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را براي يک محلول مشخص مي " بريکس " اين دستگاه قابليت محاسبه ضريب شکست نور و نيز پارامتر 

  به سرعت نور ١سرعت نور در محيط. ضريب شکست ، نسبت سرعت نور دردو محيط  مختلف است . کند

بوسيله تغيير غلظت محيط ها و گونه هاي محيط هاي متفاوت است و همين .  تعريف مي گردد٢ط در محي

 يک رابطه  خطي است ١٠  - ٢رابطه بين ضريب شکست و غلظت  تا حدود. امر باعث شکست نور مي باشد

موجود که براساس همان مي توان با تائيد ضريب شکست يک محلول غلظت انرا با استفاده از نمودار خطي 

بر يکس واحدي است که بيان کننده مقدار ذرات جامد موجود در يک .  موالر بدست آورد١٠  -٢در فاصله حدود

  .محلول است که اصوال به غلظت و ويسکوزيته وابسته مي باشد

اساس کار رفلکتومتر در تابش نور به شرط تکفام بودن آن و هدايت آن به سمت محلول مورد نظر و عبور آن 

اشد که چون اين دو محيط با هم تفاوت دارند ، نور شکسته شده و با ضريب شکست محدود قابل مي ب

  .دريافت است

   پروپانول-٢تعيين درصد حجمي محلولي از 

 پروپانول تهيه نوده و ضريب شکست آنها توسط رفلکتومتر -٢ براي  اين منظور ابتدا محلولهاي زير را از 

  .ب درصد محلولهاي مورد نظر در جدول زير آمده استترکي. مشخص مي کنيم 

 درصد حجمي   %٢  %٥  %٨  %١٢  %١٥

ضريب   ١٫٣٣٤٠  ١٫٣٣٦٠  ١٫٣٣٧٥  ١٫٣٤٢٠  ١٫٣٣٤٠

  شکست

  

پس از خواندن ضريب شکست هاي محلول هاي فوق نمودار تغييرات ضريب شکست بصورت درصد حجمي 

  . محلولهاي فوق بصورت زير رسم مي گردد
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پروپانول  توسط رفلکتومتر تعيين شده و از روي نمودار مربوطه -٢ست نمونه مجهولي از حال ضريب شک

  .حجمي آن مشخص مي شود-درصد حجمي

  

  محاسبات

 توسط دستگاه قرائت شده است ، لذا درصد حجمي ١٫٣٤٠با توجه  به اينکه ضريب شکست نمونه مجهول 

 .اشدمي ب% ٩٫٧پروپانول با توجه  به نمودار فوق -٢نمونه 

 

 

  احسان حسن زاده: تهيه كننده
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