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 : Continuum Sources of Ultraviole Radiation المرئٌه ل شعه المستمره المصادر

 وتحت المرئٌه المنطقه فً االستخدام الشائع المصدر Tungeston Filament التنكستن خوٌط ٌعتبر       

 الٌود بخار من صؽٌرا ضؽطا باعطائه وذلك العالٌه الحراره بدرجات عمره اطالة وٌمكن, القرٌبه الحمراء

 له لٌسمح الكوارتز من بؽطاء مجهز النه هكذا وٌدعى, ٌود -الكوارتز او ٌود -التنكستن مصباح هو وهذا

 حٌنما تنحل حٌث WI4 من ماده لٌكون المتبخر التنكستن مع الٌود ٌتفاعل. عالٌه حراره درجات فً بالعمل

  .السلك على التنكستن ذرات ترسٌب فتعٌد المتوهج السلك تالمس

 بمصباح مقارنتا محدود بشكل ولكن Carbone Arc الكاربون وقوس الزٌنون مصباح استعمال ٌمكن كما      

 . التنكستن
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 Continuum Sources of Infrared الحمراء تحت ألشعة المستمره مصادرال

Radiation : 

 وهو Nernst Glower نرنست متوهج ومنها. الصلبة األجسام تسخٌن هً األستعمال الشائعه المصادر ان   

 تسخٌنه عند IR اشعة ٌبعث والذي واالٌتٌرٌوم الزركونٌوم اكاسٌد مزٌج من مصنوع الشكل اسطوانً قضٌب

 IR اشعة ٌبعث والذي  السلٌكون كاربٌد من مصنوع قضٌب وهو Glober Source كلوبر مصدر.  كهربائٌا

 مصدر أمثلتها ومن Incandescent Wire Source متوهجه سلكٌه مصادر.  كهربائٌا تسخٌنه عند

, كهربائٌا تسخٌنه عند IR اشعة ٌبعث والذي  النٌكروم من مصنوع حلزونً سلك وهو Nichrome النٌكروم

 .كهربائٌا تسخٌنه عند IR اشعة ٌبعث والذي الرودٌوم من سلك وهو الرودٌوم مصدر وكذلك

 فً وتستخدم أطول عمرها أنها أال كلوبر و نٌرنست شدة من اقل شده ذات تكون السلكٌه المصادر ****

 .الرخٌصة الطٌفٌه أألجهزه

 الجدول حفظ) ٌشغلها التً والمنطقه الموجٌه ألطوال ومدى المستمره المصادر ٌوضح ادناه الجدول**** 

 (رجاءءءءءءءءءءءءء
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 : ماٌلً الخطٌه رالمصاد أمثلة من أما**** 

 : Metal Vapour Lamps الزئب  أبخرة مصابٌح -1

 ؼالؾ من المصباح ٌتكون. الصودٌوم مصباح و الزئب  مصباح هما المعروفه الخطٌه المصادر من اثنان   

 الؽالؾ فً مثبتٌن قطبٌن بٌن جهد تسلٌط طرٌق عن أألثاره تتم واطؤ ضؽط تحت العنصر بخار داخله شفاؾ

 البخار لتكوٌن ابتدائً تسخٌن الى المصابٌح هذه مثل وتحتاج .واٌونات الكترونات تكون نتٌجة حثال فٌحصل

 . التفرٌػ عملٌة تستمر ثم ومن

 واحد موجً طول الى وتصل الخطوط تتباعد لكً واطؤ ضغط ٌستعمل الخطٌه المصادر فً*** 

 . مستمر طٌف ذلك عن وٌنتج بااللتحام الخطوط تبدأ العالٌه الضغوط فً ولكن

 : Hallo Cathode Lamps المجوفه الكاثودٌه المصابٌح -2

 . الذري التفلور و الذري أألمتصاص مجال فً تستخدم

 : Lasers اللٌزر -3

 المرئٌه المنطقه فً Monochromatic Radiation اللون وحٌد االشعاع مصادر أحد اللٌزر ٌعتبر   

 االلمنٌوم اوكسٌد وهو Ruby Laser الٌاقوت لٌزر هو اللٌزر انواع افضل من ان. الحمراء تحت ومنطقة

Al2O3 الكروم اوكسٌد من قلٌله كمٌه مع Cr2O3 تصل التً االشعه كافة تعكس مرآه نهاٌتٌه احدى فً وضع 

 والجزء باالنعكاس علٌها الساقط الضإ من لجزء تسمح شفاؾ نصؾ مرآه وضعت الثانٌه النهاٌه وفً الٌها

 خارجً مصدر من القضٌب على قوٌه ضوئٌه ومضات تسلٌط فعند.  الخارج الى بالنفوذ له ٌسمح المتبقً

 Metastable المستقر شبه للطاقه مستوى الى تعود ثم ومن تتحفز الكروم ذرات ؼالبٌة فؤن الزٌنون كمصباح

Energy Level لها فوتونات تنبعث المستقره الحاله الى المستقر شبه الطاقه مستوى من ٌعود الكترون أول ان 

 داخل فً وتنعكس القضٌب لطول موازي بشكل تسٌر الفوتونات هذه بعض ان. nm 694.3 موجً طول

 بصوره بالتراكم االشعاع فٌض ٌبدأ هذا وعلى مرات عدة العاكستٌن المرئاتٌن بٌن اٌابا و ذهابا القضٌب

 .الٌاقوت للٌزر مخطط ٌوضح التالً الشكل و الفضٌه نصؾ المرآه من ٌنفذ ثم ومن سرٌعه

 من قلٌله نسبه على المحتوي الزجاج استعمال مثال اخرى مواد بواسطة اللٌزر على الحصول وٌمكن   

 .الكاربون اوكسٌد ثنائً  ,النتروجٌن االركون ,النٌون ,الهلٌوم مثل الؽازات من عددا ان كما.  النٌودٌنٌوم

 ان اال .تؽٌٌرها الٌمكن والتً المنفصله الموجٌه االطوال من نوعا تنتج آنفا المذكوره اللٌزر انواع جمٌع   

 الفعاله الماده تكون. معٌنه حدود فً الناتج الموجً الطول تؽٌر ٌمكن Dye Laser ٌسمى اللٌزر من نوع هناك
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 الرودامٌن او Flurescein الفلورٌسٌن مادة كمحلول المتفلوره العضوٌه المواد احدى الصبؽه لٌزر فً

Rhodamine . 

 

 : Wavelength Selection الموجً الطول أختٌار-2

 ففً. الموجٌه االطوال من ضٌقه حزمه على الحصول الضروري فمن االمتصاص اطٌاؾ دراسة عند   

 من اشعه ماتستعمل ؼالبا ولكن.  ضٌقه حزمه على للحصول لٌزر او خطً بمصدر ٌستعان االحٌان بعض

 اشعاع او االشعاع من ضٌقه حزمه انتخاب ان, منه الموجٌه االطوال من حزمه اختٌار ثم ومن مستمر مصدر

 :فوائد له الموجً الطول احادي

 سٌتم الذي هو الحله هذه فً امتصاصه الممكن الشعاع الن وذلك,  بٌر لقانون المطاوعه ازدٌاد -1

 . فقط قٌاسه

 . عرٌضه حزم استعمال حالة فً تمتص ان ٌمكن التً االخرى العناصر متداخالت من التخلص -2

 .الحساسٌه تزداد وبهذا االمتصاص ةذرو قٌاس ٌمكن االشعاع من جدا ضٌقه حزمه باستخدام -3

 Effective Band المإثر الحزمه عرض تعرٌف من البد الموجً الطول مسٌطرات بدراسة البدا وقبل

Width الطول مسٌطرات مقارنة عند كبٌره اهمٌه ذات وهً ارتفاعها منتصف عند الحزمه عرض وهو 

 انتقائٌه اكثر الموجً الطول مسٌطر كان كلما دقٌقا او ضٌقا المإثر الحزمه عرض كان فكلما,  الموجً

 االخرى المكونات متداخالت من وٌقلل بٌر لقانون مطاوعه اكثر االمتصاص نظام وٌجعل الطٌفً للقٌاس

 .االختبار تحت الماده مع لمتزامنها
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 : الموجً الطول الختٌار ٌقتانطر توجد  

 : Filters المرشحات باستخدام/  األولى

 : Geometrical Dispersion الهندسً التشت بواسطة/  الثانٌه

 : Filters المرشحات -1

,  الموجٌه االطوال بقٌة جزئٌا او كلٌا وتمتص معٌنه موجٌه الطوال االشعه بمرور تسمح ادة المرشحه 

 الحزمه عرض كان فكلما الشعاع مرور بعد الناتج المإث الحزمه بعرض بعضها عن المرشحات وتتماٌز

 . جوده اكثر المرشحه كانت كلما( ضٌقا) دقٌقا المإثر

 :Type of Filters المرشحات انواع

 : Glass Filters زجاجٌه مرشحات او Absorption Filters األمتصاص مرشحات -1

 الطٌؾ من المرئٌه المنطقه فً الحزمه الختٌار واسع نطاق على وتستخدم ملونه زجاجٌه صفائح وهً   

 بان تمتاز زجاجٌه صفائح بٌن بٌن المحصور الجٌالتٌن فً عالقه صبؽه من او ملونه زجاجٌه قطع من وتصنع

 الجوٌه بالتقلبات تتاثر النها الثمن ورخٌصة, نانومتر  256 الى 30 مابٌن ٌتراوح مإثر حزمه عرض لها

 جودة من ٌقلل مما الصفٌحتٌن بٌن الزمن بمرور هوائٌه فقاعات تتكون وقد العالٌه الحراره درجات وخاصة

 .االولٌه الدراسات فً تستعمل وانما الدقٌقه االبحاث فً التستخدم لذلك المرشحه


