
 

  (FTIR) های زیرقرمز تبدیل فوریهنورسنجطیف

تفاده سازهای مبتنی بر پاشندگی استوان آن را به جای روش تکفامبینی تبدیل فوریه، روشی است که میروش طیف

بینی ر طیفدقرمز از نوع تبدیل فوریه هستند. های تجارتی زیرنورسنجکرد. با پیشرفت الکترونیک، امروزه اکثر طیف

های تابش از یکدیگر تفکیک شده و در هر لحظه فقط قسمت کوچکی از موجبینی سنتی( طولزیرقرمز پاشنده )طیف

 فرکانسی )شدت ۀحاصل یک طیف حوزشود. به عبارت دیگر، طیف ها به آشکارساز رسیده و تشخیص داده میآن

های آید، طیفدست میدا بهآنچه که ابت (،FTIRبینی زیرقرمز تبدیل فوریه )برحسب عددموج( است. اما در طیف

 های زیرقرمزشود. با آشکارسازهای موجود در دستگاهها شدت برحسب زمان ثبت میزمانی است. در این طیف ۀحوز

ند کها بسیار گونه طیفی زمانی را شناسایی کرد، زیرا پاسخ آشکارسازها به اینهای موج مانند حوزهتوان طیفنمی

دیل و فرکانسی تب ۀود تا فرکانس پرتو ورودی به حوزورودی به آشکارساز، مدوله ش ۀه، باید باریکاست. در نتیج

 شود. سنج انجام میتوسط یک آشکارساز مناسب قابل تشخیص شود. این تغییر شکل تابش توسط یک تداخل

گرام لپرتو، یک تداخبینی زیرقرمز تبدیل فوریه، بر این اساس که تداخل تابش بین دو طیفدر واقع،     

گرام، عالمتی است که با تغییر مسیرنوری بین این دو پرتو ایجاد گذاری شده است. این تداخلکند، پایهایجاد می

فرکانس، با روش ریاضی تبدیل فوریه، قابل تبدیل درونی به یکدیگر هستند.  ۀحوززمانی و  ۀحوزشود. دو قلمرو می

، نشان داده شده است. تابش خارج شده از منبع، (1)ای در شکل وارهورت طرحص به FTIRسنج اجزای اصلی طیف

کند. ( عبور کرده و به نمونه برخورد می1سنج مایکلسونسنج )تداخلقبل از رسیدن به آشکارسار، از طریق یک تداخل

ل توسط یک تبدی هاشود، دادههای فرکانس باال توسط یک صافی حذف میبه محض تقویت عالمت، که در آن سهم

 شود. کننده آنالوگ به دیجیتال، به شکل دیجیتالی تبدیل و برای تبدیل فوریه به رایانه منتقل می
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