دستگاه طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی

)Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS

 EIS-27Hدســتگاه انــدازه گیــری امپدانــس الکتروشــیمیایی اســت .ایــن دســتگاه
بــا دارا بــودن ســخت افــزار و نــرم افــزار پیشــرفته قــادر بــه انــدازه گیــری امپدانس
نمونــه هــای مختلــف بــا دقــت و قــدرت تفکیــک بــاال اســت .همچنیــن امــکان
انــدازه گیــری جریــان ،ولتــاژ بــا اســتفاده از تکنیــک هــای روبــش خطــی پتانســیل
و ولتامتــری چرخــه ای وجــود دارد.
در تکنیــک طیــف ســنجی امپدانــس الکتروشــیمیایی ( ،)EISمحــدوده ی فرکانــس
 1میلــی هرتــز تــا  1مــگا هرتــز مــی باشــد و بــا بــکار گیــری تکنیــک هــای
متعــدد کاهــش نویــز ،انــدازه گیــری امپدانــس بــا دقــت باالیــی امکانپذیــر شــده
اســت .تکنیــک  EISابــزار قدرتمنــدی جهــت مطالعــه ی خوردگــی فلــزات ،پدیــده
هــای جــذب و واجــذب بــر روی ســطح الکتــرود ،ســینتیک واکنشــهای کاتالیســتی
و مطالعــه ی فصــل مشــترک الیــه هــا در ســلول هــای خورشــیدی و پیــــل هــــای
ســــوختی اســت .داده هــای انــدازه گیــری امپدانــس ،جهــت رســم نمودارهــای
مرســوم  Nyquistو  Bodeمــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد .همچنیــن در مطالعــه
مـ�واد نیـ�م رسـ�انا بـ�ا آنالیـ�ز  Mott-Schottkyاطالعاتــی ار قبیــل �Flat-band poten
 tialو  Free carrier densityبدســت مــی آینــد.
در نــرم افــزار  LMS-26بــا انتخــاب تکنیــک هــای  EISو یــا  Mott-Schottkyآنالیــز
نمونــه هــا بــا اعمــال فرکانــس انجــام خواهنــد شــد و امــکان اعمــال پتانســیل بــه
صــورت خطــی و یــا چرخــه ای توســط کاربــر را نیــز فراهــم کــرده اســت.
Specifications
EIS-27H

Model

2, 3 and 4

Electrode connections

±5V/ ±1V

)Potential range (Adjustable

0.025% of Scale

Potential resolution

0.025%

Voltage set resolution

1A

Maximum current

)100 nA-1A (8 Steps

Course current range

Full scale (FS)/2, FS/4, FS/8

Fine current range

Current range

)0.0005% (of current range
Min. resolution: 50 pA

Current resolution

0.001 Hz-1 MHz

Frequency range

0.1 Ω-10 MΩ

Impedance range

1000 S s-1

Sample rate

100 MOhm

Input impedance

)100-240 V AC (50-60 Hz

Input voltage

USB

Computer interface

LMS-26

Control software

OS: Windows 7 or later

Software requirements
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