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AAS instrumentide ehitus

Moduleerimine, ühe- ja 

kahekiirelised instrumendid, 

tausta korrigeerimine
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Probleemid

• Atomisaator kiirgab (eriti leek)

• Kiirgusallika (õõneskatoodlamp) ebaühtlus

• Neeldumine või hajumine leegis 

moodustunud osakestel (CaOH; Ti-, Zr-, 

W-oksiidid; orgaanikast moodustunud 

tahm)
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Allika kiirguse moduleerimine

• Kui atomisaatoriks on leek, siis

– Leek ise kiirgab

– Analüüt osaliselt ergastub ja kiirgab

• Selleks, et kiirgusfooni mõõdetud 

intensiivsusest maha lahutada ...

– Pealelangev kiirgusvoog katkestatakse 

perioodiliselt (meh. katkesti, lambi kustutamine)

– Korrigeeritud signaaliks on Ilambiga - Ilambita
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Ühekiireline instrument

• Ei korrigeeri:

– Allika ebaühtlus

– Neeldumine/hajumine leegis

• Mõõtmine:

– Nullitakse pimevool (kiirgust detektorisse ei lasta)

– Null-lahusega registreeritakse 100% läbilaskvus

– Mõõdetakse uuritav neelduvus

Nihutatakse kiire 

teele.
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Kahekiireline instrument

• Leegi kiirgus võetakse arvesse.

• Võtab arvesse ka lambi ebaühtluse.

• Kuna võrdluskiir ei läbi leeki, ei võeta 

arvesse neeldumist/hajumist leegis.
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Korrektsioon teise joone järgi

• Valitakse lambi kiirgusspektrist mõni joon, 

mis on analüütilise lainepikkuse lähedal 

kuid selline, mida analüüt ei neela.

– Nt. mõne teise elemendi joon lambist.

• Eeldatakse, et kõik hajumised ja 

neeldumised mõjutavad võrdselt 

analüütilise ja võrdluskiire intensiivsust.

• Puudus: sobivat võrdlusjoont sageli ei ole.
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Korrektsioon pidevkiirguse allika abil

– Pilu laius (0.2 nm) on palju suurem kui 

neeldumisjoone laius (0.002 nm).

– Korrektsioon toimub D2-lambi kiirguse abil.
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Korrektsioon pidevkiirguse allika abil

1. Enne analüüsi võrdsustatakse D2-lambi 

intensiivsus (ID2) ja analüütilise joone 

intensiivus (õõneskatoodlambist, Iõk) 

2. Kui analüüdi mõõtmisel on neelavateks 

osakesteks ainult analüüdi aatomid, siis ID2

praktiliselt ei muutu, Iõk väheneb analüüdi 

kontsentratsiooniga proportsionaalselt.

3. Hajutavad/neelavad osakesed vähendavad 

ID2 ja Iõk samavõrra.
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Korrektsioon pidevkiirguse allika abil

• Deuteeriumlamp on korrektsiooniks 

kasutatav lainepikkustel alla 350 nm.

– Suurematel lainepikkustel pole energia piisav.

• Korrektsioon on enamasti adekvaatne.

• Ei tööta kui analüütilise lainepikkuse 

lähedale jäävad

– Mõne elemendi tugevad kiirgusjooned

– Molekulaarse osakese tugevad 

neeldumisjooned


