
 

  

 سنجی جذب اتمیالمبرت در طیف -قانون بیر

(، از میان oIآید. شدت تابش تکفام ساطع شده از منبع تابش )دست میطریق زیر بهالمبرت معموالً به -قانون بیر

 -dIبرابر  dbیابد. کاهش شدت تابش در طول کوچک کاهش می Iعبور کرده و شدت آن به مقدار  bاتمساز با طول 

متناسب است.  Nهای جذب کنندۀ و تعداد اتم db، طول عبور Iمستقیماً با شدت تابش (، 1مطابق معادلۀ )است، که 

 آنالیت موجود در محلول مورد آزمایش متناسب است.    عنصر( cها نیز مستقیماً با غلظت )تعداد اتم

1 dI = kIcdb –  

(، یا 2صورت معادلۀ )المبرت به -طول اتمساز، قانون بیرگیری در سرتاسر ضریب تناسب است. حال با انتگرال kکه 

 آید.دست می(، به3)

2 
 

3 k′cb) = I / oIlog ( 

ضریب  a( و )I/oIlog(میزان جذب ) Aشود، که در آن، (، نوشته می4المبرت معموالً به صورت معادلۀ ) -قانون بیر

 جذب است. 

4 A = abc 

بندی، حساسیت روش از شیب منحنی درجهثابت است و همراه با ضریب جذب،  bها، گیریاندازهدر یک سری از 

 (، برقرار است.5(، معادلۀ )T. بین میزان جذب و میزان عبور )شودتعیین می

5 )T /1( ) = logI / oI= log ( A 

شود. سپس، توسط ب است، تعیین میبا تنزل انرژی در آشکارساز، عالمت خروجی که مستقیماً با میزان عبور متناس

محاسبه از طریق مقیاس غیرخطی، در وسیلۀ سنجۀ دستگاه، یا در دستگاهای دارای سیستم قرائت میزان جذب خطی،  

سنج اتمی این است، که پهنای های طیفموضوع حائز اهمیت در دستگاه شود.مقادیر عبور به مقادیر جذب تبدیل می

های مورد مطالعه باشد. در عمل، برای جذبی اتمتر از پهنای خط باریکع تابش باید خط طیفی ساطع شده از منب

تفکیک خط طیفی آنالیت از سایر خطوط طیفی، آشکارسازی با قدرت تفکیک زیاد الزم نیست، اما، پهنای نوار طیفی 

کم باعث کاهش در حساسیت این صورت، مقادیر جذب درغیر منبع باید برابر یا کمتر از پهنای خط طیفی جذبی باشد.

هالوژن و دوتریم  -ای کوارتزهای رشته، استفاده از منابع پیوسته )مانند المپAASشود. در روش دست آورده میبه

بخش نیستند. این موضوع در شکل قبول از جنبۀ قیمت، هنوز رضایتهای قوس زنون(، با تکفامسازهای قابلو المپ

الت )الف(، نشر تابش برای کل پهنای نوار طیفی پیوسته است. لذا، انرژی جذب شده (، شرح داده شده است. در ح1)

های آنالیت در مقایسه با انرژی کل وارد شده به آشکارساز کوچک است. در این حالت، انرژی نوری توسط اتم



 

  

اده از منبع تابش شود. در حالت )ب(، با استفگیری کم میبیشتری از دریچۀ تکفامساز عبور کرده و صحت اندازه

سنجی ترین منابع تابش در طیفپوشانند. مهمهای نشر و جذب، یکدیگر را میرخخطی، وضعیت فرق کرده و نیم

ای و منابع پیوستۀ ها، پالسماهای تجزیههستند. منابع دیگری مانند لیزرها، شعله EDLو  HCLهای جذب اتمی المپ

 اند.ز استفاده شدههای دوتریم و زنون نیطبیعی مانند المپ

 

 
 .   جذب خطی و نشر خطیو نشر پیوسته، )ب(  )الف( جذب خطی .1شکل 

 

آل است، شود. )الف( نمودار ایده(، مشاهده می2سنجی جذب اتمی در شکل )بندی ممکن در طیفسه منحنی درجه

منحنی طبیعی است، که ابتدا خطی کند. )ب( المبرت در همۀ محدودۀ غلظت پیروی می -که میزان جذب از قانون بیر

شود. )ج( منحنی غیرطبیعی است، که ابتدا خطی بوده و سپس برخالف طرف محور غلظت خمیده میبوده و سپس به

ب( است، که عبور نور جذب نشده را معرفی  2مانند شکل ) بندی طبیعیمنحنی درجه شود.محور غلظت خمیده می

واسطۀ نورهای سرگردان یا خطوط جذب نشدۀ حاصل از منبع تابش )مادۀ  کند. نور جذب نشده ممکن است بهمی

سازندۀ کاتد یا گاز پُرشدۀ درون المپ( باشد، که از درون پهنای نوار طیفی تکفامساز گذشته است. شیب منحنی 

 ( بستگی دارد. aw( و خط جذبی )ewپهناهای خط نشری )بندی نیز به نسبت نیمهدرجه

شود باشد، منحنی کمی خمیده می aw/ew > 5/1 < 1/1( اگر 2باشد، منحنی خطی است. ) aw/ew < 5/1( وقتی که 1)

 کند.باشد، شیب اولیه شروع به کاهش می aw/ew > 1/1( اگر 3و )

 

 
 .  طبیعی، )ج( پیچیدهآل، )ب( بندی، )الف( ایدههای درجه. انواع منحنی2شکل 

 



 

  

گیری سدیم، پتاسیم و ج(، برای مثال، وقتی اندازه 2ده شده برخالف محور غلظت )شکلخمی بندیهای درجهمنحنی

 آید.دست میشود، بهاستیلن انجام می -گیری باریم و یوروپیم در شعلۀ نیتروزاکسیداستیلن یا اندازه -طال در شعلۀ هوا

      .   یابدمیزیرا، یونش با افزایش غلظت کاهش  علت، یونش آنالیت است
 


