
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر المتقدم اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/15                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر المتقدم في مادة فيزياء ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/15physics                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر المتقدم في مادة فيزياء الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/15physics2     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر المتقدم اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade15                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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 مطیاف الكتلة
 

 

  ما هو مطیاف الكتلة؟

 هو تقنیة تحلیلیة لتحدید العناصر المكونة لمادة أو  جزيء  ما. ویستخدم
 أیضا لتوضیح البنى الكیمیائیة للجزیئات، مثل  الببتیدات  والمركبات

  الكیمیائیة األخرى.

 على ماذا یعتمد مبدأ عمل مطیاف الكتلة؟

 یعتمد على على تشرید  المركبات الكیمیائیة  لتولید جزیئات مشحونة
 وقیاس  نسبة كتلتها إلى شحنتها [1].

 كیف یعمل؟

  تجرى العملیة في مطیاف الكتلة بوضع العینة في الجهاز، حیث تأین
 المركبات بطرق مختلفة (مثال بنسفها بحزمة إلكترونیة)، مما یشكل

 األیونات المشحونة. تحسب  نسبة الكتلة للشحنة  لهذه الجزیئات من
  حركة هذه األیونات ضمن  حقول كهرومغناطیسیة .

 مما یتكون جهاز مطیاف الكتلة؟

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9_%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9#cite_note-isbn0-9660813-2-3-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9#cite_note-isbn0-9660813-2-3-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9#cite_note-isbn0-9660813-2-3-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9_%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%84_%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A


 یتكون من ثالث وحدات:

  1-منبع لألیونات  یشطر جزیئات العینة إلى أیونات. 2

جهاز تحلیل  یفرز األیونات بحسب كتلتها عن طریق تطبیق  حقول - 
 كهرومغناطیسیة

مكشاف  لقیاس قیمة مؤشر الكمیة وبذلك تعطي بیانات لحساب  -3 
  وفرة األیونات الملتقطة.

 استخدامات مطیاف الكتلة:

 لمطیاف الكتلة استخدامات كمیة ونوعیة تشمل :

 1-تحدید هویة المركبات المجهولة

 2-تحدید التركیب  النظائري  للعناصر في الجزيء

  3-وتحدید بنیة المركب بمراقبة شظایاه.

 4- یستخدم في تحدید كمیة مركب ما في العینة أو لدراسة  كیمیاء
 األیونات في الطور الغازي  (كیمیاء األیونات والجسیمات الحیادیة في

  الفراغ).

  أین یستخدم مطیاف الكتلة ؟

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9_%D8%A3%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%84_%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%84_%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A&action=edit&redlink=1


 یستخدم حالیا في مخابر التحلیل التي تدرس الخصائص الفیزیائیة
  والكیمیائیة والبیولوجیة لطیف واسع من المركبات.

 

 

 

 

 

 

 بعض المعلومات عن مطیاف الكتلة:

 مطیاف الكتلة هو جهاز اخترعه  فرانسیس أستون  ویعتمد مبدأ عمله
 على أن الجسیمات المشحونة عندما تدخل  مجاال مغناطیسیا  منتظما،

 بحیث یعامد اتجاهه اتجاه حركتها، فإنها تأخذ مسارات دائریة تتناسب
 أنصاف أقطارها مع كتلة الجسیم المشحون. ویمكن بواسطة هذا
 الجهاز قیاس  نسبة الكتلة للشحنة  وفصل الجسیمات المختلفة بهذا

 المقدار عن بعضها سواء كانت  ذرات  أو  أیونات  أو  جزیئات . و هو
 یسمح بقیاس q/m لذرة متأینة (حیث m كتلة االیون و q شحنته)

 وبتحدید كتلة الذرة، وقد لعبت المطیافیة دورا كبیرا في دراسة
  النظائر. یتكون المطیاف من :

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA


 منبع أیونات1.

  محلل الكتلة2.

  كاشف3.
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