
 

 

 تبدیلیفوریط ساا جیبی  سااانا طیف                                    

هری کیونی بیای شااایریاااریی کیی   کک ی یکی از بارززریی  رکیکا 

از ی  میبع نوز  FT IRهری برشااادس گیااا  ر هری مولکولی میریککب
 رزیااکیید رر از مرگ  عبوز گاگ  شااوگ   بآ کشااکرز قیمز ایاا  رگ  میمرگ ن

س عبوز یار بارزررا از مرگ  مو ب   ا مارگ ن قیمز هادایای می شاااوگ
هاار انی ی لاارزا بیای شاااوگ راار بیای ار هااری از میبع نوز میموجطول

زان مک بیان کخ  ی بار اناداز  فارن انی ی مولکولی مارگ  زا ر مک  کیدس
شد  بآ نوع مرگ  بس  ی گازند، اهری   موج  ا بآ مقداز مرگ    طول

گز اصل طک ی   بی یر برزرربی مرگ  مرنید اثیان ش ی بیای شیریریی مرگ  

ییج اپ ککی مریکلسون موزلی رداخل FTIRبرشدس گز قلب ی  یرمرنآ می
یاایج بر رداخل پیروهری قیازفیه آ گز گ  برز ی قیاز گازگس ای  نوع رداخل

ر هیکرنساای مشااخ  بر هیکرنب   ا خوگ مو ب ایجرگ طکف رداخلی ب
شاوگ کآ کنرلکز ای  طکف رداخلی بآ کی  زیریکر  ربدیل هوزیآ مرگ  می

هر از  گز ای  یاااکسااا   کیدسگز شااایریاااریی طکف مرگ  یرزی می مر زا
ربجریی قربلکی   شد  ایی کآ برای  رگ  موزلی  – ییج مریکلسونرداخل

وشاا  طک ی برلریی زا ایجرا م ی ، زز لبآ مکزان چید یاارن یکییآ محیک 
شد  ایی کآ قربلکی ا یای شد  طوزی طیاحییاکسا   یارخ آ سکیدمی

 Cیر   Labviewبینرمآ کد  هار بار کرموکوری   از طیی ریارمی هیمارن
اهزاز نوش آ شد  قربلکی ذخکی  بی س خی  ی نیا، قربل ا یاییشد نوشا آ

هی پساااوند   یر TXT,XLSX,PDF,JPAGز ی زایرنآ بر پساااوندهری 
ی  مدل اروان ف ی کآ اه خرز می بر سیا یایااریااب بر نکز کرزبی قربلم ی

مرگ ن قیمز بیای ا لک  برز گز گاخل کشوز  هری طکف ییج   بییارمرنآ
کرز نهر ییجش  یرخی ای  یطح از طکفشد  ایی س بیطیاحی   یرخ آ

 بآ گانش
 هری هکزی  هورونک  لکزز، مکرنک ،الک ی نک کرهی گز زمکیآ 

 نویب کرموکوری گازگ کآ ای  فی   روانس آ ،بینرمآ 
 هر   ایررکدبر یرزی  یعی از رکیسک 

 گانش ر  بآ ای  مه   
 گیی یربدس

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات

Wavelength range, 

IR(OA2021) 

7000 to 3000 cm-1 

Wavelength range, 

NIR(OA1045) 

14000-5800 or  to 2500 – 

5500 nm 

Resolution, standard 1 cm-1 

Resolution, option 0.5 cm-1 

Interferometer Michelson –Morley 

interferometer 

Beam diameter 25 mm. 

Aperture ratio f 2.9 

Beamsplitter, 

standard IR 

Multicoated KBr 

Beamsplitter, option Multicoated ZnSe 

Beamsplitter, 

standard NIR 

Fused Silica or CaF2 

Frequency reference VCSEL laser or He-Ne laser 

Beam at sample 10 mm dia. 

Accessories Ordinary FTIR accessories 

IR source High intensity air cooled 

ceramic 

NIR source Quartz-halogen lamp 

Detector, IR 

Standard 

low noise DLATGS 

Detector, IR Option MCT 

Detector, NIR PbSe or SI  photodiode 

Data acquisition 

system 

14 bit, high speed 

Purge possibility Yes 

Operating system Windows based 

Interface USB 2.0 

Dimensions W59xD39xH19 cm 

Weight 30 kg 

Temp. environment 15 – 28 0C 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: ییج ای رندازگس ابر طکف کمد گییبآای ریینسالف: طکف میبوط بآ پلی
  Ozhenسرخی شیکی شدهیرخ آییج بر طکف کمد گییبآطکف 

 

 OA1045ییج   بی کمد  بر طکفگیی  ا پلی ارکل  ریه رلر  بآ
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تهیه انواع فیبر ها با انواع مغزی و روکش در اندازه های مختلف 

 

 انواع تجهیزات طیف سنجی بازتابی و عبوری ؛فلورسانس

 

 کار با محلول ها ،گازها و پودرهاتجهیزات ترکیبی جهت 

 

 تجهیزات طیف سنجی نشری و نور سنجی

 

 انواع لامپ ها،لیزرها و منابع نوری

 

 سPbSeطکف لرمپ ری س   کشکرزشد  بر کشکرزیرز 

 


