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 تعیین غلظت عناصر ماده با تصحیح خودجذبی از طریق مرجع داخلی
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 چكیده
شود. در این جذبی با یكدیگر مقایسه میقبل و پس از تصحیح اثر خود CF-LIBS روش با استفاده از مس و شامل  طال، نقره آلیاژ یک ی عناصر تشكیل دهنده غلظت

ی دمادرنتیجه و دیگر  یگسیلهای شدت خط، جذبی بسیار کمی برخوردار استد از خودکه خو به عنوان مرجع داخلی برای هرگونه طیفی با انتخاب یک خط روش

 .آید  دست میعناصر با دقت بیشتری بهرو غلطت ازاین شود.    پالسما بهینه می
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Abstract  
 

The concentration of constituent elements of an alloy including gold, copper and silver is compared before and 

after correction of self-absorption using CF-LIBS method. In this approach, by selecting an spectral line as an 

internal reference for each species having slightly self-absorption, one can determine other spectral lines’ 

intensities and optimize temperature. Therefore, the concentration of elements is obtained with further exact. 

PACS No. 32, 42          
 

  قدمهم
ی دهندهتعیین غلظت عناصر تشكیلو شناسایی های  یكی از روش

-CF)بدون واسنجی است سنجی شكست القای لیزری  بینابمواد 

LIBS.فرض کندگی استوکیومتری، که با  این روش در ( است

 ( و پالسمای نازک اپتیكیLTEتعادل ترمودینامیكی موضعی )

بر همگرا عدسی ی یک استفاده است، پالس لیزر به وسیلهقابل

متمرکز شده و در حجم کوچكی از ماده، روی نمونه 

وابسته به چگالی انرژی آن مشخصات که  پالسمای زودگذرمیكرو

شده  پالسمای ایجاد [.1] شود تشكیل می ،پالس لیزر است پهنایو 

در بیشتر مواقع، برخالف انتظار، از نظر اپتیكی نازک نبوده و 

رسیدن به ای از انرژی تابشی قبل از  توجه بنابراین قسمت قابل

این پدیده  .شودهای دیگر جذب می ها یا یونآشكارساز، توسط اتم

و  یشدت خط گسیلشود، موجب کاهش نامیده میجذبی  خودکه 

. هر چه میزان غلظت عنصری بیشتر [2]گردد میآن پهنای افزایش 

-CFبنابراین در روش جذبی آن نیز بیشتر خواهد شد.  باشد، خود

LIBS تر که به گذارهای با  های ضعیف شدتهای طیفی با  خط

شوند، نتایج تر و انرژی باالتر مربوط می احتمال کوچک

ها تقریب پالسمای و برای آن دهنددست میرا بهتری  بخش اطمینان

ی تصحیح اثر  درزمینه [.3] استفاده استخوبی قابلنازک اپتیكی به

 [.6و 3]است شده تاکنون انجام مطالعات زیادیجذبی  خود

آلیاژ یک ی  دهنده عناصر تشكیل، ضمن شناسایی در این مقاله     

-CFبا روش طال، غلظت هریک نیز شامل مس، نقره و استاندارد 

LIBS جذبی با استفاده از مرجع  صحیح اثر خودو درنظرگرفتن ت

أثیر جذبی ت دهد که اثر خود شود. نتایج نشان می می تعیین ،داخلی

 غلظت دارد. گیری اندازه بسزایی در
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 بررسی نظری 
مبتنی بر پالسمای نازک اپتیكی ، CF-LIBSروش ازآنجاکه      

 یی که شدت گسیلهایخططریق بایست از سنجی می غلظتاست، 

تحت  .[5]انجام شود ،باشندنمیجذبی  اثر خود ثر ازأ، متهاآن

آوری   ی زمان جمع دینامیكی موضعی در بازه شرایط تعادل ترمو

ناشی از گسیل  ulN شدت خط انتگرالی، ماپالس تابش

 1ی   ، از رابطهlو پایین  uباالی   های خودی میان تراز به خود

 [: 6آید ] دست می به

 TkE-
TU

gA
FCN Bus

uuls
ul exp

)(
  (1            )            

ه محیط یافته از داخل ماده ب ی انتشار غلظت گونه sCدر آن که

پالسما،  s1ulA گذار،احتمالug ،وزن آماری تراز باال)(TU s 

تابع پارش،  JEu ،انرژی تراز باال KJkB  ،ثابت بولتزمن

 KT وسما دمای پالF ی نوری  پارامتر تجربی است که به بازده

 کننده، چگالی پالسما و حجم آن بستگی دارد. سیستم جمع

بنابراین . در شرایط معمول پالسما به صورت ضخیم اپتیكی است

 ی رابطهاز جذبی،  اثرخودبا درنظرگرفتن شدت خط انتگرالی 

(2)     TkE-
TU

gA
FCSANSAN Bus

uuls
ulul exp

)(
  

است و مقدار  λموج  در طول جذبی، ضریب خودSAکه در آن

چه خط طیفی  چنانآید. دست میباشد، به صفر و یک میبین آن 

 اگراست و  1SAجذبی نباشد، خوددارای یافته  نور گسیل

 خواهد بود. 0SAجذب شود، کاملطور  به تابش در پالسما

باال و  یبا انرژی تراز برانگیختهگذارهایی جذبی در  ودمعموال اثر خ

چنین برای بنابراین  پوشی است.چشمقابلاحتمال گذار پایین 

)(1شود،درنظرگرفته می مرجعگذاری که به عنوان  RSA  و 

RulRul NN )()( .های جذبی خطضریب خود درنتیجه است

هر خط یک عنصر دت نسبت شطیفی هر عنصر از  ulN   به

RulNمربوط به همان عنصر  شدت خط مرجع )(   ازبا استفاده 

 آید:دست میبه صورت زیر به، 2و  1معادالت 

(3)                 
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 گرفتهدرنظر جذبی خط مرجع، یک  ضریب خوددر این معادله 

ululی  حال با توجه به رابطهشده است. NSAN توان  می

 .محاسبه نمودجذبی را،  شدت خط در غیاب خود

بدون  ،[8]خط روش جفتدمای پالسما با استفاده از درابتدا 

جذبی  ودخضریب سپس شود.  محاسبه می جذبی، تصحیح اثر خود

گردد. نتیجه می ulN، 2ی آید و از رابطهدست میبه 3ی از رابطه

باردیگر با این شدت خط جدید، دما، ضریب خودجذبی و شدت 

 1SAیابد که خط محاسبه و تكرار این فرآیند تا آنجا ادامه می

و دما نیز به یک مقدار مشخص همگرا شود. در این مرحله شدت 

دون توانند در محاسبات، بمی آمدهدستخط و دمای به

 درنظرگرفتن اثر خودجذبی وارد شوند.

 تجربیبررسی 

نشان داده شده  1ی چیدمان آزمایش در شكل واره طرح          

موج  طول با Nd-YAGسوییچ  Qاست. این آرایه شامل یک لیزر 

onm1661 ،انرژی omj136 پالس و مدت ns 6 باشد. جهت  می

 عدسی  همگرا   تنظیم چگالی انرژی مناسب در محل نمونه، از یک

 
 جهت شناسایی و تعیین غلظت عناصر نمونه LIBS : چیدمان آزمایش1شكل 

شود. بیناب گسیلی حاصل استفاده می mm 156ی کانونی با فاصله

 Oceanنگار )از پالسمای القای لیزری توسط فیبر نوری به بیناب

Optics با قدرت تفكیک )onm25/6 بیناب  یابد.انتقال می

ی که به وسیله  sμo5/2السمای لیزری پس از تأخیر زمانی پ میكرو

آوری و جمع ms 7، در مدت شودمییک مولد تأخیر زمانی ایجاد 

 یک اسیلوسكوپخیر، از أزمان تدقیق  تنظیم. برای گرددثبت می

 .شودمی استفاده
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 هابحث و تحلیل داده
باشد. مس و نقره می 6/16طال و % 6/06آلیاژ مورداستفاده شامل %

فرد مانند اثر انگشت منحصربه گونهجاکه بیناب گسیلی هر  از آن

شده و موردتأیید گیریهای اندازهموج ی طول با مقایسه ،است

شود. سپس  شناسایی اولیه خطوط انجام می های استاندارد،مؤسسه

سنجی  های بیناب  نگار نسبت به داده به دلیل دقت کمتر بیناب

[ محاسبه 8دمای پالسما با استفاده از روش جفت خط ] مرجع،

های های خط موج ها، شناسایی نهایی طول ی دما با مقایسه .دگردمی
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 آلیاژ )ترکیب طال، نقره و مس(  ی: بیناب گسیلی نمونه2شكل 

مای دها، (. برای تعیین غلظت1جدول ) شود نجام میگسیلی ا

با تواند میدمای پالسما  موردنیاز است.پالسما و چگالی الكترون 

 3[. در شكل 1د ]واستفاده از روش نمودار بولتزمن محاسبه ش

ای( و طال )نمودار مثلثی(  نمودار بولتزمن برای مس )نمودار دایره

ترتیب  که به شودمیجذبی نشان داده  قبل از تصحیح اثر خود

ها دهد که متوسط آنکلوین را نتیجه می 8073و  7751های دما

 د.وشمیسنجی استفاده  غلظت ی اولمرحله درکلوین،  5/8363

 آزمایشی نمونه مورددهندهعناصر تشكیل های شناسایی شده موج : طول1جدول 

Cu I Ag I Au I عنصر 

refλ expλ refλ expλ refλ expλ 

 موجطول

( (nm 

551/516 05/516 0678/526 22/521 511/131 71/131 

321/515 55/515 5107/516 88/516 727/113 81/113 

826/521 16/522   751/166 60/161 

213/578 55/578   258/170 56/170 

    737/583 61/581 

    817/627 25/628 

 ی شدگی استارک از رابطه چگالی الكترون با استفاده از پهن








 


w
n stark

e 2
1016  در آن  که [.8] شود می محاسبه 

 nmw .شدگی استارک،   جاکه پهن ازآن پارامتر برخورد است

بنابراین  شدگی پالسمای القای لیزری دارد، ای در پهن سهم عمده

linestark   از خط نیتروژن بنابراین با استفاده باشد.  می

 در هوا  غلظت آنکه  )  nm 515/566  موج طول  یونیزه با  بار  یک

Eu (eV)
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ln
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N
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)
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Cu I: y = -10.18 - 1.495 x
Au I: y = -12.32 - 1.292 x

 
 جذبی : نمودار بولتزمن قبل از تصحیح اثر خود3شكل 

آن  یشدت خط گسیلبسیار ناچیز است و اثر خودجذبی در 

ocmچگالی الكترونشود(، مشاهده نمی
-31617

دست  به 62/2×

Aید )آ می
o 285/6Nitrogenw.)  
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. به شود می جیسن غلظت CF-LIBSسپس نمونه به روش      

، خط مرجعی چه گفته شدچنان جذبی، منظور تصحیح اثر خود

تصحیح تا شود و فرآیند  ک از عناصر در نظر گرفته میبرای هر ی

شدن دمای  و بهینهبه یک  جذبید ی همگرایی ضریب خو مرحله

نمودار بولتزمن بعد از تصحیح اثر  1شود. شكل  پالسما تكرار می

 را ای( و طال )نمودار مثلثی( ودار دایرهجذبی برای مس )نم خود

کلوین را نتیجه  8073و  8311 هایترتیب دما که به دهدمینشان 

 . شودمیسنجی استفاده  در غلظت K 8612ها آن متوسطدهد و می

Eu (eV)
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Cu I: y = -10.19 - 1.395 x

Au I: y = -11.29 - 1.292 x

 
 جذبی : نمودار بولتزمن بعد از تصحیح اثر خود1شكل 

جذبی، غلظت  بعد از تصحیح اثر خود یسیلگ هایشدت خط از

آید. میدست  به CF-LIBSی نمونه به روش  دهنده عناصر تشكیل

از  قبل و بعد طور متوسطرا به شده گیری اندازههای غلظت 2 دولج

   دهد.نشان میجذبی  تصحیح اثر خود

شده،  غلظت تأیید :Cc ،ی نمونه دهنده : غلظت عناصر تشكیل2جدول 

CWSA: جذبی،  ظت بدون تصحیح خودغلCSA: جذبی غلظت با تصحیح خود 

Cu Ag Au عنصر 

--- --- 0/00 Cc (%) 

23/11 86/3 88/81 CWSA (%) 

16/1 388/1 18/01 CSA (%) 

بایست  های موجود در نمونه می دمای پالسما برای هریک از گونه

های اثر خودجذبی متفاوت در خطبه دلیل یكسان باشد. ولی 

، تفاوت بارزی میان ات مربوط به خودجذبیقبل از تصحیح ،طیفی

شود.  ی طال و مس مشاهده می دمای پالسما برای دو گونه

 ، پراکندگی نقاط از خطات فوقتصحیحاعمال از که پس درحالی

، )متناسب با عكس دما( کمتر شده و شیب خط برازش حاصل از

شده  گیری اندازه غلظت آید.  دست می یكسان بهتقریبا برای هر دو 

برای  آید.دست میبه 01ی % همه از مرتبهنیز در این حالت، عناصر 

ی نتیجه، نمودار بولتزمن یخط گسیل 2دلیل وجود تنها بهنقره 

 .دهدمطلوبی را نمی

 گیری نتیجه
قبل و بعد از  ،مس و نقره ،طال شامل آلیاژیک غلظت در این مقاله، 

پالسما  LIBSر قرار گرفت. د خودجذبی مورد بررسی اثرتصحیح 

 ،شده گیری شدت خطوط طیفی اندازه واغلب ضخیم اپتیكی است 

با انتخاب یک خط مرجع داخلی  .دستخوش اثر خودجذبی است

 خطوطسایر مناسب برای هرگونه، ضرایب خودجذبی برای 

با  .آید دست می بهو شدت نهایی برای هر خط  گردد محاسبه می

جذبی،  قبل و بعد از تصحیح اثر خودن مزنمودار بولت مقایسه

شود.  کمتر شده و دما بهینه می بولتزمن نموداردر نقاط پراکندگی 

با دقت بیشتری  ی نمونه دهنده تشكیل عناصرغلظت سرانجام 
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