
 

 

 بینی جذب، نشر و فلوئورسانس اتمیتفاوت طیف

های اتمی های یونیده نشده یا یونهای آزاد، اتمها، جذب، نشر یا فلوئرسانس ایجاد شده از اتماساس همۀ این روش

موج ها بسیار کم است و به طولها، در این روشدهندۀ دستگاه و خواص آندر فاز گاز است. اختالف اجزای تشکیل

ها ها، مشابه است. نمونهسازهای مورد استفاده در این دستگاهها مربوط است. آشکارسازها و تکفامکاربرد آن ناحیۀ

cواحد شوند. قسمت اصلی یا قلب هرکدام از این سیستمصورت مایع از طریق مهپاشی محلول، وارد میمعموالً به ،

، سیستم اتمسازی و منبع تابش در ب( 1)شکل  سنجی جذب اتمی(، است. در طیف1برانگیختگی )شکل  –اتمساز

ای از تابش الکترومغناطیس از میان بخار اتمی نمونه عبور کرده و جذب اتمی ویژه یک خط قرار دارند. باریکه

های جدید جذب اتمی، هنوز هم مانند دستگاهای اولیۀ جذب اتمی است. شود. اصول کار دستگاهگیری میاندازه

توجهی کار کردن با این طور قابلها بهها اتفاق افتاده است. ریزپردازندهالکترونیک این دستگاهبیشترین توسعه در 

ها نسبت به دقت و صحت تر هستند و عملکرد آنتر و ایمنهای جدید سریعها را ساده کرده است. دستگاهدستگاه

 500دقیقه، یعنی حدود  35نمونه در  50نصریع 6، امکان تجزیۀ 1دهندۀ خودکاربهبود یافته است. استفاده از نمونه

 گیری در یک ساعت را میسّر کرده است. اندازه

های عالی زیادی )مانند سادگی طیفی، گسترۀ دینامیکی وسیع و ( جنبهAFSسنجی فلوئورسانس اتمی )طیف

ر اتمساز توسط تابش های نمونه، د، اتمAFSتجزیۀ همزمان چندعنصری(، برای تجزیۀ عنصری مقادیر کم دارد. در 

موج( تابش ورودی به نمونه با شوند. اگر انرژی )طولدهی میالکترومغناطیسی شدید ساطع شده از منبع، تابش

های برانگیخته ازطریق برخوردها و شوند. اتمهای نمونه برانگیخته میها کامالً منطبق باشد، اتمهای انرژی اتمحالت

شود. گیری مییابند. در نتیجه، شدت تابش فلوئورسانس اندازهپایه آسایش مینشر تابش فلوئورسانس به حالت 

گیری شده نباید شامل تابش از منبع تحریک باشد. به همین دلیل، آشکارساز و منبع تحریک، نسبت به عالمت اندازه

یشه الزم نیست )یعنی ج(، هم1ساز نشان داده شده در شکل )، تکفامAFSدرجه قرار دارند. در  90یکدیگر در زاویۀ 

ها شود(. بنابراین، فقط این اتمگیری انجام میکند، اندازهها را ساطع میموج مخصوص اتموقتی که منبع فقط طول

 شوند.    برانگیخته می
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