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قرار زوات دپارتمان تخصصی شیمی با تالش اساتید دپارتمان تخصصی شیمی نگارش شده است. سعی شده است این جزوات با قیمت مناسب در اختیار شما ج

 ممعنوی این اثر، احترام بگذاری گیرد. با عدم کپی و تکثیر فایل ها، به حقوق مادی و
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 ( از رابطه زیر محاسبه می شود:ɸبازده کوانتومی فلورسانس) -1

ɸ =
𝑰𝒇

𝑲𝑪𝒍𝑰𝒐𝜺
 

 د:کمیت های به کار رفته با انحراف استانداردهای نسبی مربوط ) در داخل پرانتز( به صورت زیر تعریف می شو

0I( 5/0= شدت نور تابنده )درصدfI (در2= شدت نور فلورسانس )صدε (1= ضریب  جذب مولی )درصدC  =

 درصد( 2/0= طول سل )lیک ثابت دستگاهی و  K( و صددر 2/0غلظت)

 برابر است با: ɸانحراف استاندارد نسبی برای 

 درصد 5/6( 4درصد             3/2( 3درصد             6/4( 2درصد           6/5 (1

 

 به طیف سنجی زیر قرمز محسوب نمی شود؟کدام گزینه از مزیت های طیف سنجی رامان نسبت  -2

 تداخل فلورسانسی خود نمونه یا اجزای دیگر همراه آن در رامان کمتر می باشد (1

 توان مورد مطالعه قرار دادنمونه های دارای آب را می (2

 دستگاهوری آن در معرض حمله بخار آب نیست (3

 گیری به این روش آسان تر استزههای رامان و احتمال همپوشانی آنها کمتر بوده و انداتعداد پیک (4

 

ها می باشد) از منجنی کالیبراسیون برای مس که در زیر نشان داده شده است مربوط به کدام یک از تکنیک -3

 هیدروژن( -شعله هوا

 (AE)نشر اتمی  (1

  (AF)فلورسانس اتمی (2

  (AA)جذب اتمی (3

 تفاوتی ندارد . می تواند برای هر سه مورد باشد. (4

، درصورتیکه مقداری UVدر طول موج ماکزیمم آن با استفاده از اسپکتروسکوپی  Xجدب ترکیب  گیریدر اندازه-4

𝑿طی تعادل  Xاز  ↔ 𝒀  بهY  تبدیل گردد و در طول موج مذکور𝜺𝒀 < 𝜺𝑿  گیری کمی باشد، کدام گزینه در اندازه

X درست می باشد؟ 

 ندارد Xگیری کمی تعادل فوق تاثیری در اندازه (1

 شودمی Xگیری کمی فوق باعث ایجاد خطای مثبت در اندازه تعادل (2

 شودمی Xگیری کمی تعادل فوق باعث ایجاد خطای منفی در اندازه (3

 هیچکدام (4
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 کدامیک از آشکارسازهای زیر برای یک دستگاه اسپکتروگراف مناسب است؟ -5

 (PT)( فتوتیوپ4( ترموکوپل              3 ( سل فتوولتایی           2                       (PDA)فتودیود ردیفی  (1

 

تیدها پپبیولوژیکی از قبیل پلیمواد  (in vivo)های زیر برای مطالعات درون سلولیکدامیک از طیف سنجی -6

 تر است؟مناسب

 مولکولی UV-Vis( طیف سنجی 2طیف سنجی جذبی اشعه ایکس                                (1

 ( طیف سنجی پخش رامانIR                                                 4طیف سنجی (3

 

گیری جذب بیش از مقدار پیش بینی شده توسط قانون بیر برای یک کدام یک از شرایط زیر منجر به اندازه -7

 ترکیب می شود؟

 ر کامل حل نشده باشد(نمونه به طو2وجود تابش هرز                                                       (1

 ( نمونه دارای ذرات معلق است4(تک فام نبودن تابش                                                 3

 

 را بیان می کند؟ nephelometry (N)و   turbidimetry (T)کدام گزینه تفاوت  -8

1)T  شدت تابش پخش شده وN کندگیری میکاهش شدت عبوری را اندازه 

2)T  کاهش شدت نور عبوری وN گیری می کندشدت تابش پخش شده را اندازه 

3)N  غلظت کل مواد حل شده وT کندگیری میغلظت کل مواد معلق را اندازه 

4 )T  غلظت کل مواد حل شده وN غلظت کل مواد معلق را اندازه گیری می کند 

 

 زیر صحیح است؟های مبتنی بر تدیل فوریه کدام یک از موارد در دستگاه -9

استفاده  (Time domain)به قلمرو زمان  (Frequency domain)از روش فوریه برای تبدیل طیف از قلمرو فرکانس  (1

 می شود

 ها به کار می روداز آشکارسازها برای ثبت همزمان شدت در دامنه وسیعی از فرکانس (array)ای آرایه (2

 ان در دامنه وسیعی از فرکانس ها نسبت به زمان استفاده می شوداز یک آشکارساز برای ثبت شدت تابش نسبت به زم (3

 برای افزایش حساسیت استفاده می شود (signal averaging)از تبدیل فوریه برای میانگین گیر از سیگنال  (4


