طیف سنج آرایه ای )(UV-Vis Spectrometer
از مدرن ترین سیستم های طیف سنجی می باشد .این سامانه با عملکرد منحصر
به فرد در محدوده طیفی ۸۱۱-۰۸۱نانومتر قادر است بسیاری از آنالیز هایی
شیمیایی و مواد را در  ۱٫۱۰ثانیه با رزولیشن طیفی ۰٫۵-۱٫۰نانومتر انجام دهد.

Toshiba TCD1304AP

سامانه های اسپکتروفتومتری به طور مستقیم به اندازه گیری شدت نور در طول

180 -

180 -

180 -

موج های مختلف که ناشی از منابع نور مختلف داده شده است ،می پردازد .از

1100nm

730nm

400nm

این رو مقایسه شدت طیف ها در طول موج های مختلف برای هرنمونه بیان گر
میزان شدت طول موج تابش در آن طول موج می باشد این سری از طیفسنجها
تحت برنامه  lab viewو Cطراحی و نوشته شده است .استفاده از یک مبدل

Czerny turner
<1.5nm

<0.5nm

<0.2nm

CCD sensor
Measuring
range
Optical bench
Resolution

50um

Slit

آن ،این نوع طیفسنجها را تبدیل به ابزاری بسیار کارآمد برای تمامی محیطهای

3648

pixel

آموزشی تا صنعتی کرده است .یک فیبر شیشهای  SMAباقابلیت تغییر در اندازه

8um x 200um

pixel size

هسته از  ۰۱۱۱-۰۱µmتوانسته ابزاری جانبی بسیار پرکاربرد جهت استفاده در

100,000 electrons

pixel depth

 ۰۱بیتی و قابلیت اتصال  USBبا رایانه در کنار کوچک بودن و قابلحمل بودن

انواع کارهای تحقیقاتی ،پژوهشی و آزمایشگاهی باشد .نرمافزار این سری از
طیفسنجهاتوانایی ارائه هرگونه خروجی اعم از شدت منابع نوری ،ضریب جذب،
ضریب بازتاب برحسب طولموج ،سانتیمتر معکوس با توجه به نیاز مشتری را
بصورت خروجی Txt ،Excelارائه دهد .این اسپکترومتر در ابعاد بسیار کوچک
و سبک ساختهشده است و طوری طراحیشده است که مراتب دوم و سوم توری

400: 1
10us – 60s
16 bit

از پالایه حذف گردیده است .استفاده از بدنه فلزی باعث ورود کمتر گردوغبار،
استحکام بالا ،نویز الکتریکی و جلوگیری از عبور تابشهای
مزاحم به داخل گردیده است.

430 g

Signal to
noise ratio
Exposure
time
A/D
resolution
Weight

102mm * 84mm * 59mm

dimensions

)SMA 905 (400um-1000um

Fiber optic
connector
External
trigger

Yes

تهیه انواع فیبر ها با انواع مغزی و روکش در اندازه های مختلف

انواع تجهیزات طیف سنجی بازتابی و عبوری ؛فلورسانس

تجهیزات ترکیبی جهت کار با محلول ها ،گازها و پودرها

تجهیزات طیف سنجی نشری و نور سنجی

انواع لامپ ها،لیزرها و منابع نوری

