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جايگاه نمونه و ( 3)، ساز( صافي يا تكفام2( منبع تابش، )1ها از اجزاي )سنجنورها و طيفسنجها، رنگنورسنج ۀهم

 اند.ه، تشكيل شد( آشكارساز4)

 

 نابع تابش م

مرئي و زيرقرمز  ۀستفاده در ناحيمرئي موجود است. منبع مورد ا –بنفش راف ۀتابش براي استفاده در ناحيندين منبع چ

ها در هستند که در آن 2سياهها منابع گرمايي يا جسمتنگستن هستند. اين المپ رشتهبا  1هاي تاباننزديک، اغلب المپ

بستگي چنداني ندارد. اين  رشتهوع تابش، به ماهيت شيميايي افتد و نجامد، تابش اتفاق مي ۀماد رشتهاد اثر گرماي زي

زيرقرمز  ۀآن در ناحي ۀقسمت عمدسفانه، أمتکنند که توليد مي nm3000 – 320 ۀاي در محدودع تابش پيوستهمناب

تابش نشرشده از  انرژي %1فقط  K2000در انرژي و  15% (،K3000در دماي عملياتي معمول المپ )نزديک است. 

اي مالحظهطور قابل، انرژي تابش کل بهK3000از  المپ تا بيش مايقرار دارد. با افزايش د مرئي ۀالمپ، در ناحي

عمر المپ شود، ولي در اين شرايط طولجا ميتر جابههاي کوتاهموجموج بيشينه به طرف طوليابد و طولافزايش مي

 يابد. گيري کاهش ميمطور چشبه

فشار  (، با2Br( يا برم )2Iبسيار بيشتري مورد نياز است. با قراردادن بخار يد ) مايبنفش دراف ۀراي ايجاد تابش در ناحيب

عمر  ، طولنازکي از سيليس )کوارتز( پوشش داده شده است ۀبا الي آن رشتهکه  تنگستني رشتههاي کم در داخل المپ

، در حال شوندناميده ميهالوژن  –هاي کوارتز ها که المپاين المپ يابد.اي افزايش ميمالحظهطور قابلالمپ به

( يا 2Hالكتريكي هيدروژن ) ۀهاي تخليبنفش با المپراف ۀاغلب کارها در ناحي حاضر بسيار مقبول و مفيد هستند.

کنند، ولت( عمل مي 40حدود )كتريكي جريان ال تحتو متر جيوه( ميلي 5)حدود ( که تحت فشار کم 2Dدوتريم )

 ۀکنند، ولي جنس پنجرتوليد مي nm160تر از هاي کوتاهموج، با طولها تابشي با طيف پيوسته. اين المپشودانجام مي

اي از پوشش سيليسي( را محدود با اليه nm180با کوارتز و  nm200هاي کوتاه )حدود موجالمپ، عبور در طول

شود، لذا استفاده از خطوط نشري هيدروژن بر اين تابش پيوسته منطبق مي nm360هاي بلندتر از موجکند. در طولمي

هاي تر هستند، ولي نسبت به المپهاي دوتريم گرانهاي بلندتر ترجيح دارد. المپموجمنابع سفيد براي کار در طول

 ها دو تا پنج برابر است. عمر آنو طول بخار هيدروژن، با ساختار و توان )وات( يكسان، شدت طيفي

ها رايج شده است. نورسنجهاي اخير در طيفزنون، به عنوان يک منبع پيوسته در سالهاي فلشي ستفاده از المپا

ساز از يكديگر جدا و شود، بايد توسط تكفامالذکر توليد مياي که توسط منابع فوقنوارهاي موجود در تابش پيوسته

 تكفام شوند. 

 

 

 

                                                           
1. Incandescent lamps 
2. Blackbody 



 سازهاکفامت

 ها از صافي و در طيفسنجدر رنگ کنند.رنگ ميکروماتيک( را تکسازها  نور چندرنگ )پليها و هم تكفامم صافيه

 شود.ها استفاده ميها از منشور يا شبكهنورسنج

 

 ایگاه نمونهج

به عنوان جايگاه نمونه استفاده تز، راز کواو يا اي و پالستيكي با کيفيت مرغوب هاي شيشهمرئي از سلول ۀناحي رد

سلول استفاده  راي ساختب مواد جنس کنند، از اينبنفش را جذب ميراچون شيشه و پالستيک تابش ف شود.يم

هاي دوپرتوي گاهدر دست ( استفاده کرد.2SiOهاي ساخته شده از کوارتز )شود، بلكه در اين ناحيه فقط بايد از سلولنمي

با هم استفاده  3شدهشود، از دو سلول کوارتز منطبقزمان از محلول نمونه و محلول شاهد استفاده ميها همکه در آن

طوري که اند، بهجنس و ابعاد بسيار دقيق کنترل شده تشابه شود. اين دو سلول، توسط شرکت توليد کننده از نظرمي

 کوچكترين تفاوتي با يكديگر نداشته باشند.

 

 سازهاشکارآ

شود، از چشم به عنوان آشكارساز استفاده هاي مختلف نيز استفاده ميسنجي چشمي که به صورت کيتر رنگد

هاي فوتوتكثيرکننده به عنوان ها و لولهها از فوتولولهنورسنجها و در طيفسنج از فوتوسلهاي رنگشود. در دستگاهمي

  نشان داده شده است. (،1)ها در شكل نورسنجيج در طيفشود. سه نوع آشكارساز راآشكارساز استفاده مي

رسانا ي نيمهها توسط ولتاژي که در اليهالف(، شدت فوتون 1)شكل 4يا فوتوولتايي اليه –ر آشكارساز سدد

نا شده رساها از نيمههاي تابش ورودي به آشكارساز، باعث کندن الكترونفوتون شود.گيري ميشود، اندازهايجاد مي

شود. پتانسيل ايجاد شده به شوند و در نتيجه، پتانسيل الكتريكي ايجاد مياي از نقره جمع ميها در اليهو اين الكترون

 هاي برخورد کرده به آشكارساز بستگي دارد.تعداد فوتون

ه شده از فلز يک فوتوکاتد پوشيدب( که يک آشكارساز فوتوني است،  1خالء )شكل  5ۀر آشكارساز فوتولولد

هاي پرانرژي ورودي به آشكارساز، به سطح کاتد برخورد کرده و انرژي خود را به سطح سزيم وجود دارد. فوتون

جريان الكتريكي  ع شده وهاي رهاشده از سطح فلز، در آند جمشود. الكترونها از آن ميداده و باعث کندن الكترون

هاي رسيده به آشكارساز متناسب است و لذا براي تريكي با شدت فوتونشود. اين شدت جريان الكدر مدار ايجاد مي

الكتريكي ايجاد به منظور افزايش حساسيت آشكارساز، جريان  شود.استفاده مي ،هاي تابشگيري شدت فوتوناندازه

 خالء نياز به تقويت کننده خارجي دارد.  ۀشده در فوتولول

خالء است، که  6(PMT) ي فوتوتكثيرکنندهمرئي، لوله –بنفش رافنورسنجي كارساز متداول در طيفومين آشس

نشان داده شده است. اين آشكارساز، شامل يک کاتد حساس به فوتون است، که بعد از برخورد  (ج 1)در شكل 

ون جفت شود. اين کاتد با يک سري دينودهاي تكثيرکننده الكترمي هاي تابش ورودي به آن، از آن الكترون نشرفوتون
                                                           
3. Matched quartz cuvettes 
4. Barrier-layer or photovoltaic cell 
5. PT: Phototube 
6. PMT: Photomultiplier tube 



کاتد توسط يک ميدان هاي خارج شده از اين فوتوشود. الكترونشده است و به همين دليل، فوتوتكثيرکننده ناميده مي

ه که انرژي کافي هاي برخورد کنندکنند. الكترونکوچكي از اولين دينود برخورد مي ۀگرفته و به ناحي شتابالكتريكي 

ها اين الكترونهاي ثانويه( را از اولين دينود خارج کنند. ج الكترون ديگر )الكترونتوانند دو تا پنخود مي ۀدارند، به نوب

هاي برخورد به دينود دوم، الكترون ۀگرفته و در نتيج شتاب بيشتريتانسيل بين دينود اول و دوم، نيز در اثر اختالف پ

 ۀيک لول ها در آند جمع شوند.يابد که الكترونميکنند. اين اثر آبشارمانند و متوالي تا زماني ادامه بيشتري را خارج مي

ورودي  ۀين صورت به ازاي هر فوتون اوليمرحله داشته باشد، که در ا 16الي  9اي، ممكن است نمونه ۀفوتوتكثيرکنند

شود. بنابراين، بسيار واضح است که حساسيت اين آشكارساز به علت الكترون نشر مي 910الي  610به آشكارساز، 

        الذکر بيشتر است.   ت دروني زيادي که دارد، نسبت به ساير آشكارسازهاي فوقتقوي

 

 
 –مرئي،)الف( سلول سد  –بنفش راف ۀع آشكارساز متداول در ناحيطرحي از سه نو .1شكل 

 .خالء ۀخالء و )ج( فوتوتكثيرکنند ۀوولتايي، )ب( فوتولولاليه يا فوت

 


