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 : Detectors المكشافات -4

 مضاعفتها او كهربائً تٌار الى وتحوٌلها الضوئٌه االشعه عن الكشؾ على القابلٌه لها اجهزه او ادوات هً   

 فً التالٌه الشروط توفر وٌجب.  الكمً الطٌفً التحلٌل فً منه االستفاده ٌمكن تجاوبا تعطً ان ٌمكن بحٌث

 : الجٌد المكشاؾ

 . به المصطدمه االشعاعٌه الطاقه مع طردٌا الناتجه االشاره تتناسب ان -1

 . االشعاعٌه للقدره الواطئه المستوٌات عن الكشؾ بؽٌة عالٌه حساسٌه ذا ٌكون ان -2

 . الموجٌه االطوال من واسع مدى على االستجابه تكون ان -3

 . سرٌع استجابه وزمن عالٌه ثباتٌه -4

  بسهوله تضخٌمها ٌمكن الكهربائٌه اشارته -5

 اونتٌجة االظالم تٌار بسبب الضوضاء هذه تحدث) نسبٌا واطًء  Noise Level ضوضاء مستوى له -6

 ( . للمكشاؾ المجاوره الكهربائٌه للتاثٌرات

 

 : والمرئٌه البنفسجٌه مافو  مكشافات -أ

 طاقه االشعه هذه فوتونات تمتلك اذ للمكشاؾ الفعال السطح مع لالشعاع المتبادل التاثٌر على عملها ٌستند    

 المكشافات وتدعى لالشعاع الحساسه المواد من بانواع معامله بسطوح اصطدامها عند الكترونات النتاج كافٌه

 : ٌلً كما وهً الكهروضوئٌه بالمكشافات االسلوب هذا على عملها فً تعتمد التً

 : Phototubes الضوئٌه االنابٌب -1

 االلكترونات عدد ٌتناسب اذ المكشافات من النوع هذا عمل اساس هً الكهروضوئً التاثٌر ظاهرة ان      

 .الساقط االشعاع شدة مع طردٌا معٌنه شده عند الكاثود من المنبعثه

 : The PhotomultiplierTube الضوئٌه المضاعفه االنابٌب -2

 وشدة الناتج للتٌار بمضاعفتها تتمٌز انها اال عملها فً الكهروضوئً التاثٌر ظاهرة على تعتمد كذلك     

 االلكترونً االنبعاث ظاهرة من باالستفاده الضوئٌه المضاعفه انبوب فً التٌار تضخٌم ٌتم حٌث حساسٌتها

 . جدا الواطئه االشعاعات قٌاس لؽرض النوع هذا ٌستخدم.  المتالحق
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 : Barrier-Layer cell الجاهزه الطبقه خلٌة اوPhotovoltaic cell الفولتائٌه الضوئٌه الخلٌه -3

 االواصر كسر بسبب االلكترونات تتحر حٌث موصله شبه طبقه عبر الجهد نتٌجة الفوتونات شدة تقٌس   

 تٌار على الحصول ٌتم وبذلك(  سلٌنٌوم-الفضه) طبقه عند وتتجمع االلكترونات وتتجه للطبقه التكافإٌه

 تحتاج وال الثمن رخٌصة وتكون.  الموصل شبه بسطح تصطدم التً الفوتونات عدد مع ٌتناسب كهربئً

 .التٌار تضخٌم والتستطٌع الوطئه للطاقات حساسه ؼٌر بكونها وتمتاز خارجً طاقه مصدر الى

 : الحمراء ماتحت مكشافات -ب

 : القرٌبه IR منطقة فً المستخدمه المكشافات -1

 : البنفسجٌه ومافوق المرئٌه المكشافات -أ

 .  ماٌكرومٌتر( 0.75   -   1.2) القصٌر الموجً الطول عند IR اجهزة فً استخدامها وٌمكن

  Photo-conductor cell الضوئٌه -الموصالت خالٌا -ب

 . ماٌكرومتر( 0.75- 4.5) القرٌبه IR اشعاعات عن للكشؾ حساسٌه المكشافات اكثر وهً

 : والبعٌده الوسطٌه IR منطقة فً المستخدمه المكشافات -2

 وعلٌه الحساسه السطوح من الكترونات انبعاث لتسبب كافٌه ؼٌر والبعٌده الوسطٌه IR اشعة طاقة ان

 من النوع هذا ان. حرارٌه طاقه الى الفوتونات طاقة تحوٌل على عملها فً تعتمد مكشافات استخدام ٌتطلب

 من الرؼم على ماٌكرومتر( 1000- 2.5) الموجٌه االطوال من واسع مدى على ٌتحسس المكشافات

 : انواعها ومن اقل وحساسٌتها بطٌئه استجابتها

 : Thermocouple Detector الحراري المزدوج مكشاؾ -أ

 مختلفٌن لمعدنٌن اتصالٌن بٌن جهد تولد تعنً والتً(  Peltier effectبلتٌر)  ظاهرة على عمله ٌستند

 سلكٌن لحٌم من مصنوع ادناه فً الموضح الحراري والمزدوج. مختلفه حراره درجتً فً ٌكونان عندما

 قوتها فً كبٌره بدرجة مختلفٌن معدنٌن من مصنوعان B و A والسلكان.  نهاٌتهما عند بعضهما مع دقٌقٌن

 Hot الحاره بالوصله تسمى)  سخونه اكثر اللحام الحام وصلتً احدى اصبحت فاذا,  الكهروحرارٌه

junction )االخرى الوصله من  (ًالبارده الوصله تسمى والت Cold junction  )جهد فرق فسٌنشؤ 



 الهٌتً علً فاضل فراس. د/ اعداد      الرابعة المرحلة     آللًا التحلٌل محاضرات
 

 

 36 

 الذهب من جدا صؽٌره صفٌحه الى الحاره الوصله لحام ماٌكون ؼالبا.  الوصلتٌن بٌن صؽٌر كهربائً

 . الواطئه للترددات استجابه ذي مضخم الى المكشاؾ هذا ٌحتاج. لالشعاع ماصه كماده المسود

 

 : Bolometer البولومٌتر -ب

 على عمله فً وٌستند الضعٌفه الحرارٌه االشعاعات وقٌاس لكشؾ ٌستخدم جدا حساس مقاومه محرار هو

 االستجابه زمن طول هو البولومٌتر على ماٌعاب ان.  الحراره لدرجة كداله مقاومته فً نسبٌا الكبٌر التؽٌر

. 

 :Golay Detector كولً مكشاؾ -ح

 نتٌجة المكشاؾ داخل المحصور الؽاز ضؽط ازدٌاد على عمله ٌرتكز حساس ؼازي محرار عن عباره

 . كهربائٌه اشاره الى الؽاز ضؽط فً الزٌاده وتتحول االشعاع بتاثٌر الؽاز حرارة درجة ارتفاع

 : The Pyroelectic Detector الحراري الكهربائً المكشاؾ -خ

(  البارٌوم تٌتانات او الكلٌسٌن ثالثً كبرٌتات مثل) البلورات بعض امتالك على المكشاؾ هذا عمل ٌستند

 طاقه الى االشعاع طاقة تحول فً المكشاؾ هذا عمل مٌكانٌكٌة وتكمن.  للحراره حساس القطب ثنائً عزم

 مسحها وسرعة استجابتها زمن بقصر االخرى الحرارٌه المجسات على المكشافات هذه تمتاز حرارٌه

 . عالٌه تصنٌعها كلفة ان اال الطٌفً

 

 

 لحام حارهوصلة 

 

 وصلة لحام بارده

 

 Aالمعدن 

 

 Bالمعدن 
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 : Read Detector Signal المكشاؾ اشارة قاريء -5

 واالستفاده تفسٌرها ٌمكن هٌئه الى المكشاؾ فً المتولده الكهربائٌه االشاره ٌحول الذي الجهاز جزء هو   

 ذا مقٌاسا المسجل ٌكون وقد. الخ..... نفاذٌه او امتصاص او مطلقه قراءه شكل على تقرا كان,  التحلٌل فً منها

 . اوتوماتٌكً خطً كمسجل او ارقاما ٌعطً ضوئٌا مقٌاسا او مإشر
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 الفر  ٌوضح التالً والشكل الشعاع مزدوجة او الشعاع احادٌة اما تكون الطٌفٌه االجهزه   ***

  بٌنهما
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