
  

 1های دوپرتوینورسنجطیف

طور مداوم گیری، باید بهمرئی، ماهیت نسبی دارد. برای اطمینان از دقت اندازه –بنفش راگیری میزان جذب فاندازه

شاهد مقایسه شود. بنابراین، سرعت انجام این مقایسه به پیکربندی دستگاه  ۀمیزان جذب نمونه با میزان جذب نمون

تابش یا مسیر تابش از  ۀای( فقط یک باریکباریکهپرتوی )تکهای تککه بیان شد، در دستگاهطور بستگی دارد. همان

منبع تا آشکارساز وجود دارد. یعنی، در عمل، پس از هر قرائت میزان جذب، باید نمونه را برداشته و محلول شاهد را 

 شود، که مشکالتی دربرخواهد داشت. می وجهی صرفتگیری زمان قابلبه جای آن گذاشت. بنابراین، بین هر اندازه

شود. تابش بین محلول نمونه و شاهد در هر ثانیه چندین بار انجام می ۀهای دوپرتوی، عمل مقایسدر دستگاه

شود که یکی به طرف محلول نمونه و مجزا تقسیم می ۀبه دو باریک سازخارج شده از منبع، پس از عبور از تکفام

های دوپرتوی نشان داده شده است. نورسنج، دو نوع از طیف(1)رود. در شکل اهد میدیگری به طرف محلول ش

گیری میزان جذب نمونه و شاهد ممکن است از نظر مکانی شود، اندازه، مشاهده می(الف 1)طور که در شکل همان

استفاده شود. در حالت طور مجزا انجام شود، که در این صورت، باید از دو آشکارساز هماهنگ شده با یکدیگر به

طور مجزا گیری میزان جذب نمونه و شاهد از نظر زمانی بهنشان داده شده است، اندازه (،ب 1)دیگر، که در شکل 

که پرتو عبور کرده از نمونه و  ،شوداستفاده می 2چرخان یا یک برشگر ۀشود. در این پیکربندی، از یک آینانجام می

کند. این پیکربندی که در آن فقط از یک آشکارساز ه سرعت با یکدیگر تعویض میپرتو عبور کرده از شاهد را ب

 شود، بهتر است. استفاده می

( کنترل و سنجش سریع 1) :پرتوی دو مزیت اصلی دارندهای تکهای دوپرتوی نسبت به سیستمسیستم 

کترونی و هرگونه تغییر دیگر در های شدت منبع، ناپایداری النمونه و شاهد باعث حذف خطاهای ناشی از نوسان

طور خودکار انجام گیری و ثبت طیف، همگی بههای دوپرتوی، عمل طیف( در سیستم2شود. )سیستم نوری می

موجی هستند. با اندکی تغییر، این طولهای تکنورسنج(، طیف1الذکر )شکل های دوپرتوی فوقشود. دستگاهمی

 شوند. موجی تبدیل میهای دوطولنورسنجنام طیفها به پیکربندی دیگری، به دستگاه

                                                           
1. Double beam spectrophotometers 
2. Chopper 
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