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 : Interference Filters التداخل مرشحات -2

 نانومتر 10 ٌساوي مإثر حزمه عرض تعطً حٌث االمتصاص مرشحات على العالٌه بانتقائٌتها تمتاز   

 من مطلٌتٌن زجاجٌتٌن صفٌحتٌن من المرشحه هذه تتالؾ.  البصرٌه التداخالت مبا على عملها فً وتستند

 بماده مملوءه طبقه الصفٌحتٌن بٌن وتقع .شفافتٌن نصؾ الصفٌحتٌن لتصبح فضهال من رقٌقه بطبقه الداخل

 مساوٌا الطبقه هذه سمك ٌكون ان وٌجب MgF2 المؽنٌسٌوم فلورٌد او CaF2 الكالسٌوم فلورٌد مثل شفافه

 فالتحكم.  عملها تإدي ان المرشحه لهذه ٌمكن حتى مضاعفاته او علٌها الساقط لالشعاع الموجً الطول لنصؾ

 االشعه مدى فً مختلفه موجٌه طوالال تداخل مرشحات صنع امكانٌة ٌعطً CaF2 او MgF2 طبقة فً

 الموجٌه االطوال الستخراج العالقه بهذه االستعانه وٌمكن. IR اشعة الى -X اشعة من الكهرومؽناطٌسٌه

  الساقط للشعاع

λ  
  

 
 

 . الموجً الطول=λ ,  الموجً الطول مضاعفات= n,  اللوحٌن بٌن المسافه= dان حٌث

   

 

MgF2 
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 مرشحات ان حٌث المرشحات من النوعٌن مابٌن مقارنه اجراء ٌمكن اعاله ذكره تم ومما*** 

 مرشحات, nm 350-30 االمتصاص مرشحات فً بٌنما nm 10 مإثر حزمه عرض تمتلك التداخل

 خالل من IR اشعة الى -X اشعة من الكهرومغناطٌسٌه االشعه مدى فً استعمالها ٌمكن التداخل

 المئوٌه النسبه,المرئٌه المنطقه فً تستخدم االمتصاص مرشحات بٌنما الوحٌن بٌن بالمسافه التحكم

 ٌساوي االمتصاص مرشحات فً بٌنما %40 ٌساوي التداخل مرشحات فً(%T) النافذ لالشعاع

 . االمتصاص مرشحات من ثمنا اغلى التداخل مرشحات,  20%

   

 

 : Geometrical Dispersionالهندسً التشتت ذات الموجً الطول مسٌطرات -1

 :التالٌه االمكونات من الهندسً التشتت ذات الموجً الطول مسٌطرات تتالؾ

 .المصدر من االشعاع دخول شق -أ

 .عدسه او مرآة اما وتكون االشعه لتسدٌد وسٌله  -ب

 .محزز او موشور اما وهً االساسٌه الموجٌه االطوال الى االشعاع لتفرٌق وسٌله  -ت

 .بإري تركٌز مرآة او عدسة  -ث

 .المتفرق االشعاع لخروج شق -ج

 ٌجب( . b) فً والموشوركما( a) فً المحززكما فٌها التفرٌق وسٌلة لون لمسٌطر تخطٌطا التالً الشكل ٌبٌن

 .اشعاع اوالٌه منه الٌنفذ محكم صندوق فً الٌها المشار اللون مسٌطر اجزاء جمٌع تثبت ان
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 : Prisms المواشٌر -1

 منتصؾ الى البنفسجٌه فوق المنطقه منتصؾ من الكهرومؽناطٌسً الشعاع لتشتٌت نافعه ادوات وهً    

 ان كما. الموشور لصنع شفافه ماده اي استعمال وٌمكن. المدى هذا لؽٌر تستعمل الو الحمراء تحت المنطقه

 او SiO2 السٌلكا تستعمل UV منطقة فً فمثال الموجه طول على تعتمد الموشور منها ٌصنع التً الماده

 وتصنع. NaCL او KBr او CsBr من المواشٌر فتصنع IR منطقة فً اما الموشور صناعة فً Al2O3 األلومنٌا

 منصهر او كوارتز شكل على الموشور منها ٌصنع التً السلٌكا وتكون.  الزجاج من المرئٌه المنطقه مواشٌر

 . Cr2O3 من قلٌل مع Al2O3 من مزٌج وهو صناعً ٌاقوت شكل على فتكون األلومٌنا اما.  السلٌكا

 الذي Cornue كورنو بموشور المعروؾ 600 زاوٌه ذي موشور هما المواشٌر لنصب وضعٌتان هناك   

( .  - بصرٌه فعالٌه)مٌاسر كوارتز من االخر والنصؾ+(  بصرٌه فعالٌه) مٌامن كوارتز من نصفٌه احد ٌكون

 ذو موشور هو Littrow لٌترو موشور اما. المنبعثه االشعه استقطاب ٌستبعد معا النصفٌن لصق فائدة ان

 .  الخلؾ فً مرآه مع 300 زاوٌه
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 : Greating المحزز -2

 المحزز وٌحتوي.  صقٌل سطح على المحفوره المتوازٌه المستقٌمه االخادٌد من كبٌر عدد من المحزز ٌتؤلؾ   

 اما,  ملٌمتر لكل اخدود 6000 الى 2000 بٌن المرئٌه و البنفسجٌه فوق ما المنطقه فً لالستخدام المالئم

 صناعة وتحتاج. ملٌمتر لكل اخدود 30 الى 20 على ٌحتوي محزز فٌكفً الحمراء ماتحت من القرٌبه للمنطقه

 .  الثمن ؼالٌه ٌجعلها مما النتاجاها عالٌه ومهاره محكمه اجهزه الى المحززات

( البناء التداخل)  االشعاع بتقوٌة المتعلقه التشتت قوانٌن الى المحززات بواسطة االشعاع تفرٌق ٌخضع   

 او البنفسجٌه فوق ما اشعاعات تفرٌق وٌتم. لالشعاع الموجً الطول على التفرٌق زاوٌة واعتماد وتحطٌمه

 لالشعه نفاذا فٌه االساس ٌكون ان اما محزز خالل االشعه هذه انواع من اي بامرار الحمراء ماتحت او المرئٌه

 بنفاذ تسمح اخرى ماده اٌة او زجاجً سطح على محفوره االخادٌد تكون وفٌه, نفاذ بمحزز وٌسمى الساقطه

 المحزز هذا وٌسمى االخدود سطوح احد من الساقط  االشعاع انعكاس خالل نم او. وانكساره االشعاع

 رقٌق فلم تبخٌر بواسطة او لماع معدن سطح بتحزٌز وٌصنع السابق من شٌوعا اكثر وهو االنعكاسً بالمحزز

 .لمحزز االصل طبق صوره سطح على االلمنٌوم من
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 عنها ٌعبر مختلفه واتجاهات بزواٌا وٌنتشر المحزز فً االخادٌد من اي على الساقط االشعاع ٌتشتت   

                                                                                        :                                                                                                                            التالٌة بالمعادلة

                      

 i, متتالٌن اخدودٌن بٌن المسافه d, االشعاع رتبة ٌمثل صحٌح عدد n, المتفرق الموجً الطول λ ان  حٌث  

 االشاره وتستخدم.  االشعاع بها ٌتفرق التً الزاوٌه Ɵ,  المحزز على النازل العمود مع االشعاع سقوط زاوٌة

 على النازل العمود من واحد جانب على والتفرٌق السقوط زاوٌتا تكون عندما المذكوره المعادله فً السالبه

 اذا وعلٌه( , Ɵ) معٌنه تفرٌق لزاوٌة الموجٌه الطوال من متعددة قٌم توجد بانه اعاله المعادله تقترح.  المحزز

 الثالثه والمرتبة nm 450 هً(  n=2) الثانٌة المرتبة فان nm 900 هً(  n=1) االول الخط مرتبة كانت

(n=3  )ًوهكذا   366 ه...... 
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 ورتبه معٌن موجً طول عند الواحد الملٌمتر فً االخادٌد بزٌادة التفرٌقتزداد زاوٌة ان اعاله المعادله تبٌن 

 :  التالً النحو على المعادلة تصبح صفرا تساوي( i) الزاوٌة قٌمة تكون وعندما معٌنه

         

 على عمودٌا الساقطة األشعة سٌقرق الواحد السنتمتر فً( خط)  اخدود 2000 له الذي التفرٌق محزز فمثال

 :بالعالقة تعطى موجٌه بؤطوال(  6o) مقدارها تفرٌق زاوٌه خالل المحزز

λ  
     

 
 

   ان حٌث
 

    
          

 :الى مساوٌه ستكون(  n=1) االولى للرتبه الموجً الطول فان لذا

λ  
                

 
          

 nm 174.2 ستساوي( n=3)ول  261.2nm ستكون( n=2)ول

 :التالٌه بالمعادله Resolution الفصل على المحزز قدرة حسلب وٌمكن*** 

  
  

  
    

     λ و المفصولٌن الموجٌٌن للطولٌن الموجً الطول معدل  -λو الفصل على المحزز قدرة تمثل R ان حٌث

 . المحزز ٌحتوٌها التً للالخادٌد الكلً العدد Nو االشعاع رتبة تساوي n و بٌنهما المطلق الفرق

 D– الصودٌوم خطً عزل طرٌقه عن ٌمكن الذي 500 على منه السنتمتر ٌحتوي الذي المحزز ماطول / مثال

 . االشعاع من االولى للرتبه nm 589 عن 589.5

 /  الحل

  
  

  
 
      

   
        

 Nn=1178.5 فؤن وعلٌه
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 اخدود 1178.5 الى مساوٌا الكلٌه االخادٌد عدد سٌكون االولى هً الرتبه ان وبما

 ٌساوي المحزز طول سٌكون لذا

      

   
          

 

 : اهمها من تشتٌت كوسائل المواشٌر على بها تمتاز فوائد للمحززات*** 

 . dل قٌمه باختٌار الموجٌه لالطوال افضل او تفرٌ  درجة اعلى على الحصول ٌمكن -1

 . الموجً الطول مع تقرٌبا ثابتا ٌكون التشتت ان -2

 وبذا,  الهندسً شكله على ماٌعتمد بقدر المحزز مادة طبٌعة على المحزز بواسطة التفرٌ  الٌعتمد -3

 . ما درجة الى صنعه ماده على ٌعتمد الذي الموشور على ٌفضل فانه

 الماده قبل من االمتصاص بسبب االشعاع شدة فً فقدان هناك لٌس العاكسه المحززات باستخدام -4

 . المواشٌر مع الحال هو كما البصرٌه

 . الماء وبخار الحراره بدرجة تاثرا اقل المحززات تكون ان ٌمكن -5

 

 : Sample Container or Sample Cell النموذج خلٌة او النموذج حاوٌة -3

 تختلؾ وحجوم اشكال عدة على وتكون المذٌب او للفحص المعرضه النماذج فٌها توضع التً االوعٌه هً      

 المطلوبه الطٌفٌه المنطقه فً االشعه بنفاذ تسمح مواد من االوعٌه هذه صنع وٌجب.  الجهاز هندسة باختالؾ

 البنفسجٌه فوق المنطقه فً الكوارتز خالٌا وتستعمل المرئٌه المنطقه فً الزجاج خالٌا تستعمل ولهذا.  للفحص

 والٌستعمل.  NaCl,KBr,CsI مثل الصخور امالح من مصنوعه خالٌا فتستعمل الحمراء تحت منطقة فً اما. 

 . IR الشعة امتصاصهما بسبب الكوارتز او الزجاج
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 الخساره لتقلٌل الخلٌه وجه على تماما عمودٌه الساقط االشعاع حزمة تكون ان هو للوعاء ترتٌب افضل ان  

 الخالٌا على مستطٌالت متوازي شكل على التً الخالٌا تفضل لذا االنكسار او االنعكاس عن الناتجه االشعه فً

 حامل وبٌن بٌنها فراؼا التترك بحٌث مكانها فً النماذج حاوٌات توضع ان الضروري ومن. االسطوانٌه

 تقعر تحت تكون المحلول خالل المار الشعاع حزمة ان بحٌث السائل او بالمحلول الخلٌه تمال ان وٌجب. الخلٌه

 بصمات وجود على االنتباه ٌجب لذا النتائج ادق على للحصول الخالٌا استخدام عند االعتناء وٌجب.  المحلول

 فً تؽٌر الى تإدي النها الخالٌه جداران على اخرى ماده اٌة او دهون او سابقه لعٌنات آثار وجود او االصابع

 تجفٌفها الٌجوز كما حملها اثناء لمسها وعدم االستعمال وبعد قبل الخالٌا تنظٌؾ ٌجب وعلٌه.  النفاذٌه قٌمة

 الصابون بمحلول او بالماء بشطفها والزجاج الكوارتز خالٌا تنظٌؾ وٌمكن.  لهب فوق او فرن فً بتاتا

 الن وذلك الكحوالت وال بالماء ؼسلها عدم فٌجب IR خالٌا اما.  الضروره عند الساخن النترٌك وبحامض

 لصنع عادتا تستخدم التً القلوٌه االتربه هالٌدات تهاجم وكذلك قوٌه بصوره IR اشعة تمتص والكوالت الماء

 . الخاصه  العضوٌه المذٌبات ببعض تنظٌفها ٌجب لذا,  الخلٌه جدران

 مدى استعمال ٌمكن ولكن 1cm طوله ممر ذات البنفسجٌه وفوق المرئٌه المنطقه فً الخالٌا معظم تكون    

 اقل تكون IR فً تستعمل التً الخالٌا اما( .  cm 10) الى واقصر (0.1cm) من ٌبدا الممر سمك من واسع

 .  ملمتر 0.1 من

 

 


