Research Equipments
Technical Specifications
Model

PGE-18

Electrode connections

2, 3 and 4

Potential range (Adjustable)

±5V/ ±1V
Fine voltage range: (FS)/2, FS/4,
FS/8,(FS)/16, FS/32, FS/64

Potential resolution

0.025% of Scale

Voltage set resolution

0.025%

Max. current

1A

Current range

af

Fine current range

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

0.0005% (of current range)
Minimum current resolution: 50 pA

Frequency range

0.001 Hz-1 MHz

Impedance range

0.1 Ω-10 MΩ

Sample rate

1000 S s-1

Input impedance

100 MOhm

Input voltage

100-240 V AC (50-60 Hz) or 24 V DC

Computer interface

USB

Control Software

LMS-25

Software requirement

OS: Windows 7 or later
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پتانسیواستات-گالوانواستاتEIS/
Potentiostat-Galvanostat/EIS

 PGE-18مــدل کاملــی از دســتگاه الکتروشــیمی مــی باشــد کــه دارای کمتریــن نویــز اســت .ایــن مــدل دارای پتانسیواســتات /گالوانواســتات بــه همــراه مــاژول انــدازه
گیــری امپدانــس الکتروشــیمیایی اســت .ایــن دســتگاه بــا دارا بــودن ســخت افــزار و نــرم افــزار پیشــرفته قــادر بــه انــدازه گیــری جریــان ،ولتــاژ و امپدانــس نمونــه هــای
مختلــف بــا دقــت و قــدرت تفکیــک بــاال اســت و ابــزاری مناســب و توانمنــد در زمینــه هــای آنالیــز و مطالعــات الکتروشــیمیایی ،حســگرها ،خوردگــی و ســلول هــای
خورشــیدی مــی باشــد.
در پتانسیواســتات تکنیــک هــای الکتروشــیمیایی اســتاندارد شــامل ولتامتــری بــا روبــش خطــی پتانســیل ،ولتامتــری چرخــه ای ،کرونــو آمپرومتــری ،تکنیکهــای پالس
ولتامتــری (پالــس نرمــال ،پالــس تفاضلــی و مــوج مربــع) ارائــه شــده انــد .محــدوده ی ولتــاژ در دســتگاه  ±5 PGE-16ولــت مــی باشــد و بــا قــدرت تفکیــک0/025
درصــد  Full rangeقابــل تنظیــم مــی باشــد .سیســتم تقویــت  8پلــه ای امــکان انــدازه گیــری جریــان از 50پیکــو آمپــر تــا  1آمپــر را فراهــم مــی کنــد.
در حالــت گالوانــو اســتات ،بــا اعمــال جریــان بــا الگوهــای
مختلــف امــکان انــدازه گیــری ولتــاژ بــر حســب زمــان (کرونــو
پتانســیومتری)و یــا ولتــاژ بــر حســب جریــان وجــود دارد.
در تکنیــک طیــف ســنجی امپدانــس الکتروشــیمیایی (،)EIS
محــدوده 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 EIS
ابــزار قدرتمنــدی جهــت مطالعــه خوردگــی فلــزات ،پدیــده هــای
جــذب و واجــذب بــر روی ســطح الکتــرود ،ســینتیک واکنــش هــای
کاتالیســتی و مطالعــه ی فصــل مشــترک الیــه هــا در ســلول هــای
خورشــیدی و پیــــل هــــای ســــوختی است.
داده هــای انــدازه گیــری امپدانــس ،جهــت رســم نمودارهــای مرســوم
 Nyquistو  Bodeمــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد .همچنیــن در
مطالعــه مــواد نیــم رســانا بــا آنالیــز  Mott-Schottkyاطالعاتــی ار
قبیــل  Flat-band potentialو  Free carrier densityبدســت
می آیند.
نــرم افــزار  LMS-25امــکان اعمــال پتانســیل و یــا جریــان بــه صــورت خطــی
و یــا بــا شــکل مــوج هــای مختلــف توســط کاربــر را فراهــم کــرده اســت ،در
ایــن نــرم افــزار روشــهای مختلــف شــامل ولتامتــری بــا روبــش خطــی پتانســیل،
ولتامتــری چرخــه ای ،تکنیکهــای پالــس ولتامتــری (پالــس نرمــال ،پالــس تفاضلــی و
مــوج مربــع) ،کرونــو آمپرومتــری ،کرونــو پتانســیومتری تعریــف شــده اســت .در تکنیــک
پالــس ولتامتــری کاربــر مــی توانــد پالســهای پتانســیلی و یــا جریانــی مختلــف دیگــر را بــا
توجــه بــه نیــاز خــود تعریــف کنــد .بــا انتخــاب تکنیــک هــای  EISو یــا  Mott-Schottkyآنالیــز
نمونــه هــا بــا اعمــال فرکانــس انجــام خواهنــد شــد.

a powerful PCB inside

نمایش  Nyquist plotو  Bode Plotمربوط به  Dummy cellداخلی

ولتاموگــرام چرخــه ای الکتــرود طــا در محلــول ( K4(Fe(CN)6در حضــور
الکترولیــت  0.5 M KClبــا اســتفاده از الکتــرود مرجــع  Ag/AgClو نمــودار
کرونــو آمپرومتــری بــا اعمــال پتانســیل بــه صــورت تــک پلــه ای.

قابلیــت هــای متعــددی در مــدل  PGE-18اضافــه شــده اســت .از جملــه
انتخــاب دو ،ســه و یــا چهــار پــروب بــه صــورت نــرم افــزاری و بــدون نیــاز
بــه اتصــال فیزیکــی پــروب هــا توســط کاربــر امکانپذیــر شــده اســت.
همچنیــن یــک خروجــی سینوســی در دســتگاه تعبیــه شــده اســت کــه
بــا اســتفاده از آن مــی تــوان نــور  LEDرا مدولــه کــرده و بــرای انــدازه
گیــری هــای ولتــاژ نــوری ( )IMVSو جریــان نــوری ( )IMPSبــکار بــرد.
در طراحــی بــرد الکترونیکــی دســتگاه ،سیســتم  Input triggerو Output
 triggerجهــت  Synchronizationبــا دســتگاه خارجــی وجــود دارد.
 PGE-18دارای یــک  Dummy Cellداخلــی مــی باشــد و امــکان
کالیبراســیون و عیــب یابــی دســتگاه را در صــورت لــزوم فراهــم مــی آورد

نمایش انتخاب و تنظیم روشهای پالس ولتامتری با استفاده از نرم افزار

کاربردها
ایــن دســتگاه ابزار قدرتمندی می باشــد کــه در مطالعات الکتروشــیمیایی،
الیه نشــانی ها و ســنتزهای الکتروشــیمیایی ،مشــــخصه یابــــی پوشــــش هــــا،
مطالعــه ی خوردگــی فلــزات ،حســگرهای تشــخیصی ،باتــــری هــــا ،ســلول هــای
خورشیدی و پیــــل هــای ســوختی مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد.

