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چكیده:
آزمايش هـای تر شـوندگی شـامل آزمايش هـای ثابـت )اندازه گیـری زاويـه تمـاس ، تحلیـل شـكل قطـره و 
يكنواختـی بـه كمـك تصوير بـرداری از بـاال ، انـدازه گیـری زاويـه تمـاس در جهات مختلـف به دور قطـره ( و 
نیـز آزمايش هـای متحـرک )انـدازه گیری پسـماند زاويه تمـاس ، اندازه گیری زاويـه لغزش( انجام شـد و نتیجه 
مطلـوب مشـاهده گرديده اسـت. مـوارد مذكـور در اكثر دسـتگاه های مورد اسـتفاده در زمینه  ترشـوندگی وجود 
نـدارد و برخـی شـركت هايی كـه ارائه  كننده  چنین خدماتی هسـتند، بـه ازای در اختیار گذاشـتن ابزار هايی برای 
آزمايش هـای تكمیلـی، هزينـه   بااليی دريافت می كنند. برای سـاخت دسـتگاه از اجزای مختلفی اسـتفاده شـد 
كـه شـرح آنهـا بديـن صـورت می باشـد : بـرای محـل قرار گیـری قطـره از پايه نگـه دارنـده با قابلیـت حركت 
در سـه جهـت و همچنیـن بـرای تصوير بـرداری معمولـی از يـك لنز با قابلیـت زوم متغیرتـا 4/5  برابـر و برای 
تصوير برداری از باال يك لنز با زوم 2 و 4  اسـتفاده شـد. برای داشـتن تصوير مناسـب  يك منبع نور به شـكل 
ثابـت در پشـت قطـره تعبیـه و بـرای تصوير برداری از باال از يك منبع نور حلقوی اسـتفاده شـده اسـت. در ادامه 
بـرای تصوير بـرداری به صـورت متحـرک از منبـع نـور مكانیكی با قابلیـت حركت در سـه بعد فضايی اسـتفاده 
گرديـد. به منظـور دقـت هر چه بیشـتر آزمايش از يك سیسـتم تزريق با دقت 5 الی 50 میكرو لیتر اسـتفاده شـد 
و همچنیـن بـرای اندازه گیری زاويه لغزش از سیسـتم مكانیكی سـطح شـیب دار اسـتفاده گرديـد كه قابلیت كج 

شـدن تا زاويـه 10 درجه را داراسـت.
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