
 

  

 بینی اتمیدر طیف تکفامساز

گیری شده )تابش رزونانسی( کار اصلی تکفامساز تفکیک خط طیفی اندازه( AASسنجی جذب اتمی )طیف در روش

، روشی بسیار گزیننده AASگاز پُرکنندۀ است. روش  از سایر خطوط طیفی ساطع شده از مادۀ کاتد و خطوط طیفی

های طیفی ناشی از همپوشانی خطوط طیفی سایر مزاحمتشده و یرا در آن از منبع تابش ویژۀ آنالیت استفاده است، ز

نشده و  آنالیت، نشر مولکولی تعدیل عناصر، در این روش وجود ندارد. با تقویت گزینندۀ عالمت حاصل از جذب

شوند. تکفامساز شامل دو شکاف )یکی شکاف های پیوستار زمینه )از شعله یا کورۀ گرافیتی(، حذف میسایر جذب

دستگاه در  کیفیتورودی و دیگری شکاف خروجی( و یک جزء پاشنده )یک منشور یا یک شبکۀ پراش( است. 

( Rآن بستگی دارد. قدرت تفکیک ) 1سنجی، عمدتاً به قدرت تفکیک تکفامساز یا پهنای نوار طیفیهای طیفروش

قدرت یک تکفامساز توانایی آن برای تشخیص نوارهای جذبی همسایه یا دو خط طیفی بسیار نزدیک یکدیگر است. 

سنج و عرض شکاف تکفامساز بستگی دارد. و مشخصۀ منشور یا شبکۀ پراش، سیستم نوری طیف هتفکیک به انداز

 شود. ، تعیین میزیرشور یا شبکۀ پراش(، از معادلۀ قدرت تفکیک هر وسیلۀ پاشنده )من

 R = λ/dλ = w.dθ/dλ 

ای نور است. پهنای نوار طیفی، گسترۀ تابشی است که از طریق پاشش زاویه dθ/dλعرض مؤثر شکاف و  wکه در آن، 

سنجی نشر اتمی در روش طیفولی، ، امساز خیلی مهم نیستقدرت تفکیک تکف AASدر  گذرد.خروجی می شکاف

اند دیگر نزدیکیک تکفامساز بسیار مهم است. زیرا، خطوط طیف نشری بسیار به یک(، قدرت تفکPAESپالسمایی )

 . و باید جدا شوند

 

 منشور و شبکۀ پراش

( به dn/dλشوند. پاشش نوری منشور )های منفرد استفاده میموجتابش به طول نشور یا شبکۀ پراش برای تفکیکم

مورد بررسی بستگی دارد. پاشش نوری منشور در ناحیۀ موج خط طیفی ضریب شکست مادۀ سازندۀ منشور و طول

موج ، پاشش خطی متقابل با افزایش طولبنابراینیابد. سرعت کاهش میموج به نفش زیاد است، ولی با افزایش طولفراب

 یابد.، با اندازۀ و پاشش نوری آن افزایش میزیرۀ ( یک منشور مطابق معادلRیابد. قدرت تفکیک )افزایش می

 R = t (dn/dλ) 

دارند، که اکثر خطوط طیفی در ناحیۀ فرابنفش قرار  PAESو  AASبنابراین، در  طول اصلی منشور است. tکه در آن، 

، زیرا، شیشه تابش فرابنفش شودنمییشه برای ساختن منشور استفاده ش هالی، در این دستگاه. واندمنشورها کامالً مفید

  دهد.را عبور نمی
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موج تقریباً ثابت است و به تعداد شیارهای در واحد طول، تمام نواحی طول رد متقابل برای شبکۀ پراشپاشش خطی 

، تابع مرتبۀ زیرفکیک شبکۀ پراش مطابق معادلۀ ساز بستگی دارد. قدرت تمرتبۀ طیفی و فاصلۀ کانونی آن از موازی

 ( آن است.N( و تعداد شیارهای کل )mطیفی )

 R = mN 

شیار بر هر  3000الی  2000پراش خوب افتد و یک شبکۀاتفاق می تقریباً همیشه در مرتبۀ اول AASهای یگیراندازه

آید. دست مییا کمتر به nm.mm 1-1های کانونی معمول، پاشش خطی متقابل کاربردن طولمتر دارد. لذا، با بهمیلی

تکفامساز منشوری رایج، فقط در ناحیۀ فرابنفش قابل مقایسه دست آمده برای های خطی متقابل بهاین مقدار، با پاشش

-های فرابنفش نزدیک و مرئی تکفامسازهای دارای شبکۀ پراش برتری دارند. بنابراین، شبکهاست. درحالیکه در ناحیه

سمایی اتمی پال های نشرسنجهای جذب اتمی و طیفم( در دستگاهینیهای پراش با شیارهای منظم )اغلب از جنس آلوم

 شوند.، منعکس میزیرپراش، مطابق معادلۀ های مختلف، از سطح شبکۀموجطول تابش با شود.استفاده می

 d(sin i – sin r) = mλ 

(. لذا، هر خط طیفی در چندین 1زاویۀ انعکاس است )شکل  rزاویۀ برخورد به شبکه و  iفاصلۀ بین شیارها،  dکه 

موجی که برای آن زاویۀ انعکاس از وجه شیار و زاویۀ پراش از شبکه یکسان انعکاس حضور خواهد داشت. طول

شود. برای موج مرتبۀ اول تعیین میعنوان طولموج معموالً به( است. مقدار این طولβλموج درخشان )باشد، طول

ن خط طیفی عنوا و به nm 350موج عنوان خط طیفی مرتبۀ دو در طولبه nm 700موج  طول مثال، خط طیفی در

های موجطول های طیفی زوج باالتر، انعکاسشود. با حرکت به مرتبهظاهر می nm 3/233موج مرتبۀ سه در طول

 کنند. مختلف، شروع به همپوشانی با یکدیگر می

 
 .ش در یک شبکۀ پراشای از تاب. انعکاس باریکه1شکل 


