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 Sample containersحاويات )خاليا( النموذج  -3

وهي االوعية التي توضع فيها المادة المعرضة للفحص او المذيب وتكون على اشكال هندسية 

مختلفة حسب الحالة الفيزيائية للمادة وحسب هندسة تصميم الجهاز. ويجب ان تصنع من مواد 

ي التحليل. فمثال يستخدم الكوارتز او السليكا فتسمح بمرور الطيف في المنطقة التي يجري فيها 

المنطقة ما فوق البنفسجية بينما يستخدم الزجاج او البالستك للقياس في المنطقة المرئية. وتستخدم 

  2CaFوKBrو NaClخاليا مصنعة من بلورات و

 *ويفضل استخدام خاليا االمتصاص المضلعة على الخاليا الدائرية لكي. تكون حزمة الشعاع

الساقطة بشكل عمودي تماما على وجه الخلية لتقليل الخسارة في االشعة الناتجة من االنعكاس 

( ويلزم تنظيف منافذ دخول ونفاذ االشعة لهذه cm 10-1ويتراوح سمك الخاليا من ) واالنكسار.

 الخاليا. ويجب ان تكون خلية البالنك مشابهة لخلية النموذج.

 

 Detectorsالمكشافات -4

يعمل المكشاف على قياس شدة الشعاع النافذ من النموذج ويعتمد عمله على امتصاص طاقة 

الفوتونات وتحويلها الى اشارة كهربائية.او حرارية يمكن تحسسها وقياسها. ويجب توفر المتطلبات 

 التالية في المكشاف المستعمل:

  لية.االشارة الناتجة منه طرديا مع كمية االشعاع الساقط ع تتناسب-1

 حساسية عالية-2

 االستجابة خالل فترة زمنية قصيرة جدا ولمدى واسع من االطوال الموجية.-3

 ثباتية عالية-4

 اصدار إشارات الكترونية من السهولة تكبيرها.-5

 يفضل المكشاف ان ال يتأثر باألحوال الجوية مثل درجة الحرارة او الرطوبة وغيرها-6

 أنواع المكشافات

: وتعتمد على ظاهرة التأثير الكهروضوئي )أي المنطقة ما فوق البنفسجية والمرئية مكشافات*

 انبعاث الكترونات( ومن انواعها
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 Phototubesاالنابيب الضوئية -أ

يتكون االنبوب الضوئي من غالف زجاجي مفرغ )مزود بنافذة من الكوارتز( يحتوي على كاثود 

بير لفقدان االلكترونات. اما االنود فهو سلك فلزي بشكل نصف أسطوانة مطلية بمادة ذات ميل ك

 يعمل على جمع االلكترونات المنبعثة من الكاثود بسبب االشعاع

 

ان مبدأ عمل هذا النوع هوانه عند سقوط حزمة من االشعة على الكاثود سوف تتحرر منه 

وة هذا التيار تتناسب قااللكترونات وتنجذب تلقائيا نحو االنود محدثة تيار كهربائي بين القطبين، 

 مع شدة االشعة والتي تتناسب بدورها مع تركيز المادة المراد تحليله

 Photomultiplier Tubesاالنابيب الضوئية المضاعفة -ب

وهي من أكثر الكواشف استعماال وتتميز بمضاعفتها للتيار الناتج وشدة حساسيتها واستقراريتها 

عاعات الواطئة. حيث يتم تضخيم التيار في انبوب المضاعفة ويمكن بواسطتها قياس االش العالية.

الضوئية باالستفادة من ظاهرة االنبعاث االلكتروني المتالحق. فعند تعجيل االلكترون المتحرر من 

الكاثود بتأثير مجال كهربائي سوف يكتسب طاقة أكثر ويعمل بدوره على تحرير الكترونات جديدة 

ا عندما يسقط علية. وبتعجيل االلكترونات المتحررة هذه باتجاه من سطح اخر قابل على تحريره

سطح اخر ينتج انطالق االلكترونات وبعد تسع مراحل من المضاعفة يضاعف الفوتون الواحد 

 ( وهي صفائح حساسة لبعث االلكترونات.Dynods( بفعل وجود الداينودات )610-710بمقدار )
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   Photovoltaic cellالخلية الضوئية الفولتائية-ج

وتستخدم لكشف وقياس اشعاع المنطقة المرئية وتبدي اعلى استجابة عند )( وتنخفض هذه 

االستجابة مع زيادة الطول الموجي. وتتكون الخلية الضوئية الفولتائية من قطب ساند من الحديد 

ز جيد ق من فليرسب فوقه طبقة من مادة شبه موصلة السلينيوم ثم تغطى هذه الطبقة بفلم رقي

التوصيل مثل الفضة والذي يكون قطب جامع لإللكترونات وتحاط هذه الطبقة بطبقة من الزجاج 

تحيطها طبقة من مادة بالستكية للمحافظة عليها. وان مبدا عمل الخلية يعتمد على حصول تيار 

( تكهربائي يتناسب مع عدد الفوتونات التي تصطدم بسطح شبه موصل )عمل اشباه الموصال

 ( مايكروامبير.100-10وتتراوح قيمة التيارات الناتجة عادة بين )

 

 Infrared Detectorsمكشافات ما تحت الحمراء 

 وهي على نوعين تبعا لطاقة اشعاع منطقة ما تحت الحمراء

 مكشافات منطقة ما تحت الحمراء القريبة-1
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عند االطوال الموجية القصيرة يمكن استخدام مكشافات المنطقة المرئية وما فوق البنفسجية -أ

(0.75-1.2 µm) 

-0.75عند االطوال الموجية القريبة ) Photoconductors cellsخاليا الموصالت الضوئية -ب

4.5 µm ) 

 مكشافات منطقة ما تحت الحمراء الوسطى والبعيدة-2

الوسطى والبعيدة غير قادرة  IRهذه المكشافات تختلف عن المكشافات السابقة ال ن طاقة فوتونات 

على انبعاث االلكترونات من سطوحها. وهنا يتطلب االمر استخدام مكشافات لتحويل طاقة 

الفوتونات الممتصة الى طاقة حرارية. وهذا النوع من المكشافات يتحسس لمدى واسع من االطوال 

 ( ومنها:µm 1000-2.5الموجية )

 Thermocouple Detectorمكشاف المزدوج الحراري -أ

( والتي Peltier effectويستند عمله على ظاهرة بلتير ) IRوهو شائع االستعمال في معظم أجهزة 

تعني تولد جهد اتصالين لمعدنين مختلفين عندما يكونان في درجتي حرارة مختلفة حيث ينشأ فرق 

 جهد كهربائي بين الوصلة الساخنة والباردة 

 Bolometerالبولوميتر -ب

مقاومة. حساس جدا يستخدم لكشف وقياس االشعاعات الحرارية الضعيفة ويستند في  هو محرار

 عمله على التغير الكبير نسبيا في مقاومته كدالة لدرجة الحرارة.

  Golay Detectorمكشاف كولي -ج

عبارة عن محرار غازي حساس يرتكز عمله على ازدياد ضغط الغاز المحصور )غاز الزينون( 

تيجة ارتفاع درجة حرارة الغاز بتأثير االشعاع وتتحول الزيادة في ضغط الغاز داخل المكشاف ن

 الى إشارة كهربائية.

  Pyroelectric Detectorالمكشاف الكهربائي الحراري -د

يستند عمل هذا المكشاف على صفة امتالك بعض البلورات )تيتانات الباريوم( عزم ثنائي القطب 

الشعاع الى طاقة حرارية تغير بدورها من المسافات للشبكة حساس للحرارة. أي تحول طاقة ا

البلورية للبلورات يقود الى تغير تلقائي في االستقطاب الكهربائي للبلورة. وبذا يمكن الحصول على 

 إشارة تعتمد على قيمة االشعاع الواصل الى البلورة.
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هو الجزء الذي يحول اإلشارات )التغيرات( الواردة من المكشاف الى / Recorderالمسجل -5

كميات مناسبة يمكن االستفادة منها في التحليل كأن تقرأ على شكل امتصاص او نسبة مئوية للنفاذية 

T%  وقد يكون المسجل على شكل مقاييس ضوئية تعطي ارقامها بإشارات ومضية او على شكل

 مسجل خطي اوتوماتيكي.

 اع أجهزة القياس الطيفي:*أنو

 Single Beamنظام احادي الشعاع -أ

يوجد في هذه األجهزة مسار واحد لألشعة من مصدر الضوء الى وحدة القياس، ويتم تشغيل الجهاز 

 على طول موجي معين. 

 

هذه األجهزة مزودة بمجزئ لألشعة حيث يقوم المجزئ / Double Beamنظام ثنائي الحزمة -ب

 بتقسيم اشعة المصدر الى حزمتين احداهما تمر على العينة واألخرى على المذيب او العينة المقارنة    

 

 *الفرق بين أجهزة النظام األحادي والثنائي

 ثنائي الحزمة احادي الحزمة

 ذو ممر واحد لألشعة-1

 يايثبت الطول الموجي يدو-2

 اليمكن اجراء مسح لألطوال الموجي للنموذج-3

 يحتاج الى عملية مقايسة مع خلية المرجع-4

 فقط .Uv-visيستخدم في منطقة -5

 يحتوي على ممرين-1

 يثبت اوتوماتيكيا-2

 يمكن اجراء مسح اوتوماتيكي-3

 اليحتاج الى عملية مقايسة مع خلية المرجع-4

 IRومنطقة  .Uv-visيستخدم في منطقة -5

 


