
 

  در طیف بینی زیرقزمز آشکارسازها

( آشكارسازهاي فوتوني، 1: )، عبارتند ازشوندسنج زيرقرمز استفاده ميهاي طيفدو نوع آشكارساز كه در دستگاه

(  آشكارسازهاي حرارتي. در آشكارسازهاي حرارتي، تابش 2ها و )مبتني بر اثر رسانايي فوتوني برخي از نيمه هادي

ود. به طور شايجاد گرما و در نتيجه باعث برخي تغييرات فيزيكي مانند تغيير در مقاومت الكتريكي ميزيرقرمز باعث 

ها اين است كه در اند. اما عيب مهم آنتر از آشكارسازهاي گرماييتر و حساسكلي، آشكارسازهاي فوتوني سريع

ا را هكه بتواند الكترون ،اي باشدبايد به اندازه فوتونا انرژي كنند. زيرها عمل ميدامنه بسيار محدودي از طول موج

در نيمه هادي تحريك و از ترازهاي پيوندي به ترازهاي رسانايي منتقل كند. از طرف ديگر، آشكارسازهاي گرمايي را 

ها استفاده كرد. در آشكارسازهاي گرمايي فقط جذب فوتون الزم است و وسيعي از طول موج ۀتوان در محدودمي

زيرقرمز نزديك كه در آن از سلول نواحي به جز در  به نقل و انتقال الكترون در ترازهاي كوانتومي نيست. نيازي

ود. ششود، دربيشتر نواحي زيرقرمز از آشكارسازهاي گرمايي استفاده ميها استفاده ميفوتوهدايتي مبتني بر نيمه هادي

 شوند.شرح داده ميتعدادي از اين آشكارسازها به طور مختصر در اين قسمت 

معموالً يك بلومتر از اليه نازكي از هادي فلزي تشكيل شده است. وقتي تابش زيرقرمز به اين آشكارساز  بلومترها:

كند، مقدار اين تغيير به مقدار تابش كند. چون مقاومت هادي فلزي با دما تغيير ميبرخورد كند، دماي آن تغييرمي

(. در اين پل، سه 1دهد )شكل دارد. بلومتر يكي از بازوهاي پل وتسون را تشكيل ميبرخورد كننده به بلومتر بستگي 

ها معلوم است و يكي مقاومت موجود در كه مقدار آن ،هاي نشان داده شده مقاومت استاندارد هستندمورد از مقاومت

در حالت تعادل  رسد، پلر نميشود. وقتي تابش زير قرمز به بلومتبلومتر است كه پس از تعادل الكتريكي تعيين مي

ريان خورد و جشود. با برخورد تابش زيرقرمز به بلومتر، تعادل آن بهم مياست و درگالوانومتر جرياني مشاهده نمي

شود. مقدار جريان ايجاد شده به شدت تابش ورودي به بلومتر بستگي دارد. زمان پاسخ ( ايجاد ميGدر گالوانومتر )
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ود. زماني شيك ترموكوپل از جوش دادن دو سيم نيمه هادي با كارايي ترمواالستيك مختلف ساخته مي ها:ترموکوپل

كه محل اتصال اين دو سيم در دماي مختلفي قرار بگيرد، بين دو محل اتصال يك اختالف پتانسيل الكتريكي ايجاد 

ده داري ششود(، در دماي ثابت نگههاي زير قرمز، يكي از اتصاالت )كه اتصال سرد ناميده ميسنجشود. در طيفمي

رمز شود(، در معرض تابش زيرقشود. اما اتصال ديگر )كه اتصال گرم ناميده ميو از برخورد تابش به آن جلوگيري مي



 

دو اتصال منجر به ايجاد اختالف پتانسيل يابد. اختالف درجه حرارت بين اين قرار دارد و لذا دماي آن افزايش مي

ال يا كند، از جنس طشود. اغلب اوقات اتصالي كه تابش به آن برخورد مياي ثبت ميشده كه به عنوان عالمت تجزيه

هاي ظريفي شامل اتصال ترموالكتريك به آن لحيم شده است. به منظور جلوگيري از هر پالتين سياه است كه سيم

است، قرار داده  KBrيا  NaClهاي اي از جنس استيل كه داراي پنجرهترموكوپل درون محفظه گونه افت انرژي،

 ثانيه است.ميلي 6شود. زمان پاسخ اين آشكارساز مي

اومت كه ضريب گرمايي منفي از مق ،اي از اكسيدهاي فلزي هستند: ترميستورها شامل مخلوط گداخته شدهترمیستورها

 وند.شاين آشكارسازها نيز مانند آشكارسازهاي بلومتر در مدار پل وتسون استفاده مي دهند.الكتريكي نشان مي

هاي زير سنجاين نوع آشكارساز در واقع يك دماسنج گازي حساس است و در تعداد زيادي از طيف: 1سلول گولی 

ا يك كه يك انتهاي آن بشود قرمز تجارتي استفاده شده است. اين آشكارساز از يك استوانه كوچك فلزي ساخته مي

فحه پذير قرار دارد. در وسط صفلزي ثابت بسته شده است و در انتهاي ديگر آن يك ديافراگم فلزي انعطاف ۀصفح

گيري شده شود. درون اين استوانه گاز زنون پر و درزبراي ورود تابش تعبيه مي KBrاي از جنس فلزي ثابت پنجره

هاي گاز، انبساط گاز و در نتيجه افزايش ون اين استوانه و برخورد آن به مولكولاست. با ورود تابش زيرقرمز به در

شود. اين آشكارسازها به آشكارسازهاي اي ثبت ميافتد كه اين اختالف به عنوان عالمت تجزيهحجم اتفاق مي

 است. پنوماتيك نيز معروف

اي هها در سالسنجي زيرقرمز كه ساخت آن: يكي از جديدترين آشكارسازهاي طيفآشکارسازهاي گرماالکتریکی 

اخير پيشرفت كرده است، آشكارسازهاي گرما الكتريكي يا پيروالكتريك هستند. در اين آشكارسازها از بلورهايي مانند 

(، ليتيم تانتاالت و برخي مواد ديگر استفاده DTGSدار )گليسين سولفات دوتريم(، تريTGSگليسين سولفات )تري

هاي دوقطبي الكتريكي، قطبش الكتريكي دروني از راستايي گشتاورين بلورها، در طول محور حاصل از همشود. امي

، باعث شوداي بلور كه در اثر جذب تابش زيرقرمز ايجاد ميدهند. در نتيجه، تغييرات در آرايش شبكهخود نشان مي

دو الكترود،  ۀكترود قرار داده شود، در مدار متصل كنندشود. اگر اين بلور بين دو الها ميتغيير در قطبش الكتريكي آن

آيد تا توازن توزيع بار الكتريكي مجدداً برقرار شود. آشكارسازهاي گرما الكتريكي زمان جريان الكتريكي به وجود مي

 ( كاربرد زيادي دارند.FTIRهاي زيرقرمز تبديل فوريه )سنجپاسخ بسيار سريعي دارند و لذا در طيف

هادي مانند سرب سولفيد، سرب تلوريد، اينديم شامل اليه نازكي از يك نيمه ٬: اين آشكارسازهافوتوهدایتیسلول 

ده و براي نارسانا پوشش داده ش ۀكه بر روي يك شيش ،آنتيمونيد و ژرمانيم آنتيمونيد آغشته شده به مس يا جيوه است

 هادي باعث انتقالب فوتون با انرژي كافي توسط نيمهمحافظت از هوا، در داخل يك محفظه قرار داده شده است. جذ

ه يابد. اين آشكارسازها نقطها از تراز ظرفيت به تراز رسانا شده و در نتيجه مقاومت آن كاهش ميبعضي از الكترون
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