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نورطیف•

قرمزمادونتابش•

قرمزمادونلیزرهای•

قرمزمادونتابشکاربردهای•

فرکانسگیریاندازههایروش•

فرکانسگیریاندازهدرمستقیمروش•

مطالبی که در اینجا بیان خواهد گردید
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هتروداین•

نوریهتروداینآشکارسازی•

فرکانسگیریاندازهدرهتروداینروش•

جمعبندیوگیرینتیجه•

مراجعازبرخی•

مطالبی که در اینجا بیان خواهد گردید
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طیف نور
04/23



تابش مادون قرمز

گفتهالکترومغناطیسیامواجطیفازقسمتیبهقرمزمادونتابش-

ازکوتاه ترومرئینوردامنهازبلندترآن هاموجطولکهمی شود

.باشندرادیوییامواجدامنه

تراهرتز400تاگیگاهرتز300فرکانسیبازهدرقرمزمادونامواج-

.می گیرندقرارنانومتر۷50تامیلی متر1موجطولو

05/18



تابش مادون قرمز
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لیزرهای مادون قرمز
0۷/23

قرمزمادونمحدودهدرخروجینوربالیزرهایی-



کاربردهای تابش مادون قرمز
08/23

(...وفیزیوتراپی)پزشکیدرکاربرد-

شبدردیدابزارهای-

اطالعاتانتقال-

الیافساختارشناسایی-

-...



09/23

کاربردهای تابش مادون قرمز



روش های اندازه گیری فرکانس  
10/23

:شودمیانجامزیرکلیروشدوبهفرکانسگیریاندازه

روش مستقیم-

روش هتروداین-
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روش مستقیم در اندازه گیری فرکانس

شمارش تعداد تناوبات تابش الکترومغناطیسی در یک دوره مشخص-

مگاهرتز با استفاده از زمان سنجی ایجاد شده توسط کریستال کوارتز500شمارش تا -

.  اندازه گیری فرکانس های باالتر نیاز به روش هتروداین دارد-



هتروداین12/23

Heterodyne

سفرکانساختنبهسیگنالپردازشیاورادیودرهیتروداین-

بهای.شودمیگفتهفرکانسدوکردنترکیبطریقازجدید

بایجریانتولیدبرایمتناوبجریاندوترکیبخالصهعبارت

.رمزبوجریاندوفرکانستفاضلیامجموعبرابرفرکانسی



هتروداین13/23

Heterodyne

بلوک دیاگرام یک سیستم هتروداین نوعیفسندناولین مدار دریافت کننده رادیویی هتروداین ساخته شده توسط
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آشکارسازی هتروداین نوری

نوریفرآیندیکازاستفادهباهتروداینآشکارسازیاصلسازیپیادهازاستعبارتنوریهتروداینآشکارسازی-

.غیرخطی

باالیهایانسفرکچراکهشودگیریاندازهمستقیماًتواندنمینوریفرکانسیبازهیکدرنوسانیالکتریکیمیدان-

.باشدجوابگوبتواندالکترونیککهاستآنازترسریعخیلیکهدارندنوسانیهایمیدانمربوطهنوری
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روش هتروداین در اندازه گیری فرکانس

:مراحل اندازه گیری در روش هتروداین

(مشخصبا فرکانس)ترکیب سیگنال مادون قرمز در یک دیود شاتکی با سیگنال یک ترکیب کننده سیگنال -

از ترکیب دو فرکانس مذکور( IF)تولید یک فرکانس میانی -

و اندازه گیری فرکانس آنIFآشکارسازی سیگنال -

محاسبه فرکانس سیگنال مادون قرمز با استفاده از نتیجه اندازه گیری شده-



16/23

روش هتروداین در اندازه گیری فرکانس

درادهاستفموردهتروداینسیستمدیاگرامبلوک

:قرمزمادونلیزرفرکانسگیریاندازه

100±تاگیریاندازهدقت kHz



1۷/23

روش هتروداین در اندازه گیری فرکانس

:ازشدهتولیدلیزرچهارمثالعنوانبه

Formic Acid (HCOOH)

O-Deutero-Formic Acid (HCOOD)

C-Deutero-Formic Acid (DCOOH)

Methyl Chloride (CH3Cl)

.اندگرفتهقرارفرکانسگیریاندازهموردفوقسیستمبا
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دینتیجه گیری و جمع بن
19/23

نورهدامنازبلندترآن هاموجطولکهمی شودگفتهالکترومغناطیسیامواجطیفازقسمتیبهقرمزمادونتابش-

.باشندرادیوییامواجدامنهازکوتاه ترومرئی

قرارنانومتر۷50تامیلی متر1موجطولوتراهرتز400تاگیگاهرتز300فرکانسیبازهدرقرمزمادونامواج-

.می گیرند

.دارد....ونظامیپزشکی،درزیادیکاربردهایقرمزمادونتابش-

.باشندمیفرکانسگیریاندازهبرایروشدوهتروداینومستقیمروش-



دینتیجه گیری و جمع بن
22/23

.باشدمیمشخصدورهیکدرالکترومغناطیسیتابشتناوباتتعدادشمارشاساسبرمستقیمروش-

.گرددمیاستفادههتروداینروشازقرمز،مادونلیزرهایدرجملهازمگاهرتز500ازباالترهایفرکانسبرای-

.شودمیتهگففرکانسدوکردنترکیبطریقازجدیدفرکانسساختنبهسیگنالپردازشیاورادیودرهیتروداین-

ورینفرآیندیکازاستفادهباهتروداینآشکارسازیاصلسازیپیادهازاستعبارتنوریهتروداینآشکارسازی-

.غیرخطی

.شددادهشرحمربوطهسیستمدیاگرامبلوکوهتروداینروشبهفرکانسگیریاندازهروش-
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