
 

 

 منابع تابش زیرقرمز

شوند و نمودار شدت گرم می K2000منابع مولد تابش زیرقرمز، مواد جامد خنثی هستند که با جریان برق تا حدود 

 cm5000-1های جسم سیاه را دارد. شدت تابش نشر شده از این منابع در عددموج موج، مشخصهها برحسب طولآن

 یابد.مقدار بیشینه کاهش میاین  %1به حدود  cm500-1بیشینه و در 

است. این منبع، یک میله یا  1های زیرقرمز، تابشگر نرنستترین منابع نوری مورد استفاده در دستگاهیکی از مهم

های نادر، مانند زیرکونیا، ایتریم و متر، متشکل از اکسیدهای عناصر خاکمیلی 30متر و طول میلی 2سیلندری به قطر 

عمر زیاد، عمل گرم کردن این منبع و گرم کرد. به منظور صدمه ندیدن و طول K1800توان تا یتوریم است. آن را م

رین مزیت آن تای باشد که منبع با سرعت و شدت داغ نشود. مهمکار رفته باید به گونهنیز شدت جریان الکتریکی به

ن تریماند. یکی ازمهمابش ثابت میایجاد محدوده وسیعی از تابش زیرقرمز است و در مدت زمان طوالنی، شدت ت

معایب این منبع، شکنندگی مکانیکی آن است. از جمله معایب دیگر، متمرکز بودن این منبع در طیف نواحی مرئی و 

 زیرقرمز نزدیک است.

منظور متر است. این منبع، به میلی 50متر و طول میلی 5ای از جنس کاربید سیلیسیم با قطر ، میله2منبع دیگر گلوبار

-1کند. گلوبار در نواحی زیر ( کار میK1600اجتناب از اکسایش، در دمای کمتری نسبت به تابشگر نرنست )حدود 

cm1500   الی 1300توان خروجی بیشتری نسبت به تابشگر نرنست دارد. وقتی تاK1700  گرم شود، تابش شدید

ر خالف تابشگر نرنست،  این منبع خود شروع کننده است. ب cm 5200-1کند و بیشینه تابش آن در زیرقرمز ساطع می

ر رضایت طوتواند با یک مبدل مرئی کنترل شود. همچنین بر خالف تابشگر نرنست، بهطور مناسبی میاست و به

شود. یکی از معایب اصلی آن، کم بودن شدت آن ( استفاده میμ 15/0) cm 650-1 های بیشتر ازبخشی در طول موج

 گر نرنست است.نسبت به تابش

یرقرمز، ز ۀشود. در ناحینیکروم است که توسط جریان برق تا حد التهاب داغ می ۀسومین منبع تابش زیرقرمز پیچ

 عمر آن بیشتر است.         شدت این منبع در مقایسه با دو منبع دیگر کمتر، ولی دوام و طول

                                                            
1. Nernst glower 
2. Globar 


