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Φασματοσκοπία Raman
Σκοπός της άσκησης είναι η κατανόηση σε βασικό επίπεδο των αρχών και της οργανολογίας της
φασματοσκοπίας Raman μέσω μίας σειράς πειραματικών μετρήσεων που διεξάγονται με τη χρήση φορητού
συστήματος-μικροσκοπίου Raman.

Εισαγωγικά
Στο πλαίσιο της άσκησης θα συζητηθούν και αναπτυχθούν τα παρακάτω


Διαδικασία - φαινόμενο Raman. Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας λέιζερ με την ύλη, με έμφαση στο
φαινόμενο της σκέδασης. Ταλαντώσεις σε μόρια και υλικά.



Οργανολογία φασματοσκοπίας. Φάσματα Raman



Εφαρμογές στην ανάλυση υλικών

Πειραματικό μέρος
1. Μελέτη της λειτουργίας του μικροσκοπίου Raman και του ρόλου του κάθε τμήματος στο φορητό σύστημα
2. Ρύθμιση της ισχύος του laser και συλλογή φασμάτων από πρότυπα δείγματα
3. Καταγραφή και μελέτη φασμάτων από μόρια και υλικά
4. Μελέτη φασμάτων Raman καθαρών χρωστικών (ανόργανων και οργανικών) που χρησιμοποιούνται σε
έργα τέχνης.
5. Ανίχνευση χρωστικών σε μίγματα (όπως CaCO3 / TiO2 , CaCO3 / Fe2O3, CaCO3 / Egyptian blue)
6. Μελέτη ορυκτών

Πειραματική Διάταξη
1. Οπτική κεφαλή (περιέχει: καθρέφτες, κάτοπτρα, φίλτρο, κάμερα-μικροσκόπιο και led για
ακτινοβόληση δείγματος)
2. Laser (διοδικό συνεχές, λexc: 785 nm)
3. α) Οπτική ίνα που συνδέει το laser με την οπτική κεφαλή
β) Οπτική ίνα που συνδέει την οπτική κεφαλή με το φασματόμετρο
4. Φασματόμετρο (μονοχρωμάτορας και ανιχνευτής CCD)
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