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 جواب السؤال االول:

ان الغرض من تطبيق معادلة بولتزمان هو لحساب نسبة عدد الذرات المثاره الى عددها في  -1 

 حالة االستقرار لعنصر ما ضئيله جدا ويمكن ان تحسب من معادلة بولتزمان 

                                                          

 0Pو  jPعدد الذرات في الحاله المستقره ,  0Nعدد الذرات في الحاله المثاره , jNحيث ان   

ثابت بولتزمان  kطاقة التنشيط ,  jEاالوزان االحصائيه للحاله المثاره والمستقره على التوالي , 

 درجة الحراره المطلقه . erg/K 16-1.38*10  ,Tويساوي 

حواف جانبيه بارتفاع محدد ويجب ان اليزيد هذا راس المصباح ابعاده محدده يحوي على ان  -2

االرتفاع عن مقدار معين لكي تمنع من ترسب االمالح او الكاربون على سطح راس المصباح 

 .فتتغير الصفات االساسيه للهب وعند تكون هذه الترسبات يجب ازالتها بدقه وتاين

العينه المراد اثارتها )حيث يجب ان التأثير الناتج من اضافة الحوامض او احد امالحها الى  -3

( الن الزياده العاليه ستؤدي الى تبلور M 0.1ان تكون الحوامض المضافه تراكيزها التزيد عن 

ملح العينه )العنصر( مما يسبب في سد فتحة المشعل وهذا بدوره يؤدي الى حدوث اشعال رجعي 

 .4SO2,H3HCl HNOاو حدوث تداخل طيفي  من امثلة الحوامض 

4- Selectivity Ratio  اوK  نسبة االنتقائيه والتي تعرف على انها النسبه بين تريكزي ايونين

يعطيان تحسسا جهديا متماثال تحت نفس الظروف .فيكون قطبا انتقائيا معينا مثال اكثر حساسيه 

تكمن في كونه  Kاليون الكلوريد .ان فائدة الثابت  10Br,ClK=-2أي ان  Clمما ل Brبمئة مره لل

 كمؤشر مبدئي في اختيار القطب االنتقائي المناسب لتعيين خاص.

5- charging current  والذي يتولد من خالل تالمس سطحي الزئبق والماء تيار الشحن

المذاب فيه المحلول االلكتروليتي. هذا المحلول سوف يعمل كمكثف كهربائي يمكن ان يختزل 

ت بسيطة في الماء على سطح ايونات الزئبق لذلك يتطلب عناية االيونات الموجبة حتى لوكان

 خاصة في تنقية المواد المراد تقديرها بالبوالروغرافي.

والجهاز  التغير في الطول او الحجمان الصفة المقاسة بتقنية التمدد الحراري الميكانيكي هي  -6

سة في تقنية تحاليل التسحيح في حين ان الصفة المقا مقياس التمدد الحراريالمستخدم فيها هو 

مسعر والجهاز المستخدم فيها هو  تغير درجة الحرارة باضافة المادة المسححةالحراي هي 

 التسحيح الحراري
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 :ثاني  جواب السؤال ال

 161محاضرات التحليل االلي الخاصة بدكتور فائق فتح هللا كرم صفحة رقم  -أ

 

 فوائد التسحيح الكالومتري: -ب

استخدامه بالتحرر الكهربائي باحد ايونات االكسدة مثل الهالوجينات وايونات الفضة يمكن  -1

 الثنائية والمنغنيز والسيريوم وغيرها.

استخدامه في تحضير احد المختزالت مثل ايونات الحديد الثنائي والتيتانيوم الثنائي والقصدير  -2

 الثنائي وغيرها. 

وايون السيانيد باحد هذه الكواشف اعاله حيث اصبح من  EDTAتحضير احد المعقدات مثل  -3

الممكن االستعانة بالتسحيح الكالومتري بدال عن طريق التسحيح الحجمية الكالسيكية المعروفة 

 .وهذا مايزيد من كفائة هذه الطريقة

 

 

 

 :ثالث  جواب السؤال ال

 

تيار تنافذي او تركيز العنصر تحت ظروف معينة التستطيع معادلة ايليكوفج من ايصال كمية  -أ

 : المراد تقديره بدقة حيث تتمثل هذه الظروف بما يلي

عندما يصبح التيار اكثر من قيمته الحقيقية عند ذلك يكون اقل دقة اذا كان عمر القطرة  -1

 (ثانية.4-3الواحدة اقل من )

 .لعوامل االخرى ثابتةمعامل تنافذ يتغير مع لزوجة الوسط )محلول الكتروليتي( اذا مابقيت ا -2

 supporting electrolyteتتغير مع تغير المحلول الناقل او الداعم للشحنة  idقيمة  -3
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,والذي  K+و Na+وينتج نتيجة لتحسس القطب الى ايونات اخرى مثل الخطأ القاعدي : -ب

يسبب خطأ السالب وكما موضح بالشكل التالي :                  

 

ويحدث عندما تكون فعالية الماء اقل من وحده واحده ويحصل هذا عندما الخطأ الحامضي : 

يكون تركيز الحامض عالي جدا ويحدث ايضا عند استخدام امالح بتراكيز عاليه وكذلك يحدث 

عند استخدام محاليل المائيه ,وجميع الحاالت المذكوره تعطي جهد التقاء سائل عالي .وهذا النوع 

 موجب وكما موضح في الشكل التالي :من الخطأ يقود الى خطأ 

   

 Inductivity Coupled Plasma –Torchمشعل البالزما المقترن بحث التردد الراديوي  -ج

Atomic Emission Spectroscopy (ICP/AES): 

عندما يسلط حث التردد الراديوي فولتيه عاليه على غاز خامل مثل اآلركون سيؤدي هذا الحث    

وتكون هذه  K 10000الى تاينه ومن ثم احتراقه مكون لهبه ذات درجة حرارة عاليه تصل الى 

ات اللهبه خاليه من تداخالت التي ترافق عادة اللهب االعتيادي كما ذكر سابقا الن وفرة االلكترون

تمنع حدوث تداخالت تاين وقلة االوكسجين تمنع تكوين االكاسيد . ولذلك تستخدم هذه الطريقه 

  لتقدير العناصر الصعبة االنصهار )العناصر المنيعه( .


