﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺷﮑﻞ  :21f-3ﯾﮏ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر اﺛﺮ ﻣﯿﺪان ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﯾﻮن ) (ISFETﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي .pH

دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺗﺎٌﺧﯿﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺳﺎزي دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ  driftو ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن  ISFETﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ  Phﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ ﻗﻄﻌﺎً ﺑﻪ اﻧﺪازه اﻟﮑﺘﺮود  pHﺷﯿﺸﻪ
اي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
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 21D-8ﭘﺮوب ﻫﺎي ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﮔﺎز
ﺷﮑﻞ  21-15وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺿﺮوري ﯾﮏ ﭘﺮوب ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﮔﺎز ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻮﻣﺘﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﺣﺎوي اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺮﺟﻊ ،ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود
ﯾﻮن وﯾﮋه و ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ ﻏﺸﺎء ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺎز ،ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ و ﻧﺎزك ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻤﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﺳﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي آﻧﺎﻟﯿﺖ و ﻣﺤﻠﻮل داﺧﻠﯽ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  21-15دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﯾﮏ ﺳﻞ اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮده و
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوب ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ،ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎوﺑﺎً در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺮوﺑﻬﺎي ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﮔﺎز
ﺑﻄﻮر وﺳﯿﻌﯽ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب و دﯾﮕﺮ ﺣﻼﻟﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻏﺸﺎ
ﯾﮏ ﻏﺸﺎء ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ از ﯾﮏ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﻫﯿﺪروﻓﻮب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از اﺳﻤﺶ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ،ﻏﺸﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )اﻧﺪازه
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻮراخ ﮐﻤﺘﺮ از  1µmاﺳﺖ( و اﺟﺎزه ﻋﺒﻮر آزاداﻧﻪ ﮔﺎزﻫﺎ را ﻣﯽ دﻫﺪ ،در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﭘﻠﯿﻤﺮ داﻓﻊ آب ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از آب و ﻣﺎﻧﻊ ورود
آب ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻏﺸﺎ ﺣﺪود  0.1ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺷﮑﻞ  :21-15دﯾﺎﮔﺮام ﭘﺮوب ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﮔﺎز

ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز را ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل داﺧﻠﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ .در ﺷﮑﻞ  21-15ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻣﻌﺎدﻻت زﯾﺮ:

)CO2(g

)CO2(aq

)CO2(aq

)CO2(g

+
HCO3 + H3O

CO2(aq) + 2H2O

ﺗﻌﺎدل آﺧﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد  pHﺳﻄﺢ داﺧﻠﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻟﮑﺘﺮود داﺧﻠﯽ ﺷﯿﺸﻪ /ﮐﺎﻟﻮﻣﻞ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﯾﮏ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻠﯽ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻓﺰودن ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺮاي  3ﺗﻌﺎدل ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ:
+
HCO3 + H3O

CO2(aq) + 2H2O

ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻌﺎدل ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ  Kﺑﺮاي اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ:
)

(
)

ﺑﺮاي ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻨﺜﯽ ﻣﺜﻞ  aCO2=[CO2 (aq)] ،CO2ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ:

)
(

(

=

www.hm124.ir

)

])

(

(

)

[

(

=

ﮐﻪ درآن  [CO2 (aq)] extﯾﮏ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻮﻟﯽ ﮔﺎز در ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺳﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻄﯽ ﺑﺎ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﻏﻠﻈﺖ دي
اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﻫﯿﺪروژن ﻣﺤﻠﻮل داﺧﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ ﺑﺎ....
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ﻣﻮﺿﻮع:
ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﺘﺎب ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﮫ ﺻﻔﺤﮫ ۵۶٢-۵۵٨
اﺳﺘﺎد راھﻨﻤﺎ:
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ھﺎﺷﻤﯽ ﻣﻮﺳﻮی
ﮔﺮداورﻧﺪه:
ﻣﮭﺘﺎب ﺣﯿﺪری
ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ:
٩٢١۵۴١١١١۵
ﮐﺪ ﮐﻼس ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ١۵-١٣:٣٠
ﭘﺎﯾﯿﺰ٩۴

www.hm124.ir

دي اﮐﺴﯿﺪ از ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺎرﺟﯽ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ

ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻗﺒﻠﯽ را ب اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﯿﻢ

اﮐﺮ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ  α1ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﻮن ﻫﯿﺪروژن در ﻣﺤﻠﻮل داﺧﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ را ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﯾﺮ را ﺑﺪﻫﺪ

ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻌﺎدﻟﻪ  21-15در ﻣﻌﺎدﻟﻪ  ، 21-10ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ

ﺗﺮﮐﯿﺐ دو داده ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺛﺎﺑﺖ ﺟﺪﯾﺪ ' Lرا ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد

در ﻧﻬﺎﯾﺖ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﭘﺲ

ﯾﺎ

ﮐﻪ

ﺑﻌﻨﻮان
اﮔﺮﭼﮫ
اﻟﮑﺘﺮودھﺎی ﺳﻨﺠﺶ
ﮔﺎز ﻓﺮوﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،
اﻣﺎ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ ھﺎ ﺳﻠﻮل
ﮐﺎﻣﻞ
ھﺎی
اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ
ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮوب ھﺎی
ﺳﻨﺠﺶ ﮔﺎز ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮود ﺷﯿﺸﻪ اي و اﻟﮑﺘﺮود رﻓﺮاﻧﺲ در ﻣﺤﻠﻮل داﺧﻠﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻏﻠﻈﺖ

در ﻣﺤﻠﻮل ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ

ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﻟﮑﺘﺮودي در ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮏ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻫﺎ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﮔﺎزي ﯾﺎ ﭘﺮوب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﮔﺎزي .اﮔﺮﭼﻪ ﻋﺎدت ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ
و ﻣﺠﻼت ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ،آﻧﻬﺎ اﻟﮑﺘﺮود ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ.
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ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺪاﺧﻞ ﮐﻨﻨﺪه ،ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺎزﻫﺎي ﺣﻞ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻏﺸﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و روي

ﻣﺤﻠﻮل داﺧﻠﯽ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ﻣﯿﺰان اﺧﺘﺼﺎﺻﯿﺖ ﭘﺮوب

ﻫﺎي ﮔﺎزي ،ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﯾﺮي ﻏﺸﺎي ﮔﺎز دارد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﮔﺎز ﺑﺮاي

،

و

ﺑﻄﻮر

ﺗﺠﺎري در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ 21-3
ﺗﺴﺖ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ :ﮔﺎزﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ ،اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺪرن ﺷﺪﯾﺪا روي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻫﺎي آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮑﺎل ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن در اورژاﻧﺲ ،اﺗﺎق ﻋﻤﻞ و واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه
ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﮔﺰارش ﺳﺮﯾﻊ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮔﺎز ﺧﻮن ،ﻏﻠﻈﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺘﻬﺎي ﺧﻮن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ،اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه اي ﺑﺮاي
ﭘﺰﺷﮑﺎن دارد .در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﻪ ﻧﺪرت زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻃﺒﯽ،
ﺗﺎﯾﯿﺪ آﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎي ﺿﺮوري و ارﺳﺎل ﺟﻮاب ﺑﻪ ﻧﺰد ﺑﯿﻤﺎر وﺟﻮد دارد .در اﯾﻨﺠﺎ ،ﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ و ﮔﺎز ﺧﻮن اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ را
ھﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ)
ﻧﺴﺒﺖ
(Hct
ﺣﺠﻢ ﺳﻠﻮل ھﺎی
ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن ﺑﮫ
ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﻧﻤﻮﻧﮫ
ﺧﻮن اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺻﻮرت
ﺑﮫ
درﺻﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ
ﺷﻮد.

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ را در ﻧﺰد ﺑﯿﻤﺎر آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آﻧﺎﻟﯿﺰﮔﺮ ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ  iSTATﮐﻪ در
ﺷﮑﻞ  21F-4ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﻮاﻋﯽ از آﻧﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ﻣﺜﻞ
ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ،ﺳﺪﯾﻢ،pH ،

و ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪ)ﯾﺎداﺷﺖ ﺣﺎﺷﯿﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ( .ﺑﻌﻼوه ،ﯾﮏ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺮ

ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﮑﺮﺑﻨﺎت ،دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﺗﻮﺗﺎل ،ﻓﺰوﻧﯽ ﮔﺎز ،ﻣﯿﺰان اﺷﺒﺎع  ،O2و ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﻞ
ﺧﻮن را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪ .در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻮرد ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ  iSTATﮐﻪ در واﺣﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي وﯾﮋه ﮐﻮدﮐﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داده در ﺟﺪول زﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻗﻀﺎوت ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي
ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻪ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﻨﺘﯽ دوردﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺸﺘﺮ آﻧﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ
ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي اﻟﮑﺘﺮود اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﯾﻮن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ
ﻏﺸﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺘﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ و

ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﻨﺴﻮر وﻟﺖ

ﻣﺘﺮي)ﺑﺨﺶ  23C-4را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ( ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ ،ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ از روي اﯾﻦ داده ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ .ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ،آراﯾﻪ
ﻫﺎي ﺣﺴﯽ  iSTATاﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  21F-5ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎي ﺣﺴﯽ
ﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﺒﺮﯾﮑﯿﺖ ﻣﻨﻔﺮد روي ﺗﺮاﺷﻪ ﻫﺎي در ﻃﻮل ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎرﯾﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﻪ آراﯾﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ،ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
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ﺷﮑﻞ  21F-4ﻋﮑﺲ آﻧﺎﻟﯿﺰﮔﺮ ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ (courtesy of abbott point of care, Inc, Princeton) . iSTAT 1
ﺷﮑﻞ  21F-5ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺰرگ ﺷﺪه
از ﮐﺎﺗﺮﯾﭻ آراﯾﮫ ﺣﺴﯽ .iSTAT
) abbott point of care,
(prinston, N

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ داﺧﻞ ﭼﺎﻫﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،و ﺳﭙﺲ ﮐﺎرﺗﺮﯾﭻ ﺑﺪاﺧﻞ آﻧﺎﻟﯿﺰﮔﺮ  iSTATوارد ﻣﯽ

ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه ﮐﭙﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﺷﻮد .ﮐﯿﺴﻪ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮي ﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﻪ ﺣﺎوي ﯾﮏ ﺑﺎﻓﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺤﻠﻮل از آﻧﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰﮔﺮ  iSTATﭘﺎﻧﮑﭽﺮ و ﻓﺸﺮده ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎل ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ آراﯾﻪ ﺣﺴﯽ ﻗﺮار دارد ﺑﻪ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺮو وارد ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن
ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪ ،آﻧﺎﻟﯿﺰﮔﺮ ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎي ﻫﻮا را ﻓﺸﺮده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﻧﯿﺮو وارد ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﺗﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه را ﺑﻌﻨﻮان ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮن را در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آراﯾﻪ ﺣﺴﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺳﭙﺲ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻫﺎي
اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻃﻼﻋﺎت روي ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﻣﺎﯾﻊ آﻧﺎﻟﯿﺰﮔﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﺣﺎﻓﻈﻪ دﺳﺘﮕﺎه ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺼﻮرت ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ارﺳﺎل ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻄﻮر داﺋﻤﯽ ذﺧﯿﺮه و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺪرن اﻟﮑﺘﺮود
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﯾﻮن ﺟﻔﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و ﮔﺰارش اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺳﺮﯾﻊ و
ﺿﺮوري ﻏﻠﻈﺖ آﻧﺎﻟﯿﺖ ﮐﻞ ﺧﻮن در ﮐﻨﺎر ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

 21Eوﺳﯿﻠﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺳﻠﻮل
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﻏﺸﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ داراي ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ)ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ  108اﻫﻢ ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ( اﺳﺖ .ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
ﺑﺎﻻ ،ﺿﺮوري اﺳﺖ ﮐﻪ وﻟﺖ ﻣﺘﺮ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺳﻠﻮل ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﯿﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﺳﯿﻠﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮ ﺧﯿﻠﯽ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺮﯾﺎن از ﺳﻠﻮل ﺗﺠﺎوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﺧﻄﺎي ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎرﮔﯿﺮي اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ وﻟﺖ ﻣﺘﺮ و ﺳﻠﻮل ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﮏ ﺧﻄﺎي ﻧﺴﺒﯽ  %50ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ  10ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻄﺎ ﺣﺪود  ،%9-و وﻗﺘﯽ 1000
ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻄﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  %0,1ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺖ.
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ﺷﮑﻞ 21-4
ﺧﻄﺎي ﺑﺎرﮔﯿﺮي در اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
وﻗﺘﯽ ﻣﺎ وﻟﺘﺎژ را ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﻧﺪازه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ،وﺳﯿﻠﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮاي ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي
اﯾﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺧﻄﺎي ﺑﺎرﮔﯿﺮي در اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
ﻧﯿﺴﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﭘﺎﯾﻪ اي از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﮐﻠﯽ در ﻫﻤﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﭘﺮوﺳﻪ
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﺰاﺣﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ ﻣﻘﺪار اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ واﻗﻌﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻗﺒﻞ از اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﻄﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺬف ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎﻫﺶ داد.
اﻧﺪازه ﺧﻄﺎي ﺑﺎرﮔﯿﺮي در اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ دروﻧﯽ وﺳﯿﻠﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭼﺮﯾﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .درﺻﺪ ﺧﻄﺎي ﺑﺎرﮔﯿﺮي ﻧﺴﺒﯽ Et ،ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ارﺗﺒﺎط دارد Vm ،در ﺷﮑﻞ  21F-6ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ 21F-6

اﻧﺪاز ﮔﯿﺮي ﺧﺮوﺟﯽ  Vxاز ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ وﻟﺖ ﻣﺘﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل

وﻗﺘﯿﮑﻪ  Vxوﻟﺘﺎژ واﻗﻌﯽ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﯿﺮو ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﺘﺎژ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻃﻮل ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﺳﯿﻠﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺑﺎ ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ
ﺷﻮد

ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻗﺒﻠﯽ و ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزي آن ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد

دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ،ﺧﻄﺎي ﺑﺎرﮔﯿﺮي ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪن ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﺳﯿﻠﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي) (RMﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻨﺒﻊ) (RSﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺷﮑﻞ  21F-1اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .وﻟﺖ ﻣﺘﺮﻫﺎي دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﻣﺰاﯾﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي
از ﻣﻘﺎوﻣﺖ دروﻧﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ) 1011ﺗﺎ  (1012دارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﻄﺎي ﺑﺎرﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺠﺰ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺑﺎرﮔﯿﺮي ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  109اﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
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اﻣﺮوزه ،وﻟﺖ ﻣﺘﺮﻫﺎي دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻ ﮐﻪ داراي ﻣﻘﺎوﻣﺖ دروﻧﯽ  >1011ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻫﺎي
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﻌﻤﻮﻻ pHﻣﺘﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را pionﻣﺘﺮ ﯾﺎ ﯾﻮن ﻣﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪ زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﯾﻮن
ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ .ﻋﮑﺴﯽ از ﯾﮏ  pHﻣﺘﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در ﺷﮑﻞ  21-16ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  21-16ﻋﮑﺲ ﯾﮏ pHﻣﺘﺮ ) .benchtopﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه از (mettler toledo, inc, columbus,oh

ﺷﮑﻞ 21-5
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي وﻟﺘﺎژ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎرﺑﺮدي
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ در وﺳﺎﯾﻞ ﺷﯿﻤﯽ در ﻃﻮل ﺳﻪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻓﺸﺮده ،ارزان و ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭼﻨﺪ
ﻣﻨﻈﻮره ﺑﻮده اﺳﺖ) .(op ampsاﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﯾﺎد
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاﻋﯽ ﮐﻪ داراي ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﺷﯿﺸﻪ اي ﺑﺪون ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻮﭼﮏ) 10-7-
 (10-10 Aدر ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﺷﯿﺸﻪ اي ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺧﻄﺎي ﺑﺰرگ در وﻟﺘﺎژ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎرﮔﯿﺮي و ﻗﻄﺒﯿﺖ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﯽ
ﺷﻮد)ﺑﺨﺶ  22را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ( .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي  op ampsﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻨﺒﻊ وﻟﺘﺎژ از ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي اﺳﺖ .ﺗﺎﺑﻊ
وﻟﺘﺎژ ﭘﺎﯾﻪ اي ﮐﻪ اﺟﺎزه اﯾﻦ ﻧﻮع اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي را ﻣﯽ دﻫﺪ ،در ﺷﮑﻞ  21F-7aﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن دو وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ دارد .وﻟﺘﺎژ
ﺧﺮوﺟﯽ  ،Eoutﺑﺎ وﻟﺘﺎژ ورودي  Einﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ،و ﺟﺮﯾﺎن ورودي  ،Iiﺿﺮورﺗﺎ ﺻﻔﺮ ) (10-7- 10-10 Aاﺳﺖ.
ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ،اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺳﻠﻮل اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺳﻠﻮل را ﺑﻪ ورودي  op ampوﺻﻞ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ
 21F-7bﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺮوﺟﯽ  op ampرا ﺑﻪ ﯾﮏ وﻟﺖ ﻣﺘﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل وﺻﻞ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ وﻟﺘﺎژ را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮐﻨﯿﻢOp .
 ampﻣﺪرن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي اﯾﺪه آل اﺳﺖ و در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻮن ﻣﺘﺮﻫﺎ و pHﻣﺘﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻟﮑﺘﺮود داراي
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ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻ را ﺑﺎ ﺧﻄﺎي ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﮐﻨﺪ.
ﯾﻮن ﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺪرن دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و و ﺑﺮﺧﯽ دﻗﺖ در ﺣﺪود  0,001ﺗﺎ  0,005را دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﯽ ﺗﻮان  pHﺑﺎ درﺟﻪ دﻗﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮐﺮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﺪم دﻗﺖ ﺑﯿﻦ  ±0. 02ﺗﺎ  ±0.03اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ 21F-7

) (aﯾﮏ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎرﺑﺮدي ﺗﺎﺑﻊ وﻟﺘﺎژ (b) .ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﺎ ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﻏﺸﺎﯾﯽ.
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ﻧﺎم  :ﭘژﻣﺎن
ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ  :ﮐﻠواﻧﯽ
ﺷﻣﺎره داﻧﺷﺟوﯾﯽ ٩١١۵۴١١٢٩٣ :
ﻧﺎم درس  :آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺷﯾﻣﯽ ﺗﺟزﯾﮫ
ﻧﺎم اﺳﺗﺎد  :دﮐﺗر ھﺎﺷﻣﯽ ﻣوﺳوی
ﺻﻔﺣﺎت ﺗرﺟﻣﮫ 573-577 :
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-٢١چ ٣-ﺗﯾﺗراﺳﯾون اﮐﺳﺎﯾش /ﮐﺎھش
ﯾﮏ اﻟﮑﺗرود ﻧﺷﺎن دھﻧده ی ﺑﯽ اﺛر ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده از ﭘﻼﺗﯾن ﻣﻌﻣوﻻ ﺑرای آﺷﮑﺎر ﺳﺎزی ﻧﻘﺎط
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ در ﺗﯾﺗراﺳﯾون ھﺎی اﮐﺳﺎﯾش /ﮐﺎھش ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرده ﻣﯽ ﺷود.ﮔﮭﮕﺎه ﻓﻠزات ﺑﯽ اﺛر دﯾﮕر
ﻣﺎﻧﻧد ﻧﻘره و ﭘﺎﻻدﯾم و طﻼ و ﺟﯾوه ﻧﯾز ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد.ﻣﻧﺣﻧﯽ ھﺎی ﺗﯾﺗراﺳﯾون ﺣﺎﺻل
ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻣﻧﺣﻧﯽ ھﺎی ﺑدﺳت آﻣده در ﻓﺻل  ١٩ھﺳﺗﻧد ﮔرﭼﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑر اﺛر آﺛﺎر ﻗدرت ﯾوﻧﯽ
زﯾﺎد در طول ﻣﺣور ﻋرض ھﺎ ﺟﺎﺑﺟﺎ ﺷده ﺑﺎﺷﻧد.ﻧﻘﺎط ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎ روش ھﺎی ﺗﺷرﯾﺢ ﺷده ی
ﻗﺑﻠﯽ در اﯾن ﻓﺻل ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷوﻧد.

 ٢١ح( ﺗﻌﯾﯾن ﺛﺎﺑت ھﺎی ﺗﻌﺎدل از اﻧدازه ﮔﯾری ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل
اﻟﮑﺗرود
ﻣﻘﺎدﯾر ﻋددی ﺑرای ﺛﺎﺑت ﺣﺎﺻﻠﺿرب اﻧﺣﻼل ﭘذﯾری و ﺛﺎﺑت ﺗﻔﮑﯾﮏ و ﺛﺎﺑت ﺗﺷﮑﯾل ﺑﮫ
ﺳﮭوﻟت از طرﯾﻖ اﻧدازه ﮔﯾری ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﺳﻠول ھﺎ ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آﯾد.ﯾﮑﯽ از ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻣﮭم
اﯾن ﻓن اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻧدازه ﮔﯾری ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺑر ﺗﻌﺎدل ھﺎی ﻣوﺟود در ﻣﺣﻠول ﺗﺎﺛﯾر
ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮕذارد اﻧﺟﺎم ﺷود.ﻣﺛﻼ ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل اﻟﮑﺗرود ﻧﻘره در ﻣﺣﻠول ﺣﺎوی ﯾون ﻧﻘره و ﯾون
ﺳﯾﺎﻧﯾد و ﮐﻣﭘﻠﮑس ﺗﺷﮑﯾل ﺷده ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳﮫ ﮔوﻧﮫ ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد.اﯾن ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل را ﻣﯾﺗوان
ﺑدون ﺟرﯾﺎن ﻧﺎﭼﯾزی اﻧدازه ﮔرﻓت.از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت اﺟزای ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده طﯽ اﻧدازه ﮔﯾری
ﺗﻐﯾﯾر ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ای ﻧﺧواھد داﺷت ﻣوﻗﻌﯾت ﺗﻌﺎدل زﯾر ﻧﯾز ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.

ﻣﺛﺎل 21-3
ﺛﺎﺑت ﺗﺷﮑﯾل

را ﺑرای

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﺳﻠول

ﺑراﺑر

ﺑﺎﺷد را ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻧﯾد.

ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺛﺎل ﻗﺑل دارﯾم :
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ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﮫ ﻧرﻧﺳت ﺑرای اﻟﮑﺗرود ﻧﻘره ﺧواھﯾم داﺷت :

از ﻟﺣﺎظ ﻧظری ﺳﯾﺳﺗم اﻟﮑﺗرودی ﮐﮫ در آن ﯾون ھﺎی ھﯾدروژن ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده اﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺛﺎﯾت ﺗﻔﮑﯾﮏ اﺳﯾد ھﺎ ﯾﺎ ﺑﺎز ھﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.

ﻣﺛﺎل 21-4
ﺛﺎﺑت ﺗﻔﮑﯾﮏ را ﺑرای اﺳﯾد ﺿﻌﯾف  HPدر ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﺳﻠول
ﺑراﺑر

ﺑﺎﺷد را ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻧﯾد.

ﺣل:
ﻧﻣودار اﯾن ﺳﻠول ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﻟﮑﺗرود ﮐﺎﻟوﻣل ﺳﯾر ﺷده ﮐﺎﺗد اﺳت ﺑﻧﺎﺑراﯾن
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ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﮫ ﻧرﻧﺳت ﺑرای اﻟﮑﺗرود ھﯾدروژن ﺧواھﯾم داﺷت :

و ھﻣﭼﻧﯾن ﻏﻠظت ھﺎی اﺳﯾد ﺿﻌﯾف و ﺑﺎز ﻣزدوج آن
ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ اﯾن ﻣﻘدار ﺑرای
در راﺑطﮫ ی ﺛﺎﺑت ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺧواھﯾم داﺷت :

ﺳواﻻت و ﻣﺳﺎﯾل
 21-1ﺑﮫ طور ﺧﻼﺻﮫ ﻣوارد زﯾر را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﯾد :
اﻟف( اﻟﮑﺗرود ﺷﻧﺎﺳﺎﮔر
ب( اﻟﮑﺗرود ﻣرﺟﻊ
ج( اﻟﮑﺗرود ﻧوع اول
د( اﻟﮑﺗرود ﻧوع دوم
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 21-2ﺑﮫ طور ﺧﻼﺻﮫ ﻣوارد زﯾر را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﯾد :
اﻟف( ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل اﺗﺻﺎل ﻣﺎﯾﻊ
ب( ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﻣرزی
ج(ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﺑﯽ ﺗﻘﺎرﻧﯽ
د( اﻟﮑﺗرود ﺗرﮐﯾﺑﯽ
 21-3ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﯾن اﻧدازه ﮔﯾری ﯾﮏ آﻧﺎﻟﯾت از طرﯾﻖ اﻧدازه ﮔﯾری ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل اﻟﮑﺗرود و ﯾﺎ از
طرﯾﻖ اﻧﺟﺎم ﺗﯾﺗراﺳﯾون ﯾﮑﯽ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد .ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد در ﻣوارد زﯾر ﮐدام ﯾﮏ را
اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐردﯾد اﮔر ﻣﯾﺧواﺳﺗﯾد ﺑداﻧﯾد :
اﻟف(ﻣﻘدار ﺻﺣﯾﺢ آﻧﺎﻟﯾت در ﻗﺳﻣت ھﺎی ﮐوﭼﮏ ھزار ﺗﺎﯾﯽ
ب( ﻓﻌﺎﻟﯾت آﻧﺎﻟﯾت
 21-4ﻣﻧظور از رﻓﺗﺎرﻧرﻧﺳﺗﯽ در اﻟﮑﺗرود ﺷﻧﺎﺳﺎﮔر ﭼﯾﺳت؟
 21-5ﻣﻧﺑﻊ  pHواﺑﺳﺗﮫ در ﯾﮏ اﻟﮑﺗرود ﺷﯾﺷﮫ ای ﭼﯾﺳت؟
 21-6ﭼرا ﺷﯾﺷﮫ در ﻏﺷﺎء  pHاﻟﮑﺗرود ﺑﺎﯾد ﺑدون ﻧم ﺑﺎﺷد؟
 21-7ﻟﯾﺳت ﭼﻧدﯾن ﻣﻧﺑﻊ ﻧﺎ ﻣطﻣﯾن در اﻧدازه ﮔﯾری  pHﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ی ﺳﯾﺳﺗم اﻟﮑﺗرود
ﺷﯾﺷﮫ/ﮐﺎﻟوﻣل ﺑﻧوﯾﺳﯾد.
 21-8ﭼﮫ ﻓﺎﮐﺗور ﺗﺟرﺑﯽ ﺑﺎﻋث ﻣﺣدودﯾت در زﻣﺎن واﮐﻧش ﻏﺷﺎ اﻟﮑﺗرود ﻣﯽ ﺷود؟
 21-9ﺧطﺎ ی آﻟﮑﺎﯾن رادر اﻧدازه ﮔﯾری ھﺎی  pHﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد.ﺗﺣت ﭼﮫ ﺷراﯾطﯽ اﯾن ﺧطﺎ
ﭼﺷﻣﮕﯾر اﺳت؟ ﭼﮕوﻧﮫ اطﻼﻋﺎت  pHﺑر روی ﺧطﺎی آﻟﮑﺎﯾن اﺛر ﮔذار اﺳت؟
 21-10ﭼﮕوﻧﮫ اﺛر ﮔﺎزی روی اﻟﮑﺗرود ﻏﺷﺎﯾﯽ دﯾﮕر اﺛر ﻣﯽ ﮔذارد؟
 21-11ﻣﻧﺑﻊ ﻣوارد زﯾر ﭼﯾﺳت؟
اﻟف(ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﺑﯽ ﺗﻘﺎرﻧﯽ در اﻟﮑﺗرود ﻏﺷﺎﯾﯽ
ب(ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﻣرزی در اﻟﮑﺗرود ﻏﺷﺎﯾﯽ
ج(ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل اﺗﺻﺎﻟﯽ در اﻟﮑﺗرود ﺳﯾﺳﺗم ﺷﯾﺷﮫ/ﮐﺎﻟوﻣل

www.hm124.ir

د( ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل اﻟﮑﺗرود ﻏﺷﺎﯾﯽ ﮐرﯾﺳﺗﺎﻟﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﻏﻠظت

؟

 21-12ﭼﮕوﻧﮫ اطﻼﻋﺎت اﻧدازه ﮔﯾری ﺷده  pHﺗوﺳط ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﺳﻧﺞ ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﺳﻧﺞ
ﺗﯾﺗراﺳﯾون اﺳﯾد/ﺑﺎز از ھم ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت؟
 21-13ﭼﻧد ﻣزﯾت ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﺳﻧﺟﯽ ﺗﯾﺗراﺳﯾون را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﺳﻧﺟﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺷرح دھﯾد.
 21-14ﻣﻧظور از ﺗﻌرﯾف ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ  pHﭼﯾﺳت؟ در ﭼﮫ ﻣواردی ﮐﺎرﺑرد دارد؟
 21-15اﻟف( ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل اﺳﺗﺎﻧدارد واﮐﻧش زﯾر را ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻧﯾد :

ب( ﺳﻠوﻟﯽ ﺗرﺳﯾم ﮐﻧﯾد ﮐﮫ دارای اﻟﮑﺗرود ﻣرﺟﻊ ﮐﺎﻟوﻣل ﺳﯾر ﺷده و اﻟﮑﺗرود ﻧﺷﺎن دھﻧده ی
ﺑﮫ ﮐﺎر رود.
ﻧﻘره ﺑﺎﺷد و ﺑﺗواﻧد ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن
ج( ﻣﻌﺎدﻟﮫ ای ﺑدﺳت آورﯾد ﮐﮫ ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﺳﻠول در ﻗﺳﻣت )ب( را ﺑﮫ

رﺑط دھد.

د( در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺳﻠول در ﻗﺳﻣت )ب( دارای دارای ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل  0.306Vﺑﺎﺷد،
ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻧﯾد.

را

 21-16اﻟف( ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل اﺳﺗﺎﻧدارد واﮐﻧش زﯾر را ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻧﯾد :

ب(ﺳﻠوﻟﯽ ﺗرﺳﯾم ﮐﻧﯾد ﮐﮫ دارای اﻟﮑﺗرود ﻣرﺟﻊ ﮐﺎﻟوﻣل ﺳﯾر ﺷده و اﻟﮑﺗرود ﻧﺷﺎن دھﻧده ای
ﺑﺎﺷد و ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﺑﮫ ﮐﺎر رود.
ج( ﻣﻌﺎدﻟﮫ ای ﺑدﺳت آورﯾد ﮐﮫ ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل اﯾن ﺳﻠول را ﺑﮫ  pIﻣرﺗﺑط ﮐﻧد.
د( اﮔر اﯾن ﺳﻠول دارای ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل

ﺑﺎﺷد pI ،را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾد.

 21-17ﺳﻠوﻟﯽ ﺗرﺳﯾم ﮐﻧﯾد ﮐﮫ دارای اﻟﮑﺗرود ﻣرﺟﻊ ﮐﺎﻟوﻣل ﺳﯾر ﺷده و اﻟﮑﺗرود ﺟدا ﮐﻧﻧده ی
ﻧﻘره ﺑﺎﺷد و ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﻣوارد زﯾر ﺑﮫ ﮐﺎر رود :
اﻟف(
ب(
ج(
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د(
 21-18ﻣﻌﺎدﻟﮫ ای ﺑدﺳت آورﯾد ﮐﮫ ﭘﺎﻧﯾون را ﺑﮫ ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﺳﻠول ھر ﯾﮏ از ﺳﻠول ھﺎ در ﻣﺳﺎﻟﮫ
،
و ﺑرای
،
 ١٧رﺑط دھد ).ﺑرای
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد(.
 21-19ﻣوارد زﯾر را ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻧﯾد :
اﻟف(  pIرا ،اﮔر در ﻣﺳﺎﻟﮫ  ١٧اﻟف ﺳﻠول دارای ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل
ب(

ﺑﺎﺷد.

را ،اﮔر در ﻣﺳﺎﻟﮫ  ١٧ب،ﺳﻠول دارای ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل  0.137Vﺑﺎﺷد.

ج(

را ،اﮔر در ﻣﺳﺎﻟﮫ  ١٧ج،ﺳﻠول دارای ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل  o.211Vﺑﺎﺷد.

د(

را ،اﮔر در ﻣﺳﺎﻟﮫ  ١٧د،ﺳﻠول دارای ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل  285 mVﺑﺎﺷد.

 21-20ﺳﻠول زﯾر
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.
ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن
 0.389Vاﺳت،ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻧﯾد.

را در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺳﻠول دارای ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل

 21-21ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﺳﻠول زﯾر
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﻠول در ﻣﺣﻔظﮫ ی طرف راﺳت ﯾﮏ ﺑﺎﻓر ﺑﺎ  pH=4.006ﺑﺎﺷد،ﺑراﺑر
 0.2106Vاﺳت.ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻓر ﺑﺎ ﻣﺟﮭوﻻت ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺷود،ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ھﺎی زﯾر ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ
 pH .و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﯾون ھﯾدروژن ھر ﻣﺟﮭول را
و ب(
آﯾﻧد  :اﻟف(
در ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل اﺗﺻﺎل ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد،
ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻧﯾد .ج( ﺑﺎﻓرض اﯾن ﮐﮫ ﯾﮏ ﻋدم ﻗطﻌﯾت
ﮔﺳﺗره ی ﻓﻌﺎﻟﯾت ﯾون ھﯾدروژﻧﯽ ﮐﮫ در آن ﻣﻘدار واﻗﻌﯽ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت ﭼﮫ ﺧواھد ﺑود؟
از ﯾﮏ اﺳﯾد ﺧﺎﻟص ﺗﺟزﯾﮫ ﺷده در آب ﺣل ﺷده و ﺑﮫ روش
 21-22ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ
ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﺳﻧﺟﯽ ﺗﯾﺗر ﺷده اﺳت.ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از داده ھﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﻘطﮫ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻌد
ﻧﻣﺎﯾﺎن ﺷده اﺳت.ﺟرم ﻣوﻟﮑوﻟﯽ اﺳﯾد را ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻧﯾد.
از
از
 21-23ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل اﻟﮑﺗرود ﺟداﮐﻧﻧده ﻧﻘره را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻟﮑﺗرود ﮐﺎﻟوﻣل اﺳﺗﺎﻧدارد ﺑﻌد از اﻓزاﯾش
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و
از
)

از

ﺑﮫ

ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻧﯾد.ﻣﻧﺣﻧﯽ ﺗﯾﺗراﺳﯾون اﯾن داده ھﺎ را رﺳم ﮐﻧﯾد.
=

ﺑرای

(

رﻗﯾﻖ ﺷده و ﺑﮫ ھﻣراه
ﺑﮫ
آﻟﯾﮑﺎت از
21-24
ﺗﯾﺗر ﻣﯽ ﺷود pH .ﻣﺣﻠول در ﺣﯾن ﺗﯾﺗر  ١ ٠ﻣﯾﺑﺎﺷد.ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل رﺳﻣﯽ ﺑرای
ﺳﯾﺳﺗم ﺳرﯾم  1.44Vﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
اﻟف( ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل اﻟﮑﺗرود ﺟداﮐﻧﻧده را ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﻟﮑﺗرود ﻣرﺟﻊ ﮐﺎﻟوﻣل ﺳﯾر ﺷده ﺑﻌد از اﺿﺎﻓﮫ
و
ﮐردن

و

از ﺳرﯾم) ( IVرا ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻧﯾد.

ب(ﻣﻧﺣﻧﯽ ﺗﯾﺗراﺳﯾون اﯾن داده ھﺎ را رﺳم ﮐﻧﯾد.
 21-25ﺗﯾﺗراﺳﯾون ) Fe(IIﺑﺎ ﭘرﻣﻧﮕﻧﺎت ﯾﮏ ﻧﻣودار ﺗﯾﺗراﺳﯾون ﻧﺎ ﻣﺗﻘﺎرب اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد و آن
ھم ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗﻔﺎوت ﺗﻌداد اﻟﮑﺗرون ھﺎی درﮔﯾر در دو ﻧﯾم واﮐﻧش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.ﺗﯾﺗراﺳﯾون
را
را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد .ﻏﻠظت
ﺑﺎ
از
در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد.از ﯾﮏ ﮐﺎﻏذ ﺑرای ﮐﺷﯾدن ﻧﻣودار ﺗﯾوری و
در طول ﺗﯾﺗراﺳﯾون
اوﻟﯾن و دوﻣﯾن ﻧﻣودار ﻓرﻋﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.آﯾﺎ ﻧﻘﺎط ﻧﺷﺎن داده ﺷده ﺑرای ﻣﺎﮐﺳﯾﻣوم اوﻟﯾن
ﻧﻣودار ﻓرﻋﯽ ﯾﺎ ﺻﻔرم آن ﮐﮫ از ﻧﻣودار ﻓرﻋﯽ دوم ﻋﺑور ﻣﯽ ﮐﻧد ﻧﺷﺎن دھﻧده ی ﻧﻘطﮫ ی
ﺗﻌﺎدل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد؟ ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﭼرا ﺑﻠﮫ و ﯾﺎ ﭼرا ﺧﯾر؟
ﯾﮏ ﻣﺣﻠول از طرﯾﻖ اﻧدازه ﮔﯾری ھﺎ ﺗوﺳط اﻟﮑﺗرود اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﯾون
 21-26ﻏﻠظت
را زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در
ﺳدﯾم ﺗﻌﯾﯾن ﺷده اﺳت.ﺳﯾﺳﺗم اﻟﮑﺗرودی ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل
از
از ﯾﮏ ﻣﺣﻠول ﺑﺎ ﻏﻠظت ﻧﺎﻣﻌﻠوم اﺳت را ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﻌد از اﺿﺎﻓﮫ ﮐردن
ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﺑﮫ

ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.ﻏﻠظت

ﻣﺣﻠول اﺻﻠﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾد.
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را در

ﯾﮏ ﻣﺣﻠول از طرﯾﻖ اﻧدازه ﮔﯾری ھﺎی ﻏﺷﺎ-ﻣﺎﯾﻊ اﻟﮑﺗرودی ﺗﻌﯾﯾن ﺷده
 21-27ﻏﻠظت
از ﻧﻣوﻧﮫ ﻏوطﮫ
را زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در
اﺳت.ﺳﯾﺳﺗم اﻟﮑﺗرودی ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل
ور اﺳت را ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ،و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﮐﻧﯾم

ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد.

را اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ

از

را ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻧﯾد.

 21-28اﻟﮑﺗرود اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﯾون ﻟﯾﺗﯾوم ﺑرای ﻣﺣﻠول ھﺎی اﺳﺗﺎﻧدارد
ھﺎی ﻧﺎﻣﻌﻠوم،ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ھﺎی زﯾر را ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ دھد.

اﻟف(ﯾﮏ ﻧﻣودار ﮐﺎﻟﯾﺑره از ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ھﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﻣﻌﺎدﻟﮫ ﻧرﻧﺳت ﺗﺑﻌﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر.

و دو ﻧﻣوﻧﮫ ﺑﺎ ﻏﻠظت

ﺑﺳﺎزﯾد و ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾد آﯾﺎ اﻟﮑﺗرود از

ب( از ﭘروﺳﮫ ی ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﻣرﺑﻌﺎت ﺧطﯽ ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﻏﻠظت ﻧﺎ ﻣﻌﻠوم ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
 21-29ﯾﮏ اﻟﮑﺗرود ﻓﻠوراﯾد ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﻣﻘدار ﻓﻠوراﯾد ﻣوﺟود درﻧﻣوﻧﮫ آب آﺷﺎﻣﯾدﻧﯽ
اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت.ﻧﺗﺎﯾﺞ در ﺟدول زﯾر ﺑرای  ۴اﺳﺗﺎﻧدارد و  ٢ﻧﺎﻣﻌﻠوم داده ﺷده اﺳت.ﻗدرت
اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت.
ﯾوﻧﯽ ﺛﺎﺑت و ﺷراﯾط

www.hm124.ir

اﻟف(ﯾﮏ ﻧﻣودار ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﻧرﻧﺳﺗﯽ را ﻣﯽ دھد ﯾﺎ ﺧﯾر.
ب( ﻏﻠظت
ﻧﻣﺎﯾﯾد.

رﺳم ﮐﻧﯾد.ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾد آﯾﺎ ﺳﯾﺳﺗم اﻟﮑﺗرودی،ﭘﺎﺳﺦ

را از طرﯾﻖ ﭘروﺳﮫ ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﻣرﺑﻌﺎت ﺧطﯽ ﺑرای دو ﻧﻣوﻧﮫ ﻧﺎﻣﻌﻠوم ﺗﻌﯾﯾن
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ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ

ﻣﺘﺮﺟﻢ:
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺗﻘﯽ زاده
578-582
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ﻓﺼﻞ 22
روش ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮووزﻧﯽ و ﮐﻮﻟﻦ ﺳﻨﺠﯽ
در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ دو روش اﻟﮑﺘﺮوآﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮑﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺷﺮح ﻣﯽ دﻫﯿﻢ:اﻟﮑﺘﺮووزﻧﯽ و ﮐﻮﻟﻦ ﺳﻨﺠﯽ.در
ﻫﺮ دو روش ﺑﺮﻗﮑﺎﻓﺖ ﺑﺮاي زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮدﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ آﻧﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﮏ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻌﻠﻮم اﮐﺴﯿﺪه ﯾﺎ ﮐﺎﻫﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.در روش اﻟﮑﺘﺮووزﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ
رﺳﻮب روي ﯾﮑﯽ از اﻟﮑﺘﺮود ﻫﺎ وزن ﻣﯽ ﺷﻮد.در روش ﮐﻮﻟﻦ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻘﺪار اﻟﮑﺘﺮون ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﮐﺎﻣﻞ
ﺷﺪن ﺑﺮﻗﮑﺎﻓﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻟﮑﺘﺮووزﻧﯽ و ﮐﻮﻟﻦ ﺳﻨﺠﯽ در ﺑﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﯾﻦ روش ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺘﺮس ﺷﯿﻤﯿﺪاﻧﺎن ﻗﺮار
دارﻧﺪ و از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.ﻣﺎﻧﻨﺪ روش وزﻧﯽ اﯾﻦ روش ﻫﺎ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺑﻨﺪي اوﻟﯿﻪ در
ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻧﯿﺎزي ﻧﺪارﻧﺪ زﯾﺮا راﺑﻄﻪ ي ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﻤﯿﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه و ﻏﻠﻈﺖ آﻧﺎﻟﯿﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮان
از داده ﻫﺎي ﻧﻈﺮي و وزن ﻫﺎي اﺗﻤﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﺒﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺑﺘﺪا درﺑﺎره ي
اﺛﺮ ﺟﺮﯾﺎن در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ ﺗﻮده اي ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ.روش ﻫﺎي وﻟﺖ ﻣﺘﺮي در ﻓﺼﻞ  23ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن در ﺳﻠﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ آن ﻫﺎ ﻣﺤﯿﻂ
اﻟﮑﺘﺮودي ﮐﻮﭼﮑﯽ را اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻮده ﻫﺎ رخ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ.
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آﻧﺪره ﻣﺎري آﻣﭙﺮ) (1775_1836رﯾﺎﺿﯽ دان و ﻓﯿﺰﯾﮏ دان ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﮐﻪ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ
ﺑﺎر رﯾﺎﺿﯽ را وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﺮد.ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ ﻓﺮاﻧﮑﻠﯿﻦ درﺑﺎره ي ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ آﻣﭙﺮ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺜﺒﺘﯽ را ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﺮد در راﺳﺘﺎي ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ از ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮐﻨﻮن ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﻟﮑﺘﺮون ﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ در ﻓﻠﺰات ﺟﺮﯾﺎن را ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻌﺮﯾﻒ آﻣﭙﺮ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.واﺣﺪ ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﭘﺎس زﺣﻤﺎت وي آﻣﭙﺮ ﻧﺎم ﮔﺪاري ﮔﺮدﯾﺪ.

 22اﻟﻒ.اﺛﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺳﻠﻮل
وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺎﻟﺺ در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﯿﻦ دو اﻟﮑﺘﺮود دﯾﮕﺮ
ﺗﻔﺎوت ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮود ﻫﺎ ﮐﻪ در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﺮﻧﺴﺖ داﺷﺘﯿﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دو ﭘﺪﯾﺪه اﻓﺰوده ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺖ  IRو ﻗﻄﺒﺶ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن وﺟﻮد دارد ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﺨﺎﻃﺮ
وﺟﻮد اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎي ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺘﯽ واﮐﻨﺶ
دﻫﻨﺪ.در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﮔﺎﻟﻮاﻧﯽ اﻓﺖ  IRوﻗﻄﺒﺶ ﻧﺘﯿﺠﻪ ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺎل اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ اﯾﻦ دو ﭘﺪﯾﺪه را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺰﯾﯽ ﺗﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ.ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺳﻠﻮل اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺘﯽ زﯾﺮ را ﺑﺮاي
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺎدﻣﯿﻮم ) (IIدر ﻣﺤﻠﻮل ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮﯾﮏ اﺳﯿﺪ ﺑﻪ روش اﻟﮑﺘﺮووزﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﻮﻟﻦ ﺳﻨﺠﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ :
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ) Cu(IIو ) Zn(IIدر ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ.
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در اﯾﻦ ﺳﻠﻮل اﻟﮑﺘﺮود ﺳﻤﺖ راﺳﺖ اﻟﮑﺘﺮود ﻓﻠﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ي ﻻﯾﻪ از ﮐﺎدﻣﯿﻮم ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ.ﭼﻮن اﯾﻦ اﻟﮑﺘﺮودي اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﻮن ﻫﺎي

رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﭘﺲ اﯾﻦ اﻟﮑﺘﺮود ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﮐﺎﺗﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.اﻟﮑﺘﺮود ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﯾﮏ ﻧﻘﺮه/ﻧﻘﺮه ﮐﻠﺮﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ آن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در
ﻃﻮل آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻟﮑﺘﺮود ﺳﻤﺖ ﭼﭗ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺮﺟﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻣﺜﺎل ﺳﻠﻮل ﺑﺪون ﺗﺰرﯾﻖ آب ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻣﺜﺎل  1-22ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﻠﻮل
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ  -0,743Vرا دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﻔﯽ در ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ واﮐﻨﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدي ﮐﺎﻫﺶ
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﯿﺴﺖ.ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ
دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺮ از

درﺳﻤﺖ راﺳﺖ و اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن  Agدر

ﺑﻪ  Cdﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺘﯽ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﮏ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ ﺑﻪ آن
ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  22-1ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺑﺮاي دادن

ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺮ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻣﺎ اﻟﮑﺘﺮود  Cdرا ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﺎﺗﺪ ﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد
واﮐﻨﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه در ﻣﻌﺎدﻟﻪ  22-1ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻧﺒﻮد ﻣﻨﺒﻊ وﻟﺘﺎژ ﺧﺎرﺟﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ واﮐﻨﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺳﻠﻮل از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ واﮐﻨﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺧﻮدي ﻗﺎدر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه ﺳﻠﻮل ﮔﺎﻟﻮاﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮود  Cdآﻧﺪ ﻧﺎم ﻣﯽ
ﮔﺮﻓﺖ.

 22اﻟﻒ 1-ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻫﻤﯽ :اﻓﺖ IR
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺳﺎﻧﺎ ﻫﺎي ﻓﻠﺰي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎر ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.ﻗﺎﻧﻮن اﻫﻢ اﺛﺮ اﯾﻦ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ را ﺑﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻘﺎوﻣﺖ  Rدر ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻫﻢ

و ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن  Iﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ) (Aرا ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻫﻤﯽ ﯾﺎ

اﻓﺖ  IRﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.
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ﺷﮑﻞ 22-1
در ﺷﮑﻞ  22-1-bاز ﯾﮏ ﻣﻘﺎوﻣﺖ  Rاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻠﻮل را در ﺷﮑﻞ  22-1-aﻧﺸﺎن
دﻫﺪ.ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن  Iآﻣﭙﺮ را در اﯾﻦ ﺳﻠﻮل اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ IR
وﻟﺘﺶ ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺮ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ

ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﻓﺖ  IRدر ﺳﻠﻮل را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ي ﯾﮏ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻮﭼﮏ )ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻗﺪرت ﯾﻮن
ﻫﺎ( ﯾﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ي ﺳﻪ اﻟﮑﺘﺮود ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﺨﺼﻮص )ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  22ج  2ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد( ﮐﻪ ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺒﻮري
ﺑﯿﻦ اﮐﺘﺮود ﻫﺎ و ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﻫﻢ ﺳﻮ ﯾﺎ ﻧﺎ ﻫﻢ ﺳﻮ ﻗﺮار دارد ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻨﯿﻢ.ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف ﻓﻘﻂ ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن
ﻫﺎي ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ و ﻣﺤﺪودي ﺑﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮود ﻓﻌﺎل و اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺮﺟﻊ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺖ  IRرا ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﯿﻨﯿﻤﻮم
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
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ﻣﺜﺎل 22-1
ﺳﻠﻮل زﯾﺮ ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﮐﺎدﻣﯿﻮم در ﺗﻤﺎس ﺑﻪ ﯾﻮن ﻫﺎي ﮐﻠﺮﯾﺪ ﺑﻪ دو روش اﻟﮑﺘﺮووزﻧﯽ و ﮐﻮﻟﻦ ﺳﻨﺠﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷﻮد :

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را در ﺷﺮاﯾﻂ اﻟﻒ .ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮري ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن در
ﺳﻠﻮل ﺷﻮد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دو اﻟﮑﺘﺮود در اﺗﺼﺎل ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ب .ﻃﻮري ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﯾﮏ ﺷﺪت
ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ  2mAﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﻘﺎوﻣﺖ داﺧﻠﯽ ﺳﻠﻮل

 15.0ﻓﺮض ﺷﻮد.

ﭘﺎﺳﺦ :
اﻟﻒ .در ﭘﯿﻮﺳﺖ  5ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎي ﮐﺎﻫﺸﯽ زﯾﺮ را اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ :

ﭘﺘﺎﻧﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود ﮐﺎدﻣﯿﻮم ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ :

و ﺑﺮاي اﻟﮑﺘﺮود ﻧﻘﺮه ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ :

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ  0,0ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺑﺎﺷﺪ دارﯾﻢ:
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ب.

 22اﻟﻒ 2-آﺛﺎر ﻗﻄﺒﺶ
اﮔﺮ ﻣﻌﺎدﻟﻪ  22-2را ﺑﺮاي ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن  Iﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ :

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮدار ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺧﻄﯽ و ﺷﯿﺐ آن ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻌﮑﻮس ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻋﺮض از ﻣﺒﺪا

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ

 22-2ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻤﻮدار ﺑﺮاي ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ واﻗﻌﺎ ﺧﻄﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﮑﻞ 22-2
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در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه در ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
اﻟﮑﺘﺮود ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ واﮐﻨﺶ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.ﻫﺮﭼﻪ وﻟﺘﺎژ ورودي اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺷﺪت
ﺟﺮﯾﺎن از ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻄﯽ ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭘﺪﯾﺪه ﻗﻄﺒﺶ ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود از ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﺮﻧﺴﺖ در ﻋﺒﻮر از ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن
اﺷﺎره دارد.ﺳﻠﻮل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﻄﯽ در ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻗﻄﺒﺶ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و درﺟﻪ ﻗﻄﯿﺶ آن ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اور وﻟﺘﺎژ ﯾﺎ اور ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ در ﺷﮑﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد.ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﺒﺶ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﺗﺌﻮري آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺪت
ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ آﻧﭽﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اور ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن  7.00mAدر ﺳﻠﻮل
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻌﺎدﻟﻪ  22-2ﺑﺮاي ﺳﻠﻮل اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ اور

اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺘﯽ در ﺷﮑﻞ  22-2ﺣﺪود
وﻟﺘﺎژ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ :

ﻗﻄﺒﺶ ﭘﺪﯾﺪه اي اﻟﮑﺘﺮودي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﻫﺮ دو اﻟﮑﺘﺮود ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻠﻮل را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار
دﻫﺪ.درﺟﻪ ي ﻗﻄﺒﺶ اﻟﮑﺘﺮود ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده اي ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ.در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺻﻔﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.ﺗﺤﺖ اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻗﻄﺒﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﭘﺪﯾﺪه ﻗﻄﺒﺶ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﺮد :ﻗﻄﺒﺶ ﻏﻠﻈﺘﯽ و ﻗﻄﺒﺶ ﺳﯿﻨﺘﯿﮑﯽ.

ﻗﻄﺒﺶ ﻏﻠﻈﺘﯽ
ﻗﻄﺒﺶ ﻏﻠﻈﺘﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮم از ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﻟﮑﺘﺮود رخ ﻣﯽ دﻫﺪ.اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون
ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ي واﮐﻨﺶ ﭘﺬﯾﺮ در ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل و ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ از ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺎزك ﻣﺤﻠﻮل ﮐﻪ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻣﺠﺎورت ﺳﻄﺢ اﻟﮑﺘﺮود ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.ﻗﻄﺮ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و ﺣﺎوي ﺗﻌﺪاد
ﻣﺤﺪودي از ﯾﻮن ﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎي واﮐﻨﺶ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ
اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ دﻫﻨﺪه ﻫﺎ از ﺗﻮده ي ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺮ ﺷﻮد.ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﯾﻮن ﻫﺎ ﯾﺎ
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ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ واﮐﻨﺶ اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻘﺪار ﺑﺸﺘﺮي ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﯿﻠﻢ
اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺟﺮﯾﺎن در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺎم :ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ  :ﺗﻘﯽ زاده
ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ9215413959 :
ﺻﻔﺤﺎت ﺗﺮﺟﻤﻪ 578-582 :
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ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ

ﻣﺘﺮﺟﻢ:
داود اﯾﻤﻨﯽ
583-587
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ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي آن ﮐﻪ در ﺳﻠﻮل ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﮑﻞ ب22-1ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن  2mAداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ
ﯾﺎ

ﯾﻮن ﻫﺎي ﮐﺎدﻣﯿﻮم را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﮐﺎﺗﺪ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ

ﯾﻮن ﮐﺎدﻣﯿﻮم ﺑﺮ

ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
از ﺳﻄﺢ آﻧﺪ ﺣﺬف ﮔﺮدﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﻮن ﻫﺎي ﻧﻘﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ

ﻗﻄﺒﺶ ﻏﻠﻈﺘﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي واﮐﻨﺶ دﻫﻨﺪه ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﮐﺎﺗﺪ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ
ﯾﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺳﻄﺢ آﻧﺪ را ﺗﺮك ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺮﯾﺎن در ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﻤﺎﻧﺪ.ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ رخ دﻫﺪ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮي ﮐﻤﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎدﻟﻪ  22-2ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺤﺪود
ﻣﯽ ﮔﺮدد.
واﮐﻨﺶ دﻫﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﻟﮑﺘﺮود اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.1:ﻧﻔﻮذ .2ﻣﻬﺎﺟﺮت .3ﻫﻤﺮﻓﺖ.ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺤﻮ از ﺳﻄﺢ اﻟﮑﺘﺮود ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﻔﻮذ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت ﻏﻠﻈﺘﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻧﺎﺣﯿﻪ از ﻣﺤﻠﻮل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻮن ﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ از ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﻏﻠﯿﻆ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ رﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را ﻧﻔﻮذ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻮ ﺗﻔﺎوت ﻏﻠﻈﺘﯽ ﻣﯽ
اﻧﺠﺎﻣﺪ.ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻔﻮذ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﻏﻠﻈﺘﯽ اﺳﺖ.ﻣﺜﻼ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﻮن ﻫﺎي ﮐﺎدﻣﯿﻮم ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﯾﺎن
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ  22-3aدر ﮐﺎﺗﺪ رﺳﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻏﻠﻈﺖ
ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ.ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ

در ﺳﻄﺢ و

در ﺳﻄﺢ اﻟﮑﺘﺮود

ﺑﺴﯿﺎر

در ﺗﻮده ي ﻣﺤﻠﻮل ﯾﮏ ﺷﯿﺐ ﻏﻠﻈﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﯾﻮن ﻫﺎي ﮐﺎدﻣﯿﻮم ﺑﻪ ﻃﺮف ﻓﯿﻠﻢ ﺳﻄﺤﯽ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪ.ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  22-3bﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
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22-3 ﺷﮑﻞ
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ﺷﮑﻞ 22-4
ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻔﻮذ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ زﯾﺮ داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﮐﺎﺗﺪ=
ﮐﻪ در آن
ﺑﺎﺷﺪ و

ﻏﻠﻈﺖ واﮐﻨﺶ دﻫﻨﺪه در ﺗﻮده ﻣﺤﻠﻮل و
ﯾﮏ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.ﻣﻘﺪار

ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻌﺎدﻟﯽ آن در ﺳﻄﺢ ﮐﺎﺗﺪ ﻣﯽ

در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ

ار ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﺮﻧﺴﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد.در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻏﻠﻈﺖ ﯾﻮن ﮐﺎدﻣﯿﻮم در ﺳﻄﺢ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ ي زﯾﺮ داده ﺷﺪه اﺳﺖ :

ﮐﻪ در آن
ﺷﻮد

ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎﺗﺪ اﺳﺖ.ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺮ ﻣﯽ
ﮐﻮﭼﮏ و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻔﻮذ و ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽ

ﺷﻮد.ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  22-4ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻣﻬﺎﺟﺮت.

ﻓﺮآﯾﻨﺪي ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﯾﻮن ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ

ﺷﻮد.اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﻤﺎﯾﯽ در ﺷﮑﻞ  22-5ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﻠﺖ اوﻟﯿﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮم در ﺗﻮده ي
ﻣﺤﻠﻮل در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل اﺳﺖ.ﺳﺮﻋﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﯾﻮن ﻫﺎ از ﺳﻄﺢ ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ
اﻟﮑﺘﺮود ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎر ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ آﻧﯿﻮن ﻫﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺜﺒﺖ
ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺎﺗﯿﻮن ﻫﺎ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﻨﻔﯽ.ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻧﺎﻟﯿﺘﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻧﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺎ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﯿﻮن ﻫﺎ را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﺗﯿﻮن ﻫﺎ در ﻗﻄﺐ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ و در اﻟﮑﺘﺮود ﻗﻄﺐ ﻣﺜﺒﺖ اﮐﺴﯿﺪ
ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻧﺎﻟﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻ در ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ داﺧﻠﯽ ﮐﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻢ ﺷﻮد.ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻠﻮل ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎر دار ﺷﺪن ﯾﻮن ﻫﺎي
ﺧﻤﻞ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺳﻠﻮل و اﻓﺖ  IRاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺷﮑﻞ 22-5
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ﻫﻤﺮﻓﺖ .واﮐﻨﺶ دﻫﻨﺪه ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ راه ﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ اﮐﺘﺮود اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ از آن دور
ﮔﺮدﻧﺪ.ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻤﺮﻓﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻢ زدن ﯾﺎ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ﺗﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﻬﻪ ﭘﺨﺸﯿﺪه در ﺳﻄﺢ اﻟﮑﺘﺮود
و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﻄﺒﺶ ﻏﻠﻈﺘﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.ﻫﻤﺮﻓﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي دﻣﺎ ﯾﺎ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﻪ اﻟﮑﺘﺮود و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺎرج از اﻟﮑﺘﺮود ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻫﻤﯿﺖ ﻗﻄﺒﺶ ﻏﻠﻈﺘﯽ .ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻗﺒﻼﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻗﻄﺒﺶ ﻏﻠﻈﺘﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﺛﺎرﻧﻔﻮذ
و ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﻫﻤﺮﻓﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ واﮐﻨﺶ دﻫﻨﺪه را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﻟﮑﺘﺮود ﯾﺎ از ﺳﻄﺢ اﻟﮑﺘﺮود ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ اﻧﺘﻘﺎل
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﯽ داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻌﺎدﻟﻪ  22-2ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد.ﻗﻄﺒﺶ ﻏﻠﻈﺘﯽ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز
دارد ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﻧﻈﺮي اﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن داده ﺷﺪه را در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺘﯽ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ).ﺑﻪ ﺷﮑﻞ 22-
 2ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد(
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺤﻮ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﮔﺎﻟﻮاﻧﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه از
ﻧﻈﺮي و اﻓﺖ  IRﺑﺎﺷﺪ.

ﻗﻄﺒﺶ ﺳﯿﻨﺘﯿﮑﯽ
در ﻗﻄﺒﺶ ﺳﯿﻨﺘﯿﮑﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﯾﮏ ﯾﺎ ﻫﺮ دو واﮐﻨﺶ اﻟﮑﺘﺮود ﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون ﺑﯿﻦ
واﮐﻨﺶ دﻫﻨﺪه ﻫﺎ و اﻟﮑﺘﺮود ﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺑﺮاي از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻗﻄﺒﺶ ﺳﯿﻨﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﺿﺎﻓﯽ ﯾﺎ اﺿﺎﻓﻪ
وﻟﺘﺎژي ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺳﺪ اﻧﺮژي ﻧﯿﻢ واﮐﻨﺶ ﻓﺎﺋﻖ آﯾﺪ.
ﻗﻄﺒﺶ ﺳﯿﻨﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮاي آن ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮودي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار را دارد ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺎزي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮔﺎز ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻗﻄﺒﺶ ﺳﯿﻨﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﺷﺪن ﯾﺎ رﺳﻮب دادن ﻓﻠﺰاﺗﯽ ﻣﺜﻞ
ﻣﺲ و ﻧﻘﺮه و روي و ﮐﺎدﻣﯿﻮم وﺟﯿﻮه ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ.
ﻗﻄﺒﺶ ﺳﯿﻨﺘﯿﮑﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي واﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﻋﺒﻮر ﻓﻠﺰات ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻫﻦ و ﮐﺮوم و ﻧﯿﮑﻞ و ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻣﻘﺪار
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﺳﺖ.آﺛﺎر ﺳﯿﻨﺘﯿﮑﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.اﯾﻦ آﺛﺎر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻟﮑﺘﺮود ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و در ﻣﻮرد ﻓﻠﺰات ﻧﺮم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮب و روي و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﯿﻮه ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار را
دارد.ﺑﺰرﮔﯽ آﺛﺎر وﻟﺘﺎژ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﻧﻈﺮﯾﻪ ي ﻣﻮﺟﻮد ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ در
ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻫﺎ ﺗﺨﻤﯿﻦ زد.آﺛﺎر اﺿﺎﻓﻪ وﻟﺘﺎژ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺖ  IRﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﮔﺎﻟﻮاﻧﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ
از ﻣﻘﺪار ﻧﻈﺮي ﺷﻮد و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮي از ﻣﻘﺪار ﻧﻈﺮي ﺑﺮاي ﻋﻤﻞ ﺳﻠﻮل اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺘﯽ در ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن دﻟﺨﻮاه
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ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ.ﻗﻄﺒﺶ ﺳﯿﻨﺘﯿﮑﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺳﻠﻮل ﮔﺎﻟﻮاﻧﯽ از آﻧﭽﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ
ﻧﺮﻧﺴﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻓﺖ  IRﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺷﻮد)ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ  22-2ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد(.
اﺿﺎﻓﻪ وﻟﺘﺎژﻫﺎي در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﯿﺪروژن و اﮐﺴﯿﮋن اﻏﻠﺐ  1vﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﻧﺪ و از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
زﯾﺮا ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻬﺎ اﻏﻠﺒﺎ ﺗﻮﺳﻂ واﮐﻨﺶ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﺛﺮ اﺿﺎﻓﻪ وﻟﺘﺎژ ﻫﯿﺪروژن ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﺑﺎﻃﺮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎ در ﻃﺮح  22-1ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.اﺿﺎﻓﻪ وﻟﺘﺎژ ﻫﯿﺪروژن روي ﻓﻠﺰاﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺲ و روي و ﺟﯿﻮه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص
اﺳﺖ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻓﻠﺰات و ﭼﻨﺪي دﯾﮕﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺪون ﻣﺰاﺣﻤﺖ از ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﺷﺪن ﻫﯿﺪروژن رﺳﻮب داد.از
ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮي ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮان روي را از ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل آﺑﯽ ﺧﻨﺜﯽ رﺳﻮب داد زﯾﺮا ﻫﯿﺪروژن در ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي رﺳﻮب ﮐﺮدن روي اﺳﺖ.در واﻗﻊ ﻓﻠﺰ را ﻣﯽ
ﺗﻮان ﻣﯽ ﺗﻮان روي ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺲ ﺑﺪون ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﯿﺪروژن رﺳﻮب داد زﯾﺮا ﺳﺮﻋﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﮔﺎز
روي ﻓﻠﺰ روي و ﻣﺲ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ وﻟﺘﺎژ زﯾﺎد ﻫﯿﺪروژن روي اﯾﻦ ﻓﻠﺰات ﻧﺸﺎن داده
ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻃﺮح 22-1
اﺿﺎﻓﻪ وﻟﺘﺎژ و ﺑﺎﺗﺮي ﺳﺮب-اﺳﯿﺪ
اﮔﺮ ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن اﺿﺎﻓﻪ وﻟﺘﺎژ ﻫﯿﺪروژن در ﺳﺮب و ﺳﺮب اﮐﺴﯿﺪ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ ﻧﺒﻮد آﻧﮕﺎه ﺑﺎﺗﺮي ﻫﺎي ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي
ﺳﺮب-اﺳﯿﺪ ﻣﻮﺟﻮد در اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎ و ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻫﺎ )ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  22F-1ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ( ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﯿﺪروژن در
ﮐﺎﺗﺪ ﻫﻢ در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺎرژ ﺷﺪن و ﻫﻢ در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن از آن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد.اﺛﺮ ﻓﻠﺰات ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ وﻟﺘﺎژي
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از اﯾﻦ اﺿﺎﻓﻪ وﻟﺘﺎژ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﮔﺎززدﮔﯽ ﺳﺮب و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻗﺮارﮔﯿﺮي ﻫﯿﺪروژن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺪود
ﺷﺪن ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮي ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮي ﺑﺎ  48ﻣﺎه ﮔﺎراﻧﺘﯽ و ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮي ﺑﺎ  72ﻣﺎه ﮔﺎراﻧﺘﯽ در
ﺗﻤﺮﮐﺰ در اﯾﻦ اﺛﺮ ﻓﻠﺰي در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.واﮐﻨﺶ ﻏﺎﻟﺐ در ﺳﻠﻮل ﻫﻨﮕﺎم دﺷﺎرژ ﺷﺪن ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ
اﺳﺖ :
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ﺑﺎﺗﺮي ﺳﺮب-اﺳﯿﺪ ﻫﻨﮕﺎم دﺷﺎرژ ﺷﺪن رﻓﺘﺎري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﻮل ﮔﺎﻟﻮاﻧﯽ دارد و ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺎرژ ﺷﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﻮل
اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺘﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.اﯾﻦ ﺑﺎﺗﺮي ﻫﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ وﻟﺘﺎژ ﺑﺮاي اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﮔﺎﻟﻮاﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.اﯾﻦ ﺑﺎﺗﺮي ﻫﺎ ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻄﯽ ﺑﺮاي
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻫﺪف دادﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ 22F-1

22ب .ﮔﺰﯾﻨﺶ ﭘﺬﯾﺮي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ روش ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺘﯽ
اﺻﻮﻻ روش ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺘﯽ راه ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺪادي از ﯾﻮن ﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽ
ﮔﺬارﻧﺪ.ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻠﯽ وﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻌﯿﻦ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮودي
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.

ﻣﺜﺎل 22-2
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و

آﯾﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي ﮐﻤﯽ

ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺘﯽ اﺻﻮﻻ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ؟ در ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮدن ﭼﻪ ﮔﺴﺘﺮه

اي از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮودي را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد؟ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ در آﻏﺎز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ
از ﯾﻮﻧﻬﺎ  0.1000Mاﺳﺖ و ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﮐﻤﯽ ﯾﮏ ﯾﻮن ﻫﻤﮕﺎﻣﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  1ﻗﺴﻤﺖ در
 10000رﺳﻮب ﻧﮑﺮده ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺣﻞ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ  5دارﯾﻢ

واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺮب ﻣﺲ ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺳﻮب دادن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ اﺑﺘﺪا ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي
ﮐﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ

را ﺑﻪ

(

ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ ي آن )ﯾﻌﻨﯽ

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ.ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﺮﻧﺴﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ :

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺤﻮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮐﺎﺗﺪ ﮐﻪ در آن ﺳﺮب ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺳﻮب دادن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﯿﺸﻮد :

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﯿﻦ

و

ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮي ﺟﺪاﺳﺎزي ﮐﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ

ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ :
ﺑﺮاي رﺳﻮب Cu
ﺑﺮاي رﺳﻮب Pb
-----------------------------------------------------------------------------------
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ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﻧﭽﻪ در ﺑﺎﻻ آﻣﺪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي در ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮود ﻫﺎي
اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮي ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﮏ ﯾﻮن ﺑﺪون ﻣﺰاﺣﻤﺖ از دﯾﮕﺮي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﻧﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد .اﯾﻦ
ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ در ﮔﺴﺘﺮه ي از ﺣﺪود  0.04Vﺑﺮاي ﯾﻮن ﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﺎر ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺣﺪود  0.24Vﺑﺮاي ﯾﻮن ﻫﺎي ب
ﺑﺎر ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺣﺪود ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﻈﺮي ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود ﮐﺎر )ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺎﺗﺪ ﮐﻪ در آن رﺳﻮب ﮐﺮدن
ﻓﻠﺰ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد( در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ي ﻧﻈﺮي ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﯾﻦ
اﻟﮑﺘﺮود را ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ي 22-4
آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ روي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮐﺎﺗﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ آﻧﺪ و اﻓﺖ  IRو ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ وﻟﺘﺎژ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮودي ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻧﺎم  :داود
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ :اﯾﻤﻨﯽ
ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ9215412981 :
ﺻﻔﺤﺎت ﺗﺮﺟﻤﻪ583-587 :
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ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ

ﻣﺘﺮﺟﻢ:

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪي ﻋﻠﯿﺰاده
ﺗﺮﺟﻤﻪي  588ﺗﺎ  592ﺗﺠﺰﯾﻪ
ﺻﻔﺤﻪي 588

١
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اﺿﺎﻓﻪ وﻟﺘﺎژ.

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮات ،ﺗﻨﻬﺎ راه ﮐﺎرﺑﺮدي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪي اﺟﺰاء ﮐﻪ داراي ﺗﻔﺎوت در ﭼﻨﺪ دﻫﻢ وﻟﺘﺎژ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﺪاوم وﻟﺘﺎژ ﮐﺎﺗﺪ ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺒﻨﺎﺋﯿﺴﺖ ﮐﻪ وﻟﺘﺎژ آن را ﻣﯽ داﻧﯿﺪ.

وﻟﺘﺎژ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه در ﺳﻠﻮل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن وﻟﺘﺎژ ﮐﺎﺗﺪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻮرد

اﻧﺘﻈﺎر .ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ روش اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد »اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ وﻟﺘﺎژ ﻣﻌﯿﻦ« ﻧﺎم دارد روشﻫﺎي ﻣﻌﯿﻦ در ﺑﺨﺶﻫﺎي 22-
cو  22d-4ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

 22cروش ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮو ﮔﺮاوي ﻣﺘﺮي:

رﺳﻮب ﮔﯿﺮي اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻗﺮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن ﻓﻠﺰات ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد.
در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ،ﻓﻠﺰ روي ﯾﮏ ﮐﺎﺗﺪ ﭘﻼﺗﯿﻨﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ رﺳﻮب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﻓﺰاﯾﺶ وزن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻌﻀﯽ روش ﻫﺎ از رﺳﻮب آﻧﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮب در ﺳﺮب دي اﮐﺴﯿﺪ روي ﭘﻼﺗﯿﻦ و

ﮐﻠﺮاﯾﺪ در ﻧﻘﺮه ﮐﻠﺮاﯾﺪ روي ﻧﻘﺮه.

دو ﻧﻮع روش اﺻﻠﯽ در اﻟﮑﺘﺮو ﮔﺮاوي ﻣﺘﺮي ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،در ﯾﮑﯽ ،وﻟﺘﺎژ اﻟﮑﺘﺮود ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه

اﺳﺖ ،و وﻟﺘﺎژ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ از ﺛﺒﺎت ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ در

ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

دوﻣﯿﻦ ﻧﻮع اﻟﮑﺘﺮوﮔﺮاوي ﻣﺘﺮي ﻫﻤﺎن وﻟﺘﺎژ ﻣﻌﯿﻦ ﯾﺎ »روش وﻟﺘﺎژ ﺛﺎﺑﺖ« ﻫﺴﺖ.

 22c-1اﻟﮑﺘﺮو ﮔﺮاوي ﻣﺘﺮي ﺑﺪون ﮐﻨﺘﺮل وﻟﺘﺎژ

روش ﮐﺎر اﻟﮑﺘﺮو ﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ وﻟﺘﺎژ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آن ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺳﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺗﺠﻬﯿﺰات

ارزان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎد ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ روش ﻫﺎ وﻟﺘﺎژ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺗﻤﺎم
ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻣﯿﺰان ﺛﺎﺑﺘﯽ در ﻃﻮل اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ دارد.
ﺗﺠﻬﯿﺰات

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ  22-6ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ،دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺗﺠﺰﯾﻪ اﻟﮑﺘﺮو رﺳﻮب ﮔﯿﺮاﻧﻪ ﺑﺪون ﮐﻨﺘﺮل وﻟﺘﺎژ

ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  v 12 -6ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

٢
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ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺻﻔﺤﻪ 588

در روش وﻟﺘﺎژ ﺛﺎﺑﺖ ،وﻟﺘﺎژ اﻟﮑﺘﺮود ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺒﻨﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ .SCE
ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﻟﮑﺘﺮودي اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﺷﮑﻞ 22-6دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻟﮑﺘﺮو رﺳﻮب ﮔﯿﺮي ﻓﻠﺰات ﺑﺪون وﻟﺘﺎژ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه.
در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل دو اﻟﮑﺘﺮودي اﺳﺖ.
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وﻟﺘﺎژ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ي ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه اﺳﺖ . R ،در ﺿﻤﻦ آﻣﭙﺮ

ﺳﻨﺞ و وﻟﺖ ﻣﺘﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺟﺮﯾﺎن و وﻟﺘﺎژ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺗﺠﺰﯾﻪي اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰي

ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ،وﻟﺘﺎژ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻮﻣﺘﺮ  Rﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاي ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﭼﻨﺪ دﻫﻢ آﻣﭙﺮ.
ﺳﭙﺲ وﻟﺘﺎژ در ﺣﺪود ﺳﻄﺢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ رﺳﻮب ﮔﯿﺮي ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه و ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد.
ﺳﻠﻮل اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰي:

ﺷﮑﻞ 22-6ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻠﻮل را ﺑﺮاي رﺳﻮب ﮔﯿﺮي ﯾﮏ ﻓﻠﺰ روي ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﺟﺎﻣﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻏﺎﻟﺒﺎً

اﻟﮑﺘﺮود ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ي اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺷﮑﻞ ﺗﻮري ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻼﺗﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ و

ﺷﺎﯾﺪ ﺷﺶ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎﺗﺪﻫﺎي ﺗﻮري ﺷﮑﻞ ﻣﺴﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎي آﻟﯿﺎژي ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده

ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺧﯿﻠﯽ از اوﻗﺎت ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ،آﻧﺪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﭘﺎروي ﻫﻢ زن ﭘﻼﺗﯿﻨﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﻗﺮار
دارد و ﺑﻪ ﮐﺎﺗﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪي ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ.
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ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﮐﯽ رﺳﻮب اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰي:

ﺑﻪ ﻃﻮر اﯾﺪه آل ﯾﮏ ﻓﻠﺰ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ رﺳﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﯿﺪه ،ﭼﮕﺎل و ﻧﺮم ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان آن را ﺷﺴﺖ،

ﺧﺸﮏ ﮐﺮد ،وزن ﮐﺮد ﺑﺪون از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ واﮐﻨﺶ ﺑﺎ اﺗﻤﺴﻔﺮ .ﯾﮏ رﺳﻮب ﻓﻠﺰي ﺧﻮب داﻧﻪ رﯾﺰ اﺳﺖ

و ﺟﻼي ﻓﻠﺰي دارد .رﺳﻮبﻫﺎي اﺳﻔﻨﺠﯽ ،ﭘﻮدري ﯾﺎ ﻻﯾﻪ اي ﻣﻌﻤﻮﻻً از درﺟﻬﯽ ﺧﻠﻮص ﮐﻤﺘﺮ و ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ
ﮐﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺳﻮب ﻫﺎي داﻧﻪ رﯾﺰ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﺣﺎﻟﺖ رﺳﻮﺑﻬﺎ،ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎن،دﻣﺎ و ﺣﻀﻮر ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رﺳﻮب ﻫﺎ

ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺣﺪودا ﮐﻤﺘﺮ از  0.1آﻣﭙﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.ﻫﻢ ﺧﻮردن آرام

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮐﯿﻔﯿﺖ رﺳﻮب را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﺗﺎﺛﯿﺮات دﻣﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺷﻬﻮدي
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻏﺎﻟﺒﺎً ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﻠﺰات در ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﯿﭽﯿﺪه ي ﻓﻠﺰي رﺳﻮب ﮐﺮده اﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻻﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﺮﻣﺘﺮ و ﭼﺴﺒﻨﺪه

ﺗﺮ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎي ﺳﺎده رﺳﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﮐﺜﺮاً ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎي ﺳﯿﺎﻧﻮر دار و

آﻣﻮﻧﯿﺎ دار ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رﺳﻮب ﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي روش اﻟﮑﺘﺮو ﮔﺮاوي ﻣﺘﺮي:

در روش ﻣﻌﻤﻮل ،اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ ﺛﺎﺑﺖ در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﻣﺤﺪود ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺪا ﺳﺎزي ﮐﺎﺗﯿﻮن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ

ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﯾﻮن ﻫﯿﺪروژن و ﻧﯿﺘﺮات ﻫﻢ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ

ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺷﮑﻞ  22 – 7ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ،اﻓﺖ  ،IRو وﻟﺘﺎژ

ﮐﺎﺗﯿﻮن در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل در ﺷﮑﻞ .22-6آﻧﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎ ﯾﻮن ﻣﺲ ) (IIاﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﻠﻮﻟﯽ ﺣﺎوي ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ اﺳﯿﺪ ﯾﺎ

ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ اﺳﯿﺪ اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ .در اﺑﺘﺪا R ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ وﻟﺘﺎژ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه در ﺳﻠﻮل ﺣﺪود

 -2.5Vﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  22-7aﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن  1.5Aﻣﯽ
ﺷﻮد  .رﺳﻮب ﮔﯿﺮي اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺘﯽ ﻣﺲ در اﯾﻦ وﻟﺘﺎژ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  22-7ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه ،اﻓﺖ  IRﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ واﮐﻨﺶ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود ﺑﻪ ﺻﻮرت

ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﻄﺒﯽ ﺷﺪن روي ﮐﺎﺗﺪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آﻣﺪن ﯾﻮن

ﻣﺲ را در اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن از ﻣﻌﺎدﻟﻪي  ، 22-4ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ

ﮐﺎﻫﺶ  IRﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ اﻓﺰاﯾﺶ وﻟﺘﺎژ در ﮐﺎﺗﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وﻟﺘﺎژ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﺟﺒﺮان
ﺷﻮد.

ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ وﻟﺘﺎژ ﮐﺎﺗﺪ در ﻧﻘﻄﻪ  Bآرام ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ي ﮐﺎﻫﺶ ﯾﻮن ﻫﺎي

ﻫﯿﺪروژن .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻼل ﺣﺎوي ﻣﻘﺪار زﯾﺎدي اﺳﯿﺪ اﺿﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﻄﺒﯽ دﮔﯽ
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ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﻢ رﺳﻮﺑﯽ ﻣﺲ و ﻫﯿﺪروژن ﺑﺎ ﻫﻢ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﯾﻮن ﻫﺎي ﻣﺲ رﺳﻮب

ﮐﻨﻨﺪ.
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ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ،ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﺗﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﻮن ﻫﺎي ﻫﯿﺪروژن ﻗﻄﺒﺶ زداﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﯾﻮن ﻫﺎي
ﻓﻠﺰي را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮب ) (IIﮐﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺳﻮب دادن در ﻧﻘﻄﻪ ي  Aدر ﻧﻤﻮدار وﻟﺘﺎژ ﮐﺎﺗﺪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺳﺮب ) (IIﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ رﺳﻮب ﻣﺲ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد ﺑﺎ آن ﻫﻢ رﺳﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،از اﯾﻦ رو در

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺲ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ ﯾﻮن ﻓﻠﺰي ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺒﺎﻟﺖ ) (IIﻣﺴﺌﻮل واﮐﻨﺶ دادن در ﻧﻘﻄﻪ ي C

ﻧﻤﻮدار اﺳﺖ .ﻣﺰاﺣﻤﺘﯽ ﺑﺮاي ﻗﻄﺒﯿﺪه ﺷﺪن اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺎز ﻫﯿﺪروژن ﻣﺎﻧﻊ رﺳﯿﺪن ﮐﺎﺗﺪ ﺑﻪ

اﯾﻦ وﻟﺘﺎژ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻫﻢ رﺳﻮﺑﯽ ﻫﯿﺪروژن ﺣﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ رﺳﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

ﻣﻌﻤﻮﻻً اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻫﺪاف آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ي ﮔﻮﻧﻪ ي دﯾﮕﺮي ﮐﻪ در وﻟﺘﺎژ
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ﮐﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﻮن ﻫﯿﺪروژن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻀﺮي ﺑﺮ ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﮐﯽ رﺳﻮب ﻧﺪارد ﺣﻞ ﻣﯽ

ﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎﺗﺪﻫﺎي ﻗﻄﺒﺶ زدا ﯾﻮن ﻧﯿﺘﺮات اﺳﺖ .ﻫﯿﺪرازﯾﻦ و ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﻼﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﺷﻮد.

روش ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺘﯽ ﺑﺪون ﮐﻨﺘﺮل وﻟﺘﺎژ اﻟﮑﺘﺮود ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ي ﻓﻘﺪان ﮔﺰﯾﻨﺶ

ﮔﺮي ﺧﻮد ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ش.وﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داراي اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮدي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺟﺪول 22- 1
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه را ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 2 -22 Cاﻟﮑﺘﺮوﮔﺮاوي ﻣﺘﺮي ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه:

در ﻣﺒﺤﺚ ﭘﯿﺶ رو ،ﻣﺎ ﻓﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎده ي ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ ي ﻣﺎ در اﻟﮑﺘﺮود ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﯾﮏ ﮐﺎﺗﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻠﺰ رﺳﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺻﻮل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮ ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود آﻧﺪي در ﺣﺎ ﮐﺎر

ﮐﻪ رﺳﻮب ﻫﺎي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﻏﯿﺮ ﻓﻠﺰي ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎي ﺻﻔﺤﻪ ي 590

ﺷﮑﻞ  (a) :22- 7ﺟﺮﯾﺎن (b) ،اﻓﺖ  IRو ﺗﻐﯿﯿﺮات وﻟﺘﺎژ ﮐﺎﺗﺪ ﺣﯿﻦ رﺳﻮب اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺘﯽ ﻣﺲ در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل

وﻟﺘﺎژ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .ﺟﺮﯾﺎن ) (aو اﻓﺖ  (b) IRﺑﻪ آراﻣﯽ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .وﻟﺘﺎژ ﮐﺎﺗﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ

ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﮐﺎﻫﺶ اﻓﺖ ) .(b) (IRدر ﻧﻘﻄﻪ ي  ،Bﮐﺎﺗﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﻮن ﻫﺎي ﻫﯿﺪروژن ﻗﻄﺒﺶ زداﯾﯽ

ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﻠﺰﻫﺎ ﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﻘﺎط  Aو  Dرﺳﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ رﺳﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﺲ ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﻠﺰي ﮐﻪ
در ﻧﻘﻄﻪ ي  Cرﺳﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺪاﺧﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.

 -ﯾﮏ ﻗﻄﺒﺶ زدا ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ )اﮐﺴﯿﺪ ﺷﻮد( اﯾﻦ ) ﻗﻄﺒﺶ زدا( ﮐﻤﮏ ﻣﯽ

ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان وﻟﺘﺎژ اﻟﮑﺘﺮود ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻮﭼﮏ و ﺛﺎﺑﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از واﮐﻨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ

ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ اﮐﺴﯿﺪ ﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ زﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺻﻔﺤﻪ ي 591

ﺗﻌﯿﯿﻦ  Brﻣﻨﻔﯽ در ﺗﺸﮑﯿﻞ  AgBrو  Mnدو ﻣﺜﺒﺖ در  MnO2ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از رﺳﻮب آﻧﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﺳﺘﮕﺎه دﻗﯿﻖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي )اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي(:
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ﺑﺮاي وﻟﺘﺎژ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮودي ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ دﻫﻢ وﻟﺖ از ﻫﻢ ﻣﺠﺰا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﯿﻮه ي ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮي از

ﺷﯿﻮه ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﻄﺒﯿﺪﮔﯽ در ﮐﺎﺗﺪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ وﻟﺘﺎژ اﻟﮑﺘﺮود

ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺪه و ﻫﻢ رﺳﻮﺑﯽ ﮔﻮﻧﻪ ي دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺣﻀﻮر دارد ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪ ي ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ

ﮐﺎﻣﻼًرﺳﻮب ﮐﻨﺪ ﺷﺮوع ﺷﻮد )ﺑﻪ ﺷﮑﻞ22-7ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ(.ﺑﺎ ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن ﺳﯿﺘﻢ ﻫﺎي ﺳﻪ ﺟﺰﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ 22-
 8ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺳﻪ اﻟﮑﺘﺮودي ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  22-5ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه
اﺳﺖ ﻣﯿﺘﻮا از اﻧﺤﺮاف ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد وﻟﺘﺎژ ﮐﺎﺗﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮد.

دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻨﺘﺮل وﻟﺘﺎژ ﺷﺪه اي ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  22-8ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه از دو ﻣﺪار اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ

ﮐﻪ ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺸﺘﺮك را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ،اﻟﮑﺘﺮود ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ رﺳﻮب ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.

ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺻﻔﺤﻪ :591

-ﺷﮑﻞ  22-8دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮاي وﻟﺘﺎژ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه،اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ،وﻟﺖ ﻣﺘﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ وﻟﺘﺎژ ﺑﯿﻦ دو اﻟﮑﺘﺮود ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ

و اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺒﻨﺎ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ.وﻟﺘﺎژ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮود ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و اﻟﮑﺘﺮود ﺧﻨﺜﯽ ﻧﻮﺳﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎس
ﻧﻘﻄﻪ)ﻧﻘﻄﻪ (Cدر ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮاي ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮود ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ)ﮐﺎﺗﺪ در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل( در ﯾﮏ وﻟﺘﺎژ ﺛﺎﺑﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ

اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺒﻨﺎ،ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن در اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺒﻨﺎ ﺿﺮورﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ.ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻮاﺳﺘﺎﺗﺲ ﻫﺎي ﻣﺪرن ﮐﺎﻣﻼ

ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ)ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي(ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻧﻤﺎدﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮود ﻫﺎي ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه)
(ﻧﻤﺎد ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻓﻌﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺻﻔﺤﻪ592
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ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺮدش اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ  dcﺗﺎﮐﯿﺪ دارد،ﯾﮏ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻮﻣﺘﺮ)( ACBﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯿﺪﻫﺪ وﻟﺘﺎژ ﺑﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮود
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و اﻟﮑﺘﺮود ﺧﻨﺜﯽ وﺟﺮﯾﺎن ﺳﻨﺞ داﯾﻤﺎ ﻧﻮﺳﺎن ﮐﻨﺪ.

ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه از ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺒﻨﺎ)ﻏﺎﻟﺒﺎ ﯾﮏ ،(SCEﯾﮏ وﻟﺖ ﻣﺘﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻ وﯾﮏ

اﻟﮑﺘﺮود ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ .ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻨﺘﺮل آﻧﻘﺪر ﺑﺎﻻﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ ﺗﻤﺎم ﺟﺮﯾﺎن را

ﺿﺮورﺗﺎ ﺑﺮاي اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻨﺘﺮل داﯾﻤﺎ وﻟﺘﺎژ ﺑﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮود ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺒﻨﺎ را ﺑﺎ ﯾﮏ

ﻧﺮخ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﻬﺒﻮد و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن و وﻟﺘﺎژ ﺳﻠﻮل ﮐﻪ در اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ وﻟﺘﺎژ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در ﺷﮑﻞ  22-9ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﺿﻤﻨﺎ وﻟﺘﺎژ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه ﺳﻠﻮل در ﺳﺮاﺳﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ،ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت

دﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺴﻞ ﮐﻨﻨﺪه و زﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺖ.اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ ﻫﺎي وﻟﺘﺎژ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻣﺪرن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ

اﻟﮑﺘﺮواﺳﺘﺎت ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر وﻟﺘﺎژ اﻟﮑﺘﺮود ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ را در ﻧﺮخ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ آن در

ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺒﻨﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰي:

ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  22-6ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه.ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺑﺸﺮ ﻫﺎي

ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد،و ﺣﻼل ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻫﻢ زده ﺷﻮد ﺗﺎ ﻗﻄﺒﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ.ﻣﻌﻤﻮﻻ آﻧﺪ
ﭼﺮﺧﺎﻧﺪه ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻫﻤﺰن ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.

اﻟﮑﺘﺮود ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮏ ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺗﻮري ﻓﻠﺰي اﺳﺖ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  22-6ﻧﻤﺎﯾﺶ داده

ﺷﺪه،اﻟﮑﺘﺮود ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ از ﭘﻼﺗﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ از ﻣﺲ،ﺑﺮﻧﺞ و ﻓﻠﺰات دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﻠﺰات ﻣﺎﻧﻨﺪ:ﺑﯿﺴﻤﻮت،روي و ﮔﺎﻟﯿﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺪون آْﯾﺐ زدن داﯾﻤﯽ
ﺑﻪ اﻟﮑﺘﺮود روي ﭘﻼﺗﯿﻦ رﺳﻮب ﮐﻨﻨﺪ.ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻋﺪم ﺳﺎزﮔﺎري،ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ از ﻣﺲ ﻗﺒﻞ از اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ ﮐﺮدن

اﯾﻦ ﻓﻠﺰات روي اﻟﮑﺘﺮود رﺳﻮب ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﮐﺎﺗﺪ ﺟﯿﻮه اي:

ﯾﮏ ﮐﺎﺗﺪ ﺟﯿﻮه اي،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ 22-10ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ،اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ درازﺑﯿﻦ ﺑﺮدن

ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺎﺑﻨﺪ در ﻗﺪم اﺑﺘﺪاﯾﯽ آﻧﺎﻟﯿﺰ دارد.ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل،ﻣﺲ،ﻧﯿﮑﻞ،ﮐﺒﺎﻟﺖ،ﻧﻘﺮه وﮐﺎدﻣﯿﻢ
درﭼﻨﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮود ﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪا ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ از . . . .
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-ﺷﮑﻞ  22-9ﺗﻐﯿﯿﺮات در وﻟﺘﺎژ ) (Aو ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ) (Bراﺣﯿﻦ رﺳﻮب وﻟﺘﺎژ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻣﺲ.ﮐﺎﺗﺪ در -

0.36Vﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯿﺸﻮد )درﻣﻘﺎﺑﻞ (SCEدرﻃﻮل آزﻣﺎﯾﺶ)Dalton.J.JLingane-

(anal.chim.acta..1948..2..584
ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮود ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ وﺧﻨﺜﯽ ﻋﺒﻮر ﻣﯿﮑﻨﺪ.اﻟﮑﺘﺮود ﺧﻨﺜﯽ ﻫﯿﭻ اﺛﺮي ﺑﺮ واﮐﻨﺶ اﻟﮑﺘﺮودﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺪارد.

-ﯾﮏ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻮاﺳﺘﺎت وﻟﺘﺎژ اﻟﮑﺘﺮود ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ را در ﯾﮏ ﻧﺮخ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺒﻨﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﭼﺎش:آﯾﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ  Pbدوﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ در اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ 22-9ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﺪ؟ﺑﻠﻪ ﯾﺎﺧﯿﺮ؟ﭼﺮا ﺑﻠﻪ؟ﭼﺮا ﺧﯿﺮ؟
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ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ

ﻣﺘﺮﺟﻢ:
ﺷﯿﺪا راﺳﺨﯽ ﻧﮋاد
593-597
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ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

آﻧﺪ ﻣﻔﺘﻮﻟﯽ
ﻣﺤﻠﻮل

ﮐﺎﺗﺪ ﻣﻔﺘﻮﻟﯽ

ﮐﺎﺗﺪ ھﺎی ﺟﯿﻮه ای

ﺷﮑﻞ  ٢٢-١٠ﯾﮏ ﮐﺎﺗﺪ ﺟﯿﻮه ای ﺑﺮای ﺣﺬف اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺘﯽ ﯾﻮن ھﺎی ﻓﻠﺰی از ﻣﺤﻠﻮل

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻣﺲ ،ﻧﯿﮑﻞ ،ﮐﺒﺎﻟﺖ ،ﻧﻘﺮه ،و ﮐﺎدﻣﯿﻢ در اﯾﻦ اﻟﮑﺘﺮود از ﯾﻮن ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ،ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم ،ﻓﻠﺰات ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ،
ﺳﻮﻟﻔﺎت ھﺎ ،و ﻓﺴﻔﺎت ھﺎ از ھﻢ ﺟﺪا ھﺴﺘﻨﺪ .ﻓﻠﺰات ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪه در ﺟﯿﻮه ﺑﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮐﻢ ﮔﺎز ھﯿﺪروژن ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﻟﺘﺎژ
ﺑﺎﻻی ھﯿﺪروژن ،در ﺟﯿﻮه ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻓﻠﺰات ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ آﻣﺎﻟﮕﺎم ،ﮐﻪ در اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از وﻟﺘﺎﻣﺘﺮی ﻣﮫﻢ ھﺴﺘﻨﺪ،
در ﺟﯿﻮه ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ )ﺑﺨﺶ ب ١٢٣-را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( .ﻓﻠﺰات ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ طﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﻗﮑﺎﻓﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه
اﻧﺪ اﻣﺎ ﺻﺮﻓﺎ از ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺎده ی ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺣﺬف ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﮐﺎرﺑﺮد ھﺎی اﻟﮑﺘﺮو ﮔﺮاوﯾﻤﺘﺮی ﺑﺎﻟﻘﻮه )ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ( ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه
ﺑﺮﻗﮑﺎﻓﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﯾﮏ اﺑﺰار ﻗﻮی ﺑﺮای ﺟﺪاﺳﺎزی و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ھﺎی ﻓﻠﺰی ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ دھﻢ وﻟﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻣﺲ ،ﺑﯿﺴﻤﻮت ،ﺳﺮب ،ﮐﺎدﻣﯿﻮم ،روی و ﻗﻠﻊ را ﻣﯽ ﺗﻮان
از ﻣﺨﻠﻮط رﺳﻮب ﭘﯽ در ﭘﯽ از ﻓﻠﺰات در ﯾﮏ ﮐﺎﺗﺪ ﭘﻼﺗﯿﻨﯽ وزﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد .ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ اول از ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎوی ﯾﻮن
ﺗﺎرﺗﺎرات ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺧﻨﺜﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ ﻗﻠﻊ ) (LVﻧﮫﺸﺘﻪ ﺷﺪه و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﺳﻮب آن ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺲ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮐﺎﺗﺪ در  -٠ ٢وﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  SCEاز ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﭘﺲ از وزن ﮐﺸﯽ ،ﮐﺎﺗﺪ
ﻣﺲ اﻧﺪود ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ،و ﺑﯿﺴﻤﻮت در ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ  -٠ ۴وﻟﺖ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﺳﺮب ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
ﮐﺎﺗﺪ ﺗﺎ  ٠ ۶وﻟﺖ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻤﯽ ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺳﺮب ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪ ،ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﺷﺪت آﻣﻮﻧﯿﻮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،و ﮐﺎدﻣﯿﻮم و روی ﺑﻪ طﻮر ﻣﺘﻮاﻟﯽ در
 -١ ٢و  -١ ۵وﻟﺖ رﺳﻮب ﻣﯽ دھﻨﺪ .در ﻧﮫﺎﯾﺖ ،ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﯾﻪ ی ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ ﻗﻠﻊ  /ﺗﺎرﺗﺎرات ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺳﯿﺪ
ﺗﺎرﺗﺎرﯾﮏ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﯿﺪی ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﻗﻠﻊ در ﯾﮏ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮐﺎﺗﺪی  -٠ ۶۵وﻟﺘﯽ ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﮏ ﮐﺎﺗﺪ
ﺗﺎزه در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ روی در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ دوﺑﺎره در ﻣﺤﻠﻮل ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﮏ روش
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻮﻣﺘﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺟﺬاب اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ زﻣﺎن ﻋﻤﻠﮕﺮ ﮐﻤﯽ
ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
ﺟﺪول  ٢٢-٢ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺟﺪاﺳﺎزی ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻗﮑﺎﻓﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه را ﻓﮫﺮﺳﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و زﻣﺎن ﻣﺤﺪود ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺷﺴﺘﺸﻮ ،ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ،و وزن ﮐﺮدن اﻟﮑﺘﺮود ،ﺑﺴﯿﺎری از روش ھﺎی
اﻟﮑﺘﺮوﮔﺮاوﯾﻤﺘﺮی ﺑﺎ روش ھﺎی ﮐﻮﻟﻦ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﺟﺪول ٢٢-٢
ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ھﺎی اﻟﮑﺘﺮو ﮔﺮاوﯾﻤﺘﺮی ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه
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ﻋﻨﺎﺻﺮ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﺲ وﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﺑﯿﺴﻤﻮت ،آﻧﺘﯿﻤﻮان ،ﻗﻠﻊ،
ﺳﺮب ،ﻧﯿﮑﻞ ،ﮐﺎدﻣﯿﻢ ،روی
ﺳﺮب ،روی ،آﻧﺘﯿﻤﻮان،
ﮐﺎدﻣﯿﻢ ،ﻗﻠﻊ
ﺳﺮب ،ﻗﻠﻊ
ﮐﺎدﻣﯿﻢ ،روی ،ﻣﻨﮕﻨﺰ ،آھﻦ
ﮐﺎدﻣﯿﻢ ،ﻗﻠﻊ ،ﻧﯿﮑﻞ ،روی،
ﻣﻨﮕﻨﺰ ،آھﻦ ،آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم
روی
روی ،آھﻦ ،آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم

اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ

ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ SCE

ﻓﻠﺰ

اﺳﺘﯿﮏ اﺳﯿﺪ /ﻣﺤﻠﻮل
ﺗﺎﻣﭙﻮن اﺳﺘﺎت
ﺗﺎرﺗﺎرات  +ھﯿﺪرازﯾﻦ +ﮐﻠﺮ
ﻣﻨﻔﯽ
ﺗﺎرﺗﺎرات  +ھﯿﺪرازﯾﻦ +ﮐﻠﺮ
ﻣﻨﻔﯽ
ھﯿﺪروژن ﮐﻠﺮﯾﺪ +ھﯿﺪرازﯾﻦ
در  ٧٠درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد
ھﯿﺪروژن ﮐﻠﺮﯾﺪ+
ھﯿﺪروﮐﺴﯿﻼﻣﯿﻦ
ﺗﺎرﺗﺎرات  +ھﯿﺪرازﯾﻦ

+٠ ١

ﻧﻘﺮه

-٠ ٣

ﻣﺲ

-٠ ۴

ﺑﯿﺴﻤﻮت

-٠ ٣۵

آﻧﺘﯿﻤﻮان

-٠ ٣۵

ﻗﻠﻊ

-٠ ۶٠

ﺳﺮب

-٠ ٨٠

ﮐﺎدﻣﯿﻢ

-١ ١

ﻧﯿﮑﻞ

ھﯿﺪروژن ﮐﻠﺮﯾﺪ+
ھﯿﺪروﮐﺴﯿﻼﻣﯿﻦ
آﻣﻮﻧﯿﺎک ﺗﺎرﺗﺎرات +ﺳﺪﯾﻢ
ﺳﻮﻟﻔﯿﺖ

ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﻣﻨﺎﺑﻊ :اچ .دﯾﻞ ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﺗﺪ ﻣﺪرج »ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎﻟﻘﻮه ،ﺳﯽ .اف .اﺳﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺒﻮس ،اوھﺎﯾﻮ .H. J. S .١٩۴٨ ،ﺳﻨﺪ ،اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﺑﻠﮑﯽ و ﭘﺴﺮان ﺑﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺪود ،ﻟﻨﺪن ،ﺟﻠﺪ دوم.١٩۴٠ ،
 ٢٢د( روش ھﺎی ﮐﻮﻟﻦ ﺳﻨﺠﯽ
در روش ھﺎی ﮐﻮﻟﻦ ﺳﻨﺠﯽ ،ﻣﻘﺪار ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﯾﮏ ﻣﺎده ی ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.
روش ھﺎی ﮐﻮﻟﻦ ﺳﻨﺠﯽ و وزن ﺳﻨﺠﯽ ﻣﺰﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮک را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﮐﻤﯿﺖ ھﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪه ﺛﺎﺑﺖ
اﺳﺖ را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﻨﻪ و ﺟﺮم ﻣﺎده ی ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ از ﺛﺎﺑﺖ ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دﻗﯿﻘﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ روش ھﺎی وزن ﺳﻨﺠﯽ ،روش ھﺎی ﮐﻮﻟﻦ
ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻮده و ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل واﮐﻨﺶ اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﯾﮏ ﺟﺎﻣﺪ وزن ﮐﺮدﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .روش ھﺎی
ﮐﻮﻟﻦ ﺳﻨﺠﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ی روش ھﺎی ﻣﺘﻌﺎرف وزن ﺳﻨﺠﯽ و ﺣﺠﻤﯽ دﻗﯿﻖ ﺑﻮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺧﻮدﮐﺎر ھﺴﺘﻨﺪ.
 ٢٢د  (١ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺳﺎس دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ،ﺟﺮﯾﺎن ،وﻟﺘﺎژ و ﻗﺪرت اﺳﺖ .ﺑﺎر ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮون )ﯾﺎ ﭘﺮوﺗﻮن( ١ ۶٠٢٢* ١٠-١٩
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺮخ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﺑﺎر در ھﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮاﺑﺮﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻮﻟﻤﺐ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﮏ آﻣﭙﺮ ) (Aﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﯾﮏ
ﮐﻮﻟﻤﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎر ﺣﻤﻞ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﯾﮏ آﻣﭙﺮ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯿﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺎر  Qﮐﻪ از
ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺛﺎﺑﺖ  Jآﻣﭙﺮ ﺑﺮای  tﺛﺎﻧﯿﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:

Q = It
ﺑﺮای ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮ ،ﺑﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺘﮕﺮال داده ﺷﺪه:
Q =∫idt
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﻨﺎر ﺻﻔﺤﻪ -١ :ﮐﻠﻮﻣﺐ ﻣﻘﺪار ﺑﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ  ٠ ٠٠١١١٨٠٠ﮔﺮم از ﻓﻠﺰ ﻧﻘﺮه ﺑﺮای ﯾﻮن ھﺎی
ﻧﻘﺮه اﺳﺖ .ﯾﮏ ﮐﻠﻮﻣﺐ= ﯾﮏ آﻣﭙﺮ ﺿﺮب در ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯿﻪ
 -٢در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻧﻤﺎد ﺑﺰرگ  Iﺑﺮای ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ) (DCاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮ ﯾﺎ ﻣﺘﻨﺎوب ) (ACﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﻧﻤﺎد ﺣﺮوف ﮐﻮﭼﮏ  iو ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،وﻟﺘﺎژھﺎی ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ ﺣﺮوف  Eو e
ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﺻﻔﺤﻪ :ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد روش ھﺎی ﮐﻮﻟﻦ ﺳﻨﺠﯽ ،ﺑﻪ  JAدﯾﻦ ،ﮐﺘﺎب ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ ،ﺑﺨﺶ
 ١۴ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﯿﻮﯾﻮرک ،ﻣﮏ ﮔﺮﯾﻮ -ھﯿﻞ  ،١٩٩۵ﺗﮑﻨﯿﮏ ھﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ در ﺷﯿﻤﯽ اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،وﯾﺮاﯾﺶ  ،٢ص
 ،۶٨-٧٣٩ﮐﯿﺴﯿﻨﺠﺮ و ھﯿﻨﻤﻦ ،ﺳﯽ دی ،ﻧﯿﻮﯾﻮرک :ﻣﺎرﺳﻞ دﮐﺮ١٩٩۶ ،
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ﯾﮏ ﻓﺎرادی ،ﻣﻘﺪار ﺑﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮل ﯾﺎ  ۶ ٠٢٢ *١٠٢٣اﻟﮑﺘﺮون اﺳﺖ .زﯾﺮا ھﺮ اﻟﮑﺘﺮون ﺑﺎر  ١ ۶٠٢٢* ١٠-١٩ﮐﻮﻟﻦ دارد.
ﯾﮏ ﻓﺎرادی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ٩۶۴٨۵ﮐﻮﻟﻦ اﺳﺖ.
ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺎرادی ﺗﻌﺪاد ﻣﻮل ﻣﺎده ی ﺗﺠﺰﯾﻪ ﭘﺬﯾﺮ  nAرا ﺑﻪ ﺑﺎر  Qﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﺳﺎزد:
nA= Q/ nF
ﮐﻪ  nﺗﻌﺪاد ﻣﻮل اﻟﮑﺘﺮون ھﺎ در ﻧﯿﻤﻪ ی واﮐﻨﺶ ﻣﺎده ی ﺗﺠﺰﯾﻪ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻣﺜﺎل  ٢٢-٣ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ را ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ی ﺟﺮم ﺟﺰء ھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺸﺨﺺ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺜﺎل ٢٢-٣
ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺛﺎﺑﺖ  ٠ ٨٠٠آﻣﭙﺮی ﺑﺮای رﺳﻮب ﮐﺮدن ﻣﺲ در ﮐﺎﺗﺪ و اﮐﺴﯿﮋن در آﻧﺪ ﯾﮏ ﭘﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﯿﺰان ﮔﺮم ھﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه در  ١۵ ٢دﻗﯿﻘﻪ ،ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ واﮐﻨﺶ ردوﮐﺲ دﯾﮕﺮی رخ ﻧﻤﯽ دھﺪ ،را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﮐﻨﯿﺪ.
راه ﺣﻞ:
دو ﻧﯿﻢ -واﮐﻨﺶ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
)Cu+2 + 2e- > Cu (s
2 H2O > 4e- + O2(g) + 4 H+
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ١ ،ﻣﻮل ﻣﺲ ﻣﻌﺎدل  ٢ﻣﻮل اﻟﮑﺘﺮون ،و  ١ﻣﻮل اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ۴ﻣﻮل اﻟﮑﺘﺮون اﺳﺖ.
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ی  ٢٢-۶ﻣﯽ دھﺪ:
ﺑﺎر=  ٠ ٨٠٠آﻣﭙﺮ*  ١۵ ٢دﻗﯿﻘﻪ*  ۶٠ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮ دﻗﯿﻘﻪ=  ٧٢٩ ۶اﻣﭙﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ=  ٧٢٩ ۶ﮐﻮﻟﻦ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮل ھﺎی ﻣﺲ و اﮐﺴﯿﮋن را از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ی  ٢٢-٨ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ:
ﻣﻮل ﻣﺲ=  ٧٢٩ ۶ﮐﻮﻟﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ  ٢ﻣﻮل اﻟﮑﺘﺮون ﺑﺮ ﻣﻮل ﻣﺲ*  ٩۶۴٨۵ﮐﻮﻟﻦ ﺑﺮ ﻣﻮل اﻟﮑﺘﺮون= ٣ ٧٨١ *١٠-٣
ﻣﻮل اﮐﺴﯿﮋن=  ٧٢٩ ۶ﮐﻮﻟﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ  ۴ﻣﻮل اﻟﮑﺘﺮون ﺑﺮ ﻣﻮل اﮐﺴﯿﮋن*  ٩۶۴٨۵ﮐﻮﻟﻦ ﺑﺮ ﻣﻮل اﻟﮑﺘﺮون= ١ ٨٩٠ *١٠-٣

ﺟﺮم ھﺎی ﻣﺲ و اﮐﺴﯿﮋن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺟﺮم ﻣﺲ=  ٣ ٧٨١ *١٠-٣ﻣﻮل ﻣﺲ*  ۶٣ ۵۵ﮔﺮم ﻣﺲ  /ﻣﻮل=  ٠ ٢۴٠ﮔﺮم ﻣﺲ
ﺟﺮم اﮐﺴﯿﮋن=  ٣٢ *١ ٨٩٠ *١٠-٣ﮔﺮم اﮐﺴﯿﮋن  /ﻣﻮل=  ٠ ۶٠۵ﮔﺮم اﮐﺴﯿﮋن

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﻨﺎر ﺻﻔﺤﻪ :ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻓﺎرادی ) (١٨۶٧-١٧٩١ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻤﯿﺪاﻧﺎن و ﻓﯿﺰﯾﮑﺪاﻧﺎن زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻮد .ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﮐﺘﺸﺎف
در ﻣﯿﺎن اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت او ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻗﮑﺎﻓﺖ ﻓﺎرادی ﺑﻮد .ﻓﺎرادی ،ﯾﮏ ﻣﺮد ﺳﺎده ،ﻓﺎﻗﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ رﯾﺎﺿﯽ ،ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺮ ﻓﻮق
اﻟﻌﺎده و ﻣﻌﻠﻢ اﻟﮫﺎم ﺑﺨﺶ و ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮد .ﻣﻘﺪار ﺑﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻮل اﻟﮑﺘﺮون ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر او ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ٢٢د  (٢ﺗﻮﺻﯿﻒ روش ھﺎی ﮐﻮﻟﻦ ﺳﻨﺠﯽ
دو روش ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﻘﺪار ﺑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﮐﻮﻟﻦ ﺳﻨﺠﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه )ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ( ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه و ﮐﻮﻟﻦ
ﺳﻨﺠﯽ ﺟﺎری ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻋﯿﺎر ﺳﻨﺞ ﮐﻮﻟﻦ ﺳﻨﺠﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
روش ھﺎی ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ در اﻏﻠﺐ اﯾﻦ راه ھﺎ ،ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود ﻋﻤﻠﮕﺮ در ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود
ﻣﺮﺟﻊ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺮﻗﮑﺎﻓﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ھﺎی وزن ﺳﻨﺠﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،در ﮐﻮﻟﻦ
ﺳﻨﺠﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ،ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﻗﮑﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ از زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻨﺤﻨﯽ ای ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺤﻨﯽ ب
در ﺷﮑﻞ  ٢٢ -٩دھﺪ .ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻧﺘﮕﺮال ﮔﯿﺮی از ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺟﺮﯾﺎن -زﻣﺎن )ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ  (٢٢-٧ﺑﺮای ﺑﻪ
دﺳﺖ آوردن ﺑﺎر و ﻣﯿﺰان ﻣﺎده ی ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ از ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺎرادی )ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ  (٨-٢٢ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ھﺎی ﮐﻮﻟﻦ ﺳﻨﺠﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ روش ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻋﯿﺎر ﺳﻨﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه
ﮔﯿﺮی ظﺮﻓﯿﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ واﮐﻨﺸﮕﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ.
در روش ﮐﻮﻟﻦ ﺳﻨﺠﯽ ،واﮐﻨﺸﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﮫﺎﺳﺖ و ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.
اﻟﮑﺘﺮون ھﺎ ﺑﻪ ﻣﺎده ی ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ )از طﺮﯾﻖ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ( و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﻮﻧﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺎده ی ﻣﻮرد
ﺗﺠﺰﯾﻪ واﮐﻨﺶ ﻣﯽ دھﻨﺪ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در آن ﻧﻘﻄﻪ ،ﺑﺮﻗﮑﺎﻓﺖ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ .ﻣﻘﺪار
ﻣﺎده ی ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ از ﻣﻘﺪار ﺟﺮﯾﺎن و زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻘﺪار ﺟﺮﯾﺎن در آﻣﭙﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ ،و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺣﺠﻤﯽ در ﻋﯿﺎر ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
اﺳﺖ.
 ٢٢د  (٣اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﮫﺮه وری ﺟﺮﯾﺎن
ﯾﮏ ﻧﯿﺎز اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ھﻤﻪ ی روش ھﺎی ﮐﻮﻟﻦ ﺳﻨﺠﯽ ﺑﮫﺮه وری ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ  ١٠٠درﺻﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ،ھﺮ ﻓﺎرادی ﺑﺮق ﺑﺎﯾﺪ
ﺳﺒﺐ وﻗﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﻣﺎده ی ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻮل اﻟﮑﺘﺮون ﺷﻮد .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزدھﯽ
 ٪١٠٠ﺟﺮﯾﺎن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺪون ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺎده ی ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ در اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون در ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﯾﻮن ﮐﻠﺮﯾﺪ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮﻟﻦ ﺳﻨﺠﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ھﺎی ﮐﻮﻟﻦ
ﺳﻨﺠﯽ ﺑﺎ ﯾﻮن ﻧﻘﺮه در ﯾﮏ آﻧﺪ ﻧﻘﺮه ای اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﭙﺲ ﯾﻮن ﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﮐﻠﺮﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ رﺳﻮب و ﯾﺎ ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﻘﺮه
ﮐﻠﺮاﯾﺪ واﮐﻨﺶ ﻣﯽ دھﺪ .ﻣﻘﺪار ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻠﺮاﯾﺪ ﻧﻘﺮه ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ٪١٠٠ ،ﺑﺎزده ی ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮل ھﺎی اﻟﮑﺘﺮون ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮل ھﺎی ﯾﻮن ﮐﻠﺮﯾﺪ،
ﺑﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﻮن ھﺎ در ﺳﻄﺢ اﻟﮑﺘﺮود ﺑﻪ طﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ ،در ﻧﻤﻮﻧﻪ ی رﺳﻮب ﺑﺮاﺑﺮ
اﺳﺖ.
 ٢٢د  (۴ﮐﻮﻟﻦ ﺳﻨﺠﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه )ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ( ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه
در ﮐﻮﻟﻦ ﺳﻨﺠﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود ﻋﻤﻠﮕﺮ در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ
ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺎده ی ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺠﺎم ﺷﺎرژ در ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺘﺮک اﻟﮑﺘﺮود  /ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ .ﺷﺎرژ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻧﺎﻟﯿﺖ
ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل واﮐﻨﺶ آن اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﺿﺒﻂ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻓﻌﻠﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻣﺎن و در طﻮل ﻣﻦ ﺑﺮﻗﮑﺎﻓﺖ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﺷﺎرژ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺎده ی ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل واﮐﻨﺶ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺛﺒﺖ و اﻧﺘﮕﺮال
ﮔﯿﺮی ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺟﺮﯾﺎن -زﻣﺎن در طﻮل ﺑﺮﻗﮑﺎﻓﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺠﮫﯿﺰات
ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺑﺮای ﮐﻮﻟﻦ ﺳﻨﺠﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺑﺮﻗﮑﺎﻓﺖ ،ﯾﮏ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻮاﺳﺘﺎت ،و ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺎرژ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎده ی ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ اﺳﺖ.
ﺳﻠﻮل ھﺎ ﺷﮑﻞ  ٢٢-١١ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﻪ دو ﻧﻮع ﺳﻠﻮل اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﻮﻟﻦ ﺳﻨﺠﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.اﺑﺘﺪا،
ﺷﮑﻞ  ٢٢-١١اﻟﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﻋﻤﻠﮕﺮ ﭘﻼﺗﯿﻦ-ﺗﻮری ،ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﺷﻤﺎرﺷﮕﺮ ﺳﯿﻤﯽ ﭘﻼﺗﯿﻨﯽ ،و ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺮﺟﻊ
ﺟﯿﻮه ی ﺳﻔﯿﺪ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﮑﺘﺮود ﺷﻤﺎرﻧﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﭘﻞ ﻧﻤﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺣﺎوی اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ در
زﻣﺎن ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ ،از ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺎده ی ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﻞ ﻧﻤﮑﯽ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت واﮐﻨﺶ
ﺑﺮ روی اﻟﮑﺘﺮود ﺷﻤﺎرﻧﺪه ﺑﻮاﺳﻄﻪ ی اﻧﺘﺸﺎر و ﺗﺪاﺧﻞ در ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺎده ی ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل،
ﮔﺎز ھﯿﺪروژن ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﺘﺮک در ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﺷﻤﺎرﻧﺪه ی ﮐﺎﺗﺪﯾﮏ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ھﯿﺪروژن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺎده ی ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻞ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﺑﻪ طﻮر
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن در آﻧﺪ ﻋﻤﻠﮕﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ.

ﻋﺒﺎرات ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﺷﮑﻞ اﻟﻒ( ﮐﺎﺑﻞ ھﺎدی اﻟﮑﺘﺮود ﻋﻤﻠﮕﺮ ﭘﻼﺗﯿﻨﯽ ،اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺮﺟﻊ  ،SCEھﻤﺰن ،درﭘﻮش ﺗﻔﻠﻮﻧﯽ ﺳﻠﻮل،
اﻟﮑﺘﺮود ﺷﻤﺎرﺷﮕﺮ ،ﻟﻮﻟﻪ ھﺎی ﭘﻞ ﻧﻤﮑﯽ ،اﻟﮑﺘﺮود ﺗﻮری ﻋﻤﻠﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺶ  ،۴۵درﭘﻮش ﺗﻔﻠﻮﻧﯽ ﺷﯿﺮ آب ،ﻣﻮاد زاﺋﺪ ،ﮔﺎز ورودی

ﻋﺒﺎرات ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﺷﮑﻞ ب( ھﻤﺰن ،اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺮﺟﻊ  ،SCEﮔﺎز ورودی ،درﭘﻮش ﺗﻔﻠﻮﻧﯽ ﺳﻠﻮل ،اﻟﮑﺘﺮود ﺷﻤﺎرﺷﮕﺮ ،ﻟﻮﻟﻪ
ھﺎی ﭘﻞ ﻧﻤﮑﯽ ،ﻟﻮﻟﻪ ی وﯾﮑﻮر ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ،ﻣﺤﻠﻮل ،ﻣﻨﺒﻊ ﺟﯿﻮه ،درﭘﻮش ﺗﻔﻠﻮﻧﯽ ﺷﯿﺮ آب ،ﻣﻮاد زاﺋﺪ
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ﺷﮑﻞ  ٢٢-١١ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺑﺮﻗﮑﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﻮﻟﻦ ﺳﻨﺠﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ .اﻟﮑﺘﺮود ھﺎی ﻋﻤﻠﮕﺮ :اﻟﻒ( ﭘﻼﺗﯿﻨﯽ -ﺗﻮری ب( ﺟﯿﻮه
ای -ﻣﺨﺰﻧﯽ )ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه از ﺟﯽ .ای .ھﺮار و ﺳﯽ .ال ﭘﻮﻣﺮﻧﺎﮐﯽ  .١٩٧٣ﮐﭙﯽ راﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ .(١٩٧٣

ﻧﻮع دوم ﺳﻠﻮل ،ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ  ٢٢-١١ب ،ﯾﮏ ﻧﻮع دارای ﻣﻨﺒﻊ ﺟﯿﻮه اﺳﺖ .ﯾﮏ ﮐﺎﺗﺪ ﺟﯿﻮه ای ﺑﺮای ﺟﺪاﺳﺎزی
آﺳﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﺎم ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل،
آن ،ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ھﺎی ﮐﻮﻟﻦ ﺳﻨﺠﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎﺗﯿﻮن ﻓﻠﺰی ﮐﻪ ﻓﻠﺰات ﻣﺤﻠﻮل در ﺟﯿﻮه را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ی
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ دارد .در اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ھﺎ ،ھﯿﭻ ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﯾﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮐﻢ ﮔﺎز ھﯿﺪروژن ﺣﺘﯽ در ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ھﺎی اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ی ﺑﺎﻻ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺿﺎﻓﻪ وﻟﺘﺎژ ھﯿﺪروژن در ﺟﯿﻮه رخ ﻣﯽ دھﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﮐﻮﻟﻦ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮردی ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ٢٢-١١
ب ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ھﺎی ﮐﻮﻟﻦ ﺳﻨﺠﯽ اﻧﻮاع ﺧﺎﺻﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻮاﺳﺘﺎت و ﮐﻮﻟﻦ ﺳﻨﺞ ھﺎ
ﺑﺮای ﮐﻮﻟﻦ ﺳﻨﺠﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ،ﻣﺎ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻮاﺳﺘﺎﺗﯽ ﮐﻪ در طﺮاﺣﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ٢٢-٨ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه
اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ طﻮر ﮐﻠﯽ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻮاﺳﺘﺎت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و ﻣﺠﮫﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ اﻧﺘﮕﺮال ﮔﯿﺮ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر ﻻزم ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ واﮐﻨﺶ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﻮﻟﻦ را ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ٢٢-١٢ﻧﺸﺎن داده
ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻣﯽ دھﺪ.

ﻣﺜﺎل ٢٢-۴
آھﻦ )ﺳﻪ ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ( در ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ی  ٠ ٨٢٠٢ﮔﺮﻣﯽ ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ ﮐﻮﻟﻦ ﺳﻨﺠﯽ آھﻦ )دو ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ( در ﯾﮏ ﮐﺎﺗﺪ ﭘﻼﺗﯿﻨﯽ
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪ .درﺻﺪ ) Fe2(SO4)3ﺟﺮم وزﻧﯽ=  ٣٩٩ ٨٨ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻮل( در ﻧﻤﻮﻧﻪ را اﮔﺮ  ١٠٣ ٢٧٧۵ﮐﻮﻟﻦ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﻧﯿﺎز
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺷﮑﻞ  ٢٢-١٢ﺑﺮای ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ زﻣﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،ﻣﻘﺪار ﺑﺎر  Qدر زﻣﺎن  tﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﯾﻪ زده ﺷﺪه ی زﯾﺮ ﻣﻨﺤﻨﯽ
اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﮕﺮال ﮔﯿﺮی از ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺟﺮﯾﺎن زﻣﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.

*ﻋﻨﻮان درس :ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ*
**ﻧﺎم ﻣﺘﺮﺟﻢ:ﺷﯿﺪا راﺳﺨﯽ ﻧﮋاد**
***ﺻﻔﺤﺎت ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه۵٩٣:اﻟﯽ***۵٩٧

ﭘﺎﯾﺎن

www.hm124.ir

ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧدا

ﺗرﺟﻣﮫ ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﮐﺗﺎب ﺷﯾﻣﯽ ﺗﺟزﯾﮫ
ﺻﻔﺣﮫ  ۶٠٣ﺗﺎ ۶٠٧
ﻧﺎم اﺳﺗﺎد :اﻗﺎی دﮐﺗر ھﺎﺷﻣﯽ ﻣوﺳوی
ﻧﺎم درس :ﺷﯾﻣﯽ ﺗﺟزﯾﮫ
ﮐد ﮐﻼس ۴:ﺷﻧﺑﮫ  ٣٠/١٣ﺗﺎ ١۵

ﻧﺎم داﻧﺷﺟو  :اﻟﮭﮫ ﻋرب اﺣﻣدی
ﺷﻣﺎره داﻧﺷﺟوﯾﯽ٩٢١۵۴١١٢۴٩ :
ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ٩۴-٩۵:
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ﺧﻼﺻﮫ ای از ﺗﯾﺗراﺳﯾون ﮐﻠروﻣﺗرﯾﮏ ﺷﺎﻣل ﺑﺎرش ﺧﻧﺛﯽ و واﮐﻧش ھﺎی ﭘﯾﭼﯾده ﺗﺷﮑﯾل
واﮐﻧش ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ ﺛﺎﻧوﯾﮫ
OH-+H+
H2O
H++OHH2O
+
Ag +X
)Ag X(s
Ag++RSH
Ag SR(s)+H+
Ag22++2X)Hg2X2(s
2+
+
43Zn +2K +Fe(CN)6
K2Zn3(Fe
)(CN)6)2(s
HY3-+Ca2+
CaY2-+H+

واﮐﻧش اﻟﮑﺗرود ژﻧراﺗور
2OH- +H2
2H +1/2O2+2eAg++eAg++eHg22++2eFe(CN)64+

2H2O+2eH2O
Ag
Ag
2Hg
Fe(CN)63-+ e-

ﻣﻌﺎدﻟﮫ  ٢٢-٩را ﺑﺑﯾﻧﯾد

ﺗﻌﯾﯾن ﮔوﻧﮫ ھﺎ
اﺳﯾد
ﺑﺎز
Cl- ,Br- ,I) ( RSHﻣرﮐﺎﭘﺗﺎﻧﮭﺎ
CL- ,Br- ,IZn2+
Ca2+ ,Cu2+ ,Zn2+ , Pb2+

ﺟدول ٢٢_٣

ﺑﺎرش وواﮐﻧش ھﺎی ﭘﯾﭼﯾده ﺗﺷﮑﯾل:
ﺗﯾﺗراﺳﯾون ﺑﺎ ﮐﻠروﻣﺗرﯾﮏ  EDTAھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺗوﺳط ﮐﺎھش ﺟﯾوه ﺑﺎ اﻣﯾن ﮐﻼت EDTAھﺎ در ﯾﮏ ﮐﺎﺗد ﺟﯾوه اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود.
Hg (L)+ 2NH3 +HY3)(22_9
HgNH3Y2- +NH4++2eاز اﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﮐﻼت ﺟﯾوه ﺑﺎﺛﺑﺎت ﺗر از ﻣﺟﺗﻣﻊ ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ار ﮐﻠﺳﯾم و روی و ﺳرب و ﯾﺎ ﻣس اﺳت ﮐﻣﭘﻠﮑس از اﯾن ﯾون ﺗﻧﮭﺎ
ﭘس از ﻟﯾﮕﺎﻧد ﻓراﯾﻧد اﻟﮑﺗرود ازاد رخ ﻣﯽ دھد.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺟدول  ٢٢_٣ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت ﭼﻧد ﻣﻌرف رﺳوب ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﻠر ﻣﺗری را ﺗوﻟﯾد ﮐﻧد.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺷﮑل  ٢٢_٣ﺑﺣث ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ طور ﮔﺳﺗرده از ﯾون ﺳﯾﻠور ﮐﮫ در ﯾﮏ اﻧد ﺗوﻟﯾد ﻣﯾﺷود اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷود.

ﺗﯾﺗراﺳﯾون اﮐﺳﺎﯾش/ﮐﺎھش:
ﺗﯾﺗراﺳﯾون ﮐﻠروﻣﺗری ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری از ﺗﯾﺗراﺳﯾون اﮐﺳﺎﯾش و ﮐﺎھش ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد اﻣﺎ ﻧﮫ ﺑرای ھﻣﮫ ی اﻧﮭﺎ ﺷﮑل٢٢_۴
اﻧواع ردوﮐس را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد.

ﺷﮑل٢٢_٢
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ﺗﯾﺗراﺳﯾون ﮐﻠرو وﮐﻠر در ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﯾوﻟوژﯾﮏ:
روش ﻣرﺟﻊ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻠرﯾد در ﺳرم ﺧون و ﭘﻼﺳﻣﺎ و ادرار و ﻋرق و ﺳﺎﯾرﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑدن روش ﺗﯾﺗراﺳﯾون
ﮐﻠروﻣﺗری اﺳت .دراﯾن روش ﯾوﻧﮭﺎی ﻧﻘره ﺑﮫ ﮐﻠروﻣﺗرﯾﮏ ﺗﺑدﯾل ﻣﯾﺷود .ﻧﻘطﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ﺗوﺳط اﻣﭘروﻣﺗرﯾﮏ
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷود ) ﺑﮫ ﺑﺧش  ٢٣_۴ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ( .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ ﯾﮏ اﻓزاﯾش ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ و رﺳوب در ﺗوﻟﯾد ﺑﯾش
از ﺣد از رخ ﻣﯾدھد .در اﺻل ﻣﻘدار ﻣطﻠﻖ ﺟﯾوه ﻣورد ﻧظر ﺑرای واﮐﻧش ﺑﺎ ﮐﻠر را ﻣﯾﺗوان از ﻗﺎﻧون ﻓﺎرادی ﺑدﺳت اورد
در ﻋﻣل ﮐﺎﻟﯾﺑرﯾﺷﯾن اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت

ﺑﺎ ﺗﻌداد ﻣوﻟﮭﺎی ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﮐﻠرﯾد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده ازﯾﮏ ﺟرﯾﺎن ﺛﺎﺑت ﺑرای ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﻋﯾﺎر ﯾﮏ راه ﺣل اﺳﺗﺎﻧدارد ﮐﻠرﯾد
اوﻟﯾن ﺑﺎر اﻧدازه ﮔﯾری ﻣﯾﺷود.ﺟرﯾﺎن ﺛﺎﺑت ھﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ در ﺗﯾﺗراﺳﯾون ﺑﻌدی از راه ﺣل ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷود وزﻣﺎن
اﻧدازه ﮔﯾری ﻣﯾﺷود.ﺗﻌداد ﻣول ﮐﻠرﯾد در ﻧﺎ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ھﺎ از(Ncl-)u

ﺑدﺳت ﻣﯽ اﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷرح زﯾراﺳت:

(Ncl-)u= tu/ts*(ncl-)s
ﭼﺎﻟش:ﻣﺷﺗﻖ ﮔرﻓﺗن از ﻣﻌﺎدﻟﮫ ٢_٢٢ﺑرای ﺗﻌداد ﻣول ﯾون ﮐﻠرﯾد در ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ھﺎ ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت و ﺑرای ﺷروع از
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧﯾم.
ﻗﺎﻧون

اﻟﮑﺗروﻟﯾز ﻓﻠﮫ :اﻟﮑﺗروﮔروﯾﻣﺗری و ﮐﻠروﻣﺗری
ﺷﮑل٢_٢٢ﺗﺟﺎری دﯾﺟﯾﺗﺎل ﮐﻠرو ﻣﺗر.ﺗﯾﺗراﺗور ﮐﻠروﻣﺗرﯾﮏ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﯾون ﮐﻠرﯾد در ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ
ودرﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﻣوادﻏذاﯾﯽ وزﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ اﺳت.ﻧﻘطﮫ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﯾﮏ ﺟﻔت اﻟﮑﺗرود اﻧدازه ﮔﯾری رﺳﺎﻧﺎﯾﯽ ﻣﺣﻠول
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷود ﻋﮑس از
)  ,WESCOR,GMBHﺑرﻟﯾن (
اﮔر ﺣﺟم ﻣﺣﻠول اﺳﺗﺎﻧدارد و راه ﺣل ﻧﺎ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﯾﮑﺳﺎن ﺑﺎﺷد ﻏﻠظت ﻣﯾﺗواﻧد ﺑرای ﺗﻌداد ﻣول در ﻣﻌﺎدﻟﮫ ﺑﺎﻻ ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺷود.
ﮐﻠروﻣﺗرﯾﮏ ﺗﺟﺎری ﺑﮫ ام ﺗﯾﺗراﺳﯾون ﮐﻠروﻣﺗرﯾﮏ ﮐﮫ در ﺷﮑل٢_٢٢ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت.روش ھﺎی دﯾﮕر ﻣﺣﺑوب ﺑرای
اھﻧﮕﺳﺎزی ﺗﻌرﯾف اﻟﮑﺗرود ھﺎی ﯾوﻧﯽ ﮐﻠرﯾد)ﺑﮫ ﺷﮑل ٢١ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد( ﺗﯾﺗراﺳﯾون ﻓﺗوﻣﺗرﯾﮏ اﺳت)ﺷﮑل (۴_٢۶طﯾف ﺳﻧﺟﯽ
ورﻗت اﯾزوﺗوپ .
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ﺟﻧﺗس ﻣﯾﺗوان ﺗوﻟﯾد اﻟﮑﺗرو ﻣﺗرﯾﮏ ﺑﺎﺷد.ﺑرای ﻣﺛﺎل ﻧﺳل ﮐﻠروﻣﺗرﯾﮏ ﺑرم اﺷﮑﺎل ﭘﺎﯾﮫ ای ﺑرای ﺗﻌداد زﯾﺎدی از روش ﮐﻠرو
ﻣﺗرﯾﮏ ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ وﻋﻧﺎﺻری ﻣﺎﻧﻧد ﻧﻘره وﻣﻧﮕﻧز وﻣﺟﻣوﻋﮫ ﮐﻠرﯾد ﻣس ﮐﮫ دﻟﯾل ﻧﺎ ﭘﺎﯾداری در ﺗﺟزﯾﮫ وﺗﺣﻠﯾل ﻣﺗﻌﺎرف
ﺣﺟﻣﯽ اﺳت ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد.

ﺧﻼﺻﮫ ای از ﺗﯾﺗراﺳﯾون ﮐﻠروﻣﺗرﯾﮏ ﺷﺎﻣل واﮐﻧش ھﺎی اﮐﺳﺎﯾش و ﮐﺎھش
واﮐﻧش ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ ﺛﺎﻧوﯾﮫ
ﮔﺎز  ,اﻧﯾﻠﯾن ,ﻓﻧل As(III),Sb(III),U(IV),Ti(I),I-,SCN-,NH3,N2H4,NH2OH,
,ھﯾدروﮐﺳﯽ ﮐﯾﻧوﻟﯾن,ﻣرﮐﺎﭘﺗﺎﻧﮭﺎ,ﺧردل
اﺳﯾد ھﺎی ﭼربAs(III), I-,
اﺳﯾد اﺳﮑورﺑﯾﮏAs(III),Sb(III),S2O32-, H2S,
Fe(II),Ti(III),U(IV),As(III), I-,Fe(CN6)4)H2C2O4, Fe(II), As(III
)Ce (III),V(IV), H2C2O4, As(III
)Cr(VI),Mn (VII), V(V), Ce (IV
)Fe(III), V(V), Ce (IV),U(VI
V(V), Cr(VI),IO3)Cr(VI), Ce (IV

واﮐﻧش اﻟﮑﺗرود ژﻧراﺗور

ﻣﻌرف

2Br-

Br2

Br2+2e-

CL2+2e2CL2I
I2+2e3+
Ce
Ca+٤+eMn2+
Mn3++e+
Ag
Ag2++e3+
Fe +e
Fe2+
TiO2++ 2H++eT i3++H2O
2+
Cu +3 CL +e
CuCL322+
+
4+
UO2 +4H +2e U +2H2O

CL2
I2
Ce4+
M n 3+
Ag2+
Fe2+
Ti3+
Cu CL32U4+

ﺷﮑل ٢٢_۴

ﺗﯾﺗراﺳﯾون ﮐﻠروﻣﺗرﯾﮏ اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ:
ﭼﻧد ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده اﺑزار اراﯾﮫ ﻓﯾﺷر ﺧود ﮐﺎر ﮐﻠروﻣﺗرﯾﮏ ﮐﮫ اﮐﺛر اﺳﺗﺧدام ﭘﺗﺎﻧﺳﯾوﻣﺗری و ﻧﻘطﮫ ھﺳﺗﻧد.ﺑرﺧﯽ از اﯾن اﺑزار ﭼﻧد
ﻣﻧظوره اﺳت و ﻣﯾﺗواﻧد ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن اﺳﺗﻔﺎده از ﮔوﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺑﺎﺷد ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر ﺑرای طراﺣﯽ ﯾﮏ ﻧوع ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل
ﻣﯾﺑﺎﺷد.ﺑرای ﻣﺛﺎل:از دوﻣﯽ ﻓﯾﺷر ﮐﻠرﯾد ﮐﮫ در ان ﯾون ﻧﻘره اﺳت ﺗوﻟﯾد ﮐﻠروﻣﺗرﯾﮏ ﻣﯾﺑﺎﺷد.ﻣﺎﻧﯾﺗوردی اﮐﺳﯾد ﮔوﮔرد ﮐﮫ در
ﺗوﻟﯾد اﮐﺳﯾد اﻧﺎﻟﯾت ﯾوﻧﮭﺎی ﺳوﻟﻔﺎت اﺳت.ﻣﺎﻧﯾﺗور دی اﮐﺳﯾد ﮐرﺑن ﮐﮫ در ان ﮔﺎز ﻣﯾﺑﺎﺷد.ﻣوﻧو ﺟذب
ان ﺑرم
ﺷده  .ﺗوﻟﯾد ﭘﺎﯾﮭﺗﯾﺗر ﮐﻠروﻣﺗرﯾﮏ.وﻓﯾﺷر اب ﮐﮫ در ان ﻣﻌرف ﻓﯾﺷر ﮐﺎرل اﺳت)ﺑﮫ ﺷﮑل۵_٢٠ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد( ﺗوﻟﯾد اﻟﮑﺗروﻟﯾز
ﻣﯾﺑﺎﺷد.

ﺧﻼﺻﮫ ﮔﺳﺗرده:
در ازﻣﺎﯾش دوم در ﻓﺻل ١١ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﮐﺎرﺑردی از ﻣﺎﯾﮑروﺳﺎﻓت اﮐﺳل در ﺷﯾﻣﯽ ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ١و ٢ﯾﮏ ﺻﻔﺣﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ
ﮔﺳﺗرده اﺳت.ﺑرای رﺳم ﯾﮏ ﻣﻧﺣﻧﯽ ﺗﯾﺗراﺳﯾون ﮐﻠروﻣﺗرﯾﮏ.ﻧﻘطﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺷﺗﻖ اول و دوم ﺑدﺳت ﻣﯽ اﯾد.
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ﺑروﯾد ﺑﮫ ﺳﺎﯾت زﯾر و اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﻓﺻل ٢٢ﺑﺎ ﮐﻠﯾﮏ ﺑر روی ﻟﯾﻧﮏ ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم وارد ﺷوﯾد.ﺑررﺳﯽ اﺑزار اﻟﮑﺗروﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ
ﺗوﻟﯾد ﺷده ﺗوﺳط اﺑزار اﯾن ﺷرﮐت ﺑﮫ طور ﺧﺎص ﺗﻌﯾﯾن اﯾﻧﮑﮫ اﯾﺎ اﯾن ﺷرﮐت ﯾﮏ ﺳﻠول اﻟﮑﺗروﻟﯾز ﺑرای ﻓﻠﮫ ﺑﺎﻋث ﻣﯾﺷود
اﮔر ﭼﻧﯾن اﺳت ﺳﻠول و وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﻓﮭرﺳت وﻣﺷﺧﺻﺎت ﺧود ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣوﺗور ﺟﺳﺗﺟو و ﺟﺳﺗﺟو ﺑرای ﺷرﮐت
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﻠروﻣﺗرﯾﮏ اﺳت ﺗوﺻﯾف ﮐﻧد.
WWW.CENGAG.COM/CHEMISTRY/SKOOG/FAC9

ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ وﯾژﮔﯽ ھﺎی دو اﺑزار از دو ﺷرﮐت ﻣﺧﺗﻠف:
.٢٢_١ﺧﻼﺻﮫ ﺗﻣﺎﯾز ﺑﯾن
اﻟف(ﻗطﺑش ﻏﻠظت وﻗطﺑش ﺟﻧﺑﺷﯽ
ب(ﮐوﻟن و اﻣﭘر
ج(اﻧﺗﺷﺎر وﻣﮭﺎﺟرت
د(ﯾﮏ اﻟﮑﺗرود ﮐﺎر وﯾﮏ اﻟﮑﺗرود ﻣرﺟﻊ
ه( ﯾﮏ ﻣدار اﻟﮑﺗرو ﻟﯾز ﮐﺎر وﻣدار ﮐﻧﺗرل ﺑرای روش ھﺎی ﮐﻧﺗرل ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل
.٢٢_٢ﺧﻼﺻﮫ ﺗﻌرﯾف
اﻟف(ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل اھﻣﯽ
ب(اﺿﺎﻓﮫ وﻟﺗﺎژ
ج(ﮐﻧﺗرل ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل اﻟﮑﺗروﻟﯾز
د(ﺗﯾﺗراﺳﯾون ﮐﻠروﻣﺗرﯾﮏ
ه(ﺑﺎزده ﺟرﯾﺎن
ر(ﮔﺎﻟواﻧو اﺳﺗﺎت
 .٢٢_٣ﺳﮫ ﻣﮑﺎﻧﯾزم ﺑرای ﺣﻣل و ﻧﻘل از ﮔوﻧﮫ ﺣل واز ﺳطﺢ اﻟﮑﺗرود ﺗوﺻﯾف.
 .٢٢_۴ﭼﮕوﻧﮫ ﯾﮏ ﺳﻠول اﻟﮑﺗروﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ راﯾﺞ ﺗﺣت اﺛرﺑﺎﻟﻘوه ان اﺳت؟
.٢٢_۵ﭼرا ﻣﺗﻐﯾﯾر ھﺎی ﺗﺟرﺑﯽ ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗطﺑش ﻏﻠظت در ﺳﻠول اﻟﮑﺗروﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ اﻧد؟
.٢٢_۶اﯾﺎ ﻗطﺑش ﻏﻠظت و ﻗطﺑش ﺟﻧﺑﺷﯽ ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ ھم اﻧد وﯾﺎ ﻣﺗﻔﺎوت اﻧد؟
.٢٢_٧ﺗوﺻﯾف ﺷراﯾط ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻗطﺑش ﺟﻧﺑﺷﯽ ﺳﻠول اﻟﮑﺗروﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ اﺳت.
 .٢٢_٨ﻧﻘش اﻟﮑﺗروﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ درﺣﻣﺎﯾت ازاﻟﮑﺗروﻟﯾت ﭼﯾﺳت؟
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.٢٢_٩ﭼرا روش اﻟﮑﺗروﮔروﯾﻣﺗری وﮐﻠروﻣﺗری ﺑﺎروش ﭘﺗﺎﻧﺳﯾوﯾﻣﺗری ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت؟)ﺟرﯾﺎن و وﻟﺗﺎژ و اﺑزار دﻗﯾﻖ در
ﭘﺎﺳﺦ ﺧود در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد(
.٢٢_١٠ھدف از ﻗطﺑش ﭼﯾﺳت؟
.٢٢_١١ﭼرا اﻟﮑﺗرود ﮐﺎر ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول از اﻟﮑﺗرود ﺷﻣﺎرﻧده در ﯾﮏ ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﮐﻧﺗرل ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﮐﻠروﻣﺗری ﺟدا ﺷده
اﺳت؟
.٢٢_١٢ﭼرا در ﯾﮏ ﺗﯾﺗراﺳﯾون ﮐﻠروﻣﺗری ﻣﻌرف ﮐﻠﯽ ھﻣﯾﺷﮫ ﻣورد ﻧﯾﺎز اﺳت؟
.٢٢_١٣ﺗﻌﯾﯾن ﺗﻌداد ﯾوﻧﮭﺎی ﺗﺣت اﻧﺗﻘﺎل اﻟﮑﺗرون در ﺳطﺢ ﯾﮏ اﻟﮑﺗرود در طول ھر ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺳﻠول اﻟﮑﺗروﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ
درﻋﻣل  ٠ ٠١٧۵اﻣﭘر و ﺑﺎزده ﺟرﯾﺎن  %١٠٠وﯾوﻧﮭﺎی ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ھﺳﺗﻧد:
اﻟف(ﯾﮏ ظرﻓﯾﺗﯽ

ج(ﺳﮫ ظرﻓﯾﺗﯽ

ب(دو ظرﻓﯾﺗﯽ

 ٢٢_١۴ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﻧظری در ٢۵درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﺷروع رﺳوب
اﻟف(ﻣس از ﯾﮑراه ﺣل اﯾن اﺳت ﮐﮫ  ٠ ٢۵٠ﻣﺗردر ﻣس)(٢+و پ ھﺎش ﺑﺎﻓر ﺑراﺑر .٣ ٠٠اﮐﺳﯾژن در اﻧد در ١ ٠٠
اﺗﻣﺳﻔر ﺗﮑﺎﻣل ﯾﺎﻓﺗﮫ.
ب(ﻗﻠﻊ از ﯾﮑراه ﺣل اﯾن اﺳت ﮐﮫ٠ ٢٢٠ﻣﺗر در ﻗﻠﻊ) (٢+و پ ھﺎش ﺑﺎﻓر ﺑراﺑر . ۴ ٠٠اﮐﺳﯾژن در اﻧد  ۶۶٠ﺗور ﺗﮑﺎﻣل
ﯾﺎﻓﺗﮫ.
ج(ﺑرﻣﯾد ﻧﻘره در اﻧد ﻧﻘره از ﯾﮑراه ﺣل اﯾن اﺳت ﮐﮫ ٠ ٠٩۶۴ﻣﺗر در ﺑرﻣﯾد)(١-و پ ھﺎش ﺑﺎﻓر ﺑراﺑر.٣ ٧٠ھﯾدروژن در
ﮐﺎﺗد  ٧۶۵ﺗور ﺗﮑﺎﻣل ﯾﺎﻓﺗﮫ.
د( ﺗﯾﺗﺎﻧﯾوم اﮐﺳﯾد از ﯾﮑراه ﺣل اﯾن اﺳت ﮐﮫ  ۵ ٠٠/١٠٠٠ﻣﺗر در ﺗﯾﺗﺎﻧﯾوم) (+وپ ھﺎش ﺑﺎﻓر ﺑراﺑر . ٧ ۵٠اﯾن راه ﺣل
ﻧﯾز ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده٠ ٠١٠ﻣﺗر در ﻣس) (٢+ﮐﮫ ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﻗطب ﮐﺎﺗد ﺑرای ﻓراﯾﻧد ﻋﻣل ﻣﯾﮑﻧد.
E0=0.020 V

2Ti++6OH-

Ti2o3+3H2O+4e-

.٢٢_١۵ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل اوﻟﯾﮫ ی ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن  ٠ ٠۶۵اﻣﭘر در ﺳﻠول
CO/CO2+ (5.90*10-3M)// Zn2+(2.95*10-3M)/Zn

اﮔر اﯾن ﺳﻠول دارای ﻣﻘﺎوﻣت  ۴ ۵٠اھﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

 .١۶_٢٢ﺳﻠول
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Sn/Sn2+(7.83*10-4M)//Cd2+(6.59*10-2M)/Cd

دارای ﻣﻘﺎوﻣت  ۴ ٩۵اھﻣﯽ اﺳت .ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل اوﻟﯾﮫ ﮐﮫ ﺑرای ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن  ٠ ٠۶٢اﻣﭘردر اﯾن ﺳﻠول ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺧواھد
ﺑود.
.٢٢_١٧رﺳوب ﻣس از ﯾﮏ راه ﺣل اﯾن اﺳت ﮐﮫ ٠ ٢۵٠ﻣﺗر ﻣس) (١١و پ ھﺎش ﺑﺎﻓر ﺑراﺑر . ۴ ٠٠اﮐﺳﯾژن از اﻧد در
ﯾﮏ ﻓﺷﺎر ﺟزﯾﯽ  ٧٣٠ﺗور ﺗﮑﺎﻣل ﯾﺎﻓﺗﮫ  .ﺳﻠول دارای ﯾﮏ ﻣﻘﺎوﻣت  ٣ ۶٠اھﻣﯽ و درﺟﮫ ﺣرارت  ٢۵درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد
اﺳت.
اﻟف(راه ﺣل ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﻧظری ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﺷروع رﺳوب ﻣس .
ب(اﻓت ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺟرﯾﺎن  ٠ ١۵اﻣﭘر در اﯾن ﺳﻠول.
ج(ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل اوﻟﯾﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ وﻟﺗﺎژاﮐﺳﯾژن ﺗﺣت اﯾن ﺷراﯾط٠ ۵٠وﻟت اﺳت.
د(ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﺳﻠول زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣس)٧ ٠٠/ ١٠٠٠٠٠ (٢+اﺳت ﺑﺎ ﻓرض اﯾﻧﮑﮫ اﻓت ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل و اﺿﺎﻓﮫ وﻟﺗﺎژ اﮐﺳﯾژن ﺑدون
ﺗﻐﯾﯾر ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد.
.٢٢_١٨رﺳوب ﻧﯾﮑل ﮐﮫ ﻗرار اﺳت ﺑﺷود ﯾﮏ ﮐﺎﺗد ﭘﻼﺗﯾﻧﯽ)ﻣﺳﺎﺣت=١٢٠ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ(از ﯾﮏ راه ﺣل اﯾن اﺳت ﮐﮫ
 ٠ ١۵٠ﻣﺗر ازﻧﯾﮑل) (٢+و پ ھﺎش ﺑﺎﻓر .٢ ٠٠اﮐﺳﯾژن ﺗﮑﺎﻣل ﯾﺎﻓﺗﮫ در ﻓﺷﺎر ﻧﺳﺑﯽ ١ ٠٠اﺗﻣﺳﻔر در ﭘﻼﺗﯾن اﻧد ﺑﺎ ﻣﺳﺎﺣت
٨٠ﺳﺎﻧﺗﯾﻣﺗرﻣرﺑﻊ .ﺳﻠول دارای ﻣﻘﺎوﻣت  ٣ ۵۵اھﻣﯽ و درﺟﮫ ﺣرارت ٢۵درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد اﺳت.ﺣﺳﺎب ﮐﻧﯾد:
اﻟف(ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﺗرﻣودﯾﻧﺎﻣﯾﮑﯽ ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﺷروع رﺳوب ﻧﯾﮑل.
ب(اﻓت ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﺑرای ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن  ١ ٠٠اﻣﭘر.
ج(ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟرﯾﺎن در اﻧد و ﮐﺎﺗد.
د(ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل اﻋﻣﺎل ﺷده اوﻟﯾﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ وﻟﺗﺎژ اﮐﺳﯾژن در ﺣدود٠ ۵٢وﻟت ﭘﻼﺗﯾن ﺗﺣت اﯾن ﺷراﯾط اﺳت.
ه(ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل اﻋﻣﺎل ﺷده وﻗﺗﯽ ﻏﻠظت ﻧﯾﮑل ﺑﮫ  ١ ٠٠/١٠٠٠٠ﻣﺗر ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ)ﻓرض ﻣﯾﮑﻧﯾم ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﺗﻐﯾﯾر ھﺎی دﯾﮕر از
ﻧﯾﮑل) (٢+ﺛﺎﺑت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯾﻣﺎﻧد(
 .٢٢_١٩ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﯾﮏ راه ﺣل ﮐﮫ ٠ ٢٠٠ﻣﺗر در دی اﮐﺳﯾد) (٢+و ٠ ٠۶۵٠ﻣﺗر درﮐﺎدﻣﯾم)(٢+اﺳت.
اﻟف(ﻏﻠظت ﮐرﺑن دی اﮐﺳﯾد در ﻣﺣﻠول ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺎدﻣﯾوم اول ﺷروع ﻣﯾﺷود.
ب(ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﮐﺎﺗد ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﮐﺎھش ﻏﻠظت ﮐرﺑن دی اﮐﺳﯾد ﺑﮫ ١ ٠٠/١٠٠٠٠٠ﻣﺗرﻣﯾرﺳد.
ج(ﺑر اﺳﺎس)اﻟف( و)ب( ﻓوق ﻣﯾﺗوان ﮐرﺑن دی اﮐﺳﯾد را ﮐﻣﯽ از ﮐﺎدﻣﯾوم ﺟدا ﮐرد؟
 .٢٢_ ٢٠ﯾﮏ راه ﺣل ﺑﺎرﯾم اﮐﺳﯾد ٠ ٠۴۵٠ﻣﺗر و ٠ ٠٣۵٠ﻣﺗر در ﮐرﺑن دی اﮐﺳﯾد ودارای  =٢ ۵٠پ ھﺎش .
اﻟف(ﭼرا ﻏﻠظت ﮐﺎﺗﯾون ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد در ﺷروع رﺳوب ﮐﻣﺗر از ﯾﮑﯽ ﺗﻘﻠﯾل اﺳت؟
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ب(ﭼراﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﮐﺎﺗد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻏﻠظت ﮔوﻧﮫ راﺣت ﺗر ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ١ ٠٠/١٠٠٠٠٠٠ﻣﺗر اﺳت؟
ج( ﻣﺎ ﺑر اﺳﺎس ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺧود در اﻟف و ب ﻓوق ﻣﯽ ﺗواﻧﯾدﺑﮫ ﯾﮏ ﺟداﯾﯽ ﮐﻣﯽ ﺑرﺳﯾم ؟
.٢٢_٢١ﺗﺟزﯾﮫ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﮑﺗروﮔروﯾﻣﺗری ﺑﺎ ﮐﻧﺗرل از ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﮐﺎﺗد ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺑزاری ﺟدا ﮐردن ﺑﺎرﯾم) (٣+و ﻗﻠﻊ) (٢+ﮐﮫ
راه ﺣل اﯾن اﺳت ٠ ٢۵٠ﻣﺗراز ھر ﯾون وﺑﺎ ﺑﺎﻓر.١ ٩۵
اﻟف(ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻧظری ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﮐﺎﺗد در ﺷروع رﺳوب ﺑراﺣﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .
ب(ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﻏﻠظت ﺑراﺣﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯾﺷود .واﮔر ﭼﻧﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ان ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﮐﺎﺗد ﺑﺎﯾد ﺣﻔظ ﺷود.درﻧظر
ج(ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﺣدوده در ﻣﻘﺎﺑل
ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ ﻏﻠظت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده را ﻣﯾﺗوان ﮐﻣﺗر از١/١٠٠٠٠٠٠ﻣﺗر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺷﮑﯾل دھﻧده ﻣﻘداری ﺑرداﺷت .
 .٢٢_٢٢ﯾﮏ راه ﺣل اﺳت  ٠ ٢٠٠ﻣﺗر در ھر ﯾﮏ از دوﺗﻘﻠﯾل ﮐﺎﺗﯾون ھﺎی آ و ب.ﺑرداﺷﺗن از ﮔوﻧﮫ ﺗﻘﻠﯾل ﺑﯾﺷﺗر آ ﮐﺎﻣل
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻏﻠظت آ ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﺑﮫ  ١ ٠٠/١٠٠٠٠٠ﻣﺗر.ﭼرا ﺣداﻗل ﺗﻔﺎوت در ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل اﺳﺗﺎﻧدارد اﻟﮑﺗرود
آ ﺑدون دﺧﺎﻟت ب اﺟﺎزه دارد ﺑﮫ ﺟداﺳﺎزی

.٢٢_٢٣ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ زﻣﺎن ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﺟرﯾﺎن ﺛﺎﺑت ٠ ٨۵١٠اﻣﭘر ﺑﮫ ﺗﮫ ﻧﺷﯾﻧﯽ ٠ ٢۵٠ﮔرم ازﮐرﺑن دی اﮐﺳﯾد
اﻟف(ﻋﻧﺻر ﮐﺑﺎﻟت روی ﺳطﺢ
ب(
ﻓرض ﮐﻧﯾم %١٠٠ﺑﺎزده ﺑرای ھر دو ﮔﺎز
.٢٢_٢۴ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ زﻣﺎن ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﺟرﯾﺎن ﺛﺎﺑت ١ ٠٠اﻣﭘر ﺑﮫ ﺗﮭﻧﺷﯾﻧﯽ ٠ ۴۵٠ﮔرم.
اﻟف(ﺗﯾﺗﺎﻧﯾوم)(٣+ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﻧﺻر روی ﮐﺎﺗد
ب(ﺗﯾﺗﺎﻧﯾوم)(+

روی اﻧد

ج(ﺗﯾﺗﺎﻧﯾوم) (١ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﻧﺻر روی ﮐﺎﺗد
.٢٢_٢۵آ ٠ ١٣٢٠ﮔرم ﻧﻣوﻧﮫ اﺳﯾد اﻟﯽ ﺧﺎﻟص ﺧﻧﺛﯽ ﺷده ﺗوﺳط ﯾون ھﯾدروﮐﺳﯾد ﺗوﻟﯾد ﺷده در  ۵دﻗﯾﻘﮫ  ٢۴ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺗوﺳط ﯾﮏ
ﺟرﯾﺎن ﺛﺎﺑت  ٣٠٠ﻣﯾﻠﯽ اﻣﭘر .ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺟرم ﻣﻌﺎدل اﺳﯾد در ﮔرم.
.٢٢_٢۶ﻏﻠظت ﺳﯾﺎﻧﯾد  ١٠ ٠ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر از ﻣﺣﻠول اﺑﮑﺎری ﻣﺷﺧص ﺷده ﺑﺎ ﺗﯾﺗراﺳﯾون اﻟﮑﺗروﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﯾون ھﯾدروژن ﺑﮫ
ﻣﺗﯾل اوراﻧژ در ﻧﻘطﮫ ﭘﺎﯾﺎن .ﺗﻐﯾﯾر رﻧﮓ رخ ﻣﯽ دھد ﭘس از  ۴دﻗﯾﻘﮫ و ١١ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن  ۵۵ ۶ﻣﯾﻠﯽ اﻣﭘر .ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ
ﺗﻌداد ﮔرم ﺳدﯾم ﺳﯾﺎﻧﯾد در ھر ﻟﯾﺗر ﻣﺣﻠول .و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺗﻌدادﭘﯽ ﭘﯽ ام ﻣﺣﻠول ﺳدﯾم ﺳﯾﺎﻧﯾد.
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 ٢۵ ٠٠. ٢٢ _٢٧ﻣﯾﻠﯽ اﻣﭘر اب ﭼﺎه ﺑﯾﺎن ﺳﺧﺗﯽ اب از ﻟﺣﺎظ ﭘﯽ ﭘﯽ ام اﮔر ای دی ﺗﯽ آ ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﺗﯾﺗراﺳﯾون
اﯾﺟﺎد ﺷود در ﯾﮏ ﮐﺎﺗد ﺟﯾوه)ﻣﻌﺎدﻟﮫ(٢٢_٩ﮐﮫ ٣ ۵٢دﻗﯾﻘﮫ ﺗوﺳط ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن ﺛﺎﺑت ٣٩ ۴ﻣﯾﻠﯽ اﻣﭘر .ﻓرض ﮐﻧﯾم %١٠٠ﺑﺎزده
ﺟرﯾﺎن.
.٢٢_٢٨ﺗوﻟﯾد اﻟﮑﺗروﻟﯾز ﯾد ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﻣﻘدار ﻣورد ﻧﯾﺎزﮔوﮔرد اﮐﺳﯾد١٠٠ ٠ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر اب ﺷور .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﺑﯾش از
ﺣدزﯾرﭘﺗﺎﺳﯾم ﯾدﯾد و ﺗﯾﺗراﺳﯾون در ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن ﺛﺎﺑت ۴۶ ٣ﻣﯾﻠﯽ اﻣﭘر ﻣورد ﻧﯾﺎز ١١ ٠۵دﻗﯾﻘﮫ .واﮐﻧش
S(s)+2H++2I-

H2S+I2

ﺑﯾﺎن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺣﺎﺻل از ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل از ﻟﺣﺎظ ﭘﯽ ﭘﯽ ام ﮔوﮔرد اﮐﺳﯾد.
.٢٢_٢٩ﻧﯾﺗرو ﺑﻧزن در ٣٠٠ﻣﯾﻠﯽ ﮔرم از ﻣﺧﻠوط اﻟﯽ ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﻓﻧل ھﯾددروﮐﺳﯽ اﻣﯾن در ﯾﮏ ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﺛﺎﺑت-٠ ٩۶
وﻟت)در ﻣﻘﺎﺑل اس ﺳﯽ ای( اﻋﻣﺎل ﺷدده ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺎﺗد ﺟﯾوه:
C6H5NHOH+H2O

C6H5NO2+4H++4e-

ﻧﻣوﻧﮫ ﻣﺣﻠول١٠٠ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر ﻣﺗﺎﻧول ﭘس از اﻟﮑﺗروﻟﯾز ﺑرای ٣٠د ﻗﯾﻘﮫ واﮐﻧش ﮐﺎﻣل درﻧظر ﮔر ﻓﺗﮫ ﺷد.اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﮐوﻟن در
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای ﺑﺎ ﺳﻠول ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﮐﺎھش ﻣورد ﻧﯾﺎز.٣٣ ۴٧ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ درﺻد در ﻣﺛﺎل.
.٢٢_٣٠ﻣﺣﺗوای ﻓﻧل اب ﭘﺎﯾﯾن دﺳت از ﯾﮏ ﮐوره ﮐﮏ ﺗﻌﯾﯾن ﺷد ﺗﺟزﯾﮫ وﺗﺣﻠﯾل ﮐﻠرو ﻣﺗری١٠٠.ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر ﻧﻣوﻧﮫ اراﯾﮫ ﺷد
ﮐﻣﯽ اﺳﯾدی ﺑﯾش از ﭘﺗﺎﺳﯾم ﺑرﻣﯾد ﻣﻌرﻓﯽ ﺷد ﺑرای واﮐﻧش ﺑرﻣﯾد ﺗوﻟﯾد ﻣﯾﺷود
BrC5H5(OH)(s)+2HBr

C6H5OH+3Br2

ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن ﺛﺎﺑت ٠ ٠۵٠٣اﻣﭘر ﺑری ۶دﻗﯾﻘﮫ و ٢٢ﺛﺎﻧﯾﮫ ﻻزم ﺑود.ﺑﯾﺎن ﻧﺗﯾﺟﮫ از ﻧظر ﻗﺳﻣت در ھر ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون ﻗﺳﻣت
اب)ﻓرض ﮐﻧﯾم ﭼﮕﺎﻟﯽ اب ١ ٠٠ﮔرم ﺑر ﻟﯾﺗر اﺳت(
.٢٢_٣١در ﯾﮏ ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل  ١ ٠وﻟت)در ﻣﻘﺎﺑل اس ﺳﯽ ای( ﻣﺗﺎﻧول ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐرﺑن ھﯾدروژن ﮐﻠرﯾد در ﯾﮏ ﮐﺎﺗد ﺟﯾوه
)2CHCL3+Hg2CL2(s

)2CCL4+2H++2e-+2 Hg(L

ﭼﻧد ﻧﻣوﻧﮫ ﻣﺧﺗﻠف ٠ ٢۵٠ﮔرم ﺣﺎوی ﮐرﺑن ﮐﻠرﯾد و ﮐرﺑن ھﯾدروژن ﮐﻠرﯾد وﮔوﻧﮫ ھﺎی اﻟﯽ ﺑﯽ اﺛر ﺣل ﺷد.در ﻣﺗﺎﻧول و
اﻟﮑﺗروﻟﯾز -١ ٠وﻟت ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ روش ھﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺻﻔر ﺷود.ﮐوﻟن ﻧﺷﺎن داد ﺷﺎرژ ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﺗﮑﻣﯾل ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﮐﮏ از ﺟدول ﭘﺗﺎﻧﺳﯾﻠﮑﺎﺗد زﯾر ﮐﮫ ﭘس از ان ﺗﻧظﯾم ﺷد.ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اﺿﺎﻓﯽ داده ﺷده در اﺧرﯾن ﺳﺗون ﺟدول ﻣورد ﻧﯾﺎز
در اﯾن ﺟدول ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل .ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ درﺻد ﮐرﺑن ﮐﻠرﯾد در ھر ﻣﯾﮑﺳر.
)2CH4+3Hg2CL2(s
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)2CHCL3+6H++6e-+6Hg(L

.٢٢_٣٢ﻣﺧﻠوطﯽ ﺣﺎوی ﺗﮏ ﺗﻧﮭﺎ ﺗﻘﺳﯾم ﺷد ﺑﮫ ۵ﺑﺧش ﺑرای ﺑدﺳت اوردن ﻧﻣوﻧﮫ ﺑرای ﺗﮑرار ھر ﻧﻣوﻧﮫ در ﻣﺗﺎﻧول ﺣل ﺷد
و اﻟﮑﺗروﻟﯾز در ﯾﮏ ﺳﻠول ﺣﺎوی ﯾﮏ ﮐﺎﺗدﺟﯾوه ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﮐﺎﺗد ﺛﺎﺑت ﺑرﮔزار ﺷد -١ ٨وﻟت)در ﻣﻘﺎﺑل اس ﺳﯽ ای( ھر دوی
اﯾن ﺗرﮐﯾﺑﺎت ھﻣﺗﻧﺎع ﮐﺎھش)دﯾدن ﻣﺷﮑل(٢٢_٣١ﺑرای واﮐﻧش ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ اﻧدازه ﻣﺗوﺳط ارزش درﺻد
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ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ

ﻣﺘﺮﺟﻢ:

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﺷﻘﺎﻧﯽ
608-612
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)(۶٠٨

ﺧﻄﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺧﻄﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺴﺒﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
 22-33ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺳﺘﻮﻧﯽ از  1 ،100 mlﻣﻮﻻر h2so4ﻣﺤﻠ ﻮﻟﯽ ﺷ ﺎﻣﻞ ) fe(IIﺗﯿﺘ ﺮ ﺷ ﺪه ﺑ ﺎ )ce(4
ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﮫ از  0/075ﻣﻮﻻر ) ce(3اﯾﻦ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻮﻣﺘﺮی ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻘﺪار اوﻟﯿ ﮫ
از ) 0/05182mmol fe(IIﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ از  20mAاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ زﻣﺎن ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺎ ﻧﻘﻄ ﮫ اﮐ ﯽ
واﻻن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﺳﭙﺲ از رواﺑﻂ اﺳﺘﯿﻮﮐﯿﻮﻣﺘﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻣﻘﺪار ) Fe(3+ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﻣﯿ ﺰان )fe(2+
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﮐﻨﯿﺪ از ﻣﻌﺎدﻟﮫ ﻧﺮﻧﺴﺖ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺳﯿﺴ ﺘﻢ اﺳ ﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿ ﺪ .ﻧﻘﻄ ﮫ اﮐ ﯽ واﻻﻧ ﺲ
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ در روش ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن اﮐﺴﺎﯾﺶ – ﮐﺎھﺶ را ﺑﺮای ﺣﺪود  ١٠زﻣﺎن ﺑﻌﺪ از ﻧﻘﻄﮫ اﮐ ﯽ
واﻻﻧﺲ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ وﻣﯿﺰان ) ce(4+ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ و ﻣﻘﺪار ) ce(3+ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻨﺤﻨﯽ
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻣﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰرا رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ :
 22-34اﻧﺎﻟﯿﻦ  C6H5NH2در اب اﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻌﯿ ﯿﻦ ﺷ ﻮد ﺑﻮﺳ ﯿﻠﮫ واﮐ ﻨﺶ ﺑ ﺎ  Br2اﺿ ﺎﻓﯽ ﺗﻌﯿ ﯿﻦ ﮐﻨﯿ ﺪ
ﻗﻄﺒﯿﺖ ﻣﻌﮑﻮس اﻟﮑﺘﺮود اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ  Br2اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﯾﮏ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺳﺘﻮﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮش
ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﺎ ). Cu(I
 22-35ﮐﯿﻨ ﻮن ﻣﯿﺘﻮاﻧ ﺪ ﮐ ﺎھﺶ ﯾﺎﺑ ﺪ ﺑ ﮫ ھﯿ ﺪرو ﮐﯿﻨ ﻮن ﺑ ﺎ ﯾ ﮏ ) Sn(IIاﻟﮑﺘﺮﯾﮑ ﯽ اﺿ ﺎﻓﯽ ﺗﻌﯿ ﯿﻦ ﺷ ﺪه .ﻗﻄﺒﯿ ﺖ
ﻣﻌﮑﻮس اﻟﮑﺘﺮود اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ) Sn(IIاﺿﺎﻓﯽ ﮐﮫ اﮐﺴﯿﺪ ﺷﺪه ﺑ ﺎ  Br2در ﯾ ﮏ ﺗﯿﺘﺮاﺳ ﯿﻮن ﺳ ﺘﻮﻧﯽ را
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯿﺰان ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از  Sncl4و  Kbrاﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪه ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮫ  50mlﺟﺮم  C6H4O2در ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮫ
از ﯾﮏ داده را ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﮐﻨﯿﺪ:
 22-36ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺴﺎﻟﮫ  :ﯾﻮن ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ ) S(2-اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ در ﯾﮏ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﻋﻤ ﻞ ﺑ ﺎﮐﺘﺮی ھ ﺎی
ﺑﯽ ھﻮازی از ﻣﺎده ارﮔﺎﻧﯿﮏ  ،ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ ﻓﺮار ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﮭﻮﻟﺖ از  H2Sﺳﻤﯽ ازاد ﺷﻮد.
ﺳ ﻤﯿّﺖ و ﺑ ﻮی ﻣﻀ ﺮ ﺳ ﻮﻟﻔﯿﺪ و  H2Sﺑﻌ ﻼوه ﻣﺸ ﮑﻼت ﺧ ﻮردﮔﯽ اﻧﮭ ﺎ ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ ﺑ ﮫ اﺳ ﺎﻧﯽ ﺗﺒ ﺪﯾﻞ ﺷ ﻮد ﺑ ﮫ
ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ اﺳﯿﺪ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﯽ ھ ﻮازی ﺑﺎﺷ ﺪ  .ﯾﮑ ﯽ از روش ھ ﺎی راﯾ ﺞ ﺗﻌﯿ ﯿﻦ ﮐ ﺮدن ﺳ ﻮﻟﻔﯿﺪ
ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺳﺘﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﻮن ﻧﻘﺮه اﺳﺖ .اﻟﮑﺘﺮود ﻋﮑﺴﻠﻌﻤﻞ  Agﻣﯽ دھﺪ  Ag+و e-ﺗﻌﯿ ﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .
) (aﺑ ﺮای ﺗﻌﯿ ﯿﻦ ﮐ ﺮدن ﺟ ﺮم ﺳ ﻮﻟﻔﯿﺪ در ﯾ ﮏ اب ﻣﺼ ﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮﻧ ﮫ ﮐ ﮫ از ﮐﻠﺮﯾﻤﺘ ﺮ دﯾﺠﯿﺘ ﺎل اﺳ ﺘﻔﺎده ﺷ ﺪه ،
ﮐﻠﺮﯾﻤﺘ ﺮ ﺑﻄ ﻮر ﻣﺴ ﺘﻘﯿﻢ ﻧﻤ ﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪھ ﺪ ﻧﺘﯿﺠ ﮫ ﻣﻌﺎدﻟ ﮫ ای را ﮐ ﮫ وﺿ ﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠ ﻮب  ، ngs2-ﺑ ﮫ ﺑ ﺎز ﺧﻮاﻧ ﺪن
ﮐﻠﺮﯾﻤﺘﺮ در  ngcl-ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ :
) (bﺑﺨﺸﯽ از اب ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻤﻊ اوری ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ  ngcl- 1686/6ﻣﺠﻤﻮع رﺳ ﻮب اﯾﺠ ﺎد ﺷ ﺪه در
ﮐﻮﻟﻦ ھﺎی درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  Ag+ ،ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ؟
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) (Cﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ اﻣﺪه در  ٢٠ mLﻧﻤﻮﻧﮫ ای ﻣﻌﻠﻮم  ،ﻣﻘﺪار ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ ﺑﺪﺳﺖ اﻣﺪه :
) (dﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺟﺮم ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ از  ، S(2-) ngاﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد و درﺻﺪ  RSD؟
) (eاﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻤﻮداری از ﺟﺮم ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ از ) S(2-و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ) (ngدر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺮم واﻗﻌﯽ ) (ng؟
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺷﯿﺐ  ،رھﮕﯿﺮی  ،ﺧﻄﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ،ارزش  Rوﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﺮای داده ھﺎی طﻮل ﻣﺪل اﯾﺠﺎد ﺷﺪه
؟
) (fﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺪ ﮐﺸﻒ ) (DCدر  ngو در  ppmاﺳﺘﻔﺎده ﯾﮏ  kﻓﺎﮐﺘﻮر از ) ٢ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻌﺎدﻟﮫ (٢٢-٨
) (gﻧﻤﻮﻧﮫ اب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ از  893/2 ng Cl-ﻣﯿﺪھﺪ ﭼﮫ ﺟﺮﻣﯽ از ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ در  ng؟
اﮔﺮ  20 mlاز ﻧﻤﻮﻧﮫ اب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺨﺰن ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن  ،ﻣﯿﺰان  S2-در  ppm؟
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ﻓﺼﻞ ٢٣
وﻟﺘﺎﻣﺘﺮی
ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺳﺮب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﮐﻢ اﺷ ﺘﮭﺎﯾﯽ ﮐﻮدﮐ ﺎن  ،اﺳ ﺘﻔﺮاغ  ،ﺗﺸ ﻨﺞ و اﺳ ﯿﺐ ھ ﺎی ﻣﻐ ﺰی داﯾﻤ ﯽ ﺷ ﻮد ،
ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ اب اﻟﺘﯿﺎم ﺑﺨﺶ اﺳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺼﺎل ﻟﻮﻟﮫ ھﺎی ﻣﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﺑﺨﺸ ﺪ.وﻟﺘﺎﻣﺘﺮی اﻧ ﺪ ﺳ ﻠﺐ ،
ﺑﺤﺚ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺮﯾﻦ روش ھﺎی دﻗﯿﻖ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ھﺪاﯾﺖ ﻓﻠﺰ ھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﻣﺜﻞ ﺳﺮب اﺳﺖ  .ﻋﮑﺲ ھﺎی ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  ٣اﻟﮑﺘﺮود ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در وﻟﺘﺎﻣﺘﺮی اﻧﺪ ﺳﻠﺐ  ،اﻟﮑﺘ ﺮود
در ﺣﺎل ﮐﺎر ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﮐﺮﺑﻦ ﺷﯿﺸﮫ ای روی ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎرﯾﮑﯽ از ﺟﯿﻮه اﺳﺖ  .در ﻣﺮﺣﻠ ﮫ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿ ﺰ ﺳ ﺮب در
ﻓ ﯿﻠﻢ ﺟﯿ ﻮه اﺳ ﺘﻔﺎده ﺷ ﺪه ﺑﻌ ﺪ از ﻣﺮﺣﻠ ﮫ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿ ﺰ  ،ﭘﺘﺎﻧﺴ ﯿﻞ اﻧ ﺪی اﺳ ﮑﻦ ﺷ ﺪه ﻧﺴ ﺒﺖ ﺑ ﮫ ﻣﻘ ﺪار ھ ﺎی ﻣﺜﺒ ﺖ
)ﻣﺮﺣﻠﮫ( اﮐﺴﺎﯾﺶ ﻓﻠﺰ از ﻓﯿﻠﻢ  ،ﺳﻄﺢ ﮐﻤﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ در ﺑﯿﻠﯿﻮن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮد.
.....................................................................................................................................
در ﺷﺮاﯾﻂ وﻟﺘﺎﻣﺘﺮی رﺟﻮع ﻣﯿﺸﻮد ﺑ ﮫ روش اﻟﮑﺘ ﺮودی ﮐ ﮫ ﺑﺪﺳ ﺖ اوردن اطﻼﻋ ﺎت درﺑ ﺎره اﻧﺎﻟﯿ ﺖ ﺑﻮﺳ ﯿﻠﮫ
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺟﺮﯾﺎن و اﻟﮑﺘﺮو ﺷﯿﻤﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﺎ اﯾ ﻦ اطﻼﻋ ﺎت رو
ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ راﯾﺞ ﭘﻼرﯾﺰاﺳﯿﻮن از ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﺮدن اﻟﮑﺘﺮود ﺑﺪﺳ ﺖ اوردﯾ ﻢ در ﻣ ﻮاﻗﻌﯽ ﮐ ﮫ
ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻧﺎﻟﯿﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ در ﯾﮏ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺛﺎﺑﺖ  ،اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﻣﭙﺮوﻣﺘﺮی ﻧﺎﻣﯿ ﺪه
ﻣﯿﺸﻮد.ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد ﺳﻄﺢ ﭘﻼرﯾﺰاﺳ ﯿﻮن و ﮐ ﺎرﮐﺮد اﻟﮑﺘ ﺮود ھ ﺎ در وﻟﺘ ﺎﻣﺘﺮی و اﻣﭙﺮوﻣﺘ ﺮی ﺳ ﻄﺢ ﻧﺎﺣﯿ ﮫ ای
ﮐﻮﭼﮏ از ﻣﺮﺑﻊ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘ ﺮی اﮐﺜ ﺮآ ّ ﮐ ﺎرﺑﺮد ھ ﺎی ﯾﮑﺴ ﺎن دارد )ﮐﻤﺘ ﺮ از ﻣﺮﺑ ﻊ ھ ﺎی ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘ ﺮی و ﮐ ﻮﭼﮑﺘﺮ
اﺳ ﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸ ﻮد (  .وﻟﺘ ﺎﻣﺘﺮی در ﺑﺴ ﯿﺎری از ﻣ ﻮارد ﻣ ﻮرد اﺳ ﺘﻔﺎده ﺑ ﻮده از ﺟﻤﻠ ﮫ ﻣﻌ ﺪﻧﯽ  ،ﻓﯿﺰﯾﮑ ﯽ  ،ﺷ ﯿﻤﯽ
زﯾﺴﺘﯽ و ﻋﻤﺪه اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ھﺎی ﮐﺎھﺶ واﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن در ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻓﺮاﯾﻨﺪ ھﺎی ﺟﺬب ﺳﻄﺤﯽ و
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون و اﺻﻼح ﺳﻄﺢ اﻟﮑﺘﺮود ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ .وﻟﺘﺎﻣﺘﺮی ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﺳﻌﮫ دھﻨﺪه ﺳﻠﻮل ھﺎی اﻟﮑﺘﺮو
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﺮده ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﻼرﯾﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ  .ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ از ﺑﺨﺶ ) (22A-2ﯾ ﮏ
اﻟﮑﺘ ﺮود ﭘﻼرﯾ ﺰه ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺑ ﺮای ﻣ ﺎ ﮐ ﺎرﺑﺮد دارد  ،ﭘ ﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﯽ وﻟﺘ ﺎژ در ﻣﻌﺎدﻟ ﮫ ﻧﺮﻧﺴ ﺖ ﺑﺴ ﺒﺐ وﻗ ﻮع
اﮐﺴﺎﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎھﺶ اﺳ ﺖ  .در ﺗﻀ ﺎد اﻧ ﺪازه ﮔﯿ ﺮی ﭘﺘﺎﻧﺴ ﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﻣﻮﺟ ﻮد در ﺟﺮﯾ ﺎن ھ ﺎی روش ﺻ ﻔﺮ و در
ﻏﯿﺎب ﭘﻼرﯾﺰاﺳﯿﻦ اﺳﺖ  ،وﻟﺘﺎﻣﺘﺮی ﺗﻔﺎوت دارد ﺑﺎ ﮐﺎﻟﻮﻣﺘﺮی در اﯾﻨﮑﮫ در ﮐ ﺎﻟﻮﻣﺘﺮی اﻧ ﺪازه ﮔﯿ ﺮی در اﺑﻌ ﺎد
ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﺟﺒﺮان ﺗﺎﺛﯿﺮات ﭘﻼرﯾﺰاﺳﯿﻮن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ  ،در وﻟﺘﺎﻣﺘﺮی ﻣﺼﺮف
ﮐﻮﭼﮑﯽ از اﻧﺎﻟﯿﺖ ھﺴﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ در ﮐﺎﻟﻮﻣﺘﺮی اﺳﺎﺳﺎ ھﻤﮫ ی ﻣﺎده ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﮫ )اﻧﺎﻟﯿ ﺖ( ﺑ ﮫ ﺣ ﺎﻻت دﯾﮕ ﺮ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸﻮد .
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ رﺷﺘﮫ ی وﻟﺘﺎﻣﺘﺮی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻼروﮔﺮاﻓﯽ  ،ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺧﺎص از وﻟﺘﺎﻣﺘﺮی اﺳﺖ
ﮐﮫ اﺧﺘﺮاع ﺷﺪه ﺑ ﻮد ﺑﻮﺳ ﯿﻠﮫ ﺷ ﯿﻤﯿﺪان  JOROSLOV . HEYROVSKY، CZECHOSLOVAKIANدر اواﺧ ﺮ
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ﭘﻼروﮔﺮاﻓ ﯽ ﻣﺘﻔ ﺎوت اﺳ ﺖ از دﯾﮕ ﺮ اﻧ ﻮاع وﻟﺘ ﺎﻣﺘﺮی زﯾ ﺮا  ،ﮐ ﺎر اﻟﮑﺘ ﺮود ﻣﻨﺤﺼ ﺮ ﺑﻔ ﺮد اﺳ ﺖ از ﭼﮑﺎﻧﻨ ﺪه
اﻟﮑﺘﺮود ﺟﯿﻮه ای زﻣﺎﻧﯽ ﭘﻼروﮔﺮاﻓﯽ ﯾﮏ اﺑﺰار ﻣﮭﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﯿﻤﯿﺪان ھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﯾ ﻮن ھ ﺎی
ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی آﻟﯽ در ﻣﺤﻠ ﻮل ھ ﺎی آﺑ ﯽ ﺑ ﻮد .در ﺳ ﺎل ھ ﺎی اﺧﯿ ﺮ  ،ﺗﻌ ﺪاد زﯾ ﺎدی از ﮐ ﺎرﺑﺮد
ھﺎی ﭘﻼروﮔﺮاﻓﯽ در ازﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎی ﻣﻮاد ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ  ،اﯾ ﻦ ﮐ ﺎھﺶ ﺑ ﺰرگ ﻧﮕﺮاﻧ ﯽ
در ﻣﻮرد ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﯿﻮه در ازﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎ و اﻣﮑﺎن اﻟﻮده ﺷﺪن ﻣﺤﯿﻂ را ﻣﯽ داد  ،ﺗ ﺎ ﺣ ﺪی ﮐ ﮫ طﺒﯿﻌ ﺖ
دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﯿﺮ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ ﮔﺴﺘﺮه ای ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ و راﺣﺘﺮ )ﺑﻄ ﻮر ﻋﻤ ﺪه طﯿ ﻒ ﺳ ﻨﺠﯽ( از روش ھ ﺎ در دﺳ ﺘﺮس
ﺑﻮد  .زﯾﺮا در ھﺮ دو روش  ،ازﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎی ازﻣﺎﯾﺸﯽ ھﻨﻮز اھﻤﯿ ﺖ ﮐ ﺎر ﮐ ﺮدن ازﻣ ﺎﯾﺶ ھ ﺎی ﭘﻼروﮔﺮاﻓ ﯽ
را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪادﻧﺪ ).ﺧﻼﺻﮫ ﻣﺒﺎﺣﺜﮫ ﻣﺎ در ﺑﺨﺶ ( 23D
در ﺣﺎﻟﯿﮑ ﮫ اھﻤﯿ ﺖ ﭘﻼروﮔﺮاﻓ ﯽ ﮐ ﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘ ﮫ ﺑ ﻮد  ،وﻟﺘ ﺎﻣﺘﺮی و اﻣﭙﺮوﻣﺘ ﺮی اﻟﮑﺘ ﺮود ھ ﺎ ﭘ ﺲ از اﻟﮑﺘ ﺮود
ﭼﮑﺎﻧﻨ ﺪه ﺟﯿ ﻮه ﺑ ﺎ ﺳ ﺮﻋﺖ ﺷ ﮕﻔﺖ اوری رﺷ ﺪ ﯾﺎﻓﺘﻨ ﺪ  .از اﯾ ﻦ ﮔﺬﺷ ﺘﮫ  ،وﻟﺘ ﺎﻣﺘﺮی و اﻣﭙﺮوﻣﺘ ﺮی ھﻤ ﺮاه ﺑ ﺎ
ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑ ﮫ اﺑ ﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨ ﺪی ﺑ ﺮای اﻧ ﺎﻟﯿﺰ ﻣﺨﻠ ﻮط ھ ﺎی ﭘﯿﭽﯿ ﺪه ﺷ ﺪه اﻧ ﺪ  .وﻟﺘ ﺎﻣﺘﺮی ﻣ ﺪرن
ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺼﻮرت اﺑﺰاری ﻋﺎﻟﯽ در ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﻠﻢ ﺷﯿﻤﯽ  ،زﯾﺴﺖ ﺷ ﯿﻤﯽ  ،ﻋﻠ ﻢ ﻣ ﻮاد و ﻣﮭﻨﺪﺳ ﯽ
و ﻋﻠﻮم ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺮای اﻣﻮزش اﮐﺴﺎﯾﺶ -ﮐﺎھﺶ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﺬب ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود .

) (23Aﺗﺤﺮﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل در وﻟﺘﺎﻣﺘﺮی :
در وﻟﺘﺎﻣﺘﺮی  ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺮ ﮐﺎراﯾﯽ اﻟﮑﺘﺮود در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔ ﺬار
اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺸﺨﺼ ﮫ ﺗﻮﻟﯿ ﺪ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ ﮐ ﮫ اﯾ ﻦ ﮐﯿﻔﯿ ﺖ ﻗﺎﺑ ﻞ اﻧ ﺪازه ﮔﯿ ﺮی ﻣ ﯽ
ﺑﺎﺷﺪ  .ﭼﮭﺎر ﺷﮑﻞ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﻮج ﺳﯿﮕﻨﺎل ھﺎ ﮐﮫ اﮐﺜﺮا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ در وﻟﺘﺎﻣﺘﺮی ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ .
)ﺷﮑﻞ ( 1-23
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل وﻟﺘﺎﻣﺘﺮﯾﮏ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ  ،ﯾﮏ اﺳﮑﻦ ﺧﻄﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﺷ ﮑﻞ  ١-٢٣ﮐ ﮫ در ان وﻟﺘ ﺎژ
ﮐﺎرﺑﺮدی اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺧﻄﯽ )ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎﻻی ٢ﺗﺎ ٣ﻣﺤﺪوده  ( Vﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺎﺑ ﮫ از زﻣ ﺎن  .ﺟﺮﯾ ﺎن در
ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺗﺎﺑﻌﯽ از زﻣﺎن اﺳﺖ  ،ﺑ ﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿ ﺐ ﮐ ﮫ ﺑﻌﻨ ﻮان ﺗ ﺎﺑﻌﯽ از وﻟﺘ ﺎژ ﮐ ﺎرﺑﺮدی ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ .در
اﻣﭙﺮوﻣﺘﺮی  ،ﺟﺮﯾﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در وﻟﺘﺎژ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .

)(612
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)( 23Bاﺑﺰاردﻗﯿﻖ وﻟﺘﺎﻣﺘﺮﯾﮏ :
ﺷﮑﻞ  ٢-٢٣ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه اﺟﺰاﯾﯽ از اﭘﺎراﺗﻮس ﺳﺎده ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ھﺎی ﺧﻄﯽ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ اﻣﭙﺮ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻠﻮل ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه از ﺳ ﮫ اﻟﮑﺘ ﺮود ﻏﻮط ﮫ ور در ﯾ ﮏ ﻣﺤﻠ ﻮل ﺷ ﺎﻣﻞ ﻣ ﺎده ﻣ ﻮرد ﺗﺠﺰﯾ ﮫ و ھﻤﭽﻨ ﯿﻦ
اﺿﺎﻓﯽ از ﻣﺎده ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﮫ ﻏﯿﺮ واﮐﻨﺸﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ ).ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺷﺒﺎھﺖ
اﯾ ﻦ ﺳ ﻠﻮل ﺑ ﮫ ﯾﮑ ﯽ از اﻟﮑﺘ ﺮود ھ ﺎی ﭘﺘﺎﻧﺴ ﯿﻞ ﮐﻨﺘ ﺮل ﺷ ﺪه  ،ﻧﻤ ﺎﯾﺶ داده ﺷ ﺪه در ﺷ ﮑﻞ  ( ٨-٢٢ﯾﮑ ﯽ از ﺳ ﮫ
اﻟﮑﺘﺮود ﮐﮫ اﻟﮑﺘﺮود ﮐﺎر ھﺴﺖ ) ، (WEدر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺮﺟﻊ ﺧﻄﯽ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎ زﻣﺎن اﺳ ﺖ  .اﺑﻌ ﺎد
اﻟﮑﺘﺮود ﮐﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﻧﮕﮫ داﺷﺘﮫ ﺷﺪه  ،ﺗﻤﺎﯾ ﻞ ﺑ ﮫ ﺑﮭﺒ ﻮد ﺗﺒ ﺪﯾﻞ ﻗﻄﺒ ﯽ ﺷ ﺪن اﺳ ﺖ  .اﻟﮑﺘ ﺮود ﻣﺮﺟ ﻊ ) (REﯾ ﮏ
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ھﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﺛﺎﺑﺖ در ازﻣﺎﯾﺶ دارد  .اﻟﮑﺘ ﺮود ﺳ ﻮم ﯾ ﮏ اﻟﮑﺘ ﺮود ﺷ ﻤﺎرﻧﺪه اﺳ ﺖ )، (CE
ﮐ ﮫ اﻏﻠ ﺐ ﺳ ﯿﻢ ﭘﯿﭽ ﯽ از ﭘﻼﺗﯿﻨﯿ ﻮم ﯾ ﺎ ﯾ ﮏ اﺳ ﺘﺨﺮ ﺟﯿ ﻮه اﺳ ﺖ  ،ﺟﺮﯾ ﺎن در ﯾ ﮏ ﺳ ﻠﻮل از ﺑ ﯿﻦ اﻟﮑﺘ ﺮود ﮐ ﺎر
واﻟﮑﺘﺮود ﺷﻤﺎرﻧﺪه ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

)ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺻﻔﺤﺎت  ۶٠٨ﺗﺎ ( SKOOG / WEST 9E. ۶١٢
ﻣﻮرخ 1394/9/15
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﺷﻘﺎﻧﯽ
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ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ

ﻣﺘﺮﺟﻢ:
ﻣﺮﯾﻢ ﺑﺎﺑﺎﺋﯽ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺻﻔﺤﺎت 618-622
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ﺷﮑﻞ  5-23ﭘﯿﭻ ﺧﻄﯽ وﻟﺘﺎﻣﻮﮔﺮام ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮﺿﯽ ﮔﻮﻧﻪ ي  Aو ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪن ﻣﺤﺼﻮل .P
ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻌﯿﻦ  iﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎده ي ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ ي ﮐﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺘﺎﻧﯿﺴﻞ
ﻧﯿﻤﻪ ﻣﻮج

ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﻧﯿﻢ اﮐﻨﺶ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﯿﻔﯽ

ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﻮج ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اي اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺟﺮﯾﺎن
،

اﺳﺖ.

و 0/1ﻣﻮل در  ، KClﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﯿﻤﻪ واﮐﻨﺶ در اﻟﮑﺘﺮود
ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
= −0.26

⇌

+

ﺑﺮاي راﺣﺘﯽ ﮐﺎر  ،از ﺑﺎر ﻫﺎي روي  Aو  Pﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮده اﯾﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮض ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﻧﯿﻤﻪ واﮐﻨﺶ  -0.26 Vاﺳﺖ.

اﺳﮑﻦ ﺧﻄﯽ وﻟﺘﺎﻣﻮﮔﺮام ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻓﺮم ﺣﻠﻘﻮي )ﻫﻼﻟﯽ  ،ﻧﯿﻢ داﯾﺮه اي( دارد و اﻣﻮاج وﻟﺘﺎﻣﺘﺮﯾﮏ
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻌﺪ از ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﺷﯿﺐ  ،ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺤﺪود )ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه( ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ  ، i ،ﭼﻮن ﻧﺮﺧﯽ ﮐﻪ در آن واﮐﻨﺶ دﻫﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮم ﺑﻪ ﺳﻄﺢ
اﻟﮑﺘﺮود ﺑﺮده ﺷﻮد  ،ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن را ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﺪت ﺟﯿﺎن ﻫﺎي ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه اﻏﻠﺐ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ واﮐﻨﺶ دﻫﻨﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ :
=

ﮐﻪ در آن  Caﻏﻠﻈﺖ آﻧﺎﻟﯿﺖ )ﻣﺎده ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ( و  Kﯾﮏ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .اﺳﮑﻦ ﺧﻄﯽ ﮐﻤﯽ وﻟﺘﺎﻣﺘﺮي
ﺑﻪ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ ﮐﻪ در آن ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﺼﻒ ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻧﯿﻤﻪ
ﻣﻮج ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﻤﺎد

دارد  .ﺑﻌﺪ از اﺻﻼح ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺮﺟﻊ ) 0/242وﻟﺖ ﺑﺎ

ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﮐﺎﻟُﻤﻞ )ﺟﯿﻮه ﺳﻔﯿﺪ( اﺷﺒﺎع(  ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﻮج ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﻧﯿﻢ
واﮐﻨﺶ ﺑﺴﯿﺎر واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ آن ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎي ﻧﯿﻤﻪ ﻣﻮج ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮاي
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ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺪ .ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎي ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎز
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪه اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از دو ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎ اﻟﮑﺘﺮود ﮐﺎرﮔﺮ در ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺪاوم و ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﻨﺪ .وﻟﺘﺎﻣﺘﺮي اﺳﮑﻦ ﺧﻄﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺤﻠﻮل ﯾﺎ اﻟﮑﺘﺮود در
وﺿﻌﯿﺖ ﺛﺎﺑﺖ )ﺣﺮﮐﺖ ﺛﺎﺑﺖ( ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﺘﺎﻣﺘﺮي ﻫﯿﺪرو دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را روي وﻟﺘﺎﻣﺘﺮي ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ.

وﻟﺘﺎﻣﺘﺮي ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ
وﻟﺘﺎﻣﺘﺮي ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻃﺮﯾﻖ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﯾﮏ ﺷﯿﻮه ﻣﺤﻠﻮل در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﺗﻤﺎس
ﺑﺎ ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﮐﺎرﮔﺮ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﻫﻢ زده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺮاي وﻟﺘﻤﺘﺮي
ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ در ﺷﮑﻞ  23-6ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﻢ زدن ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﻤﺰن
ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﯿﻮه دﯾﮕﺮ ﻫﻢ زدن ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن اﻟﮑﺘﺮود ﮐﺎرﮔﺮ در ﯾﮏ ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﺎﻻي ﺛﺎﺑﺖ درون ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ ) ﺷﮑﻞ  23-19را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ (.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راه دﯾﮕﺮ اﺟﺮاي وﻟﺘﺎﻣﺘﺮي
ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﮔﺬراﻧﺪن ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺎﻟﯿﺖ از ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﻟﮑﺘﺮود ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ) .ﺷﮑﻞ-15
 23و23-16را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ (.ﺗﮑﻨﯿﮏ آﺧﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ آﻧﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي اﮐﺴﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪه ﯾﺎ
ﮐﺎﻫﻨﺪه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺎﯾﻊ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ) ﺑﺨﺶ
 33A-5را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ  22A-2ﺷﺮح داده ﺷﺪ ،ﻫﻨﮕﺎم ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ  ،واﮐﻨﺶ دﻫﻨﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
ﺳﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد :ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ،
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﻢ زدن ﯾﺎ ﺗﮑﺎن دادن و ﻧﻔﻮذ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼف ﻏﻠﻈﺖ ﺑﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺎﯾﻊ در ﺷﻄﺢ
اﻟﮑﺘﺮود و ﺗﻮده )ﺣﺠﻢ ﻋﻤﺪه( ﻣﺤﻠﻮل .در وﻟﺘﺎﻣﺘﺮي  ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن
ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل اﺿﺎﻓﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻏﻠﻈﺖ
آﻧﺎﻟﯿﺖ را از  50-ﺑﻪ  100-ﭘﯿﭻ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ،ﮐﺴﺮ ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻞ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﻧﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﺰدﯾﮏ
ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ  ،ﻧﺮخ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ آﻧﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻟﮑﺘﺮود داراي ﺑﺎر ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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 ٢٣c1ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ درﺳﻄﺢ اﻟﮑﺘﺮود
در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ واﮐﻨﺶ اﻟﮑﺘﺮود ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﻣﻌﺎدﻟﻪ
 23-1در اﻟﮑﺘﺮودي در ﻣﺤﻠﻮل  Aﮐﻪ ﻫﭽﻨﯿﻦ داراي اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﻓﺰوده ﻫﻢ ﻫﺴﺖ رخ ﻣﯽ
دﻫﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ ي  Aزﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ ي ﻣﺤﺼﻮل  Pﺻﻔﺮ اﺳﺖ CA ،
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ واﮐﻨﺶ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ
ﻫﺎي  Aو Pدرون ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻮرا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ي ﻣﻌﺎدﻟﻪ ي  Nernstﺑﻪ اﻟﮑﺘﺮود داده ﺷﺪه ﻟﺤﻈﻪ
اي )در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ( ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﮐﻪ در آن
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ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮود ﮐﺎرﮔﺮ و اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺮﺟﻊ و

ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﻻر P

و  Aدر ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ي ﻧﺎزك از ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻄﺢ اﻟﮑﺘﺮود ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ
ﮐﻪ ﭼﻮن اﻟﮑﺘﺮود ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ،ﺗﺠﺰﯾﻪ ي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ  ،ﻃﯽ ﺑﺎزه ﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه  ،ﻏﻠﻈﺖ
ﺗﻮده ي ﻣﺤﻠﻮل را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺴﻮس ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ .ﭘﺲ ،ﻏﻠﻈﺖ  Aدر ﺗﻮده ي )ﺣﺠﻢ( ﻣﺤﻠﻮل
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،و ﻏﻠﻈﺖ  Pدر ﺗﻮده )ﺣﺠﻢ( ﻣﺤﻠﻮل
ﻣﺪاوم  ،ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺟﺰﯾﯽ )اﻫﺪاف ﺟﺰﯾﯽ(  ،ﺻﻔﺮ ) ≈ 0

ﺑﻪ ﻃﻮر

( اﺳﺖ.

ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎي ﻣﺴﻄﺢ در ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﻢ ﻧﺰده
ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﺮﯾﺢ رﻓﺘﺎر ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود در اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ  ،آﻣﻮزﻧﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺴﻄﺢ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  23-a3ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﻏﯿﺎب ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ  ،در ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻢ ﻧﺰده
– و ﻏﯿﺎب ﻣﻬﺎﺟﺮت  ،ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮم آﻧﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﻟﮑﺘﺮود ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه

 Eﺑﺮاي ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  tﺑﻪ

اﻟﮑﺘﺮود ﮐﺎرﮔﺮ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  23-a7ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه .ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﺮوﯾﻢ و
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ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﻢ ﮐﻪ

 Eﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮخ

در ﻣﻌﺎدﻟﻪ  1000 23-a7ﯾﺎ

ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ .ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ  ،ﻏﻠﻈﺖ  Aدر ﺳﻄﺢ اﻟﮑﺘﺮود  ،ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ي اﻫﺪاف ﺟﺰﯾﯽ
)ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺟﺰﯾﯽ(  ،ﻓﻮرا ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ )  .( C ⟶ 0ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﯿﯿﮕﻨﺎل ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي در ﺷﮑﻞ  23-b7ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﺑﺘﺪا ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ

ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﮐﺜﺮي ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻫﻤﻪ ي  Aﺑﻪ  Pدر ﻻﯾﻪ ي ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺤﻠﻮل ﻻزم اﺳﺖ ،ﻣﯽ

رﺳﺪ .ﻧﻔﻮذ از ﺗﻮده )ﺣﺠﻢ( ﻣﺤﻠﻮل ﮐﻪ ﺳﭙﺲ  Aﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ي ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻤﺘﺮي
در آن اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ  ،ﻣﯽ آورد .ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻏﻠﻈﺖ  Aدر ﺣﺪي ﮐﻪ ﺑﺮاي
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ي  3-23ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ،ﭼﻮن  Aﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎي
ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻻﯾﻪ ي ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در آن ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﻃﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  23-b7دﯾﺪه ﺷﺪ ،ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻌﺪ از ﻧﻮﺳﺎن ﺷﺪﯾﺪ اوﻟﯿﻪ اش ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

)ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺻﻔﺤﻪ (619
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮم ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻔﻮذ ،ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺷﮑﻞ  23-6ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺳﻪ اﻟﮑﺘﺮودي ﺑﺮاي وﻟﺘﺎﻣﺘﺮي ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ.
ﺗﺠﺰﯾﻪ ي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود وﻟﺘﺎﻣﺘﺮﯾﮏ در ﺣﯿﻦ ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ وﻟﺘﺎاﻣﺘﺮﯾﮏ ﻏﻠﻄﺖ ﻣﺤﻠﻮل
ﺗﻮده آﻧﺎﻟﯿﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ 620
ﺷﮑﻞ  23-8ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ را ﺑﺮاي  Aو Pﺑﻌﺪ از  5 ،1 ، 0و  10ﻣﯿﻠﯽ ﺛﺎﻧﯿﻪ از ﺗﺠﺰﯾﻪ
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻏﻠﻈﺖ ) Aﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﯿﺎه( و  ) Pﺧﻂ
ﻫﺎي ﺳﺒﺰ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺑﻊ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺳﻄﺢ اﻟﮑﺘﺮود رﺳﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻧﻤﻮدار ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
ﮐﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻗﺒﻞ از اﻓﺰودن ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ

ﻣﺎده ي  Aدر ﺳﻄﺢ اﻟﮑﺘﺮود و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر

در )ﺣﺠﻢ( ﺗﻮده ي ﻣﺤﻠﻮل ،ﻫﻤﮕﻮن اﺳﺖ.
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ﻏﻠﻈﺖ  Pدر اﯾﻦ دو ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻌﺪ از اﻓﺰودن ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ  ،ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ.در ﺳﻄﺢ اﻟﮑﺘﺮود  ،ﻏﻠﻈﺖ  Aﺿﺮورﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻏﻠﻈﺖ  pاﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺎﺑﻖ  Aﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ  ،ﮐﻪ  . C = Cﺑﺎ دور ﺷﺪن از ﺳﻄﺢ  ،ﻏﻠﻈﺖ  Aﺑﻪ ﻃﻮر

ﺧﻄﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و در ﺣﺪود  0/01ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ

ﻣﯽ رﺳﺪ.

ﯾﮏ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﯽ در ﻏﻠﻈﺖ  Pدر ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن داده
ﺷﺪه  ،ﺑﺎ زﻣﺎن ،اﯾﻦ ﮔﺮادﯾﺎن ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺤﻠﻮل ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ i .ﻟﺤﻈﻪ اي

ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﮔﺮادﯾﺎن ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ي ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻄﻮط ﺷﮑﻞ 23-b8
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪ  ،ﻻزم ﻫﺴﺘﻨﺪ.
=

ﮐﻪ در آن  iﻟﺤﻈﻪ اي و ﺑﻪ واﺣﺪ آﻣﭙﺮ اﺳﺖ n ،ﺗﻌﺪاد ﻣﻮل ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮون ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﻮل آﻧﺎﻟﯿﺖ
اﺳﺖ  f ،ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺎرادي اﺳﺖ A ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ اﻟﮑﺘﺮود ﺑﻪ ، 2 cm
ﻏﻠﻈﺖ  Aﺑﻪ واﺣﺪ

واﺣﺪ  cm2s-1اﺳﺖ و
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺻﻔﺤﻪ 620

ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ ﺑﺮاي Aﺑﻪ

 mol cmاﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ (23-7ﭘﺎﺳﺦ ﻟﺤﻈﻪ اي ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﺮاي ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺴﻄﺢ در ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻢ
ﻧﺰده  (a .ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ  (bواﮐﻨﺶ ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن
ﺷﮑﻞ  (23-8ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ دور در ﺣﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ )اﺣﯿﺎي( ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه  Aﺑﺮاي ﺑﻪ
دﺳﺖ آوردن  Pدر ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺴﻄﺢ = 0 v (a.

=

E

 (b Eﻧﻘﻄﻪ ي  Zدر ﺷﮑﻞ 23-5

زﻣﺎن ﻣﻨﻘﻀﯽ ms 1،5،10 :

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﺷﯿﺐ ﻫﺎ )

ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺤﺼﻮل )

(

( ﻣﺜﻞ ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎ زﻣﺎن ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ

ﻓﻼﮐﺲ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮل ﻫﺎي  Aﺑﻪ ازاي ﻫﺮ واﺣﺪ

زﻣﺎن ﻫﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ اﻟﮑﺘﺮود اﺳﺖ.
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ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎي ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮود ﻫﺎي ﻣﺴﻄﺢ در ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﻢ ﻧﺰده ﺳﻮدﻣﻨﺪ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ ﻣﺪام ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﯿﺐ ﻫﺎي ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺎ زﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮود ﻫﺎي درون ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﻢ زده
ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ اﮐﻨﻮن ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ/ﻓﺎﺻﻠﻪ را وﻗﺘﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺤﺚ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ روي ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود
ﻏﻮﻃﻪ ور در ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻫﻢ زده ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ  .ﺑﺮاي ﻓﻬﻤﯿﺪن
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻢ زدن  ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﮕﻮي ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎﯾﻊ را در ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻢ زده ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ اﻟﮑﺘﺮود
ﻫﺎي ﻣﺴﻄﺢ ﮐﻮﭼﮏ  ،اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ دو ﻧﻮع از ﺟﺮﯾﺎن را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  23-9ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه .ﺟﺮﯾﺎن آرام در ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎي ﺟﺮﯾﺎن
ﭘﺎﯾﯿﻦ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﺮم و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺪ دارد ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده
ﺷﺪه .ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻐﺸﻮش از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ  ،در ﺳﺮﻋﺘﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ و ﺑﯽ
ﻗﺎﻧﻮن دارد ،ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه .در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻫﻢ زده  ،ﻣﺎ ﻧﺎﺣﯿﻪ
اي از ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻐﺸﻮش در ﺗﻮده )ﺣﺠﻢ( ﻣﺤﻠﻮل دور از اﻟﮑﺘﺮود و ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ اي از ﺟﺮﯾﺎﻧﻦ آرام
ﻧﺰدﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود دارﯾﻢ .اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ در ﺷﮑﻞ  23-10ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ .در ﻧﺎﺣﯿﻪ ي ﺟﺮﯾﺎن آرام ،ﻻﯾﻪ
ﻫﺎي ﻣﺎﯾﻊ در ﺟﻬﺘﯽ ﻣﻮازي ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻟﮑﺘﺮود روي ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳُﺮ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ.
)ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺻﻔﺤﻪ (621
ﺷﮑﻞ (23-9ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺠﺴﻤﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺟﺮﯾﺎن در ﻧﻮاري از ﺟﺮﯾﺎن .ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻐﺸﻮش در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن آرام ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺟﺮﯾﺎن
ﻣﻐﺸﻮش ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ در ﯾﮏ اﻟﮕﻮد ﺑﯽ ﻗﺎﻧﻮن زﯾﮕﺰاگ ﺷﮑﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﮔﺮداب ﻫﺎ و اِدي
ﻫﺎﯾﯽ در ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن آرام ،ﺧﻄﻮط ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳُﺮ ﺧﻮردن ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﯾﻊ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ روي ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺷﮑﻞ  (23-10اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺟﺮﯾﺎن و ﻧﻮاﺣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﮐﺎرﮔﺮ در وﻟﺘﺎﻣﺘﺮي
ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ
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)ﺻﻔﺤﻪ (622
ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﻟﮑﺘﺮود ،در ﻓﺎﺻﻠﻪ ي  δ cmاز ﺳﻄﺢ  ،ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺎﻟﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ اي ﮐﻪ

ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﺿﺮورﺗﺎ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ ﻏﻠﺒﻪ دارﻧﺪ .ﻻﯾﻪ ي ﻧﺎزﮐﯽ از ﻣﺤﻠﻮل در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ي
اﯾﺴﺘﺎ )ﺳﺎﮐﻦ( اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻻﯾﻪ ي ﻧﻔﻮذي  Nernstﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﻘﻂ درون ﻻﯾﻪ ي ﻧﻔﻮذي
 Nernstاﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ واﮐﻨﺶ دﻫﻨﺪه و ﻓﺮآورده )ﻣﺤﺼﻮل( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺑﻊ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺳﻄﺢ
اﻟﮑﺘﺮود اﺳﺖ و ﮔﺮادﯾﺎن ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺳﺮاﺳﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﺮﯾﺎن آرام و ﺟﺮﯾﺎن
ﻣﻐﺸﻮش  ،ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻏﻠﻈﺖ  Aرا در ﻣﻘﺪار اﺻﻠﯽ و ﻏﻠﻈﺖ  Pرا در ﻣﻘﺪار ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ
دارد.
ﺷﮑﻞ  23-11دو ﮔﺮوه از ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ را ﺑﺮاي  Aو  Pدر ﺳﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻧﺸﺎن داده X,y,z
در ﺷﮑﻞ  23-5ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﺷﮑﻞ  23-a11ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ دو ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﯾﮑﯽ
ﺗﻮده ي ﻣﺤﻠﻮل را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ  ،و از ﻫﺮ دو ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻐﺸﻮش و آرام را ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ -10
 23ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮم ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻤﺰن
رخ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻏﻠﻈﺖ  Aدر ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ  cاﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ

ﺿﺮورﺗﺎ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ .ﻧﺎﺣﯿﻪ ي

دوم ﻻﯾﻪ ي ﻧﻔﻮذي  Nernstاﺳﺖ  ،ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﻄﺢ اﻟﮑﺘﺮود اﺳﺖ و داراي ﻗﻄﺮ

اﺳﺖ  .ﻋﻤﻮﻣﺎً  ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزه ي ﻫﻢ زدن و ﮔﺮاﻧﺮوي ﻣﺎﯾﻊ ﺑﯿﻦ

 10ﺗﺎ

 10ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.

درون ﻻﯾﻪ ي ﻧﻔﻮذي اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ  ،اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮم ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻔﻮذ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻓﻘﻂ ...
)ﺷﮑﻞ(23-11

ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺘﺮك اﻟﮑﺘﺮود /ﻣﺤﻠﻮل در ﺣﯿﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ ي اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ+
⟶

از ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻢ زده از  .Aﺷﮑﻞ 23-5را ﺑﺮاي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺤﻨﯽ

ﻫﺎي  x,y,zﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
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ﺟﻧﺎب آﻗﺎی دﮐﺗر ھﺎﺷﻣﯽ ﻣوﺳوی
ھﺎﻧﯾﮫ ﻓﻧودی
٩١١۵۴١١٧٢١
ﺗرﺟﻣﮫ ﺻﻔﺣﺎت ۶٢٧-۶٢٣
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ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣورد ﺑﺎ راه ﺣل ھم زدن ﺑود .ﺑﺎ راه ﺣل ھم زده ،ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﺑﮫ ﻻﯾﮫ ﺑﺎرﯾﮏ از ﻣﺎﯾﻊ
ﻣﺣدود اﻧﺗﺷﺎر اﺳت  ،ﺳرﺷﺎر ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﮔذﺷت زﻣﺎن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ طور ﻧﺎﻣﺣدود ﮔﺳﺗرش در ﺑﮫ
راه ﺣل .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺟرﯾﺎن ھﺎی ﻧﻔوذ ﮐﻧﺗرل ﻣداوم ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ﭘس از اﻋﻣﺎل
وﻟﺗﺎژ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد .ﺑﮫ ﻋﻧوان در ﺷﮑل  ١١-٢٣در ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل Xﻏﻠظت ﺗﻌﺎدل از در ﺳطﺢ
اﻟﮑﺗرود ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺣدود  ٨٠درﺻد از ﻣﻘدار اوﻟﯾﮫ ﺧود را در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻏﻠظت  Pﺗﻌﺎدل ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﺎدل اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻓزاﯾش در  Yﺑﺎﻟﻘوه اﺳت ﮐﮫ
ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﻧﯾم ﻣوج ﻏﻠظت ﺗﻌﺎدل از دو ﮔوﻧﮫ در ﺳطﺢ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣﺷﺎﺑﮫ و  CA / 2ﺑراﺑردر ﻧﮭﺎﯾت
در ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل  Zو ﻓراﺗر از ﻏﻠظت ﺳطﺢ ﯾﮏ ﺑﮫ ﺻﻔر در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ  Pﻧزدﯾﮏ ﻏﻠظت ارﺟﯾﻧﺎل
از  A, CAﺑﻧﺎﺑراﯾن در ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﻣﻧﻔﯽ ﺗر از  Zاﺳﺎﺳﺎ ﺗﻣﺎم ﯾون ھﺎی ﯾﮏ ورود ﻻﯾﮫ ﺳطﺣﯽ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ  Pﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺷﮑل  b٢٣-١١در ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر از Z
ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت ﻏﻠظت  P TNﻻﯾﮫ ﺳطﺣﯽ در  C0 P5 CAﺛﺎﺑت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد.ﺑﮫ دﻟﯾل
اﻧﺗﺷﺎر  Pﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ھم زده.

 C- 2٣٢آﻣﭘر ﺟرﯾﺎن
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در ھر ﻧﻘطﮫ ﮐﮫ در اﻟﮑﺗروﻟﯾز ﻣﺎ ﻓﻘط ﺑﺣث ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﺗوﺳط ﻧرخ ﺣﻣل
و ﻧﻘل از  Aاز ﻟﺑﮫ ﺑﯾروﻧﯽ از ﻻﯾﮫ ﻧﻔوذ ﺑﮫ ﺳطﺢ اﻟﮑﺗرود ﺗﻌﯾﯾن ﭼرا ﮐﮫ اﯾن ﻣﺣﺻول
اﻟﮑﺗروﻟﯾز ﻓﺳﻔر ﭘﺧش از ﺳطﺢ و در ﻧﮭﺎﯾت دور ﺗوﺳط ھﻣرﻓت ﺟﺎروب ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن ﻣﺳﺗﻣر
ﻻزم اﺳت ﺑرای ﺣﻔظ ﻏﻠظت ﺳطﺢ ﺧواﺳﺗﺎر ﺷده ﺗوﺳط ﻣﻌﺎدﻟﮫ ﻧرﻧﺳت اﺳت .ھﻣرﻓت ﺣﺎل
ﺣﻔظ ﯾﮏ ﻣﻧﺑﻊ ﺛﺎﺑت در  Aدر ﻟﺑﮫ ﺑﯾروﻧﯽ از ﻻﯾﮫ اﻧﺗﺷﺎر در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﯾﮏ ﺣﺎﻟت ﭘﺎﯾدار ﻧﺗﺎﯾﺞ
ﻓﻌﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل اﻋﻣﺎل اﯾن اﻟﮑﺗرود و اﯾن ﻧرخ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده اﺳت  ' CA / X ،ﮐﮫ
در آن  Xاﺳت ﮐﮫ از راه دور در ﺳطﺢ اﻟﮑﺗرود ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر ﻓرم داده ﺷده اﺳت.
ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ  CA / Xدر ﻣﻌﺎدﻟﮫ  ٢٣-۴ﺷﯾب از ﺑﺧش اوﻟﯾﮫ ﭘروﻓﯾل ﻏﻠظت در ﺷﮑل
 a١١-٢٣اﺳت و اﯾن داﻣﻧﮫ را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ )  (CA2 C0 A / Dﺗﻘرﯾب زده ﺷود.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺗﻘرﯾب ﻣﻌﺗﺑر ﻣﻌﺎدﻟﮫ  ۴-٢٣ﮐﺎھش ﻣﯽ دھد ﺑﮫ ﭘردازﻧده Core i5

ﮐﮫ در آن ﺛﺎﺑت اﺳت  KAﺑﮫ  nFADA / Dﺑراﺑر اﺳت.
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ﻣﻌﺎدﻟﮫ  ۵-٢٣ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان  C0Aﮐوﭼﮑﺗر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻧﺗﯾﺟﮫ از ﯾﮏ ﻣﻧﻔﯽ
ﺑزرﮔﺗر ﮐﺎرﺑردی ﺑﺎﻟﻘوه ﻣﯽ ﺷود ،اﻓزاﯾش ﺟرﯾﺎن ﺗﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻏﻠظت ﺳطﺢ و ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ
ﺻﻔر ﮐﮫ در آن ﻧﻘطﮫ ﺟرﯾﺎن ﺛﺎﺑت و ﻣﺳﺗﻘل از ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود.
 thuseﮐﮫ  C0A S 0در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﺣدود ﮐردن  I1ﻓﻌﻠﯽ و ﻣﻌﺎدﻟﮫ ۵-٢٣

اﺷﺗﻘﺎق ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻣﻌﺎدﻟﮫ  ۶-٢٣ﺑر ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر ﺳﺎده از ﻻﯾﮫ اﻧﺗﺷﺎر در ﮐﮫ واﺳط ﺑﯾن در ﺣﺎل
ﺣرﮐت و ﺛﺎﺑت ﻻﯾﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻟﺑﮫ ﺑﮫ ﺷدت ﺗﻌرﯾف ﮐﮫ در آن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﺎ اﻧﺗﺷﺎر ﺷروع
ﻣﺷﺎھده اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،اﯾن ﻣدل ﺳﺎده را ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﮏ ﺗﻘرﯾب ﻣﻧﺎﺳب از راﺑطﮫ ﺑﯾن
ﺑرون ﻣرزی ﺟﺎری و ﻣﺗﻐﯾرھﺎی آن اﺛر اﺳت.
ﺟﺎری.
ﭼﺎﻟش  :ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ واﺣد از ﻣﻌﺎدﻟﮫ  ۶-٣٢آﻣﭘر اﮔر واﺣد از ﻣﻘﺎدﯾر در ﻣﻌﺎدﻟﮫ ﺑﮫ ﺷرح
زﯾر اﺳت .

واﺣد ﻣﻘدار
وﻟﺗﺎﻣﺗری

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر رواﺑط  /وﻟﺗﺎژ واﮐﻧش ﺑرﮔﺷت ﭘذﯾر ﺑرای
ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﮏ ﻣﻌﺎدﻟﮫ ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن ﻣﻧﺣﻧﯽ در ﺷﮑل  ، sigmoidal ۵-٢٣ﻣﻌﺎدﻟﮫ
3
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ﺟﺎﯾﮕزﯾن  ۶-٢٣در ﻣﻌﺎدﻟﮫ  ۵-٢٣ﺑﮫ و ﺗﻧظﯾم ﻣﺟدد  ،ﺑﮫ

ﻏﻠظت ﺳطﺢ  Pرا ﻣﯽ ﺗوان در ﺷراﯾط ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ ارﺗﺑﺎط ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﺎدﻟﮫ ۵-٢٣
اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺎن

ﮐﮫ در آن ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻋﻼﻣت ﻣﻧﻔﯽ از ﺷﯾب ﻣﻧﻔﯽ ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻏﻠظت ﺑرای
 .Pﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ  DPاﮐﻧون ﺿرﯾب ﻧﻔوذ از P
اﻣﺎ ﻣﺎ ﭘﯾش از اﯾن ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ در ﺳراﺳر اﻟﮑﺗروﻟﯾز ﻏﻠظت  Pﻧزدﯾﮏ در ﺑﺧش ﻋﻣده ای
از راه ﺣل و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ،٠> CP ،

ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آن  KP 52nADP / Dﻣرﺗب ﻣﯽ دھد.

ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻣﻌﺎدﻟﮫ  ٧-٢٣و  ١٠-٢٣در ﻣﻌﺎدﻟﮫ  ٣-٢٣ﺑﺎزده  ،ﺑﻌد از ﺑﺎزآراﯾﯽ

وﻗﺗﯽ ﮐﮫ i 5 il/2 ،
دوره ﺳوم در ﺳﻣت راﺳت اﯾن ﻣﻌﺎدﻟﮫ ﺑراﺑر ﺻﻔر اﺳت  ،و ﺑﺎ اﯾن ﺗﻌرﯾف eappl ،ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل
ﻧﯾم ﻣوج اﺳت  ،اﺳت ﮐﮫ،
4
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ﺟﺎﯾﮕزﯾن اﯾن ﻋﺑﺎرت در ﻣﻌﺎدﻟﮫ  ١١-٢٣ﻣﯽ دھد ﯾﮏ ﻋﺑﺎرت ﺑرای  voltammogramدر
ﺷﮑل : ۵-٢٣

راﺑطﮫ  /وﻟﺗﺎژ ﺑرای واﮐﻧش ھﺎی ﺑرﮔﺷت ﻧﺎﭘذﯾر
ﺑﺳﯾﺎری از ﻓرآﯾﻧدھﺎی اﻟﮑﺗرود آﻣﭘر  ،ﺑﮫ وﯾژه ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ راه اﻧدازی آﻟﯽ ،ﻏﯾر
ﻗﺎﺑل ﺑرﮔﺷت ھﺳﺗﻧد  ،ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮐﺷﯾده و ﻣوج ﮐﻣﺗر ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺗﻌرﯾف ﺷده اﺳت .ﺑرای
ﺗوﺻﯾف اﯾن اﻣواج ﮐﻣﯽ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣدت اﺿﺎﻓﯽ در ﻣﻌﺎدﻟﮫ  ١٢-٢٣ﺷﺎﻣل اﻧرژی ﻓﻌﺎل
ﺳﺎزی واﮐﻧش ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﮐﺎرﺑری ﺑرای ﺳﯾﻧﺗﯾﮏ از اﮔر ﭼﮫ ﻣدل ﻣﺎ ﺑﯾش از اﻧدازه ﺳﺎده اﺳت
 ،آن را ﻓراھم ﻣﻧطﻘﯽ در راﺑط اﻟﮑﺗرود  /راه ﺣل اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد.
<
ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﻧﯾم ﻣوج ﯾﮏ ﺷﻧﺎﺳﮫ ﺑرای زن و ﺷوھر اﮐﺳﯾداﺳﯾون و ﮐﺎھش اﺳت و ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ
ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﮐﺎھش اﺳﺗﺎﻧدارد ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود.
ﯾﮏ ﻓراﯾﻧد اﻟﮑﺗروﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد A 1 ne2 8 Pﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﻗﺎﺑل ﺑرﮔﺷت اﮔر آن را
اطﺎﻋت ﻣﻌﺎدﻟﮫ  nerstﺗﺣت ﺷراﯾط آزﻣﺎﯾش .در ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺑرﮔﺷت ،ھر دو
رو ﺑﮫ ﺟﻠو ﯾﺎ واﮐﻧش ﻣﻌﮑوس ﻗدری ﮐﻧد اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﻗﺎﺑل اﻏﻣﺎض اﺳت .در
ﺳﯾﺳﺗم ﺗﺎﺣدی ﺑرﮔﺷت ﭘذﯾر  ،واﮐﻧش در ﯾﮏ ﺟﮭت اﺳت ﺑﺳﯾﺎر آھﺳﺗﮫ ﺗر از دﯾﮕر ،اﮔر ﭼﮫ
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ اھﻣﯾت ﺑودن ﻧﯾﺳت  .ﯾﮏ ﻓرآﯾﻧد اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﻗﺎﺑل ﺑرﮔﺷت ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ
ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﺗﻐﯾﯾر ﺑﮫ آراﻣﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑرﮔﺷت ﻧﺎﭘذﯾری ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳرﻋت
ﺑﯾﺷﺗری ﺗﻐﯾﯾر ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود.
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اﻟﮑﺗرود
اﮔرﭼﮫ ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﻧﯾم ﻣوج ﺑرای واﮐﻧش ھﺎی ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺑرﮔﺷت ﻣﻌﻣوﻻ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﺑرﺧﯽ
واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﻏﻠظت  ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻧﻔوذ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﺧطﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻏﻠظت  .ﻓرآﯾﻧد
ﺑرﮔﺷت ﻧﺎﭘذﯾر ھﺳﺗﻧد  .ﻟذا  ،ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﮐﻣﯽ اﻗﺗﺑﺎس اﮔر اﺳﺗﺎﻧدارد
ﮐﺎﻟﯾﺑراﺳﯾون ﻣﻧﺎﺳب در دﺳﺗرس ھﺳﺗﻧد.

 voltammogramsﻣﺧﻠوط واﮐﻧش دھﻧده
واﮐﻧش دھﻧده از ﻣﺧﻠوط ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﻣﺳﺗﻘل از ﯾﮑدﯾﮕر در ﯾﮏ اﻟﮑﺗرود ﮐﺎر رﻓﺗﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﯾﮏ  voltammogramﺑرای ﻣﺧﻠوط از ﻣﺟﻣوع اﻣواج ﺑرای اﺟزاء ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ
ﻓرد اﺳت.
ﺷﮑل  voltammograms١٢-٢٣ﺑرای ﺟﻔت از ﻣﺧﻠوط دو ﺟزء ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد .ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﻧﯾم
ﻣوج از دو رﺟﻧﺗس ﺣدود  V ٠ ١در ﻣﻧﺣﻧﯽ  Aو ﺣدود  V ٠ ٢در درﻣﺎن  Bﻣﺗﻔﺎوت اﺳت.

ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت  voltammogramﺗﻧﮭﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻣﯽ دو ﯾﺎ ﭼﻧد ﮔوﻧﮫ اراﺋﮫ
ﭘرﺳم اﺟﺎزه ﺗﻔﺎوت ﮐﺎﻓﯽ از ﻧﻔوذ ﻓﻌﻠﯽ ﻓرد اﺳت.
ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ  ،ﺗﻔﺎوت  V ٠ ٢-٠ ١اﺳت  ،ﻻزم اﺳت اﮔر ﮔوﻧﮫ ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﻗﺎﺑل ﺗﻘﻠﯾل ﺗﺣت ﯾﮏ
ﮐﺎھش دو اﻟﮑﺗرون ﯾﮏ ﻓراﯾﻧد ﯾﮏ اﻟﮑﺗرون اﺳت.
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ﺣداﻗل ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ  V ٠ ٣ﻣورد ﻧﯾﺎز اﺳت اﮔر ﮐﺎھش ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر از ﯾﮏ ﻓراﯾﻧد ﯾﮏ
اﻟﮑﺗرون اﺳت.

آﻧدی و آﻧدی ﻣﺧﻠوط  voltammograms /ﮐﺎﺗدﯾﮏ
اﻣواج آﻧدی و ھﻣﭼﻧﯾن اﻣواج ﮐﺎﺗدﯾﮏ در وﻟﺗﺎﻣﺗری ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﯾﮏ ﻣﺛﺎل از ﯾﮏ ﻣوج
آﻧدی در ﻣﻧﺣﻧﯽ  Aاز  ،figgure 23-13ﮐﮫ در آن واﮐﻧش اﻟﮑﺗرود اﮐﺳﯾداﺳﯾون آھن ) (IIﺑﮫ
آھن ) (IIIدر ﺣﺿور ﺳﯾﺗرات  IONاﺳت ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت) .در ﻣﻘﺎﺑل  ،(SCEﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ
ﺑﮫ ﻧﯾم واﮐﻧش ﯾﮏ ﻣﺣدود ﮐﻧﻧده ﺟرﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ در ﻣورد ١٠ ١ Vﻣﺷﺎھده ﺷده اﺳت.
ﺑﮫ ﻋﻧوان  IAﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﻣﻧﻔﯽ ﺗر ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت ،ﮐﺎھش در ﺑروز ﺟرﯾﺎن آﻧدی ،در ﺣدود
 ، ٢٠ ٠٢Vﺟرﯾﺎن ﺻﻔر ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ دﻟﯾل اﮐﺳﯾداﺳﯾون آھن ) (IIﯾون ﻣﺗوﻗف ﺷده اﺳت.
ﻣﻧﺣﻧﯽ  Cﻧﺷﺎن دھﻧده  voltammogarmﺑرای ﯾﮏ راه ﺣل از آھن ) (IIIدر ﻣﺣﯾط اﺳت.
ﺑرای  ،Cﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣوج ﮐﺎﺗدﯾﮏ از ﮐﺎھش آھن ) (IIIﺑﮫ آھن ) .(IIﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﻧﯾم ﻣوج ﯾﮑﺳﺎن ﺑﺎ ﮐﮫ
ﺑرای ﻣوج آﻧدی اﺳت ،ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﮐﺳﺎﯾش و ﮐﺎھش از دو ﮔوﻧﮫ آھن ﮐﺎﻣﻼ در اﻟﮑﺗرود
ﮐﺎر ﺑرﮔﺷت ﭘذﯾر ھﺳﺗﻧد.
ﻣﻧﺣﻧﯽ ب  voltammogramاز ﻣﺧﻠوط  equimolarآھن ) (IIو آھن ) (IIIاﺳت .ﺑﺧﺷﯽ
از ﻣﻧﺣﻧﯽ زﯾر ﺧط ﺻﻔر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﮐﺳﯾداﺳﯾون آھن ) ،(IIاﯾن واﮐﻧش
ﻣﺗوﻗف در ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل اﻋﻣﺎل ﺷده ﺑراﺑر ﺑﺎ ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﻧﯾم ﻣوج .ﺑﺧش ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻣﻧﺣﻧﯽ اﺳت ﺑﮫ ﻋﻠت
ﮐﺎھش آھن ).(III
ﺷﮑل  voltammogram ١٢-٢٣ﻣﺧﻠوط  fortwoﺟزء .ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﻧﯾم ﻣوج  V ٠ ١در
ﻣﻧﺣﻧﯽ  Aو  V 0.2در ﻣﻧﺣﻧﯽ  Bﻣﺗﻔﺎوت اﺳت ٠ ١ .وﻟت
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ﺷﮑل  ١٣-٢٣رﻓﺗﺎر وﻟﺗﺎﻣﺗری آھن ) (IIو آھن ) (IIIدر ﯾﮏ ﻣﺣﯾط ﺳﯾﺗرات اﺳت.
ﻣﻧﺣﻧﯽ  :Aﻣوج آﻧدی ﺑرای راه ﺣل ﮐﮫ در آن ﺗﻐﯾﯾر ﺑرای ﺑراﺑری . M ١٠٢۴ ٣ ١ ۵ ٢١
ﻣﻧﺣﻧﯽ  :Bﻣوج آﻧدی  /ﮐﺎﺗدﯾﮏ ﺑرای ﯾﮏ راه ﺣل ﮐﮫ در آن cFe21 5 cFe31 5 0.5 3
1024 M
ﻣﻧﺣﻧﯽ  :Cﻣوج ﮐﺎﺗدﯾﮏ ﺑرای ﯾﮏ راه ﺣل ﮐﮫ در آن cFe31 51 3 1024 M.

وﻟﺗﺎﻣﺗری
ﺑﯽ ﻓﺎﯾده اﺳت در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت اﺷﺎره ﺷد ،ﺗﻣﺎم ﻣﺣﺗوای اﯾن ﺻﻔﺣﮫ آﻣوزش cengage
©اﺳت.

 C -3٢٣اﻣواج اﮐﺳﯾژن
اﮐﺳﯾژن ﻣﺣﻠول اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ راﺣﺗﯽ در اﻟﮑﺗرود ﮐﺎر ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺷﺎن
داده ﺷده در .
ﺷﮑل ١۴-٢٣
8
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ﯾﮏ ﻣﺣﻠول آﺑﯽ اﺳﺗﺎﻧدارد ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ھوا ﻣﯽ روﯾد دو ﻣوج اﮐﺳﯾژن ﻣﺟزا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اوﻟﯾن
ﻧﺗﺎﯾﺞ از ﮐﺎھش اﮐﺳﯾژن ﺑﮫ ﭘراﮐﺳﯾد ھﯾدروژن:

در ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﻣﻧﻔﯽ ﺗر  ،ﭘراﮐﺳﯾد ھﯾدروژن را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد :

ﭼرا ﮐﮫ ھر دو واﮐﻧش ھﺎ ﮐﺎھش دو اﻟﮑﺗرون ،دو ﻣوج از ارﺗﻔﺎع ﺑراﺑر اﺳت.
اﻧدازه ﮔﯾری وﻟﺗﺎﻣﺗری ﯾﮏ روش ﻣﻧﺎﺳب و ﺑﮫ طور ﮔﺳﺗرده اﺳﺗﻔﺎده ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن اﮐﺳﯾژن
ﻣﺣﻠول در راه ﺣل .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺣﺿور اﮐﺳﯾژن اﻏﻠب ﺑﺎ ﺗﻌﯾﯾن دﻗﯾﻖ از ﮔوﻧﮫ ھﺎی دﯾﮕر
ﺗداﺧل در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺣذف اﮐﺳﯾژن اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ اوﻟﯾن ﮔﺎم در روش آب آﻣﭘر  .اﮐﺳﯾژن را ﻣﯽ
ﺗوان ﺑﺎ ﻋﺑور ﯾﮏ ﮔﺎز ﺑﯽ اﺛر از طرﯾﻖ راه ﺣل آﻧﺎﻟﯾت ﺑرای ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ )  ( spargingﺣذف
ﺧواھﻧد ﺷد .ﺑﺧﺎر از ﮔﺎز ھﻣﺎن  ،ﻣﻌﻣوﻻ ﻧﯾﺗروژن ،ﺑر روی ﺳطﺢ از راه ﺣل در طول
ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﺻوﯾب ﺑﺎز ﺟذب اﮐﺳﯾژن اﺳت .ﻣﻧﺣﻧﯽ ﭘﺎﯾﯾن ﺗر در ﺷﮑل
 voltammogram١۴-٢٣از ﯾﮏ راه ﺣل ﺑدون اﮐﺳﯾژن اﺳت.
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﮐﺎرﺑردی  C - 4٢٣از وﻟﺗﺎﻣﺗری ھﯾدرودﯾﻧﺎﻣﯾﮏ
از ﮐﺎرﺑردھﺎی ﻣﮭم ﺗرﯾن وﻟﺗﺎﻣﺗری ھﯾدرودﯾﻧﺎﻣﯾﮑﯽ در ﺑرﻋﺎﻟوه ) (١ﺗﺷﺧﯾص و ﺗﻌﯾﯾن ﮔوﻧﮫ
ھﺎی ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ در آﻧﮭﺎ از ﺳﺗون ﮐروﻣﺎﺗوﮔراﻓﯽ و ﯾﺎ دﺳﺗﮕﺎه ﺟرﯾﺎن ﺗزرﯾﻖ ﺧروج (٢) ،ﺗﻌﯾﯾن
ﻣﻌﻣول اﮐﺳﯾژن و ﮔوﻧﮫ ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ از ﻋﻼﻗﮫ ﺑﯾوﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ،ﻣﺎﻧﻧد ﮔﻠوﮐز ،ﻻﮐﺗوز ،و ﺳﺎﮐﺎرز،
) (٣ﺗﺷﺧﯾص ﻧﻘطﮫ ﭘﺎﯾﺎن در ﺗﯾﺗراﺳﯾون  coulometricو ﺣﺟﻣﯽ .و ) (۴ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺑﻧﯾﺎدی
ﻓراﯾﻧدھﺎی اﻟﮑﺗروﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ .
آﺷﮑﺎرﺳﺎزھﺎی  voltammeticدر ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﺟرﯾﺎن ﺗزرﯾﻖ chromatographyand
وﻟﺗﺎﻣﺗری ھﯾدرودﯾﻧﺎﻣﯾﮏ اﺳت ﺑﮫ طور ﮔﺳﺗرده ای ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص و ﺗﻌﯾﯾن ﺗرﮐﯾﺑﺎت اﮐﺳﯾده و
ﯾﺎ ﺗﻘﻠﯾل ﯾﺎ ﯾون ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﮐروﻣﺎﺗوﮔراﻓﯽ ﻣﺎﯾﻊ از ھم ﺟدا ﺷده اﻧد و ﯾﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺗوﺳط
روش ﺟرﯾﺎن ﺗزرﯾﻖ ﺗوﻟﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .ﯾﮏ ﺗﻣﺎس ﻻﯾﮫ ﻧﺎزک  ،ﻣﺎﻧﻧد
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ﺷﮑل  ١۴-٢٣ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﻣوج دوم ﮐﺎھش ﮐﻠﯽ اﮐﺳﯾژن ﺑﮫ آب .
 spargingﯾﮏ ﻓراﯾﻧد ﮐﮫ در ﺣل ﮔﺎزھﺎ از ﯾﮏ ﺣﻼل ﻣﺗﻼطم ﺷده ﺗوﺳط ﯾﮏ ﮔﺎز ﺑﯽ اﺛر
ﻣﺎﻧﻧد ﻧﯾﺗروژن ،آرﮔون ،ھﻠﯾم و ﯾﺎ از طرﯾﻖ راه ﺣل ﺟﺎروب اﺳت.
ﺷﮑل  voltammogram ١۴-٢٣ﺑرای ﮐﺎھش اﮐﺳﯾژن در ﯾﮏ راه ﺣل  M 0.1 KCLھوا
اﺳﺗﺎﻧدارد ﮐﮫ در آن اﮐﺳﯾژن ﻣﺗﻼطم ﺷده ﺗوﺳط ﻧﯾﺗروژن از طرﯾﻖ راه ﺣل ﺣذف ﺧواھﻧد ﺷد.
V vs.SCE ،eapple
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ﺷﮑل  ١۵-٢٣ﯾﮏ طرح ﮐﻠﯽ از ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم VOTAMMETRIC

ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص ﮔوﻧﮫ ھﺎی اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان آﻧﮭﺎ را از ﯾﮏ ﺳﺗون ﺷﺳﺗن .ﺣﺟم ﺳﻠول اﺳت
ﺿﺧﺎﻣت واﺷر ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود .راه ﺣل اﮐﺳﯾژن آزاد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از در ﺷﮑل ١۵-٢٣
ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت ،در اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .اﻟﮑﺗرود ﮐﺎر در اﯾن ﺳﻠول ھﺎ اﺳت ﮐﮫ
ﻣﻌﻣوﻻ در دﯾوار ﺑﻠوک ﻋﺎﯾﻖ اﺳت ﮐﮫ از ﯾﮏ اﻟﮑﺗرود ﺷﻣﺎرﻧده ھﺎی ﻓﺿﺎ ﻧﺎزک از ھم ﺟدا
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺷﺎن داده ﮔﻧﺟﺎﻧده ﺷده اﺳت .ﺣﺟم اﯾن ﭼﻧﯾن ﺳﻠوﻟﯽ ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول  ٠ ١ﺗﺎ  ١ﻣﯾﻠﯽ
ﻟﯾﺗر .ﯾﮏ وﻟﺗﺎژ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﺣدود ﮐﻧﻧده ﺟرﯾﺎن ﺑرای آﻧﺎﻟﯾت در ﺑﯾن اﻟﮑﺗرود ﮐﺎر و
ﯾﮏ ﻧﻘره  /ﻧﻘره ای اﻟﮑﺗرود ﮐﻠرﯾد ﻣرﺟﻊ اﺳت ﮐﮫ ﭘﺎﯾﯾن دﺳت از آﺷﮑﺎرﺳﺎز واﻗﻊ اﻋﻣﺎل ﻣﯽ
ﺷود .ﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﻧﻔﺟر ﺷد از ﺳﻠول ﺟرﯾﺎن ﺗﺟﺎری در ﺷﮑل  ،a١۶-٢٣ﮐﮫ ﺑﮫ وﺿوح
ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺳﻠول ﺳﺎﻧدوﯾﭻ ﻣوﻧﺗﺎژ ﺷده اﺳت و در ﻣﺣل ﺗوﺳط ﻣﮑﺎﻧﯾﺳم اﻧﺗﺷﺎر
ﺳرﯾﻊ ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﺷود .ﯾﻘﮫ ﻗﻔل در ﺑﻠوک ﺿد اﻟﮑﺗرود اﺳت ﮐﮫ اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﭘﺗﺎﻧﺳﯾواﺳﺗﺎت،
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ﺑﻠوک اﻟﮑﺗرود اﺳت ﮐﮫ اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﭘﺗﺎﻧﺳﯾواﺳﺗﺎت ﻣﺗﺻل ،ﺣﻔظ اﻟﮑﺗرود ﻣرﺟﻊ .ﭘﻧﺞ ﺣﺎﻟت
ﻣﺧﺗﻠف از اﻟﮑﺗرود ﮐﺎر در ﺷﮑل ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت  .b١۶-٢٣اﯾن ﺗﻧظﯾﻣﺎت اﺟﺎزه ﺑﮭﯾﻧﮫ
ﺳﺎزی ﺣﺳﺎﺳﯾت آﺷﮑﺎرﺳﺎز ﺗﺣت اﻧواع ﺷراﯾط آزﻣﺎﯾﺷﯽ .ﮐﺎر ﺑﻠوک اﻟﮑﺗرود و ﻣواد اﻟﮑﺗرود
در ﺑﺧش  B-1٢٣اﺳت .اﯾن ﻧوع از ﺑرﻧﺎﻣﮫ از وﻟﺗﺎﻣﺗری )ﯾﺎ  (amperometryدارای
ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﺗﺷﺧﯾص ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐم  .M ١٠٢١٠-١٠٢٩ﺗﺷﺧﯾص وﻟﺗﺎﻣﺗری ﺑرای
ﮐروﻣﺎﺗوﮔراﻓﯽ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﺑﺣث ﻣﺎ در ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗری در ﺑﺧش .A-5٣٣

ﺳﻧﺳور آﻣﭘر و آب آﻣﭘر ٧
ﻣﺎ ﺗوﺿﯾﺢ وﯾژﮔﯽ ﺳﻧﺳورھﺎی ﭘﺗﺎﻧﺳﯾوﻣﺗری را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻻﯾﮫ Dدر ﺑﺧش ٢١
ھﺎی ﺗﺷﺧﯾص ﻣوﻟﮑوﻟﯽ ﺑﮫ ﺳطوح اﻟﮑﺗرود اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﺗﺎ ﻣﺣﻘﻖ زﯾﺎدی در ﺳﺎل ھﺎی
اﺧﯾر ﺑوده اﺳت ﺑﮫ درﺧواﺳت ھﻣﺎن ﻣﻔﺎھﯾم ﺑﮫ اﻟﮑﺗرودھﺎی آﻣﭘر وﺟود دارد  .ﺗﻌدادی از
ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی وﻟﺗﺎﻣﺗری ﺑﮫ ﺻورت ﺗﺟﺎری ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﮔوﻧﮫ ھﺎی ﺧﺎص در ﺻﻧﻌﺗﯽ  ،ﭘزﺷﮑﯽ،
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ  ،و ﭘژوھش اﺳت .اﯾن دﺳﺗﮕﺎه ھﺎ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﻟﮑﺗرود و ﯾﺎ
ﺗﺷﺧﯾص ﻧﺎم اﻣﺎ  ،در واﻗﻊ ،ﺳﻠول ھﺎی ﮐﺎﻣﻠﯽ آﻣﭘر و ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﻧﺳور ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ
ﺷود .در ﺑﺧش ھﺎی زﯾر  ،ﻣﺎ دو ﺻورت ﺗﺟﺎری در دﺳﺗرس ﺗوﺻﯾف ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
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ﻧﺎم  :زﻫﺮا
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ  :رﺟﺒﯽ
ﻧﺎم اﺳﺘﺎد :اﺳﺘﺎد دﮐﺘﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ
ﮐﺘﺎب اﺳﮑﻮگ ﺻﻔﺤﻪ  628ﺗﺎ 632
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ﺳﻨﺴﻮر ﻫﺎي اﮐﺴﯿﮋن:
ﺗﻌﯿﯿﻦ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي آﺑﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻗﺒﯿﻞ آب درﯾﺎ  ،ﺧﻮن  ،ﻓﺎﺿﻼب از ﺻﻔﺤﻪ
ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺧﺎك ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺮاي ﺻﻨﻌﺖ و ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ و
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ و ﺑﺎﯾﻮﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺮﯾﻦ و دردﺳﺘﺮس ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻗﺒﯿﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻨﺴﻮر ﻫﺎي
اﮐﺴﯿﮋن ﮐﻼرك اﺳﺖ .ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ي ال ﺳﯽ ﮐﻼرك در ﺳﺎل  1957ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﺳﻨﺴﻮر اﮐﺴﯿﮋن ﮐﻼرك در ﺷﮑﻞ  23-17ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻠﻮل ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﯾﮏ دﯾﺴﮏ ﭘﻼﺗﯿﻨﯽ ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ اﻟﮑﺘﺮود ﮐﺎري ﺟﺎ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﮐﺰ در
ﯾﮏ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ  .اﻃﺮاف ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﯾﻦ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮏ آﻧﺪ ﺣﻠﻘﻪ اي ﺷﮑﻞ ﻧﻘﺮه
اﺳﺖ.ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮود ﻫﺎي داﺧﻞ ﯾﮏ ﺳﯿﻠﻨﺪر دوم ﮐﻪ ﺣﺎوي ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻓﺮ
ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﮐﻠﺮاﯾﺪ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ي ﻧﺎزك ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ  ، µm =20ﻏﺸﺎي اﮐﺴﯿﮋن ﻧﻔﻮذ
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ﭘﺬﯾﺮ ﺗﻔﻠﻦ ﯾﺎ ﭘﻠﯿﺘﯿﻠﻦ در اﻧﺘﻬﺎي ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ي ﯾﮏ اورﯾﻨﮓ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺿﺨﺎﻣﺖ
ﻣﺤﻠﻮل اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﺗﺪ و ﻏﺸﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ) (١٠µmاﺳﺖ.

وﻗﺘﯽ ﺳﻨﺴﻮر اﮐﺴﯿﮋن در ﯾﮏ ﺳﯿﺎل ﯾﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻤﺨﻮرده ي آﻧﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮو ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮐﺴﯿﮋن
از ﻃﺮﯾﻖ ﻏﺸﺎ ﺑﻪ ﻻﯾﻪ ي ﻧﺎزك اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺠﺎور دﯾﺴﮏ آﻧﺪ ﮐﻪ آن ﺑﻪ
اﻟﮑﺘﺮود ﻧﻔﻮذ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ آب اﺣﯿﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ
ﻧﺮﻣﺎل  ،دو ﭘﺮدازش ﻧﻔﻮذ ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﯽ ﺷﻮد :ﯾﮏ از ﻃﺮﯾﻖ ﻏﺸﺎ و دﯾﮕﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﯿﻦ ﻏﺸﺎ و ﺳﻄﺢ اﻟﮑﺘﺮود ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ
ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺎﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ دوره ي زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻘﻮل ) 10ﺗﺎ  (20ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮﺳﺪ .ﺿﺎﺧﻤﺖ ﻏﺸﺎ و
ﻓﯿﻠﻢ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ) (20µmﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻌﺎدل اﻧﺘﻘﺎل
اﮐﺴﯿﮋن از ﻏﺸﺎ اﺳﺖ .ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽ رﺳﺪ  .ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺳﻨﺴﻮر ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ي آﻧﺰﯾﻢ :
ﺗﻌﺪادي از ﺳﻨﺴﻮر ﻫﺎي وﻟﺘﺎﻣﺘﺮي ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدي در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺳﻨﺴﻮر ﮔﻠﻮﮐﺰ
اﺳﺖ.ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ﺑﺮاي ﺗﺎﯾﯿﻦ ﻣﻌﻠﻤﻮل ﮔﻠﻮﮐﺰ در ﺳﺮم ﺧﻮن
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اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻨﺴﻮر اﮐﺴﯿﮋن ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ) (23-17ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه
 .ﻏﺸﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ و ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﻪ ﻻﯾﻪ اﺳﺖ .ﻻﯾﻪ ي ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﭘﻠﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت
اﺳﺖ  .ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺗﺮاوا اﺳﺖ.اﻣﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و دﯾﮕﺮ اﺟﺰاي ﺧﻮن ﻧﺎﺗﺮاوا اﺳﺖ.

ﻻﯾﻪ ي

ﻣﯿﺎﻧﯽ ﯾﮏ آﻧﺰﯾﻢ اﯾﺴﺘﺎﺳﺖ  ،ﮔﻠﻮﮐﺰ در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل اﮐﺴﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﻻﯾﻪ ي داﺧﻠﯽ ﯾﮏ ﻏﺸﺎي
ﺳﻠﻮﻟﺰ اﺳﺘﺎﯾﺘﺪ اﺳﺖ .ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﻠﮑﻮل ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮاواﺳﺖ از ﻗﺒﯿﻞ ﻫﯿﺪروژن ﭘﺮواﮐﺴﯿﺪ وﻗﺘﯽ
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎوي ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻓﺮوﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد.ﮔﻠﻮﮐﺰ از ﻣﯿﺎن ﻏﺸﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ
داﺧﻞ آﻧﺰﯾﻢ اﯾﺴﺘﺎ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﻪ واﮐﻨﺶ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺘﯽ زﯾﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
Glucose + O₂-------->H₂O₂ + gluconic acid

ﻫﯿﺪروژن ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ ﺳﭙﺲ از ﻻﯾﻪ ي داﺧﻠﯽ ﻏﺸﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﻟﮑﺘﺮود ﻧﻔﻮذ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
اﮐﺴﯿﮋن داده ﺷﺪه اﮐﺴﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
H₂O₂+OH⁻------->O₂+H₂O+2ₑ⁻
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺎﻟﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮات روي اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺳﻨﺴﻮر اﻏﻠﺐ در ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻠﻮﮐﺰﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﮐﻪ اﻻن
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ي ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻨﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ ﻓﺮوش
ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.

ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن آﻣﭙﺮو ﻣﺘﺮﯾﮏ
وﻟﺘﺎﻣﺘﺮي ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ي اﮐﯽ واﻻن ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از رﺳﻮﺑﺎت ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت واﮐﻨﺶ ﺷﺎﻣﻞ اﮐﺴﯿﺪ ﺷﺪه ﯾﺎ اﺣﯿﺎ ﺷﺪه درﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود
ﮐﺎري اﺳﺖ.در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺟﺮﯾﺎن در ﺑﻌﻀﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎي ﻓﯿﮑﺲ ﺷﺪه در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺤﺪود ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ ي ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ از ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺮف ﯾﺎ زﻣﺎن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻣﻌﺮف ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ي ﯾﮏ
ﭘﺮدازش ﮐﻠﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد  .ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت دو ﺳﻤﺖ ﻧﻘﻄﻪ ي اﮐﯽ واﻻن
ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻄﯽ اﺳﺖ.ﻧﻘﻄﻪ ي ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ي ﺑﺮون ﯾﺎﺑﯽ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧﻄﻮط ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
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ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎي ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن آﻣﭙﺮوﻣﺘﺮﯾﮏ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮑﯽ از اﺷﮑﺎل ﻧﺸﺎن داده در ﺷﮑﻞ  23-18را ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد .ﺷﮑﻞ  23-18اﻟﻒ(ﯾﮏ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﮐﻪ واﮐﻨﺶ ﻫﺎي آﻧﺎﻟﯿﺖ در اﻟﮑﺘﺮود ﮐﺎري وﻗﺘﯽ
ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ب( ﯾﮏ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﻣﻌﻤﻮل ﮐﻪ ﻣﻌﺮف ﻫﺎ در اﻟﮑﺘﺮود ﮐﺎري و ﻧﻪ آﻧﺎﻟﯿﺖ
اﺳﺖ.ث(ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ دو آﻧﺎﻟﯿﺖ و واﮐﻨﺶ ﮐﻪ ﺗﯿﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در اﻟﮑﺘﺮود ﮐﺎري
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ .دو ﻧﻮع از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮود آﻣﭙﺮوﻣﺘﺮﯾﮏ وﺟﻮد دارد .اول اﻟﮑﺘﺮود ﻣﻨﻔﺮد ﻗﺎﺑﻞ
ﭘﻼرﯾﺰاﺳﯿﻮن ﮐﻮﭘﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮي ﯾﮏ ﺟﻔﺖ اﻟﮑﺘﺮود
ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ ﻫﻤﺴﺎن ﻓﺮو ﺑﺮده ﺷﺪه در ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻢ ﺧﻮرده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر
اﻟﮑﺘﺮود ﮐﺎري ﺳﻤﺖ ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ي ﺷﯿﺸﻪ اي ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﻤﺰن وﺻﻞ اﺳﺖ.
ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﻫﺎي آﻣﭙﺮوﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﺎﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود آﺷﮑﺎر ﺳﺎز ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ رﺳﻮب ﯾﺎﯾﮏ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﭘﺎﯾﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.رﺳﻮب ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﯿﺘﺮات ﻧﻘﺮه ﺑﺮاي
ﯾﻮن ﻫﺎي ﻫﺎﻟﯿﺪ ،ﻧﯿﺘﺮات ﺳﺮب ﺑﺮاي ﯾﻮن ﺳﻮﻟﻔﺎت و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﯽ از ﻗﺒﯿﻞ -8ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ
ﮐﻮاﻧﻮﻻﯾﻦ  ،دي ﻣﺘﯿﻞ ﮔﯿﻠﻮﺳﯿﻢ  ،و ﮐﺎﭘﻔﺮون ﺑﺮاي ﯾﻮن ﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﻪ در اﻟﮑﺘﺮود ﻫﺎي
ﮐﺎري ﻗﺎﺑﻞ اﺣﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﯾﻮن ﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ي ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد
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 EDTAﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن ﻫﺎي اﺟﺰاي آﻟﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻓﻨﻮل ﻫﺎي ﻣﻌﯿﻦ
آﻣﯿﻦ ﻫﺎي آرﻣﺎﺗﯿﮏ و اوﻟﻔﯿﻦ ﻫﺎ ﻫﯿﺪرازﯾﻦ و آرﺳﻨﯿﮏ ) (3و آﻧﺘﯽ ﻣﻮﻧﯽ ) (3ﺑﺎ ﺑﺮوﻣﯿﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪ.
ﺻﻮرت ﮐﻠﻮﻣﺘﺮي ﮐﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺎت ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﯿﺪي آﻧﺎﻟﯿﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎوي ﯾﮏ اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ
ﺑﺮاﻣﺎت اﺳﺖ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ.ﺑﺮوﻣﺎت در ﯾﮏ اﺳﯿﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ واﮐﻨﺶ زﯾﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
BrO⁻₃+ 5Br⁻ + 6H⁺---> 3Br₂ + 3H₂ O

اﯾن ﻧوع از ﺗﯾﺗراﺳﯾون ﺑﺎ ﯾﮏ اﻟﮑﺗرود ﭘﻼﺗﯾﻧﯽ ﭼرﺧﻧده ﯾﺎ دو اﻟﮑﺗرود ﭘﻼﺗﯾﻧﯽ اﻧﺟﺎم ﺷده

اﺳت.ھﯾﭻ ﺟرﯾﺎن ﻗﺑﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ ی اﮐﯽ واﻻﻧت وﺟود ﻧدارد ﯾﮏ اﻓزاﯾش ﺳرﯾﻊ از ﺟرﯾﺎن
ﺑﮫ ﺧﺎطر اﺣﯾﺎی اﻟﮑﺗرود ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﺑروﻣﺎت اﺿﺎﻓﯽ وﺟود دارد.
دوﻣزﯾت دراﺳﺗﻔﺎده ازﯾﮏ ﺟﻔت اﻟﮑﺗرود ھﺎی ﻓﻠزی اﯾده آل ﺑرای ﺛﺎﺑت ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﻧﻘطﮫ ی
اﮐﯽ واﻻﻧت و ﺗﯾﺗراﺳﯾون ھﺎی آﻣﭘروﻣﺗرﯾﮏ وﺟود دارد  :ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﻌﺎدل و ﻧداﺷﺗن ﺧرﯾد ﯾﺎ
ﯾﺎ آﻣﺎده ﺳﺎزی و ﻧﮕﮫ داری ﯾﮏ اﻟﮑﺗرود اﺳﺗﺎﻧدارد.
اﯾن از ﺳﯾﺳﺗم در ﺗﺟﮭﯾزات طراﺣﯽ ﺷده ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﻣﻌﻣول ﯾﮏ ﮔوﻧﮫ ﻣﻧﻔرد
اﻏﻠب ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠوﻣﺗرﯾﮑﺎل ﺗوﻟﯾد ﺷده در ﺑر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت  .ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ از اﯾن ﻧوع اﻏﻠب
ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﮐﻠوراﯾد در ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﺳروم ﺷﯾرﯾن ،اﺳﺗﺧراج ﺑﺎﻓت  ،ﺣﺷره ﮐﺷﮭﺎ
و ﻣﺣﺻوﻻت ﻏذاﯾﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.ﻋﺎﻣل در اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﯾون ﻧﻘره ﺑﮫ ﺻورت
ﮐﻠوﻣﺗرﯾﮑﺎل از ﯾﮏ آﻧد ﻧﻘره ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷود .در ﺣدود ﯾﮏ دھم وﻟت ﺑﯾن ﯾﮏ ﺟﻔت از
اﻟﮑﺗرود ھﺎی دو ﻗﻠوی ﻧﻘره ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﯾﺳﺗم ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ﻣﺻرف ﻣﯽ ﺷود.ﮐﻣﯽ از
ﻧﻘطﮫ اﮐﯽ واﻻﻧت و ﺗﯾﺗراﺳﯾون ﯾون ﮐﻠراﯾد،ھﯾﭻ ﺟرﯾﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﻻزم ﺑﮫ ﺧﺎطر ھﯾﭻ
ﮔوﻧﮫ ی اﻟﮑﺗرواﮐﺗﯾو ﺣﺎﺿر در ﻣﺣﻠول وﺟود ﻧداردﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾن ھﯾﭻ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﮑﺗرود ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﮐﺎﺗد و اﻟﮑﺗرود ﭘﻼرﯾزاﺳﯾون ﺷده ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺎﻣل وﺟود ﻧدارد .ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﻧد
ﭘﻼرﯾزاﺳﯾون ﻧﺷده ﺑﮫ ﺧﺎطر واﮐﻧش زﯾر
Ag <-------> Ag⁺ + e⁻

در ﺣﺿور واﮐﻧش دھﻧده ی ﮐﺎﺗدی ﻣﻧﺎﺳب ﯾﺎ دی ﭘوﻻرﯾزاﺳﯾون ﮐﻧﻧده اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد .

ﺑﻌد از ﻧﻘطﮫ ی اﮐﯽ واﻻﻧت ﮐﺎﺗد ﺑﮫ ﺧﺎطر ﯾون ھﺎی ﻧﻘره ﺣﺎﺿر دی ﭘﻼرﯾزاﯾد ﻣﯽ ﺷود.
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اﯾن ﯾون ھﺎ ﺑرای دادن ﻧﻘره واﮐﻧش ﻣﯽ دھﻧد.
Ag⁺ + e⁻ <--------->Ag

اﯾن ﻧﯾم واﮐﻧش اﮐﺳﯾداﺳﯾون ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻘره در آﻧد ﯾﮏ ﺟرﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺎدر اﺳت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﺎﯾر
روش ھﺎی آﻣﭘرو ﻣﺗرﯾﮏ ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﻏﻠظت ﻣﻌرف ﺑﯾش از ﺣد ﻣﺗﻧﺎﺳب اﺳت

ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﻧﺣﻧﯽ ﺗﯾﺗراﺳﯾون ﺑﮫ ﺷﮑل  ٢٣-١٨در ﺗﯾﺗراﺳﯾون اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ذﮐر ﺷده.ﯾﮏ ﻣدار
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ را ﺣس ﺗﺷﺧﯾص ﺳﯾﮕﻧﺎل ﺟرﯾﺎن آﻣﭘرو ﻣﺗرﯾﮏ ﺧﺎﻣوش در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر
ژﻧراﺗور ﮐﻠرﯾد ﻏﻠﯾظ و ﺳﭘس از ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﻘدار ﻓﻌﻠﯽ ﺗﯾﺗراﺳﯾون در زﻣﺎن اﺳت دﺳﺗﮕﺎه
دارای ﯾﮏ وﺳﯾﻌﯽ از  ٩٩٩/٩ﻣﯾﻠﯽ ﮐﻠر در ھر ﻟﯾﺗر دﻗت  %٠/١و دﻗت  %٠/۵ﺑﺎر
ﺗﯾﺗﯾراﺳﯾون ﻧﻣوﻧﮫ ﺣدود  ٢٠اﺳت.روش ﺗﺷﺧﯾص ﻧﻘطﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑرای ﺗﯾﺗراﺳﯾون ﮐﺎرل ﻓﯾﺷر
ﺑرای ﺗﺎﯾﯾن آب روش ﻣﺗری ﺑﺎ اﻟﮑﺗرود دو ﻗطﺑﯽ اﺳت  .ﭼﻧد ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده اراﺋﮫ اﺑزار ﮐﺎﻣﻼ
ﺧودﮐﺎر ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده در اﻧﺟﺎم اﯾن ﺗﯾﺗراﺳﯾون ﯾﮏ روش ﺗﺷﺧﯾص ﻧﻘطﮫ ی ﭘﺎﯾﺎن از
ﻧزدﯾﮏ ﻣرﺗﺑط ﮐﺎرال ﺗﯾﺗراﺳﯾون ﻓﯾﺷر اﻧدازه ﮔﯾری اﺧﺗﻼف ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﺑﯾن دو اﻟﮑﺗرود
ﯾﮑﺳﺎن ﮐﮫ از طرﯾﻖ آن ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن ﺛﺎﺑت ﮐوﭼﮏ ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﺷود.

ﭼرﺧش اﻟﮑﺗرود
اﻧﺟﺎم ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻧظری واﮐﻧش ھﺎی اﮐﺳﺎﯾش  ،ﮐﺎھش ﮐﮫ اﻏﻠب از ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ داﻧﺳﺗن
ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻣﻌﺎدﻟﮫ ی  ٢٣-۶ﺗوﺳط ھﯾدرو دﯾﻧﺎﻣﯾﮏ ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﺳﯾﺳﺗم ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد
ﯾﮏ روش ﻣﻌﻣول ﺑرای ﺑﮫ دﺳت آوردن ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن دﻗﯾﻖ ھﯾدرو دﯾﻧﺎﻣﯾﮑﯽ از راه ﺣل
ھم زده اﺳت .در اﻧدازه ﮔﯾری ھﺎی ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﺳﮏ دوار ﺑر اﺳﺎس اﻟﮑﺗرود
ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت .درﺷﮑل  ٢٣-١٩ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻟﮑﺗرود دﯾﺳﮏ ﺑﮫ ﺳرﻋت در ﺣﺎل ﭼرﺧش اﻟﮕوی ﺟرﯾﺎن ﺑﺎ ﻓﻠش ﻧﺷﺎن داده
ﺷده اﺳت .در ﺳطﺢ دﯾﺳﮏ ﻣﺎﯾﻊ را ﺑﮫ ﺻورت اﻓﻘﯽ از ﻣرﮐز دﺳﺗﮕﺎه ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺗوﻟﯾد ﺟرﯾﺎن ﻣﺣوری ﺑﮫ ﺳﻣت ﺑﺎﻻ ﺑرای دوﺑﺎره ﭘر ﮐردن ﻣﺎﯾﻊ اﺳت .درﻣﺎن دﻗﯾﻖ
ھﯾدرودﯾﻧﺎﻣﯾﮏ در اﯾن ﻣورد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻣﻌﺎدﻟﮫ ﻟﯾوﯾﭻ اﺳت.
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ﺷراﯾط د،آ،ف و ن در اﯾن ﻣﻌﺎ دﻟﮫ ﮐﮫ دارای ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ ھﻣﺎن طور ﮐﮫ در ﻣﻌﺎدﻟﮫ ی
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 ٢٣-۵در ﻣﻘﺎﺑل ﺳرﻋت زاوﯾﮫ ای از دﯾﺳﮏ ﺑر ﺣﺳب رادﯾﺎن ﺑر ﺛﺎﻧﯾﮫ و ن ﺣرﮐﺗﯽ
اﺳت.

وﯾﺳﮑوزﯾﺗﮫ در ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ در ھر ﺛﺎﻧﯾﮫ اﺳت .ﮐﮫ ﻧﺳﺑت وﯾﺳﮑوزﯾﺗﮫ راه ﺣﻠﯽ ﺑرای
ﺑرای ﭼﮕﺎﻟﯽ آن اﺳت.وﻟﺗﺎ ﻣوﮔرام ﺑرای ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺑرﮔﺷت ﭘذﯾر ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ اﯾده آل
در ﺷﮑل  ٢٣-۵ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت.ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣﺗﻌددی از ﺳﯾﻧﺗﯾﮏ و ﻣﮑﺎﻧﯾﺳم واﮐﻧش
اﻟﮑﺗروﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭼرﺧش دﯾﺳﮏ اﻟﮑﺗرود اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت.
آزﻣﺎﯾش ﻣﺷﺗرک ﺑﺎ آر دی ای اﺳت .ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ واﺑﺳﺗﮕﯽ  iدرᵚ
ﯾﮏ ﻧﻘﺷﮫ از  iدر ﻣﻘﺎﺑل  ᵛﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ طرح ﻟوﯾﭻ و اﻧﺣراف از راﺑطﮫ ی ﺧطﯽ
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده.اﻏﻠب ﻧﺷﺎن ﻣﺣدودﯾت ﺟﻧﺑﺷﯽ در ﻓراﯾﻧد اﻧﺗﻘﺎل اﻟﮑﺗرون ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑرای
ﻣﺛﺎل اﮔر  iﻣﺳﺗﻘل از ﻣﻘﺎدﯾر ﺑزرگ  ᵛﺑﺎﺷد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﮐﮫ ﺗوده ﻣﺣدود ﺗوﺳط
ﺣﻣل و ﻧﻘل از ﮔوﻧﮫ ھﺎی اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺳطﺢ اﻟﮑﺗرود ﻣﺣدود ﻧﻣﯽ ﺷود .اﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی آن
ﻧرخ واﮐﻧش ﻋﺎﻣل ﻣﺣدود ﮐﻧﻧده اﺳت SEDR .ﻣﺎﻧﻧد ﻣدل ھﺎی ﻧﺷﺎن داده ﺷده درﺷﮑل
 ٢٣-١٩در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯾر ﻋﻼﻗﮫ ﺑرای ھر دو ﺑﮫ ﺧود ﺟﻠب ﮐرده اﺳت .ﻣطﺎﻟﻌﺎت
ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ اﺳﺎﺳﯽ و ﮐﻣﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷور و ﺷوق ﺑرای اﻟﮑﺗرود ﺟﯾوه اﻧداﺧﺗن ﮐم رﻧﮓ
اﺳت .ﺗﺷﺧﯾص  EDRﺑﺎ اﻟﮑﺗرود ﺟﯾوه ﻓﯾﻠﻣﮕﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺳودوﭘوﻻﮔراﻓﯽ
اﺷﺎره ﺷده اﺳت.ﺣﻠﻘﮫ ﭼرﺧﺎن دﯾﺳﮏ  .اﻟﮑﺗرودﯾﺳﮏ اﺻطﻼح ﭼرﺧش دﯾﺳﮏ اﺳت.
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ﮐﮫ اﻟﮑﺗرود ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ ی واﮐﻧش ھﺎی اﻟﮑﺗرودی ﻣﻔﯾد آن را در ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل
ﮐﻣﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .ﺷﮑل  ٢٣-١٩ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﯾﮏ اﻟﮑﺗرود ﺣﻠﻘﮫ ی دﯾﺳﮏ
ﺷﺎﻣل ﯾﮏ اﻟﮑﺗرود ﺑﮫ ﺷﮑل ﺣﻠﻘﮫ دوم اﺳت .ﮐﮫ دﯾﺳﮏ اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ از ﻣرﮐز ﺟدا ﺷده
اﺳت .ﭘس از ﯾﮏ ﮔوﻧﮫ اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﮐﮫ در دﯾﺳﮏ ﺗوﻟﯾد ﺷده اﺳت.ﭘس از آن ﺟﺎروب
ﮔذﺷت ﺣﻠﻘﮫ ﮐﮫ در آن ﺗﺣت ﯾﮏ دوم واﮐﻧش اﻟﮑﺗروﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ اﺳت .ﺷﮑل ٢٣-٢٠
وﻟﺗﺎ ﻣوﮔرام از آزﻣﺎﯾش ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺣﻠﻘﮫ دﯾﺳﮏ اﺳت.ﺷﮑل  ٢٣-٢٠وﻟﺗﺎ ﻣوﮔرام ﺑرای
ﮐﺎھش اﮐﺳﯾژن ﺑﮫ ﭘراﮐﺳﯾد ھﯾدروژن در اﻟﮑﺗرود دﯾﺳﮏ ﺑﮫ ﺗﺻوﯾر ﻣﯽ ﮐﺷد.
آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﺑرای اﮐﺳﯾداﺳﯾون ﭘراﮐﺳﯾد اﮐﺳﯾژن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟرﯾﺎن
ﮔذﺷﺗﮫ اﻟﮑﺗرود ﺣﻠﻘﮫ ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل اﻟﮑﺗرود دﯾﺳﮏ ﺑﮫ اﻧدازه
ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﺷود .ﮐﮫ ﻣﺣﺻول ﺣﺎﺻل ھﯾدروﮐﺳﯾد اﺳت .و ﻧﮫ ﭘراﮐﺳﯾد ھﯾدروژن
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر اﻟﮑﺗرود در ﺣﻠﻘﮫ ﺑﮫ ﺻﻔر ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﯾن اطﻼﻋﺎت
ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻔﯾد در ﻣورد ﻣﮑﺎﻧﯾﺳم واﺳطﮫ ی اراﺋﮫ در واﮐﻧش ھﺎی اﻟﮑﺗرو ﺷﯾﻣﺎﯾﯽ ﺑوده
اﺳت.
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ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧدا
ﭘﻼروﮔراﻓﯽ اﺳﮑن ﺧطﯽ اوﻟﯾن ﻧوع وﻟت ﻣﺗری ﺑود ﮐﮫ ﮐﺷف و اﺳﺗﻔﺎده
ﺷد.ﮐﮫ اﯾن ﺑﺎ وﻟت ﻣﺗری ھﯾدرودﯾﻧﺎﻣﯾﮏ در دو روش ﻣﮭم ﺗﻔﺎوت
دارﻧد.اوﻻ ﺑﮫ طور اﺳﺎﺳﯽ ھﯾﭻ ھﻣرﻓت ﯾﺎ ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ اﺗم ھﺎﯾﯽ
وﺟودﻧدارد.ﺛﺎﻧﯾﺎ اﻟﮑﺗرود ﺳﻧﮕﯾن ﻣﻌﻠﻖ ) (DME
ﻣﺛل ھﻣﺎن ﻧﻣوﻧﮫ ای ﮐﮫ درﻧﻣودار  E٣-٢٣ﻧﺷﺎن داده ﺷد .ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﯾﮏ اﻟﮑﺗرود ﮐﺎر اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷود.ﺑﮫ ﺧﺎطر وﺟود ﻧداﺷﺗن ھﯾﭻ ھﻣرﻓﺗﯽ
 .ھم آﻣﯾزی ﻣوﻟﮑوﻟﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺟرﯾﺎن ھﺎی ﻣﺣدود ﺷده ی ﭘﻼروﮔراف
را ﮐﻧﺗرل ﻣﯾﮑﻧد.در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ وﻟت ﻣﺗری ھﯾدرودﯾﻧﺎﻣﯾﮏ .اﮔرﭼﮫ
ﺟرﯾﺎن ھﺎی ﻣﺣدود ﺷده ﭘﻼرو ﮔراﻓﯾﮏ ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺗﯽ از ﺑزرﮔﯽ ﯾﺎ ﺧﯾﻠﯽ
ﮐوﭼﮑﺗر از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣرﻓت در ﭘﻼروﮔراﻓﯽ وﺟودﻧدارد ھﺳﺗﻧد
ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﭘﻼروﮔراﻓﯾﮏ
ﺟرﯾﺎن در ﯾﮏ ﺳﻠول ﺷﺎﻣل ﯾﮏ اﻟﮑﺗرود ﺳﻧﮕﯾن ﻣﻌﻠﻖ دﺳﺗﺧوش
ﻧوﺳﺎﻧﺎت ﻣﺗﻧﺎوﺑﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﺎ ﻧوﺳﺎن در ﻧرخ ﻗطره ﻣﯽ ﺷود.ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
ﯾﮏ ﻗطره از ﻣﺟرای ﺧود ﺑﯾرون ﻣﯽ آﯾد ﺟرﯾﺎن ﺑﮫ ﺳﻣت ﺻﻔر ﻣﯽ
رود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﻣودار ٢١-٢٣ﻧﺷﺎن داده ﺷده.ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﺎﺣﯾﮫ
ﺳطﺣﯽ ﻗطره اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.ﺟرﯾﺎن ھم آﻣﯾزی ﻣوﻟﮑوﻟﮭﺎ ﻣﻌﻣوﻻ در
ﻣﺎﮐﺳﯾﻣم ﻣﻌﻣوﻻ ﻧوﺳﺎﻧﺎت ﺟﺎری ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺷود .در ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ ﻗدﯾﻣﯽ ﺗر
ﺟرﯾﺎن ﻣﺗوﺳط اﻧدازه ﮔﯾری ﻣﯽ ﺷو زﯾرا اﺑزارھﺎ ﺑﮫ ﮐﻧدی ﭘﺎﺳﺧﮕو
ﺑودﻧد و ﻧوﺳﺎﻧﺎت راﻓرو ﻣﯽ ﻧﺷﺎﻧد  .ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧطﮭﺎی ﻣﺳﺗﻘﯾم
درﻧﻣودار ٢١-٢٣ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت  .ﺑﻌﺿﯽ از ﭘﻼﮔراﻓﮭﺎی ﺟدﯾد
دارای ﻓﯾﻠﺗراﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ﺟرﯾﺎن ﻣﺎﮐﺳﯾﻣم ﯾﺎ
ﺟرﯾﺎن ﻣﺗوﺳط ﺗﻌﯾﯾن ﺑﺷوﻧد اﮔر ﺗﻌداد ﻗطره tﻗﺎﺑل ﺗﮑﺛﯾر اﺳت ﯾﺎدآوری
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ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗﺎﺛﯾر ﻗطره ھﺎی ﻏﯾرطﺑﯾﻌﯽ ﺑﺧش ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﻧﺣﻧﯽ ﻣﻣﮑن
اﺳت ﺗوﺳط ارزش دﺳﺗﮕﺎه اﯾﺟﺎد ﺷده ﺑﺎﺷد.
ﭘﻼروﮔراﻣﮭﺎ
ﻧﻣودار  ٢٣-٢١ﯾﮏ ﭘﻼروﮔرام رو ﺑرای ﯾﮏ راه ﺣﻠﯽ ﮐﮫ ھﺳت
3*10^-4M,100MدرKCTرا ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد
را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد
 .ﻣوج و ﻧوﺳﺎن ﭘﻼروﮔراﻓﯾﮏ از )Pb^2+ +2e^-+Hg=Pb(hg
ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ )Pb(hgﺷرح ﻣﯽ دھد ﺳرب اوﻟﯾﮫ  ,و ﺑﻧﯾﺎدﯾن
ﺣل ﺷده در ﺟﯾوه را ﺑرای ﺷﮑل ﮔﯾری ﯾﮏ اﻓزاﯾش ﺷدﯾد در ﺟرﯾﺎن
درﺣدود-102ر ﭘﻼروﮔرام ﺗوﺳط ﮐﺎھش ھﯾدروژن اﯾﺟﺎد ﻣﯾﺷود ﺗﺎ
ھﯾدروژن ﺑدھد .اﮔر ﻣﺎ ﮐﻧﯾم ﭘﻼروﮔرام را ﺑﮫ ﺳﻣت ﭼپ ﻧوﺳﺎن ﯾﺎ ﻣوج
ﻣﺎ ﻣﯾﻔﮭﻣﯾم ﮐﮫ ﺟرﯾﺎﻧﮑوﭼﮑﯽ وﺟود دارد ﺑﮫ ﻧﺎم ﺟرﯾﺎن در ﺳﻠول ﺣﺗﯽ
ﺳرب ﮐﺎھش ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد  .ﻗﺎﺑل ذﮐر اﺳت ﺧط راﺳت ﮐﺷﯾده رد ﺟرﯾﺎن
ﭘﺳﻣﺎﻧد ﺑﮫ ﺟرﯾﺎن ﭘﺳﻣﺎﻧد وﺑﮫ ﺳﻣت زﯾر ﻧوﺳﺎن و ﻣوج ﭘﻼروﮔراﻓﯾﮏ
ﮐﺷﯾده ﺷده اﺳت  .اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری اﺟﺎزه ﺗﻌﯾﯾن ﺟرﯾﺎن ﻣﻧﺗﺷر ﺷده را
ﻣﯽ دھد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﻣودار ﻧﺷﺎن داده ﺷده و در ﭘﺎراﮔراف ﺑﻌدی در
ﻣوردش ﺑﺣث ﺷده .
ﺑﺧش دوم ﺟرﯾﺎن ﭘﺳﻣﺎﻧد ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺷﺎرژﺷدن ﯾﺎ ﺑرق ﮔﻧﺟﺎﯾﯽ
ﺟرﯾﺎﻧﯽ اﻟﮑﺗروﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﮐوﭼﮏ ﺟﯾوه را ﭘر ﻣﯾﮑﻧد ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ راه ﺣل
اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود  .اﯾن ﺟرﯾﺎن ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺛﺑت ﯾﺎ ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎﺷد  .در
ﻓﺷﺎرھﺎی ﻣﻧﻔﯽ ﺗراز ﺣدود
-0/4Vاﺿﺎﻓﮫ اﻟﮑﺗروﻧﮭﺎ از ﻣﻧﺑﻊ ﺟرﯾﺎن ﻣﺳﺗﻘﯾم ھر ﻗطره را ﺑﺎ ﺷﺎرژ
ﻣﻧﻔﯽ ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧد اﯾن اﻟﮑﺗروﻧﮭﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﺑﺎﻗطره ﯾﺎ ﺑﮫ ﺳﻣت ﭘﺎﯾﯾن
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ﺑرده ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻗطره ﺷﮑﺳﺗﮫ ﺷود  .ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ھر ﻗطره
ﺟدﯾد ﺷﺎرژ ﻣﯽ ﺷود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ ﺷود ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن ﮐوﭼﮏ
اﻣﺎ ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽ ﺷود  .در ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ھﺎی ﮐﺎرﺑردی ﮐﻣﺗر ﻣﻧﻔﯽ ﺗر
از ﺣدود _0/4Vﺟﯾوه ﺗﻣﺎﯾل دارد ﮐﮫ ﻣﺛﺑت ﺑﺎﺷد ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ راه ﺣل .
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎ ﺗﺷﮑﯾل ھر ﻗطره اﻟﮑﺗروﻧﮭﺎ از ﺳطﺢ ﺑﮫ ﺳﻣت ﺣﺟم ﺟﯾوه
دﻓﻊ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن ﻣﻧﻔﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽ ﺷود  .در ﺣدود _0/4V
ﺳطﺢ ﺟﯾوه ﺷﺎرژ ﻧﺷده اﺳت و ﺟرﯾﺎن ﺷﺎرژ ﺻﻔر اﺳت .اﯾن ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل
ﺷﺎرژ ﺻﻔر ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود  .ﺟرﯾﺎن ﺷﺎرژ ﯾﮏ ﻧوﻋﯽ از ﺟرﯾﺎن ﻏﯾر
ﻓﺎرادﯾﮏ در ﺟﮭﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﺎرژ ﺑﮫ آن ﺳﻣت اﻟﮑﺗرودرا ﺑدون ھﻣراھﯽ
ﭘروﺳﮫ ﮐﺎھش اﮐﺳﯾداﺳﯾون ﺣﻣل ﻣﯽ ﺷود .
ﺳراﻧﺟﺎم ﺻﺣت وﺣﺳﺎﺳﯾت روش ﭘﻼروﮔراﻓﯾﮏ ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﺑزرﮔﯽ
ﻏﯾر ﻓﺎرادﯾﮏ ﺟرﯾﺎن ﭘﺳﻣﺎﻧد داد و ﺻﺣت و درﺳﺗﯽ ﺑﺎ آﻧﭼﯾزی ﮐﮫ ﯾﮏ
اﺻﻼح ﺑرای ﺗﺎﺛﯾرآن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﻌﯾﯾن ﺷود  .ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل و دﻻﯾﻠﯽ ﮐﮫ
ﻗﺑﻼ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد اھﻣﯾت ﭘﻼروﮔراﻓﯽ ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ وﻟﺗﺎﻣﺗری و
اﻣﭘروﻣﺗری در ﮐﺎر اﻟﮑﺗرودھﺎ ﺑﮫ ﻏﯾر از اﻟﮑﺗرود در ﺟﯾوه ﻣﻌﻠﻖ در
ﺳرﻋت ﺷﮕﻔت آوری طﯽ ٣دھﮫ ﮔذﺷﺗﮫ رﺷد ﮐرده اﻧد .
وﻟﺗﺎﻣﺗری ﻣﺗﻧﺎوب
در وﻟت ﻣﺗری ﻣﺗﻧﺎوب ( )CVواﮐﻧش اﺧﯾر ﯾﮏ اﻟﮑﺗرود ﮐوﭼﮏ ﻏﯾر
ﻣﺗﺣرک در ﯾﮏ راه ﺣل ھم ﻧزده ﺗوﺳط ﯾﮏ وﻟﺗﺎژ ﻣﺛﻠﺛﯽ ﻣوج ﺷﮑل
راه اﻧدازی ﻣﯽ ﺷود ﻣﺛل آﻧﭼﮫ در ﺷﮑل ﻧﻣودار ٢٣-٢٣ﻧﺷﺎن داده ﺷده
.
در اﯾن ﻣﺛﺎل ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺑﺻورت ﺧطﯽ از +0/8Vﺑﮫ -
0/15Vدر ﻣﻘﺎﺑل ﯾﮏ اﻟﮑﺗرود ﮐﺎﻟوﺑل ﺳﯾر ﺷده ﺗﻐﯾﯾر داده ﻣﯽ ﺷود .
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺣداﮐﺛر -0/15Vﺑدﺳت ﻣﯽ آﯾد روش ﺑررﺳﯽ ﻣﻌﮑوس ﻣﯽ
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ﺷود و ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﺑﮫ ارزش اﺻﻠﯽ ﺧود از +0/8Vﺑر ﻣﯽ ﮔردد .ﻣﯾزان
ﺑررﺳﯽ در ھر ﯾﮏ از ﺟﮭت  ۴اﯾن ﭼرﺧﮫ ﺑر اﻧﮕﯾﺧﺗﮕﯽ ﻣﻌﻣوﻻ ﭼﻧدﯾن
ﺑﺎر ﺗﮑرار ﻣﯽ ﺷود  .اﮐﺳﺗرﻣم وﻟﺗﺎژ در ﻣوردی ﮐﮫ واروﻧﮕﯽ اﺗﻔﺎق
ﻣﯽ اﻓﺗد در اﯾن ﻣورد 0/8Vﺑﮫ  -0/15Vﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود.
ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ھﺎی ﺗﻐﯾﯾر اﻧﺗﺧﺎب ﺷده ﺑرای ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺷﯽ داده ﺷده در
ﻣوردی ﮐﮫ اﮐﺳﯾداﺳﯾون ﯾﺎ ﮐﺎھش اﻧﺗﺷﺎر ﮐﻧﺗرل ﺷده ی ﯾﮏ ﯾﺎﭼﻧد ﺗﺣﻠﯾل
رخ ﻣﯽ دھد ﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺑررﺳﯽ اوﻟﯾﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﯾﺎ ﻣﻧﻔﯽ ﺷود ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﺷﺎن
و ﯾﺎ ﻣﺛﺑت ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آﻣﯾﺧﺗﮕﯽ ﻧﻣوﻧﮫ )ﯾﮏ ﺑررﺳﯽ در ﺟﮭﺗﯽ از ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل
ھﺎی ﻣﻧﻔﯽ ﺑررﺳﯽ ﻣﻘدم ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎن در ﺟﮭت
ﻣﺧﺎﻟف ﺑررﺳﯽ ﻣﻌﮑوس ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود( در ﮐل زﻣﺎﻧﮭﺎی ﭼرﺧﮫ
از MS ١ﯾﺎ ﮐﻣﺗر ﺑﮫ S ١٠٠ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﮔﺳﺗرش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .در اﯾن ﻣﺛﺎل
زﻣﺎن ﭼرﺧﮫ ھﺎ  ۴٠ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
ﻧﻣودار 23-24Bﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮭﭘﺎﺳﺦ ﮐﻣﯽ اﺧﯾر وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ راه
ﺣل ﮐﮫ K3Fe(cn)6وﯾﮏ LMدر  KNO3ﮐﮫ ﺳﯾﮕﻧﺎل ﺗﺣرﯾﮏ
ﻣﺗﻧﺎوب اراﺋﮫ داده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﻧﻣودارھﺎی 23-23,23-24aﻧﺷﺎن
داده ﺷده اﺳت .اﻟﮑﺗرود ﮐﺎر ﯾﮏ اﻟﮑﺗرود ﯾﮏ اﻟﮑﺗرود ﭘﻼﺗﯾن ﻏﯾر
ﻣﺗﺣرک ﺑدﻗت ﺟﻼداده ﺷده ﺑود و اﻟﮑﺗرود ﻣرﺟﻊ ﯾﮏ اﻟﮑﺗرود ﺳﯾر
ﺷده ﺑود .در ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل اوﻟﯾﮫ +0/8Vﯾﮏ ﺟرﯾﺎﻧﺎﻧدی ﮐوﭼﮏ ﻣﺷﺎھده
ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻓورا ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑررﺳﯽ اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺑﮫ ﺻﻔر ﮐﺎھش
ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .اﯾن ﺟرﯾﺎن ﻣﻧﻔﯽ اوﻟﯾﮫ از اﮐﺳﯾداﺳﯾون آب ﺑﺎﻻ ﻣﯽ آﯾد ﺗﺎ
اﮐﺳﯾژن ﺑﮕﯾرد )در ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ھﺎی ﻣﺛﺑت ﺑﯾﺷﺗر اﯾن ﺟرﯾﺎن ﺳرﻋت
اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﮐﺎﻣﻼ ﺑزرگ ﻣﯽ ﺷود در ﺣدود (=0/9Vھﯾﭻ
ﺟرﯾﺎﻧﯽ ﺑﯾن ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل +0/4,+0/7Vﻣﺷﺎھده ﻧﻣﯽ ﺷود زﯾرا ھﯾﭻ ﻧوع
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ﻗﺎﺑل ﻧوع ﻗﺎﺑل اﮐﺳﯾد ﺷدن ﯾﺎ ﻏﻠﯾظ ﺷدﻧﯽ ﺑرای ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﻣوﺟود ﻧﻣﯽ
ﺑﺎﺷد  .وﻗﺗﯽ ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﯾﺎ ﻓﺷﺎر ﮐﻣﺗر ﻣﺛﺑت ﺗر ﻣﯽ ﺷود از ﺗﻘرﯾﺑﺎ
+0/4Vﯾﮏ ﺟرﯾﺎن ﺑﺎ ﻗطب ﻣﻧﻔﯽ ﺗر ﺷروع ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑوﺟود آﻣدن
)ﻧﻘطﮫ (Bﺑﺧﺎطر ﮐﺎھش ﯾون ھﮕزاﻧﯾوﻓرات١١١ﺑﮫ ﯾون ھﮕزاﺳﯾوﻧﺎت
ﻓرات ١١اﯾن ﻋﮑس اﻟﻌﻣل در ﻗطب ﻣﻧﻔﯽ ﮐﺎﺗد اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود .
Fe(CN)6^3- +e^- …>Fe(CN)6^4<….
ﯾﮏ اﻓزاﯾش ﺳرﯾﻊ در ﻧﺎﺣﯾﮫ Bﺑﮫ Dﺟرﯾﺎن در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد
 .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺳطﺢ ﭼﮕﺎﻟﮫ ﯾﺎ ﻋﺻﺎره Fe(CN)6^3-ﮐوﭼﮑﺗر و
ﮐوﺟﮑﺗر ﻣﯽ ﺷود ﺟرﯾﺎن در رأس از ٢ﺑﺧش ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .اوﻟﯽ
ﻣوج ﺑزرگ ﺟرﯾﺎن اوﻟﯾﮫ ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﺗﻧظﯾم ﭼﮕﺎﻟﮫ ﻣﺎده ﺑﮫ ﺗراز
ﺗراﮐﻧش ﭼﮕﺎﻟﮫ داده ﺷده ﺗوﺳط ﻣﻌﺎدﻟﮫ  .دوﻣﯽ ﺟرﯾﺎن اﻧﺗﺷﺎر
ﻣوﻟﮑوﻟﮭﺎی ﮐﻧﺗرل ﺷده ی ﻧرﻣﺎل اﺳت .ﺟرﯾﺎن اول ﺳﭘس ﺑﮫ ﺳرﻋت
ﻣﻧﮭل ﻣﯽ ﺷود )ﻧﻘطﮫ ( ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻻﯾﮫ اﻧﺗﺷﺎر ﻣوﻟﮑوﻟﮭﺎ در ﻓﺎﺻﻠﮫ
ﺑﯾﺷﺗر و ﺑﯾﺷﺗری ﮔﺳﺗرش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﻧﮫ ﺳطﺢ اﻟﮑﺗرود ).ھﻣﯾن طور
ﻧﻣودار 23-8bرا (
در ﻧﻘطﮫ) F(-0/15Vﺟﮭت ﺑررﺳﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺟرﯾﺎن اﮔرﭼﮫ اداﻣﮫ
ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﺎﺗد ﯾﺎ ﻣﻧﻔﯽ ﺷود ﺑﺎاﯾن ﮐﮫ ﺑررﺳﯽ ﺑﮫ ﺳﻣت ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ھﺎی
ﻣﺛﺑت ﺗر اﺳت زﯾرا ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ۴ھﻧوز ﺑﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻧﻔﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث
ﮐﺎھش  Fe(CN)6^3-ﺷوﻧد .وﻗﺗﯽ ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ۴ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﺛﺑت ﺣرﮐت
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺳراﻧﺟﺎم ﮐﺎھش ﺧﯾﻠﯽ طول ﻧﻣﯽ ﮐﺷد ﮐﮫ رخ ﺑدھد و ﺟرﯾﺎن
ﺑﮫ ﺳﻣت ﺻﻔر ﻣﯽ رود و ﺳﭘس ﻣﺛﺑت ﯾﺎ ﻣﯽ ﺷود  .ﺟرﯾﺎن ﻗطب ﻣﺛﺑت
ﯾﺎ دوﺑﺎره اﮐﺳﯾده ﺷدن  Fe(CN)6^3-ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﻧزدﯾﮏ
ﺳطﺢ اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت طﯽ ﺑررﺳﯽ ﺑﻌدی .اﯾن ﺟرﯾﺎن ﯾﺎ ﻣﺛﺑت ﺗﺣﻠﯾل
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ﻣﯽ رود و ﺳﭘس ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ وﻗﺗﯽ  Fe(CN)6^3-اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﺷده ﺗوﺳط
واﮐﻧش ﯾﺎ ﻗطب ﻣﺛﺑت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .
ﺗﻐﯾﯾرھﺎی ﻣﮭم در وﻟﺗﺎﮔرام ﺣﻠﻘوی ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل راس ﮐﺎﺗد ﯾﮏ EPcھﺳﺗﻧد
.و ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل راس اﻧد ﯾﮏ Epa.ﺟرﯾﺎن راس ﮐﺎﺗد ﯾﮏ iPc .ﺟرﯾﺎن راس
اﻧد ﯾﮏ Ipa .ﺗﻌﺎرﯾف و اﻧدازه ھﺎی اﯾن ﭘﺎراﻣﺗرھﺎ در ﻧﻣودار ٢۴-٢٣
ﻧﺷﺎن داد ﺷده اﺳت .
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ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ

ﻣﺘﺮﺟﻢ:
ﻣﻬﺴﺎ ﮔﺮﮔﯿﻦ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺻﻔﺤﺎت 638-642
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در ﯾﮏ واﮐﻨﺶ اﻟﮑﺘﺮودي ﺑﺮﮔﺸـﺖ ﭘـﺬﯾﺮ ﻣﻘـﺪار ﻣﻄﻠـﻖ ﺟﺮﯾـﺎن ﻫـﺎي ﭘﯿـﮏ آﻧـﺪي و ﮐﺎﺗـﺪي ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎ ﺑﺮاﺑﺮﻧـﺪ ﺑـﺎ
ﻋﻼﻣــﺖ ﻣﺨــﺎﻟﻒ .ﺑــﺮاي ﯾــﮏ واﮐــﻨﺶ اﻟﮑﺘــﺮودي ﺑﺮﮔﺸــﺖ ﭘــﺬﯾﺮ در دﻣــﺎي  25درﺟــﻪ ﺳــﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد اﺧــﺘﻼف در
ﭘﯿﮏ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ،ΔEp ،ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد:

ﮐﻪ  nﺗﻌﺪاد اﻟﮑﺘﺮوﻧﻬﺎي درﮔﯿـﺮ در ﻧـﯿﻢ واﮐـﻨﺶ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑﺮﮔﺸـﺖ ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮي ﻧﺎﺷـﯽ از ﺳـﺮﻋﺖ ﭘـﺎﯾﯿﻦ اﻧﺘﻘـﺎل
اﻟﮑﺘــﺮون ﻫــﺎ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ اﻓــﺰاﯾﺶ  ΔEpاز ﻣﻘــﺪار ﭘــﯿﺶ ﺑﯿﻨــﯽ ﺷــﺪه ﻣــﯽ ﮔــﺮدد .از آﻧﺠــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ در ﺳــﺮﻋﺘﻬﺎي
روﺑﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ واﮐﻨﺶ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘـﺮون ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺑﺮﮔﺸـﺖ ﭘـﺬﯾﺮ ﻇـﺎﻫﺮ ﺷـﻮد ،ﺑـﺎﻻ رﻓـﺘﻦ ﺳـﺮﻋﺖ
روﺑــﺶ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧــﺪ ﺑﺎﻋــﺖ اﻓــﺰاﯾﺶ  ΔEpﮔــﺮدد ﮐــﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨــﯽ ﺑــﺮاي ﺑﺮﮔﺸــﺖ ﻧﺎﭘــﺬﯾﺮي ﺳــﺖ .ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑــﺮاي ﺗﺸــﺨﯿﺺ ﺳــﺮﻋﺖ ﭘــﺎﯾﯿﻦ اﻧﺘﻘــﺎل اﻟﮑﺘــﺮون و ﺗﻌﯿــﯿﻦ ﺛﺎﺑــﺖ ﺳــﺮﻋﺖ  ΔEp ،ﺑــﺮاي ﺳــﺮﻋﺖ ﻫــﺎي روﺑــﺶ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻌﺎدﻟﻪ راﻧﺪﻟﺰ-ﺳﻮﯾﮏ در دﻣﺎي  25درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ:

ﮐـﻪ  ipﺟﺮﯾـﺎن ﭘﯿـﮏ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ آﻣﭙــﺮ A ،ﺳـﻄﺢ اﻟﮑﺘـﺮود ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﺳــﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  D ،ﺿـﺮﯾﺐ ﻧﻔـﻮذ ﺑــﺮ
ﺣﺴــﺐ  C ،Cm2/sﻏﻠﻈــﺖ ﺑــﺮ ﺣﺴــﺐ  ، mol/Cm3و  νﺳــﺮﻋﺖ روﺑــﺶ ﺑــﺮ ﺣﺴــﺐ  V/sﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﻨﺪ.
وﻟﺘــﺎﻣﺘﺮي ﺳــﯿﮑﻠﯽ راﻫــﯽ را ﺑــﺮاي ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﺿــﺮﯾﺐ ﻧﻔــﻮذ ،در ﺻــﻮرت ﻣﻌﻠــﻮم ﺑــﻮدن ﻏﻠﻈــﺖ ،ﺳــﻄﺢ اﻟﮑﺘــﺮود و
ﺳﺮﻋﺖ روﺑﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻨﯿﺎدي:
ﮐــﺎرﺑﺮد اوﻟﯿــﻪ وﻟﺘــﺎﻣﺘﺮي ﺳــﯿﮑﻠﯽ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان وﺳــﯿﻠﻪ اي ﺑــﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﺑﻨﯿــﺎدي و ﺗﺸﺨﯿﺼــﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﯽ در ﻣـﻮرد ﻓﺮاﯾﻨـﺪﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺤـﺖ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ .ﺑـﺮاي ﻣﺘـﺎل ﺑـﻪ
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وﻟﺘﺎﻣﺘﺮي ﺳﯿﮑﻠﯽ ﺳـﻢ ﮐﺸـﺎورزي ﭘـﺎراﺗﯿﻮن ﮐـﻪ در ﺷـﮑﻞ  23-25آﻣـﺪه ﺗﻮﺟـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ .در اﯾـﻦ ﻣﺜـﺎل ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ
ﻫﺎي ﺳﻮﺋﯿﭻ ﺣﺪود  +0/3و  -1/2وﻟﺖ ﺑﻮدﻧﺪ.

روﺑﺶ اﺑﺘﺪاﯾﯽ رﻓﺖ در  0وﻟﺖ ﺷـﺮوع ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﻧـﻪ در  . +0/3ﺳـﻪ ﭘﯿـﮏ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﭘﯿـﮏ ﮐﺎﺗـﺪي
اول ) (Aاز اﺣﯿﺎي ﭼﻬﺎر اﻟﮑﺘﺮوﻧﻪ ﭘﺎراﺗﯿﻮن ﺑﻪ ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﻼﻣﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﯿﮏ آﻧﺪي  Bاز اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﻼﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﯿﺘﺮوزو در روﺑﺶ ﺑﺮﮔﺸﺖ اﺳﺖ .واﮐﻨﺶ اﻟﮑﺘﺮودي

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﭘﯿــﮏ ﮐﺎﺗــﺪي در ﻧﻘﻄــﻪ  Cاز اﮐﺴﯿﺪاﺳــﯿﻮن ﺗﺮﮐﯿــﺐ ﻧﯿﺘــﺮوزو ﺑــﻪ ﻫﯿﺪروﮐﺴــﯿﻼﻣﯿﻦ ﺑــﺮ اﺳــﺎس واﮐــﻨﺶ زﯾــﺮ
اﺳﺖ.

وﻟﺘﺎﻣﻮﮔﺮام ﻫﺎي ﺳﯿﮑﻠﯽ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻌﺘﺒـﺮ دو واﺳـﻄﻪ ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪه ي ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﻣﺴـﻮول اﯾﺠـﺎد ﭘﯿـﮏ ﻫـﺎي
 Bو  Cﻫﺴﺘﻨﺪ.
وﻟﺘﺎﻣﺘﺮي ﺳﯿﮑﻠﯽ ﺑﻄـﻮر ﮔﺴـﺘﺮده ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﺑـﺰاري ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎﺗﯽ در ﺷـﯿﻤﯽ آﻟـﯽ و ﻏﯿﺮآﻟـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽ ﺷـﻮد.
اﻏﻠــﺐ ﺑــﺮاي ﺗﺤﻘﯿــﻖ در ﻣــﻮرد ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻫــﺎي ﺷــﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣــﻞ اﻟﮑﺘﺮواﮐﺘﯿــﻮ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان اوﻟــﯿﻦ ﺗﮑﻨﯿــﮏ ﺑﺮرﺳــﯽ
اﻧﺘﺨــﺎب ﻣــﯽ ﺷــﻮد .ﺑــﺮاي ﻣﺜــﺎل اﯾــﻦ روش ﺑــﺮاي ﺗﺤﻘﯿــﻖ در ﻣــﻮرد رﻓﺘــﺎر اﻟﮑﺘﺮودﻫــﺎي اﺻــﻼح ﺷــﺪه و ﻣــﻮاد
ﺟﺪﯾــﺪي ﮐــﻪ ﻣﻈﻨــﻮن ﺑــﻪ اﻟﮑﺘﺮواﮐﺘﯿــﻮ ﺑــﻮدن ﻫﺴــﺘﻨﺪ اﺳــﺘﻔﺎده ﻣــﯽ ﺷــﻮد .ﻣﻌﻤــﻮﻻ وﻟﺘــﺎﻣﻮﮔﺮام ﻫــﺎي ﺳ ـﯿﮑﻠﯽ
ﺣﻀﻮر ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﻣﯿـﺎﻧﯽ در واﮐـﻨﺶ ﻫـﺎي اﮐﺴﯿﺪاﺳـﯿﻮن/اﺣﯿﺎ را آﺷـﮑﺎر ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ )ﺑـﺮاي ﻣﺜـﺎل ﺷـﮑﻞ 23-25
را ﺑﺒﯿﻨﯿــﺪ( .اﻏﻠــﺐ در وﻟﺘــﺎﻣﺘﺮي ﺳــﯿﮑﻠﯽ اﻟﮑﺘﺮودﻫــﺎي ﭘﻼﺗﯿﻨــﯽ اﺳــﺘﻔﺎده ﻣــﯽ ﮔــﺮدد .ﺑــﺮاي ﭘﺘﺎﻧﺴــﯿﻞ ﻫــﺎي
ﻣﻨﻔﯽ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎي ﻓـﯿﻠﻢ ﺟﯿـﻮه ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﻮﻧﺪ .ﺳـﺎﯾﺮ ﻣـﻮاد ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در اﻟﮑﺘﺮودﻫـﺎي ﮐـﺎري
ﺷــﺎﻣﻞ ﮐــﺮﺑﻦ ﺷﯿﺸــﻪ اي ،ﮔﺮاﻓﯿــﺖ ،ﻃــﻼ ،اﻟﻤــﺎس و اﺧﯿــﺮا ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟــﻪ ﻫــﺎي ﮐﺮﺑﻨــﯽ ﻣــﯽ ﺷــﻮﻧﺪ .ﺟﺮﯾــﺎن ﭘﯿــﮏ در
وﻟﺘــﺎﻣﺘﺮي ﺳــﯿﮑﻠﯽ ﺑﻄــﻮر ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ ﺑــﺎ ﻏﻠﻈــﺖ ﻣــﺎده ﻣــﻮرد ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﻧﺴــﺒﺖ دارد .ﺑــﺎ اﯾﻨﮑــﻪ اﺳــﺘﻔﺎده از ﺟﺮﯾــﺎن
ﭘﯿــﮏ وﻟﺘــﺎﻣﺘﺮي ﺳــﯿﮑﻠﯽ در ﮐﺎرﻫــﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎﺗﯽ روﺗــﯿﻦ ﻣﺘــﺪاول ﻧﯿﺴــﺖ ،ﺑﻄــﻮر ﻓﺰاﯾﻨــﺪه در ﻣﻘــﺎﻻت و ﻣﺮاﺟــﻊ
ﮐﺎرﺑﺮد دارد.

 . 23Fوﻟﺘﺎﻣﺘﺮي ﭘﺎﻟﺴﯽ:
در دﻫــﻪ  60ﻣــﯿﻼدي اﺳــﺘﻔﺎده از وﻟﺘــﺎﻣﺘﺮي روﺑــﺶ ﺧﻄــﯽ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان اﺑــﺰار ﻣﻬــﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎﺗﯽ در ﺑﺴــﯿﺎري از
آزﻣﺎﯾﺸــﮕﺎه ﻫــﺎ ﻣﺘﻮﻗــﻒ ﺷــﺪ .دﻟﯿــﻞ ﮐــﺎﻫﺶ اﺳــﺘﻔﺎده از اﯾــﻦ روش ﭘﺮﻃﺮﻓــﺪار ﻧــﻪ ﺗﻨﻬــﺎ ﻇﻬــﻮر روﺷــﻬﺎي
اﺳﭙﮑﺘﺮوﺳــﮑﻮﭘﯽ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺗــﺮ  ،ﺑﻠﮑــﻪ ﻣﻌﺎﯾــﺐ ذاﺗــﯽ ﻣﺘــﺪﻫﺎي ﮐﻨــﺪ ،داراي ﺗﺠﻬﯿــﺰات ﻧﺎﻣﻨﺎﺳــﺐ و ﻗــﺪرت
ﺗﺸــﺨﯿﺺ ﺿــﻌﯿﻒ ﺑــﻮد .ﺑﺴــﯿﺎري از اﯾــﻦ ﻣﺤــﺪودﯾﺖ ﻫــﺎ ﺑــﺎ ﺗﻮﺳــﻌﻪ روش ﻫــﺎي ﭘﺎﻟﺴــﯽ ﺑﺮﻃــﺮف ﺷــﺪ .ﻣــﺎ دو
ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﻬـﻢ وﻟﺘﺎﻣﺘﺮي ﭘـﺎﻟﺲ دﯾﻔﺮاﻧﺴـﯿﻞ و وﻟﺘـﺎﻣﺘﺮي ﻣـﻮج ﻣﺮﺑﻌـﯽ را ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ ﻗـﺮار ﺧـﻮاﻫﯿﻢ داد.
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اﯾــﺪه ﭘﺸــﺖ ﺗﻤــﺎم روش وﻟﺘــﺎﻣﺘﺮي ﭘﺎﻟﺴــﯽ اﻧــﺪازه ﮔﯿــﺮي ﺟﺮﯾــﺎن در زﻣــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ ﺗﻔــﺎوت ﺑــﯿﻦ ﻣﻨﺤﻨــﯽ
 faradaicﻣﻄﻠﻮب و ﺟﺮﯾﺎن ﺷﺎرژ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 . 23F1وﻟﺘﺎﻣﺘﺮي ﭘﺎﻟﺲ دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ
ﺷــﮑﻞ  23-26دو ﺗــﺎ از ﻣﺘــﺪاول ﺗــﺮﯾﻦ ﺳــﯿﮕﻨﺎل ﻫــﺎي ﺗﻬﯿــﯿﺞ ﻣــﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده در دﺳــﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺠــﺎري
وﻟﺘــﺎﻣﺘﺮي ﭘــﺎﻟﺲ دﯾﻔﺮاﻧﺴــﯿﻞ را ﻧﺸــﺎن ﻣــﯽ دﻫــﺪ .اوﻟــﯽ )ﺷــﮑﻞ  (23-26aﮐــﻪ ﻣﻌﻤــﻮﻻ در دﺳــﺘﮕﺎﻫﻬﺎي
آﻧﺎﻟﻮگ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺑـﺎ ﺑـﺮﻫﻢ ﻧﻬـﯽ ﯾـﮏ ﭘـﺎﻟﺲ ﻣﺘﻨـﺎوب ﺑـﺮ روي روﺑـﺶ ﺧﻄـﯽ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه
اﺳﺖ.

دوﻣﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻣـﻮج )ﺷـﮑﻞ (23-26bﮐـﻪ در دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي دﯾﺠﯿﺘـﺎل ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮد ،ﺑﺮآﯾﻨـﺪ
ﯾـﮏ ﭘـﺎﻟﺲ و ﺳــﯿﮕﻨﺎل ﭘﻠﮑـﺎﻧﯽ اﺳــﺖ .در ﻫـﺮ دو ﻣــﻮرد ﯾـﮏ ﭘــﺎﻟﺲ ﮐﻮﭼـﮏ  ،ﻣﻌﻤــﻮﻻ  50ﻣﯿﻠـﯽ وﻟــﺖ ،در 50
ﻣﯿﻠﯽ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺗﻨﺎوب ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺗﻬﯿﯿﺞ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  23-26ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮي ﻫـﺎي ﺟﺮﯾـﺎن ﺑﻄـﻮر ﻣﺘﻨـﺎوب اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه
اﺳــﺖ :در  S1ﮐــﻪ  16/7ﻣﯿﻠــﯽ ﺛﺎﻧﯿــﻪ ﭘــﯿﺶ از ﭘــﺎﻟﺲ  dcاﺳــﺖ و ﯾﮑــﯽ ﺑــﺮاي  16/7ﻣﯿﻠــﯽ ﺛﺎﻧﯿــﻪ در  S2در
اﻧﺘﻬﺎي ﭘﺎﻟﺲ .ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺮﯾﺎن) (Δiﺑﺮ ﭘـﺎﻟﺲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺗـﺎﺑﻌﯽ از وﻟﺘـﺎژ ﺗﻬﯿـﯿﺞ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺧﻄـﯽ اﻓـﺰاﯾﺶ
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮔـﺮدد .ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﻨﺤﻨـﯽ دﯾﻔﺮاﻧﺴـﯿﻞ ﺷـﺎﻣﻞ ﯾـﮏ ﭘﯿـﮏ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ارﺗﻔـﺎع آن ﻧﺴـﺒﺖ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ
ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ دارد )ﺷـﮑﻞ .(23-27ﺑـﺮاي ﯾـﮏ واﮐـﻨﺶ ﺑﺮﮔﺸـﺖ ﭘـﺬﯾﺮ ،ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ ﭘﯿـﮏ ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﯿﻢ واﮐﻨﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎي وﻟﺘﺎﻣﻮﮔﺮام ﻫـﺎي ﻧـﻮع ﻣﺸـﺘﻖ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭘﯿـﮏ ﻫـﺎي ﻣﻨﺤﺼـﺮﺑﻬﻔﺮد و ﻣﺸـﺨﺺ ﺑـﺮاي ﻣـﻮاد
ﺑــﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴــﯿﻞ ﻫــﺎي ﻧــﯿﻢ ﻣــﻮج ﺣــﺪود  0/04ﺗــﺎ  0/05وﻟــﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧــﺪ ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﺷــﻮد درﺣﺎﻟﯿﮑــﻪ وﻟﺘــﺎﻣﺘﺮي
ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﭘﺎﻟﺲ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻪ اﺧـﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ ﺣـﺪاﻗﻞ  0/2وﻟـﺖ ﻧﯿـﺎز دارﻧـﺪ .ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ وﻟﺘـﺎﻣﺘﺮي ﭘـﺎﻟﺲ
دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳـﯿﺖ وﻟﺘـﺎﻣﺘﺮي را اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣـﯽ دﻫـﺪ .ﺑـﺮاي ﻣﺜـﺎل ،وﻟﺘـﺎﻣﺘﺮي ﭘـﺎﻟﺲ دﯾﻔﺮاﻧﺴـﯿﻞ ﭘﯿـﮏ ﻫـﺎي
ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﻮﺻــﯿﻒ ﺑــﺮاي ﺳــﻄﻮح ﻏﻠﻈﺘــﯽ ﻓــﺮاﻫﻢ ﻣــﯽ ﮐﻨــﺪ ﮐــﻪ در ﻣــﻮج وﻟﺘﺎﻣﺘﺮﯾــﮏ ﮐﻼﺳــﯿﮏ  2 × 10-3اﺳــﺖ.
ﺗﻮﺟــﻪ ﮐﻨﯿــﺪ ﮐــﻪ ﻣﻘﯿــﺎس ﺟﺮﯾــﺎن ﺑــﺮاي  Δiﻧــﺎﻧﻮآﻣﭙﺮ ﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ .ﺑﻄــﻮر ﮐﻠــﯽ ﻣﺤــﺪوده ي ﺗﺸــﺨﯿﺺ ﺗﻮﺳــﻂ
وﻟﺘــﺎﻣﺘﺮي ﭘــﺎﻟﺲ ﭘﺘﺎﻧﺴــﯿﻞ از ﻟﺤــﺎظ داﻣﻨــﻪ دو ﺗــﺎ ﺳــﻪ ﻣﺮﺗﺒــﻪ ﭘــﺎﯾﯿﻦ ﺗــﺮ از روش ﮐﻼﺳــﯿﮏ اﺳــﺖ ﮐــﻪ اﯾــﻦ
ﻣﺤﺪوده در آن  10-7ﺗﺎ  10-8Mاﺳﺖ.
ﺣﺴﺎﺳــﯿﺖ ﺑــﺎﻻﺗﺮ وﻟﺘــﺎﻣﺘﺮي ﭘــﺎﻟﺲ دﯾﻔﺮاﻧﺴــﯿﻞ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧــﺪ ﺑــﻪ دو ﻣﻨﺒــﻊ ﻧﺴــﺒﺖ داده ﺷــﻮد .اوﻟــﯿﻦ آﻧﻬــﺎ ﯾــﮏ
اﻓــﺰاﯾﺶ در ﺟﺮﯾــﺎن ﻓــﺎراداﯾﯽ اﺳــﺖ و دوﻣــﯽ ﮐــﺎﻫﺶ در ﺟﺮﯾــﺎن ﺷــﺎرژ ﻏﯿﺮﻓــﺎراداﯾﯽ اﺳــﺖ .ﺑــﺮاي ﺗﺨﻤــﯿﻦ اﯾــﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ در ﻻﯾـﻪ ﺳـﻄﺤﯽ اﻃـﺮاف اﻟﮑﺘـﺮود ﻣـﯽ اﻓﺘـﺪ ﺗﻮﺟـﻪ ﮐﻨـﯿﻢ ﮐـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ
اﻓـﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴــﯿﻞ ﺗـﺎ  50ﻣﯿﻠــﯽ وﻟـﺖ ﻣــﯽ ﮔﺮدﻧـﺪ .اﮔــﺮ ﯾـﮏ ﻋﺎﻣــﻞ اﻟﮑﺘﺮواﮐﺘﯿـﻮ در اﯾــﻦ ﻻﯾـﻪ ﺣﺎﺿــﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ ﻧﻮﺳﺎن ﺟﺮﯾﺎن وﺟـﻮد ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ ﮐـﻪ ﻏﻠﻈـﺖ واﮐـﻨﺶ دﻫﻨـﺪه را ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار ﻣـﻮرد ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ
ﭘﺘﺎﻧﺴــﯿﻞ ﺟﺪﯾــﺪ ﭘــﺎﯾﯿﻦ ﻣــﯽ آورد )ﺷــﮑﻞ  23-7bرا ﺑﺒﯿﻨﯿــﺪ( .از آﻧﺠــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﻏﻠﻈــﺖ ﺗﻌــﺎدﻟﯽ آن ﭘﺘﺎﻧﺴــﯿﻞ
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳـﺖ ،ﺟﺮﯾـﺎن ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي ﺧﻨﺜـﯽ ﮐـﺮدن ﻧﻔـﻮذ ﻧـﺰول ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺟﺮﯾـﺎن ﺗﺤـﺖ
ﮐﻨﺘــﺮل ﻧﻔــﻮذ اﺳــﺖ .در وﻟﺘــﺎﻣﺘﺮي ﮐﻼﺳــﯿﮏ اﯾــﻦ ﻧﻮﺳــﺎن اوﻟﯿــﻪ ﺟﺮﯾــﺎن ﻗﺎﺑــﻞ ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﻧﯿﺴــﺖ زﯾــﺮا ﻣﻘﯿــﺎس
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي زﻣﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻃـﻮل ﻋﻤـﺮ ﺟﺮﯾـﺎن آﻧـﯽ ﻃـﻮﻻﻧﯽ اﺳـﺖ .ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ در وﻟﺘـﺎﻣﺘﺮي ﭘﺎﻟﺴـﯽ
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ﭘﯿﺶ از از ﺑـﯿﻦ رﻓـﺘﻦ ﮐﺎﻣـﻞ ﻧﻮﺳـﺎن اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮي ﺟﺮﯾـﺎن اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺮﯾـﺎن اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮي
ﺷﺪه ﻫﻢ اﺟﺰا ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻔـﻮذ را در ﺑﺮﻣﯿﮕﯿـﺮد و ﻫـﻢ اﺟﺰاﯾـﯽ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﻻﯾـﻪ ﺳـﻄﺤﯽ را ﺑـﻪ ﻏﻠﻈـﺖ ﻣﻄـﺎﺑﻖ
ﺑــﺮ ﻋﺒــﺎرت ﻧﺮﻧﺴــﺖ ﮐــﺎﻫﺶ دﻫﻨــﺪ؛ ﺟﺮﯾــﺎن ﮐــﻞ ﺑﻄــﻮر ﺑــﺎرز ﭼﻨــﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒــﻪ ﺑﺰرﮔﺘــﺮ از ﺟﺮﯾــﺎن ﻧﻔــﻮذي اﺳــﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻫﯿـﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ  ،ﻣﺤﻠـﻮل ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺎده ﻣـﻮرد آﻧـﺎﻟﯿﺰ ﺗـﺎ زﻣـﺎن وﻗـﻮع ﺳﻠﺴـﻠﻪ
ﺑﻌــﺪي ﭘــﺎﻟﺲ ﯾﮑﻨﻮاﺧــﺖ ﻣــﯽ ﺷــﻮد .ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻫــﺮ وﻟﺘــﺎژ اﻋﻤــﺎﻟﯽ داده ﺷــﺪه ،ﯾــﮏ ﻧﻮﺳــﺎن ﺟﺮﯾــﺎن ﺑﺮاﺑــﺮ
وﻟﺘﺎژﭘﺎﻟﺲ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وﻗﺘـﯽ ﭘـﺎﻟﺲ ﭘﺘﺎﻧﺴــﯿﻞ در اﺑﺘـﺪا ﺑـﻪ اﻟﮑﺘــﺮود اﻋﻤـﺎل ﻣـﯽ ﺷــﻮد ،ﯾـﮏ ﻧﻮﺳـﺎن در ﺟﺮﯾــﺎن ﻏﯿـﺮ ﻓـﺎرادي ﺑﺼــﻮرت
اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺎي ﺷﺎرژ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻧﻤـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ زﻣـﺎن ﮐـﺎﻫﺶ ﭘﯿـﺪا ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻔﺮ
ﺑﺮﺳﺪ .از اﯾﻦ رو ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮي ﺟﺮﯾـﺎن در اﯾـﻦ زﻣـﺎن ،ﺟﺮﯾـﺎن ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ ﻏﯿﺮﻓﺎراداﯾﯿـﮏ ﺑـﻪ ﺷـﺪت ﮐـﺎﻫﺶ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺰ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
اﻣﺮوزه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺠﺎري ﻗﺎﺑـﻞ اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﺑـﺮاي وﻟﺘـﺎﻣﺘﺮي ﭘـﺎﻟﺲ دﯾﻔﺮاﻧﺴـﯿﻞ ﺑـﺎ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻣﻮﺟـﻪ ﻣﻮﺟـﻮد ﻫﺴـﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺘﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد ﺗـﺮﯾﻦ روﺷـﻬﺎي وﻟﺘـﺎﻣﺘﺮي آﻧـﺎﻟﯿﺰي ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﻄـﻮر ﻣﺸـﺨﺺ ﺑـﺮاي
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻧﺎﭼﯿﺰ ﯾﻮن ﻫﺎي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮد دارد.

 . 23F2وﻟﺘﺎﻣﺘﺮي ﻣﻮج ﻣﺮﺑﻊ
اﯾــﻦ روش ﯾﮑــﯽ از اﻧــﻮاع وﻟﺘــﺎﻣﺘﺮي ﭘﺎﻟﺴــﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﺧــﺎﻃﺮ ﻣﺰاﯾــﺎي ﺣﺴﺎﺳــﯿﺖ ﺑــﺎﻻ و ﺳــﺮﻋﺖ زﯾــﺎد
ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﻣــﯽ ﺷــﻮد .ﯾــﮏ وﻟﺘــﺎﻣﻮﮔﺮام ﮐﺎﻣــﻞ در زﻣــﺎن ﮐﻤﺘــﺮ از  10ﻣﯿﻠــﯽ ﺛﺎﻧﯿــﻪ ﻗﺎﺑــﻞ دﺳــﺘﯿﺎﺑﯽ اﺳــﺖ.
وﻟﺘــﺎﻣﺘﺮي ﻣــﻮج ﻣﺮﺑﻌــﯽ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از آوﯾﺨــﺘﻦ اﻟﮑﺘــﺮود ﻗﻄــﺮه ﺟﯿــﻮه و ﯾــﺎ ﺳــﺎﯾﺮ اﻟﮑﺘﺮودﻫــﺎ )ﺷــﮑﻞ  23-3را
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( و ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺷــﮑﻞ  23-28cﺳــﯿﮕﻨﺎل ﺗﺤﺮﯾــﮏ )ﺗﻬﯿــﯿﺞ( وﻟﺘــﺎﻣﺘﺮي ﻣــﻮج ﻣﺮﺑﻌــﯽ را ﻧﺸــﺎن ﻣــﯽ دﻫــﺪ ﮐــﻪ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از
ﺑــﺮﻫﻢ ﻧﻬــﯽ رﺷــﺘﻪ ﭘــﺎﻟﺲ ﻧﺸــﺎن داده ﺷــﺪه در ﺷــﮑﻞ  23-28bﺑــﺮ روي ﺳــﯿﮕﻨﺎل ﭘﻠﮑــﺎﻧﯽ ﺷــﮑﻞ  23-28aﺑــﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻃﻮل ﻫﺮ ﭘﻠﻪ ﭘﻠﮑـﺎن و ﻫـﺮ ﺗﻨـﺎوب  τﭘـﺎﻟﺲ ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﻮده و ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﺣـﺪود  5ﻣﯿﻠـﯽ
ﺛﺎﻧﯿــﻪ ﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﻨﺪ .ﭘﻠــﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴــﯿﻞ ﭘﻠﮑــﺎن  ΔEsﻋﻤﻮﻣــﺎ  10ﻣﯿﻠــﯽ وﻟــﺖ اﺳــﺖ .داﻣﻨــﻪ ﭘــﺎﻟﺲ  2Eswاﻏﻠــﺐ 50
ﻣﯿﻠﯽ وﻟﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  200ﻫﺮﺗﺰ و روﺑﺶ  1وﻟﺖ  0/5ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻻزم اﺳﺖ.
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ﺑــﺮاي ﯾــﮏ واﮐــﻨﺶ اﺣﯿــﺎي ﺑﺮﮔﺸــﺖ ﭘــﺬﯾﺮ اﻧــﺪازه ﭘــﺎﻟﺲ ﺑــﻪ اﻧــﺪازه ﮐــﺎﻓﯽ ﺑــﺰرگ ﻫﺴــﺖ ﺗــﺎ اﮐﺴﯿﺪاﺳــﯿﻮن
ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﺷــﺪه در ﭘــﺎﻟﺲ رﻓــﺖ ،در ﭘــﺎﻟﺲ ﺑﺮﮔﺸــﺖ اﺗﻔــﺎق ﺑﯿﻔﺘــﺪ .ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤــﺎﻧﻄﻮر ﮐــﻪ در ﺷــﮑﻞ
 23-29ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺎﻟﺲ رﻓـﺖ ﯾـﮏ ﺟﺮﯾـﺎن ﮐﺎﺗـﺪي  i1را اﯾﺠـﺎد ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ و ﭘـﺎﻟﺲ ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﯾـﮏ
ﺟﺮﯾﺎن آﻧﺪي  i2را .ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺧﺘﻼف ﺑـﯿﻦ اﯾـﻦ دو ﺟﺮﯾـﺎن  Δiرﺳـﻢ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﺗـﺎ وﻟﺘـﺎﻣﻮﮔﺮام ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﻮد .اﯾـﻦ
اﺧــﺘﻼف ﺑــﺎ ﻏﻠﻈــﺖ ﻧﺴــﺒﺖ ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ دارد؛ ﭘﺘﺎﻧﺴــﯿﻞ ﭘﯿــﮏ ﺑــﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴــﯿﻞ وﻟﺘــﺎﻣﺘﺮي ﻧــﯿﻢ ﻣــﻮج ﺑﺮاﺑــﺮ اﺳــﺖ .ﺑــﻪ
دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿـﺮي اﻣﮑـﺎن ﺑـﺎﻻ ﺑـﺮدن دﻗـﺖ آﻧﺎﻟﯿﺰﻫـﺎ ﺑـﺎ داده ﻫـﺎي ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﯿـﺮي ﺳـﯿﮕﻨﺎل
ﺗﻮﺳﻂ روﺑـﺶ ﻫـﺎي ﻣﺘﻌـﺪد وﻟﺘـﺎﻣﺘﺮي ﻣﻤﮑـﻦ و ﻋﻤﻠـﯽ اﺳـﺖ .ﻣﺤـﺪوده ﺗﺸـﺨﯿﺺ در وﻟﺘـﺎﻣﺘﺮي ﻣـﻮج ﻣﺮﺑﻌـﯽ
 10-7ﺗﺎ  10-8Mﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺗﺠﻬﯿــﺰات ﺗﺠــﺎري وﻟﺘــﺎﻣﺘﺮي ﺗﻮﺳــﻂ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﮐﻨﻨــﺪه ﻫــﺎي ﻣﺘﻌــﺪد در دﺳــﺘﺮس ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،و ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﯾــﮏ
دﺳــﺘﺎورد ،اﯾــﻦ ﺗﮑﻨﯿــﮏ ﺑﻄــﻮر روﺗــﯿﻦ ﺑــﺮ روي ﻧﻤﻮﻧــﻪ ﻫــﺎي آﻟــﯽ و ﻏﯿﺮآﻟــﯽ ﻣــﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده ﻗــﺮار ﻣــﯽ ﮔﯿــﺮد.
وﻟﺘﺎﻣﺘﺮي ﻣﻮج ﻣﺮﺑﻊ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در آﺷﮑﺎرﺳﺎزﻫﺎي ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

 23Gﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي وﻟﺘﺎﻣﺘﺮي
در ﮔﺬﺷـــــــﺘﻪ ،وﻟﺘـــــــﺎﻣﺘﺮي روﺑـــــــﺶ ﺧﻄـــــــﯽ ﺑـــــــﺮاي اﻧـــــــﺪازه ﮔﯿـــــــﺮي ﮐﻤـــــــﯽ
ﻃﯿــــﻒ ﮔﺴــــﺘﺮده اي از ﮔﻮﻧــــﻪ ﻫــــﺎي آﻟــــﯽ و ﻏﯿــــﺮ آﻟــــﯽ ﺷــــﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻬــــﺎي ﺑﯿﻮﻟــــﻮژﯾﮑﯽ
و زﻣﯿﻨﻪ ﻫـﺎي ﺑﯿﻮﺷـﯿﻤﯽ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ .روش ﻫـﺎي ﭘﺎﻟﺴـﯽ ﺑـﻪ ﺧﺎﻃﺮﺣﺴﺎﺳـﯿﺖ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ،ﺳـﻬﻮﻟﺖ
ﮐﺎر و ﮔﺰﯾﻨﺶ ﭘﺬﯾﺮي ،ﺑﻄﻮر ﮔﺴـﺘﺮده ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ وﻟﺘـﺎﻣﺘﺮي ﮐﻼﺳـﯿﮏ ﺷـﺪه اﻧـﺪ .ﺑﻄـﻮر ﮐﻠـﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫـﺎي ﮐﻤـﯽ
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎي ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳـﯿﻮن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ارﺗﻔـﺎع ﭘﯿـﮏ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﻏﻠﻈـﺖ ﻣـﺎده ﻣـﻮرد آﻧـﺎﻟﯿﺰ
رﺳــﻢ ﺷــﺪه اﻧــﺪ .در ﺑﺮﺧــﯽ ﻣــﻮارد از روش اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﺿــﻤﯿﻤﻪ ﺑــﻪ ﺟــﺎي ﻣﻨﺤﻨــﯽ ﻫــﺎي ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳــﯿﻮن اﺳــﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻫﺮ ﺻـﻮرت ،ﺗـﺎ ﺣـﺪ ﻣﻤﮑـﻦ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﺮﮐﯿـﺐ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻫـﻢ ﻏﻠﻈـﺖ
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اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿــــﺖ ﻫــــﻢ  .pHﻫﻨﮕــــﺎﻣﯽ ﮐــــﻪ اﯾــــﻦ ﺗﻄﺒﯿــــﻖ اﻧﺠــــﺎم ﺷــــﺪه اﺳــــﺖ ،دﻗــــﺖ ﻧﺴــــﺒﯽ
در ﻣﺤﺪوده 1ﺗﺎ  3درﺻﺪ اﻏﻠﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ.

 23G-1ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻏﯿﺮآﻟﯽ
وﻟﺘﺎﻣﺘﺮي ﺑـﺮاي آﻧـﺎﻟﯿﺰ ﺑﺴـﯿﺎري از ﻣـﻮاد ﻏﯿﺮآﻟـﯽ ﮐـﺎرﺑﺮد دارد .ﺑـﺮاي ﻣﺜـﺎل ،ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﮐـﺎﺗﯿﻮن ﻫـﺎي ﻓﻠـﺰي ،در
اﻟﮑﺘﺮودﻫــﺎي ﮐــﺎري اﺣﯿــﺎ ﻣــﯽ ﺷــﻮﻧﺪ .ﺣﺘــﯽ ﻓﻠــﺰات ﻗﻠﯿــﺎﯾﯽ و ﻗﻠﯿــﺎﯾﯽ ﺧــﺎﮐﯽ ﺣﺎﺻــﻞ از اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿــﺖ ﻫــﺎي ﻧﮕــﻪ
دارﻧــﺪه اي ﮐــﻪ در ﭘﺘﺎﻧﺴــﯿﻞ ﻫــﺎي ﺑــﺎﻻ واﮐــﻨﺶ ﻧﻤــﯽ دﻫﻨــﺪ ،ﻗﺎﺑــﻞ اﺣﯿــﺎ ﻫﺴــﺘﻨﺪ؛ در اﯾــﻦ ﻣﺜــﺎل ﻫﺎﻟﯿــﺪﻫﺎي
ﺗﺘﺮاآﻟﮑﯿﻞ آﻣﻮﻧﯿﻮم ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي اﺣﯿﺎ ،اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻧـــﺪازه ﮔﯿـــﺮي ﻫـــﺎي وﻟﺘـــﺎﻣﺘﺮي ﻣﻮﻓـــﻖ ﮐـــﺎﺗﯿﻮن ﻫـــﺎ ﻋﻤﻮﻣـــﺎ ﺑﺴـــﺘﮕﯽ ﺑـــﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿـــﮏ ﻗﺎﺑـــﻞ اﺳـــﺘﻔﺎده
دارﻧــــــــﺪ .ﺑــــــــﺮاي ﮐﻤــــــــﮏ ﺑــــــــﻪ اﯾــــــــﻦ اﻧﺘﺨــــــــﺎب ،ﺟــــــــﺪاول ﺗﻠﻔﯿﻘــــــــﯽ از
اﻃﻼﻋــﺎت ﭘﺘﺎﻧﺴـــﯿﻞ ﻧـــﯿﻢ ﻣـــﻮج در دﺳـــﺘﺮس ﻫﺴـــﺘﻨﺪ .اﻧﺘﺨـــﺎب آﮔﺎﻫﺎﻧـــﻪ آﻧﯿـــﻮن ﻫـــﺎ ﻣﻌﻤـــﻮﻻ ﮔـــﺰﯾﻨﺶ
ﭘــﺬﯾﺮي روش را اﻓــﺰاﯾﺶ ﻣــﯽ دﻫــﺪ .ﺑــﺮاي ﻣﺜــﺎل ﺑــﺮاي ﮐﻠﺮﯾــﺪ ﭘﺘﺎﺳــﯿﻢ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿــﺖ ﻧﮕــﻪ
دارﻧــﺪه ،ﻣــﻮج ﻫــﺎي آﻫــﻦ ) (IIIو ﻣــﺲ ) (IIﺑــﺎ ﻫــﻢ ﺗــﺪاﺧﻞ دارﻧــﺪ .در ﯾــﮏ ﻣﺤــﯿﻂ واﺳــﻄﻪ ﻓﻠﻮرﯾــﺪي
ﻧــﯿﻢ ﻣــﻮج آﻫــﻦ ) (IIIﺣــﺪود  -0/5وﻟــﺖ ﺟﺎﺑﺠــﺎ ﻣــﯽ ﺷــﻮد در ﺣــﺎﻟﯽ ﮐــﻪ ﻣــﻮج ﻣــﺲ ) (IIﺗﻨﻬــﺎ ﭼﻨــﺪ
ﺻــﺪم وﻟــﺖ ﺟﺎﺑﺠــﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫــﺪ داﺷــﺖ .ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻀــﻮر ﻓﻠﻮرﯾــﺪ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ ﻇﻬــﻮر ﻣــﻮج ﻫــﺎي ﮐــﺎﻣﻼ
ﻣﺠﺰا از ﻫﺮ دو ﯾﻮن ﻣﯽ ﮔﺮدد.
وﻟﺘـــﺎﻣﺘﺮي ﻫﻤﭽﻨـــﯿﻦ ﺑـــﺮاي ﺗﺤﻠﯿـــﻞ آﻧﯿﻮﻧﻬـــﺎي ﻣﻌـــﺪﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨـــﺪ ﺑﺮوﻣـــﺎت ،ﯾﺪﯾـــﺪ ،دي ﮐﺮوﻣـــﺎت،
واﻧــﺎدات ،ﺳــﻠﻨﯿﺖ و ﻧﯿﺘﺮﯾــﺖ ﮐــﺎرﺑﺮد دارد .ﺑﻄــﻮر ﮐﻠــﯽ وﻟﺘــﺎﻣﻮﮔﺮام ﻫــﺎي اﯾــﻦ ﻣــﻮاد ﺗﺤــﺖ ﺗــﺎﺛﯿﺮ pH
ﻣﺤﻠــﻮل ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﭼــﺮا ﮐــﻪ ﯾــﻮن ﻫﯿــﺪروژن در واﮐـــﻨﺶ اﺣﯿــﺎي آﻧﻬــﺎ ﺷــﺮﮐﺖ ﻣــﯽ ﮐﻨــﺪ .در ﻧﺘﯿﺠـــﻪ
ﺑــﺎﻓﺮ ﮐــﺮدن ﻗــﻮي ﺑــﺮاي ﺑﺮﺧــﯽ  pHﻫــﺎي ﺗﺜﺒﯿــﺖ ﺷــﺪه ﺟﻬــﺖ ﺑــﻪ دﺳــﺖ آوردن ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﺗﮑــﺮار ﭘــﺬﯾﺮ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ )ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪي رو ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(.
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صفحات 211-231

درس آزمایشگاه شیمی تجزیه
استاد  :جناب آقای دکتر هاشمی موسوی

دانشجو  :المیرا بابایی 3551155199 -
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مثال 9-7

یک شیمیدان بالینی داده های زیر برای الکل موجود در یک نمونه خون بدست آورد:
 .%08073،%08013،%08011:C2H5OHفاصله اطمینان  %31را برای میانگین محاسبه کنید و فرض کنید که
الف) سه نتایج بدست آمده تنها معیار دقت برای روش است و (ب) ،از قبل از تجربه موجود بر روی صدها نمونه ،ما
می دانیم که انحراف استاندارد روش  s=0.005% C2H5OHو برآورد خوبی از 𝛔 است.
راه حل :الف :

∑ 𝒙𝒊 =0.084 + 0.089 + 0.079 = 0.252
∑ 𝒙𝟐𝒊 =0.007056 + 0.007921 + 0.006241 = 0.021218
0.005 % C2H5OH

(𝟎.𝟐𝟓𝟐)𝟐⁄
𝟑
=
𝟏𝟑−

𝟎.𝟎𝟐𝟏𝟐𝟏𝟖−
√=S

در اینجا̅ = 08010/1 = 08011 ،
𝑿 .با توجه به جدول  9-7که نشان می دهد برای دو درجه آزادی و %31
درجه اطمینان  ،t=4.3 ،بنابراین ،

=0.084 ± 0.012%

𝟓𝟎𝟎𝟒.𝟑 ×𝟎.
𝟑√

= 0.084 ±

𝒔𝒕
𝑵√

̅ ±
𝑿 = 95%CI
C2H5OH

ب:چون S=0.005%یک براورد خوبی از 𝛔 است ،

= 0.084 ± 0.006%

𝟓𝟎𝟎𝟏.𝟗𝟔 ×𝟎.
𝟑√

= 0.094 ±

𝝈𝒁
𝟑√

̅±
𝑿 = 95%CI
C2H5OH

توجه داشته باشید که داشتن علم واطالع مطمین از 𝛔 موجب کاهش قابل مالحظه ی فاصله اطمینان می شود.به نکته
5-7در رابطه با شرح تجزیه گرهای الکل توجه کنید.
7ب کمک های آماری برای آزمون فرضیه
آزمون فرضیه پایه ای برای بسیاری از تصمیمات اتخاذ شده در علوم و مهندسی است .برای توضیح و تفسیر یک
مشاهده ،یک مدل فرضی پیشرفته پیشنهاد می شود و اعتبار و ارزش آن به طور تجربی مورد آزمایش قرار میگیرد.
اگر نتایج حاصل از این آزمایش پشتیبان این مدل نباشد ،آن را رد می کنند و فرضیه جدید دیگری را مطرح می کنند.
در صورتی که با آن توافق کردند در این صورت مدل فرضی مبنای تجربیات آتی قرار میگیرد.هنگامی که فرضیه
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توسط تعداد کافی از داده های تجربی مورد تایید قرار گرفت  ،به عنوان یک نظریه مفید مورد توجه قرار میگیرد و تا
مدتی دوام می یابد که داده های جدید آن را رد کنند.
به ندرت نتایج تجربی دقیقا با آنچه بر پایه ی الگوی نظری پیش بینی می شود،مطابقت می کند.در نتیجه دانشمندان
و مهندسین اغلب باید در این مورد که تفاوت عددی موجود حاصل خطای تصادفی است و در اندازه گیری های مختلف
غیر قابل اجتناب است و یا تفاوت مربوط یه خطای سیستماتیک است،داوری کند.تعدادی از آزمون های آماری برای
افزایش دقت این داوری ها ،مفید واقع می شوند.
در این نوع آزمون ها از فرضیه ی صفر استفاده می شود ،که فرض میکند کمیت های عددی مورد مقایسه در واقع
یکسان هستند.بعد از توضیع احتمال استفاده می کنیم تا احتمالی را که تفاوت مشاهده شده حاصل خطای تصادفی است
به دست آوریم.معموال ،اگر تفاوت مشاهده شده بزرگتر یا مساوی با تفاوتی باشد که  1بار در هر  500بار به صورت
تصادفی اتفاق می افتد (درجه با معنی  )0801در این صورت فرضیه صفر را زیر سوال می برند و تفاوت را قابل
توجه و با معنی می دانند.از بقیه درجات با معنی ،مانند  )%5(0805یا  )%085( 08005نیز استفاده می کنند .درجه
اطمینان ( )CLبر اساس درصد به صورت  CL=(1-𝜶 )×100%به 𝛂 ارتباط داده می شود.
مثال خاصی از آزمون های فرضیه که اغلب توسط شیمی دانان مورد استفاده قرار می گیرد ،عبارتند از مقایسه ی
( )5میانگین داده های تجربی با آنچه که به عنوان مقدار واقعی مورد باور قرار گرفته است )0( .میانگین با مقدار
پیش بینی شده ( یا مقدار آستانه)  )9( ،میانگین یا انحراف استاندارد های دو یا چند مجموعه از داده ها.در بخش
های زیر تعدادی از روش های انجام این نوع مقایسه ها مورد توجه قرار می گیرد .بخش  C7مقایسه رفتار در میان
بیش از دو ابزار (تجزیه و تحلیل واریانس) است.
7ب 5-مقایسه یک میانگین تجربی با یک کمیت معلوم
در بسیاری از موارد دانشمندان یا مهندسین به مقایسه ی میانگین یک مجموعه از داده ها با یک کمیت معلوم نیاز
دارند.در بعضی از موارد ،با توجه به اطالعات قبلی و یا تجربه ،کمیت معلوم را همان مقدار واقعی یا مقدار پذیدفته
شده در نظر می گیرند.در سایر موارد ،کمیت معلوم ممکن است کمیتی باشد که به ضورت نظری پیش بینی شده است
و یا مقدار آستانه است که ما از آن در مورد حضور یا غیاب یک جزء تشکیل دهنده استفاده می کنیم.در همه این
موارد ،از آزمون فرضیه آماری بهره می بریم،تا درباره ی میانگین جمعیت 𝛍 و نزدیکی آن به کمیت معلوم که ما آن
را 𝟎𝝁 می نامیم،نتیجه گیری کنیم.
در هر آزمون فرضیه دو نتایج متناقض است.اول ،فرضیه صفر 𝟎𝑯 ،که بیان کننده 𝛍= 𝟎𝝁 است.دوم ،فرضیه صفر
را به نفع 𝒂𝑯 رد کنیم با شرط اینکه 𝛍 با 𝟎𝝁 تفاوت داشته باشد ( 𝟎𝝁≠𝛍) .بقیه فرضیه های جانشین برای 𝟎𝝁 > 𝛍
یا 𝟎𝝁 < 𝛍 خواهد بود.مثال  ،به عنوان مثال اول ،فرض کنید که ما عالقه مند هستیم در تعیین اینکه آیا غلظت سرب
در تخلیه یه فاضالب صنعتی از حداکثر مجاز  0801 PPMزیادتر است یا نه.آزمون فرضیه ما به صورت زیر خالصه
می شود :

𝑯𝟎 :𝝁 = 0.05 PPM
𝑯𝒂 : 𝝁 > 0.05 PPM
به عنوان مثال دیگر ،فرض کنید به جای آن آزمایش بیش از یک یا چند سال دوره زمانی تعیین کرده اند که میانگین
سطح سرب  0.02 PPMاست.اخیرا  ،تغییراتی در فرایند های صنعتی داده شده است و ما گمان می کنیم که متوسط
سطح سرب در حال حاضر متفاوت از  0.02 PPMاست.در این مثال به باالتر یا پایین تر بودن از  0.02 PPMتوجه
نمی کنیم.آزمون فرضیه ما به صورت زیر خالصه می شود :
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𝑯𝟎 :𝝁 = 0.02 PPM
𝑯𝒂 : 𝝁 ≠ 0.02 PPM
برای انجام آزمون آماری،باید از روش آزمون اجرا شود.عناصر عمده یک دستورالعمل آزمون عبارتند از تشکیل یک
آزمون آماری مناسب و شناسایی محدوده رد داده ها.آزمون آماری از داده هایی که تصمیم خود را برای پذیرش یا رد
𝟎𝑯 بنا خواهیم گذارد ،فرمول بندی می شود .منطقه رد شامل تمام مقادیر آزمون آماری است که برای آن 𝟎𝑯 رد
خواهد شد.فرضیه صفر در صورتی که آزمون آماری در صورتی که آزمون ناحیه آماری در حد فاصل ناحیه رد قرار
گیرد،رد میشود .برای آزمون هایی که شامل یک یا دو میانگین است ،آزمون آماری میتواند آمار  zباشد  ،به شرطی
که تعداد اندازه گیری های زیاد در اختیار داشته باشیم و یا 𝛔 را بدانیم.اغلب با این حال ما با استفاده ازآمار  tبرای
اعداد کوچک با  σنامعلوم است .زمانی که شک داریم ،باید از آمار  tاستفاده کنیم.

آزمون  Zنمونه بزرگ
اگر نتایج به تعداد زیاد موجود باشد ،در آن صورت براورد خوبی از 𝛔 است  ،آزمون  Zمناسبت دارد .روش کار به
شرح زیر خالصه می شود :
.5فرضیه صفر را بنویسید :
.0شکل آزمون آماری :

𝟎 𝝁 = 𝛍 𝑯𝟎 :
̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝟎𝝁 𝑿−
𝝈
⁄
𝑵√

=Z

.9فرضیه جانشین برای 𝒂𝑯 ،و تعیین محدوده رد داده ها :
برای 𝟎𝝁 ≠ 𝛍 𝑯𝟎 ، 𝑯𝒂 :را رد کنید  ،اگر 𝒕𝒊𝒓𝒄𝒛 ≥  zو یا اگر 𝒕𝒊𝒓𝒄𝒛 z≤ -است  ( .آزمون دو طرفه )
برای 𝟎𝝁 > 𝛍 𝑯𝟎 ، 𝑯𝒂 :را رد کنید  ،اگر 𝒕𝒊𝒓𝒄𝒛 ≥ ( .zآزمون یک طرفه)
برای 𝟎𝝁 < 𝛍 𝑯𝟎 ، 𝑯𝒂 :را رد کنید  ،اگر 𝒕𝒊𝒓𝒄𝒛 ) .z ≤ -آزمون یک طرفه)
مناطق رد در شکل  0-7برای سطح اطمینان  31درصد نشان داده شده است.توجه کنید که برای 𝟎𝝁 ≠ 𝛍 𝑯𝒂 :
میتوانیم هم برای مقدار مثبت  zو هم مقدار منفی  zکه متجاوز از مقدار بحرانی اند  ،عمل زد را اجرا کنیم.این عمل
را آزمون دو دنباله می نامند .برای درجه اطمینان  ، %31احتمال اینکه  zبیشتر از 𝒕𝒊𝒓𝒄𝒛 شود  ،برابر با 08001
شود برای هر دنباله ویا به طور کلی  0801است  .از این رو  ،فقط  %10احتمال دارد که خطای تصادفی به کمیتی
برابر با 𝒕𝒊𝒓𝒄𝐳 ≥  zیا 𝒕𝒊𝒓𝒄𝐳 ≤  zتبدیل شود.درجه با معنی کلی برابر با  𝛔 = 0801است.از جدول  7-5مقدار
بحرانی برای این مورد برابر با  5831است.
برای 𝟎𝝁 > 𝛍  ، 𝑯𝟎 :آزمون را آزمون یک دنباله ای می نامند .در اینجا فقط وقتی که 𝒕𝒊𝒓𝒄𝒛 ≥  zاست میتوانیم
عمل رد را انجام دهیم .حال برای درجه اطمینان ، %31ما می خواهیم احتمال اینکه افزودن  zاز 𝒕𝒊𝒓𝒄𝒛 برابر با 081
باشد و یا احتمال کلی در هر دو دنباله برابر با  %50باشد می خواهیم.
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درجه با معنی کال معادل با  𝛔 = 085و مقدار بحرانی بر طبق جدول  7-5برابر با  5811است .همینطور  ،اگر فرض
𝟎𝝁 < 𝛍 باشد ،فقط هنگامی می توانیم عمل رد را انجام دهیم که 𝒕𝒊𝒓𝒄𝒛 z ≤ -باشد .در این جا نیز مقدار
بر
بحرانی  zبرای این آزمون یک دنباله  ،همان  5811است.
مثال  1-7نشان می دهد استفاده از آزمون  Zبرای تعیین اینکه آیا میانگین  91ارزش موافق با ارزش نظری است.
مثال 1-7
 90دانش آموز در یک کالس انرژی فعال سازی یک واکنش شیمیایی را برابر با ( 551 kj/molمقدار میانگین) با
انحراف استاندارد  00 J/molبدست آوردند .آیا داده ها با ارزش 503 J/molمطابقت دارند ؟ الف ) با درجه اطمینان
 %31و ب) با درجه اطمینان  %33؟ احتمالی را بدست آورید که در آن میانگین با مقدار موجود در نوشتارها برابر
شود.
حل :
ما به مقدار کافی کمیت در اختیار داریم و بنابراین باید  sتخمین خوبی از 𝛔 باشد.بنابر این فرضیه صفر kj/mol
 𝛍 = 503و فرضیه جانشی  𝛍 ≠ 129 kj/molاست .این یک آزمون دو دنباله است .از جدول  7-5داریم5831 ،
= 𝒕𝒊𝒓𝒄𝒛 برای  %31درجه اطمینان  ،و 𝒛𝒄𝒓𝒊𝒕 =0811برای  %33درجه اطمینان.آزمون آماری به شکل زیر محاسبه
می شود:

𝟔𝟐 = −𝟑.

𝟖𝟐𝟕.𝟕−𝟑𝟎.
𝟎𝟑√𝟓.𝟐⁄

=

𝒙(
) 𝟎𝝁̅−
𝑵√𝝈⁄

=𝒛

از آنجا که  z≤ -5831است ،فرضیه صفر را با درجه اطمینان  %31رد می کنیم.توجه کنید که چون z≤ -0811
است 𝑯𝟎 ،را با درجه اطمینان %33رد می کنیم.برای براورد احتمال دستیابی به مقدار میانگین 𝛍 = 551 kj/mol
ما باید پیدا کنیم احتمال دستیابی به  zرا به مقدار .9807از جدول  7-5احتمال بدست آوردن یک مقدار  zبه بزرگی به
واسطه خطای تصادفی  ،فقط در حد  %080است .همه موارد ما را در این جهت هدایت می کند که نتیجه گیری کنیم
که میانگین دانش آموزان با میانگین درج شده در نوشته ها متفاوت است و فقط به خطای تصادفی مربوط نیست.
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آزمون  tنمونه کوچک
برای تعداد کمی از نتایج ،از دستور کار مشابه با آزمون  zاستفاده میکنیم .با این تفاوت که آمار آزمون همان آمار t
است .در اینجا هم فرضیه صفر 𝟎𝝁 = 𝛍  𝑯𝟎 :را آزمایش می کنیم که 𝟎𝝁 مقدار خاصی از 𝛍 مانند یک مقدار
پذیرفته شده  ،یک مقدار نظری  ،و یا یک مقدار آستانه است .روش کار چنین است :
.5بیان کردن فرضیه صفر :

𝟎 𝝁 = 𝛍 𝑯𝟎 :

.0آزمون آماری را شکل دهید :

𝟎𝝁 ̅ −
𝑿
𝑵√𝑺⁄

=t

.9فرضیه جانشین  ،یعنی 𝟎𝑯 را مطرح و ناحیه رد را تعیین میکند :
برای 𝒂𝑯  𝑯𝟎 ، 𝛍 ≠ 𝝁𝟎 :را رد کنید اگر 𝒕𝒊𝒓𝒄𝒕 ≥  tو یا اگر

𝒕𝒊𝒓𝒄𝒕  t ≤ -است ( آزمون دو دنباله )

برای 𝒂𝑯  𝑯𝟎 ، 𝛍 > 𝝁𝟎 :را رد کنید اگر 𝒕𝒊𝒓𝒄𝒕 ≥  tاست .
برای 𝒂𝑯  𝑯𝟎 ، 𝛍 < 𝝁𝟎 :را رد کنید اگر 𝒕𝒊𝒓𝒄𝒕 ≤  tاست .
به عنوان مثال  ،در نظر گرفتن تست برای خطای سیستماتیک در یک روش تحلیلی را در نظر می گیریم  .در این مورد،
یک نمونه از ترکیب دقت شناخته شده ،مانند یک مرجع استاندارد مواد ،تجزیه و تحلیل می شود  .از اندازه گیری آنالیت
یک میانگین تجربی به دست می آید که برآوردی از میانگین جمعیت است  .اگر روش تجزیه ای فاقد از خطای
سیستماتیک یا بایاس باشد در آن صورت خطاهای تصادفی به توزیع فراوانی را که در منحنی  Aدر شکل  7-9نشان
̅̅̅̅  ،که 𝑩𝝁 را برآورد می
داده شده است  ،به دست می دهد  .روش  Bتا حدی خطای سیستماتیک دارد و بنابراین 𝑩𝑿
کند .با مقدار پذیرفته شده 𝟎𝝁 تفاوت دارد  .بایاس به شکل زیر منصوب است :

𝟎𝝁 Bias = 𝝁𝑩−
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باید توجه داشت برای استفاده ازالکترودها ,محدودیت های قابل مالحظه ای وجود دارد که در مورد تعدادی از آنها در بخش های
قبلی بحث گردید مانند:
 )1خطای قلیائی
الکترودهای شیشه ای معمولی بعضی اوقات به یون های فلزات قلیائی حساس هستند و در  pHهای باالتر از  9همواره
مقادیری کمتر از مقدار واقعی نشان داده می شود.
 )2خطای اسیدی
مقادیر ثبت شده بوسیله الکترودهای شیشه ای در زمانیکه مقادیر  pHکمتر از  0/5است به اشتباه عدد بیشتری را نشان می دهد.
 )3دهیدراسیون (جذب آب)
کاهش آب در محیط محلول ,باعث ایجاد خطاهای سیستماتیک در مورد الکترودها می گردد.
 )4خطاهای ایجاد شده در محلولهائی با قدرت یونی پائین
مشخص گردیده زمانی که محلولهائی با قدرت یونی پائین (همانند محلول های اخذ شده از دریاچه ها و یا رودخانه ها) توسط
سیستم الکترودهای شیشه ای مورد آزمایش قرار گرفته اند خطاهائی در حد  1تا  2واحد  pHبوجود آمده است.
دلیل اصلی اینگونه خطاها عدم باز تولید شرایط محیطی محلول بدلیل استفاده از الکترود های شیشه ای با بافت متخلخل و
نفوذ پذیر است که جریان مایع از پل نمکی به داخل محلول الکترولیت را محدود می کند .برای غلبه به این مشکل ,رابط
های انتشاری در مدل های مختلف طراحی شده که جهت کاربردهای تجاری نیز مورد استفاده قرار می گیرند.
 )5انحراف در پتانسیل پیوندگاهی
یکی از عمده دالیلی که نمی توان به قطعیت مقادیر  pHرا تعیین نمود انحراف در پتانسیل پیوندگاهی است که از اختالف در
تجزیه محلول استاندارد و محلول ناشناخته منتج شده است.
 )6خطا در  pHبافر استاندارد
هر گونه بی دقتی در تهیه بافر استفاده شده جهت کالیبراسیون و یا هر تغییری در حین تجزیه آن در زمان انبار کردن بافر,
باعث خطا در اندازه گیری مقادیر  pHمی گردد .به صورتیکه تاثیر باکتری ها بر روی ترکیبات بافر سبب تجزیه و تخریب
شیمیائی آن می گردد.

 تعیین موثر مقادیر pH
مزیت  pHبه عنوان یک اندازه و مقدار از میزان اسیدی و یا قلیائی بودن یک محلول آبی ونیز در دسترس بودن الکترودهای
شیشه ای تجاری ,همچنین انبوهی  pHسنج های حالت جامد با قیمت های معقول در سال های اخیر ,اندازه گیری پتانسیومتری
مقادیر  pHرا به یک روش متداول در بخش های مختلف کلیه علوم تبدیل کرده است .این موضوع از اهمیت باالئی برخوردار
است که تعیین مقادیر  pHدر زمانهای متفاوت و همچنین آزمایشگاه های مختلف در سراسر جهان از نسخه ای مشابه از نتایج
دیگران باشد .جهت رفع این احتیاجات نیاز به تعیین مقادیر  pHدر شرایط موثر است که از طریق روش اندازه گیری حاصل
می شود .به صورتیکه نتایج حاصل شده به وسیله یک آزمایش کننده باید مشابه فرد دیگر باشد.
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تعیین موثر مقادیر  pHبوسیله انستیتو استاندارد و تکنولوزی امریکا ( (NISTمورد صحت و تائید قرار می گیرد ,سازمان ها و
ارگان های مشابه در دیگر کشورها و نیز بوسیله مو س سه  IUPACتائید انجام می گیرد .روش کار مبتنی بر کالیبراسیون مستقیم
محلول های بافر با استفتده از تعیین پتانسیومتری رم قادی  pHمحلول های ناشناخته است.
برای مثال ,یکی از جفت الکترود های شیشه ای شکل  21-7را در نظر بگیرید ,زمانیکه این الکترود ها در محلول بافر
استاندارد غوطه ور می گردند معادله  21-22به کار گرفته می شود و می توان نوشت:
PhS= (ES – K)/0.0592
در این رابط ریاضی ES ,انرژی پتانسیل سل (سلول) است زمانیکه الکترودها در محلول بافر غوطه ور می گردد .و اگر مقدار
انرژی پتانسیل را در زمانیکه الکترودها در یک محلول ناشناخته فرو برده می شوند  EUبنامیم ,سپس خواهیم داشت:

PhU=- (EU-K)/0.0592
با تفریق کردن معادله اول از معادله دوم و تعیین مقدار  ,PhUما خواهیم داشت:

)(21-25

PhU=PhS – (EU –ES)/0.0592

معادله  21-25در دنیا به عنوان معادله تعیین موثر مقادیر  pHانتخاب گردیده است.
محققان و کارآموزان در انستیتو استاندارد و تکنولوزی امریکا ( (NISTو هر جای دیگری ,جهت مطالعه بافرهای استاندارد از
سل هائی استفاده کردند که هیچگونه تبادل مایعات در آن وجود نداشت .تعدادی از خواص این بافرها به تفصیل توضیح داده شده
است .باید توجه داشت که بافرهای انستیتو استاندارد و تکنولوزی امریکا ( (NISTبوسیله غلظت های موالل آنها (مقدار مول حل
شده بخش بر مقدار کیلوگرم حالل) توضیح داده شده است که این به دلیل دقت در طرز تهیه می باشد .برای استفاده کلی ,بافرها
می توانند از معرف های آزمایشگاهی ارزان تهیه شوند و البته برای کار های آزمایشگاهی با دقت باال بهتر است بافرها را از
انستیتو استاندارد و تکنولوزی امریکا ( (NISTتهیه نمائید.
این نکته باید مورد تاکید قرار گیرد که کارائی تعیین موثر  pHبه این دلیل است که یک معیار هماهنگ و یکنواخت را برای
تعیین میزان اسیدی و یا قلیائی محیط آزمایش آماده می سازد .اگرچه با داشتن مقادیر  pHهای اندازه گیری شده نمی توان
تصویری کلی از تجزیه محلول بدست آورد .این عدم قطعیت بدلیل ناتوانی در اندازه گیری فعالیت های یون تکی موجود در
محلول بوده زیرا تعیین موثر  pHمقدار دقیق  pHرا که از معادله زیر بدست میاید حاصل نمی کند:
]pH = - log yH [H+

 -21Gتیتراسیون های پتانسیومتری
در یک عمل تیتراسیون پتانسیومتری ,میزان پتانسیل یک الکترود معرف مناسب را به عنوان تابعی از حجم ماده تیتر شونده
محاسبه می کنیم .اطالعات بدست آمده بوسیله عمل تیتراسیون پتانسیومتری با اطالعات بدست آمده از طریق اندازه گیری
پتانسومتری مستقیم تفاوت دارد .برای مثال ,اندازه گیری مستقیم محلول های  0/1مول اسیدهای کلرئیدریک و استیک تولید
غلظت یونی متفاوت می نماید زیرا اسید های ضعیفی از اینگونه به طور کامل تجزیه نمی گردند .در مقایسه ,تیتراسیون
پتانسیومتری حجم های معادل از این دو اسید ,نیاز به همان مقدار باز استاندارد دارد زیرا هر دو محلول دارای همان تعداد ذرات
قابل تیتر می باشند.
اطالعات بدست آمده از تیتراسیون پتانسیومتری دارای اعتبار و اطمینان بیشتری در مقایسه با نتایج حاصل از تیتراسیونی است
که با استفاده از معرف های شیمیائی بدست می آید ومناسب تر و کارا تر در زمانی است که از محلول های رنگی و یا محلول
هائی با تکدر باال مورد استفاده قرار می گیرد .اینک روش های تیتراسیون پتانسیومتری بااستفاده از روشهای گوناگونی ,ماشینی
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و اتومایز شده اند و برای بکارگیری آنها می توان از تجهیزات و اسباب های آزمایشگاهی استفاده کرد .و امروزه اسباب های
تیترکننده تجاری متنوعی در بازار وجود دارد .از طرف دیگر تیتراسیون پتانسیومتری دستی معایب و نقصان های خود را دارد
که میتوان به صرف بیش از حد زمان در آنها اشاره کرد.
تیتراسیون پتانسیومتری در مقایسه با پتانسیومتری مستقیم مزایای بیشتری دارد .زیرا اندازه گیری بر مبنای حجم ماده تیترشونده
انجام می گیرد بنابراین باعث یک تغییر سریع در نزدیکی پتانسیل نقطه تعادل می گردد.و تیتراسیون های پتانسیومتری وابسته به
اندازه گیری مقادیر مطلق  Ecellندارند .این خصوصیات عمل تیتراسیون را از عدم قطیعت های مربوط به تبادل پتانسیلی آزاد می سازد
زیرا تبادل پتانسیلی در حین عمل تیتراسیون تقریبا ثابت می ماند .نتایج تیتراسیون به بکارگیری یک ماده تیتر شونده با غلظت کامال
شناخته شده بستگی دارد .ابزارهای پتانسیومتری در نقطه نهائی سیگنال می دهند مشابه یک معرف شیمیائی عمل می کنند .مشکالتی
از قبیل وجود رسوب روی الکترود ها یا عدم جوابگوئی روی مونیتور دستگاه (مثل دستگاه , (Nernstianوقتی که از سیستم
الکترودی مونتیتور دار استفاده می شود ,زیاد جدی نخواهد بود .به همین شکل ,در یک تیتراسیون پتانسیومتری ,الکترود مرجع نیاز به
شناخت دقیق نخواهد داشت .مزیت دیگر تیتراسیون اینست که چنانچه الکترود پاسخ مناسبی به فعالیت شیمیائی انجام شده در محیط
عمل بدهد ,نتیجه حاصله همان غلظت ماده تجزیه شونده خواهد بود به همین دلیل تاثیرات قدرت یونی در فرایند تیتراسیون قابل اهمیت
نخواهد بود.

شکل  21-18نمونه یک دستگاه جهت انجام تیتراسیون پتانسیومتری را نشان می دهد.
کاربر دستگاه باید تمامی مقادیر و نتایج (در مقیاس میلی ولت یا  )Phرا بعد از هر بار افزایش معرف اندازه گیری وثبت
نماید .مقدار ماده تیتر کننده باید در ابتدا به مقدار زیاد و سپس بتدریج به مقادیر کمتر و کمتر به محیط اضافه گردد تا
زمانیکه نقطه انتهائی فرا رسد.

 21G-1تعیین نقطه نهائی
روشهای مختلفی را جهت تعیین نقطه نهائی تیتراسیون پتانسیومتری می توان بکار گرفت .در درست ترین روش می توان
نموداری بر اساس تابعی از حجم معرف مصرفی برای پتانسیل سل ترسیم نمود.
در ش کل  21-19aنموداری بر اساس اطالعات موجود در جدول  21-4ترسیم شده است در نمودار نقطه خمیدگی نیز
برآورد شده در حالی افزایش قطرات معرف به مرحله نهائی نزدیک می شود و نقطه عطف منحنی همان نقطه نهائی مورد
بحث است.
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جدول 21-4
اطالعات تیتراسیون پتانسیومتری برای  2/433میلی مول کلراید با نیترات نقره  0/1مول
∆2E/∆V2, V2/ML2

2.8
4.4
-5.9
-1.3
-0.4

∆E/∆V, V/m.L
0.002
0.004
0.008
0.015
0.016
0.050
0.065
0.09
0.11
0.39
0.83
0.24
0.11
0.07
0.050
0.024
0.022
0.015

Evs. SCE, V
0.062
0.085
0.107
0.123
0.138
0.146
0.161
0.174
0.183
0.194
0.233
0.316
0.340
0.351
0.358
0.373
0.385
0.396
0.426

حجم نیترات نقره بر حسب میلی لیتر
5.00
15.00
20.00
22.00
23.00
23.50
23.80
24.00
24.10
24.20
24.30
24.40
24.50
24.60
24.70
25.00
25.50
26.00
28.00

شکل  21-9تیتراسیون  2/433میلی مول یون کلراید با نیترات نقره  0/1مول ) (aمنحنی تیتراسیون ( )bمنحنی مشتق اول
( (cمنحنی مشتق دوم
دومین مرحله برای تععین نقطه نهائی محاسبه تغییرات پتانسیل نسبت به حجم ماده تیتر شونده است ( ,)∆E/∆Vکه درحقیقت
تعیین مقدار عددی مشتق منحنی تیتراسیون می باشد .نمودار اطالعات مشتق اول (جدول  21-4ستون سوم) به عنوان تابعی از
حجم متوسط  Vیک منحنی با شاخصه حداکثری ایجاد می کندکه تا نقطه خمیدگی ادامه پیدا می کند به صورتیکه در شکل 21-
 19bنشان داده شده است .این نسبت در حین عمل تیتراسیون برای پتانسیل سل متناوبا قابل محاسبه خواهد بود.
با مالحظه نمودار مشخص می گردد که نقاط حداکثری در حالتی اتفاق می افتد که حجم ماده تیتر شونده به مقدار  24/30میلی
لیتر برسد .اگر منحنی تیتراسیون متقارن باشد آنگاه نقطه شیب حداکثر بر نقطه تعادل منطبق می گردد .در مورد منحنی های
5
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تیتراسیون نا متقارن مشاهده شده هر گاه ماده تیترشونده و واکنش های انجام شده درون محلول تعداد مختلفی الکترون پدید آورند
آنگاه خطاهای تیتراسیونی جزئی بوجود می آید اگر از روش نقطه شیب حداکثری استفاده شود.
شکل  21-19cنشان می دهد که مشتق دوم برای اطالعات عالمت را در نقطه خمیدگی تغییر می دهد.این تغییر شس یک
سیگنال تجزیه ای در ابزار تیترکننده اتوماتیک استفاده می گردد .نقطه ای که مشتق دوم از صفر عبور می کند نقطه خمیدگی
نامیده می شود که در حقیقت همان نقطه نهائی تیتراسیون است و بنابرایت این نقطه را می توان با دقت بسیار تعیین نمود.
همه روشهای تعیین نقطه نهائی شرح داده شده در این بخش مبتنی بر پیش فرض متقارن بودن منحنی تیتراسیون در مورد نقطه
تعادل می باشد و اینکه نقطه تعادل بر نقطه بر نقطه خمیدگی منطبق گردد .این پیش فرض زمانی معتبر است که نسبت ماده تیتر
شونده به محلول موجود  1:1باشد و واکنش الکترود نیز برگشت پذیر باشد .خیلی از واکنش های اکسیداسیون /احیا همانند واکنش
یون آهن دو ظرفیتی با پرمنگنات چنین حالتی را ایجاد نمی کنند .حتی منحنی چنین واکنش هائی اغلب دارای شیب تندتری در
نقطه نهائی هستند که باعث ایجاد خطاهای جزئی با وجود پیش فرض وجود منحنی متقارن برای آنها ,می گردند.

21G-2

تیتراسیون های خنثی سازی

منحنی های مربوط به خنثی سازی تجربی که به شکل تقریبی منحنی های تئوریک را بیان می کنند در فصول  14و  15توضیح
داده شد.در طول محور  pHدر بعضی حاالت ,منحنی های تجربی جایگزین منحنی های تئوریک می گردند زیرا غلظت ها
سریعتر از مشقات آنهاست که مورد استفاده قرار گرفته اند .این جابجائی تاثیر ناچیزی بر تعیین نقطه نهائی دارد و بنابراین
روش های تیتراسیون خنثی سازی پتانسیومتری کامال مناسب جهت استفتده در مخلوط های اسیدی و یا اسیدهای پلی پروتیک (
اسیدهائی که قابلیت از دست دادن بیش از یک پروتون را در هر مولکول دارند) .گفتنی است این خاصیت برای بازها نیز صدق
می کند.

تعیین ثابت های تفکیک
مقدار عددی تقریبی برای ثابت تفکیک یک اسید یا باز ضعیف از طریق منحنی تیتراسیون پتانسیومتری براورد می گردد این
مقدار را می توان از  pHدر هر نقطه از طول منحنی محاسبه نمود اما راه ترین روش تعیین نقطه نیمه تیتراسیون می باشد در
این نقطه روی منحنی خواهیم داشت:
][HA]≈ [A-
بنابراین:
]Ka =[H3O+] [A-]/[HA] = [H3O+
pKa = pH
باید خاطر نشان کرد که استفاده از غلظت ها بجای فعالیت های یونی باعث اختالف در مقادیر برای  Kaخواهد شد .یک شکل
صحیح تر برای ثابت تفکیک  HAرا می توان به شکل زیر نوشت:
)(21-26

]Ka = αH3O+αA- /αHA = αH3O+ƔA-[A-]/ƔHA[HA
Ka = αH3O+ ƔA-/ ƔHA

با توجه به اینکه در مورد الکترود های شیشه ای ,برای  αH3O+مقدار تقریبی مناسبی بدست می آید ,مقدار اندازه گیری شده
برای  Kaاز مقدار ترمودینامیکی آن به میزان نسبت دو ثابت فعالیت متفاوت خواهد بود .ثابت فعالیت در معادله  21-26در
حالی که قدرت یونی افزایش یابد تغییر محسوسی نمی کند زیرا  HAیک نمونه خنثاست.
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ثابت فعالیت برای  ,A-از طرف دیگر زمانیکه غلظت الکترولیت افزایش میابد کاهش پیدا می کند .این کاهش بدین معناست که
فعالیت یون هیدروژن مشاهده شده باید از نظر عددی بزرگتر از ثابت تفکیک ترمودینامیکی باشد.

مثال 21-2
جهت تعیین  K1و  K2برای اسید فسفریک ( )H3PO4با استفاده از اطالعات تیتراسیون ,مقادیر اندازه گیری شده  pHبعد از
افزودن  0/5و  1/5مول از باز برای همان مول از اسید به دقت اندازه گیری می گردد .سپس با فرض آنکه که فعالیت های یون
هیدروژن محاسبه شده از این اطالعات با ثابت های تفکیک مطلوب یکسان است خطای نسبی ایجاد شده بوسیله پیش فرض
اینکه اگر قدرت یونی در لحظه اندازه گیری  0/1باشد محاسبه نمائید (از ضمیمه  ,3مقادیر  K1و  K2برای اسید فسفریک به
ترتیب  7.11X10-3و  6.34X10-8می باشد).
راه حل:
اگر ما معادله  21-26را در نظر بگیریم سپس خواهیم داشت:
)Ka(exptl) = αH3O+ = K(ƔHA/ƔA-
ثابت فعالیت برای اسید فسفریک تقریبا معادل  1می باشد زیرا اسید آزاد داراز هیچگونه بار الکتریکی نیست .با استفاده از جدول
 10-2ما درمیابیم که ثابت فعالیت برای  H2PO4-برابر  0/77و برای  0/35 HPO42-می باشد .هرگاه ما این مقادیر را داخل
معادله برای  K1و  K2جایگزین کنیم ما به نتایج زیر خواهیم رسید:
K1(exptl) = 7.11x10-3 (1.00/0.77)= 9.23x10-3
 = 9.23x10-3 – 7.11x10-3/7.11x10-3 x100% = 30%مقدار خطا
K2(exptl) = 6.34x10-8 (0.77/0.35) = 1.395x10-7
 = 1.395x10-7 – 6.34x10-8/6.34x10-8 x100% = 120%مقدار خطا
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