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  AANNNNEEEE  

AAnnnnééee  UUnniivveerrssiittaaiirree  22002211  22002222  

  

CCoouurrss  ddee  BBiioopphhyyssiiqquuee    PPaarrttiiee::  SSoolluuttiioonnss  

EEnnsseeiiggnnaannttee::  DDrr  SS..KKeegghhoouucchhee    sseerrvviiccee  MMééddeecciinnee  nnuuccllééaaiirree  CCHHUU  BBeennbbaaddiiss  CCoonnssttaannttiinnee  

  

PPrroopprriiéétteess  cciinnééttiiqquueess  ddeess    SSoolluuttiioonnss  

II//  DDiiffffuussiioonn  eenn  pphhaassee  aaqquueeuussee::  

CC''eesstt  llee  mmoouuvveemmeenntt  ddeess  ppaarrttiiccuulleess  oorriieennttéé  dduu  mmiilliieeuu  llee  pplluuss  ccoonncceennttrréé  eenn  ssoolluuttéé  vveerrss  llee  

mmiilliieeuu  llee  mmooiinnss  ccoonncceennttrréé..  CCeess  mmoouuvveemmeennttss  ssoonntt  dd''aauuttaanntt  pplluuss  iimmppoorrttaannttss  qquuee  lleess  

mmoollééccuulleess  ssoonntt  llééggèèrreess,,  llaa  tteemmppéérraattuurree  eesstt  éélleevvééee  eett  llaa  vviissccoossiittéé  eesstt  ffaaiibbllee..  

  

11))  AAssppeecctt  eexxppéérriimmeennttaall::  OOnn  ccoonnssttaattee  qquu''uunn  ccoolloorraanntt  vveerrsséé  aauu  ddeessssuuss  dd''uunn  lliiqquuiiddee  ssee  

rrééppaarrttiitt  uunniiffoorrmméémmeenntt  ddaannss  ttoouutt  llee  lliiqquuiiddee  ppaarr  pphhéénnoommèènnee  ddee  ddiiffffuussiioonn..  

22))  AAssppeecctt  tthhééoorriiqquuee::    

SSooiitt  ΔΔmm  llaa  mmaassssee  dd''uunn  ccoorrppss  ddiissssoouuss  qquuii  ppaassssee  ppaarr  ddiiffffuussiioonn  dduurraanntt  llee  tteemmppss  ΔΔtt  dduu  

mmiilliieeuu  AA  vveerrss  llee  mmiilliieeuu  BB  eenn  ttrraavveerrssaanntt  ll''iinntteerrffaaccee  SS..  

  

LLaa  LLooii  ddee  FFiicckk::  

ΔΔmm//ΔΔtt  ==  --DD**SS**ΔΔcc//ΔΔxx  

ΔΔmm//ΔΔtt::  DDéébbiitt  ddee  ddiiffffuussiioonn  ((gg//ss))  

SS::ssuurrffaaccee  ddee  sseeccttiioonn  ((ccmm
22
))  

ΔΔcc//ΔΔxx::  ggrraaddiieenntt  ddee  ccoonncceennttrraattiioonn  

DD::  ccooeeffffiicciieenntt  ddee  ddiiffffuussiioonn  ((ccmm
22
//ss))  

ΔΔcc==CCBB--CCAA    ((gg//ll  oouu  gg//ccmm
33
))  

ΔΔxx==xxBB--xxAA  ((ccmm))  

33))  CCooeeffffiicciieenntt  ddee  ddiiffffuussiioonn  ::  

DD==  KK**  TT  //  66  ππ  ŋŋ  **  rr  

KK::ccoonnssttaannttee  ddee  bboollttzzmmaannnn  KK==11,,3388**1100
--2233

  jjoouullee  //ddeeggrréé  kkeellvviinn..  

TT::  tteemmppéérraattuurree,,  ŋŋ  ::  ccooeeffffiicciieenntt  ddee  vviissccoossiittéé  dduu  mmiilliieeuu,,  rr  ::rraayyoonn  ddee  llaa  ppaarrttiiccuullee..  

LLee  CCooeeffffiicciieenntt  ddee  ddiiffffuussiioonn  ddééppeenndd  ddee  ddeeuuxx  ttyyppee  ddee  ffoorrcceess::  

FFoorrccee  ddee  ll''aaggiittaattiioonn  tthheerrmmiiqquuee  eett  ffoorrccee  ddee  ffrrootttteemmeenntt..  

  



IIII//  DDiiffffuussiioonn  ddaannss  lleess  ttiissssuuss::  

EEllllee  eesstt  iiddeennttiiqquuee  àà  cceellllee  eenn  pphhaassee  aaqquueeuussee  ccaarr  lleess  ttiissssuuss  ssoonntt  ccoommppoossééss  àà  9955  %%  dd''eeaauu..    

IIIIII//  DDiiffffuussiioonn  ddaannss  lleess  mmeemmbbrraanneess::  

LLeess  mmeemmbbrraanneess  aarrttiiffiicciieelllleess  ssoonntt  ppoouurrvvuueess  ddee  ppoorreess  ddee  ttaaiillllee  vvaarriiaabbllee..  

LLaa  ppeerrmmééaabbiilliittéé  ddee  llaa  mmeemmbbrraannee    eesstt  pprrooppoorrttiioonnnneellllee  aauu  ddiiaammèèttrree  ddee  sseess  ppoorreess..  

EExxeemmppllee  ::  mmeemmbbrraannee  ddiiaallyyssaannttee::  SSooiitt  uunn  ssaacc  eenn  cceelllloopphhaannee  ccoonntteennaanntt  uunn  mmééllaannggee    

ddee  mmaaccrroommoollééccuulleess  eett  ddee  mmiiccrroommoollééccuulleess  mmiiss  ddaannss  uunn  rréécciippiieenntt  rreemmppllii  dd''eeaauu..  

LLeess  mmaaccrroommoollééccuulleess  sseerroonntt  rreetteennuueess  ddaannss  llee  ssaacc  ppaarr  ccoonnttrree  lleess  mmiiccrroommoollééccuulleess  

ddiiffffuusseenntt  àà  ll''eexxttéérriieeuurr..    

EExxeemmppllee  ddee  mmeemmbbrraanneess  ddiiaallyyssaannttee  ::  ppaarrooii  ccaappiillllaaiirree,,  mmeemmbbrraannee  gglloomméérruullaaiirree..  

AApppplliiccaattiioonn::    RReeiinn  aarrttiiffiicciieell  ((HHéémmooddiiaallyyssee))  

LL''iinnssuuffffiissaannccee  rréénnaallee  pprroovvooqquuee  dd''iimmppoorrttaanntteess  ppeerrttuurrbbaattiioonnss  ddaannss  llaa  ccoommppoossiittiioonn  dduu  

ssaanngg..  AAlloorrss  ppoouurr  éélliimmiinneerr  lleess  mmééttaabboolliitteess  ddee  ffaaiibbllee  ppooiiddss  mmoollééccuullaaiirree  ttooxxiiqquueess  qquuii  

ssoonntt  nnoorrmmaalleemmeenntt  eexxccrrééttééss  ddaannss  lleess  uurriinneess  oonn  ffaaiitt  cciirrccuulleerr  llee  ssaanngg  ddaannss  uunn  rreeiinn  

aarrttiiffiicciieell..  CCeelluuii  ––ccii  eesstt  ffoorrmméé  dd''uunnee  mmeemmbbrraannee  ddee  cceelllloopphhaannee  ((ddiiaallyyssaannttee))  ooùù  llee  ssaanngg  

ddiiaallyyssee  ccoonnttrree  uunn  ssoollvvaanntt  ((llee  lliiqquuiiddee  ddee  ddiiaallyyssee))..  LLeess  éécchhaannggeess  ppeerrmmeetttteenntt  dd''ééppuurreerr  llee  

ssaanngg  ddee  sseess  mmééttaabboolliitteess  ttooxxiiqquueess  ((NNaa++KK++,,  uurrééee……))..  


