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  Atomic Absorption االمتصاص الذري
 

 مقدمة:
بواسللللذ  اذذ الذراتي  از  األشللللل  املا  لللل   .......... شللللل  عحزف ن جزء ًزءا  من األشللللل من األ عند تسللللحزم  زم  اجلزء غري املثار من الذرات        
 %[....مع تر زز املادة يف احملحول ] تذ ر أء نسب  الذرات املثارة ال ت لدى  ..........ت ناسب 

 

 

 اجلهاز: 

 
 

 

 مصدر األشعة: -1

 
بداخحها مهبم م للللنو  من ..... ..... ...... أى عحق األطل مذح؛ بفي ىم لللللد ي كوء اجلهاز )م للللدر األشللللل و من أنبوب  م رغ  

تورو ] عحق أي أساس خن ار اللاز  5-1و حتت ضلم مناسب )Ar or Neو ي تُللللللللاب األنبوب  بلاز خامل )Ni, W or Zrم نو  من )
[ جلزء الللاز اخللاملل .......مح؛ أمبريو ]تبللا لنو   50mA-1 اخللاملل . ..................................[ي عنلد امرار تزلار  هر) ؛ )

مما يؤدي اط ان شللللللار لرات ال حز يف جنللللللاء األنبوب  ]  زر ت ا الرة لرات ال حز .  نسللللللز تين ىت .ف .......... اط املهبم م للللللذدم  بسللللللذ ف
ودة يف الحهب ىاملراد حتحزحها ] ال ..................................[ن لرات ال حز املثارة ت للدر أشللل  ممززة ت  ف اط لرات ن س ال حز املًو ًو

 اذذ مززة أىعزب .................................................[.
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 املذرر:  -2

 

 
املناسب ]  يس خدم الحهب  اذرر جقم ) ............. ون ىلذا جتي تلزري جزف سزكوء أتثريذ حمدىد اناي ىالبد من اس خدام الحهب

 ماص ات الحهب املناسب . ................................... [.
 

 املذررات الكهروحرارية:

و )لنسلب  لحار بات ........................ي اضلاج  اط أنف يسل هحم  از  %0.1  اءة الحهب يف ال ذرير منخ نل  )
الكهرى راري  ن تسلللللللري األشلللللللل  ع  األنبوب  ى ار خ ل الذرات ا رة ال  بداخل  برية من احملحول )مححزارتاتون ىالبديل او املذررات 

 األنبوب   زث حيدث االم  اص ن ىبلداا تسقم األشل  الناجذة عحق املقدر ... اخل.
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 مقارنة بني نوعي املذررات من انحية املميزات والعيوب:
 يف املذررات الكهروحرارية:

  .ا اللزن  صلري ًدا . -أ                               

   اءة تذرر أعحق .......................... .  -ب                               

 زمن بقاء الذرات يف مسار األشل  أطول .................................... -ج                           

د تداخ ت جززاي ز  ] ملالا . .........................[. -د                             ال تًو

 ........[ ..................ال داخ ت الكزازا ز  طحزح  ى ذلم االم  اص ال خح ؛ ]ملالا . -ال                           

 . ميكن حتحزل اللزنات ال حب  مباشرة -ى                            

 عيوب املذررات الكهروحرارية:

 تداخ ت أيونز  عالز  يف املذررات الكهرى راري ]ملالا . .............. [.  -أ                   

 الدط  ىال كراري  غري مش.ل . -ب
 

 

 

 العالقة بني االمتصاص الذري والرتكيز: 

Aatν= NF πe
2

mc2
 

 ل  بح.و لب   لذا نبسم الل ط  e, m & c) ∵ى

A= Constant . N . F 

 مع الرت زز ن جحذا ميكن صزاغ  ع ط  تربم الرت زز )الم  اص ىتشبف طانوء بزري.........ت ناسب  N  ∵ى

A= -log𝐼𝑜
𝐼𝑡
  = k Cl 

 

 التداخالت:

 ال داخ ت الذز ز . ........................................................................... .  -أ 

 ال داخ ت ال ززاي ز . ........................................................................... . -ب

 ................................................. .ال داخ ت الكزازا ز . .......................... -ج

 ال داخ ت األيونز . ........................................................................... . -د

 االم  اص الذايت. ........................................................................... . -ال

 

 طبيقات:الت

                   . ........................................................................................................ 


