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Φασματοσκοπία Raman 



Το φαινόμενο Raman (1/3) 

ω0 

ω0 
Ελαστική Σκέδαση 

(Elastic scattering – Rayleigh) 

Μη-ελαστική Σκέδαση 

(inelastic scattering – Raman) 

±ωM 

Η/M ακτινοβολία συχνότητας ω0 διεισδύει σε διαφανή 

υλικά, πολώνει τα μόρια και επάγει ταλαντευόμενα 

ηλεκτρικά δίπολα με αποτέλεσμα την δημιουργία 

φορτίων 

Τα φορτία, όταν επιταχύνονται ή επιβραδύνονται, 

παράγουν ακτινοβολία (σκέδαση / scattering). 

Δημιουργούνται ζευγάρια συχνοτήτων συμμετρικά ως 

προς την συχνότητα ω0, δηλαδή σε ω0±ωΜ 



Το φαινόμενο Raman (2/3) 
 Είναι αποτέλεσμα της δόνησης των πυρήνων των ατόμων σε 

σχέση με την παραμόρφωση του ηλεκτρονιακού νέφους γύρω από 
αυτούς, η σύζευξη των οποίων αντιστοιχεί στους δεσμούς των 
μορίων 

 Οι συχνότητες ωΜ αντιστοιχούν σε ενεργειακές μεταπτώσεις κατά 
την εξαναγκασμένη, από την Η/Μ ακτινοβολία, ταλάντωση των 
μορίων (optical phonons, οπτικά φωνόνια) 

 Υπάρχει εξάρτηση από την συμμετρία 

 Για τα παραγόμενα Η/Μ κύματα, ισχύουν τα παρακάτω: 

 διαδίδονται προς όλες τις κατευθύνσεις 

 είναι πολωμένα 

 η έντασή τους ή η διεύθυνση πόλωσής τους εξαρτάται από την διεύθυνση 
παρατήρησης. 

 Οι συχνότητες ωΜ, στο σύνολό τους ονομάζονται: 

 γραμμές Raman (Raman lines), ή 

 ζώνες συχνοτήτων Raman (Raman bands) 



Το φαινόμενο Raman (3/3) 

 Την ύπαρξη γραμμών Raman προβλέπει η  

 Κβαντική Μηχανική με την 

 Θεωρία Ομάδων 

 Συνδυαζόμενη με την τεχνική υπέρυθρης 

ακτινοβολίας (IR) δίνει όλη την πληροφορία της 

δομής των μορίων ή κρυστάλλων. 

 Για την ύπαρξη του φαινομένου Raman οι δεσμοί 

πρέπει να παρουσιάζουν πολωσιμότητα 

(Polarisability) κατά την δόνησή τους 

 



Τι είναι η «πολωσιμότητα» (α) ενός μορίου 

αmax 

αmin 

 +                ̶   

 +         ̶   

 +             ̶   
Μόριο με πολωσιμότητα α0 (σε 

θέση ισορροπίας) όταν βρεθεί 

σε ηλεκτρομαγνητικό πεδίο 

E(t), υπόκειται σε 

εξαναγκασμένη ταλάντωση με 

μεταβολή της πολωσιμότητας 

(αt) μεταξύ μιας ελάχιστης 

τιμής (αmin) και μιας μέγιστης 

τιμής (αmax). 
 

Τότε: 

Δα = αmax – αmin ≠ 0 

α0 

«η ευκολία με την οποία μοριακά τροχιακά μπορούν να 

παραμορφωθούν και να αποκτήσουν ροπή διπόλου» 

Δημιουργείται έτσι η 

ροπή διπόλου 



Τι είναι η «Ροπή διπόλου» (μ) 
Είναι το γινόμενο της μεταβολής της πολωσιμότητας (αt) του 

μορίου με το πλάτος ταλάντωσης της προσπίπτουσας 

ακτινοβολίας (Εt –ισχύ του ηλεκτρικού πεδίου) 

     tEtt 

όπου: 

  







 tta ύ cos

2

1
0

  tEtE lasercos0

και: 

Πολωσιμότητα  μορίου σε 

θέση ισορροπίας  

Μεταβολή πολωσιμότητας με 

τον χρόνο (κατά την 

ταλάντωση) 

Ταλάντωση της δέσμης 

του laser  

Φυσικά αρμονικές ταλαντώσεις προκύπτουν αφού ωδεσμού=2πωk, όπου k=1, 2, 3, ..., n 



Ανάπτυξη του τύπου της «Ροπής του 

Διπόλου» 

      ttttt laserί   coscos
2

1
00 










  tEt laser cos00 

οπότε και … 

  tE ίlaser   cos
4

1
0

  tE ίlaser   cos
4

1
0

Γραμμή Rayleigh: ταλάντωση ίδιας 

συχνότητας με το laser 

Γραμμή αντι-Stokes 

Γραμμή Stokes 

Συχνότητες 

ακτινοβολίας 

Raman 

1ος κανόνας επιλογής (selection rule): εάν Δα=0  δεν υπάρχει ακτινοβολία Raman 



Ενεργειακές μεταβολές μορίων κατά το 

φαινόμενο Raman 

Rayleigh scattering 

(ελαστική) 
Raman scattering  

(ανελαστική) 

E1 

E2 

e- 

hω0 

e- 

e- 

e- 

e- 

hω0 

e- 

e- 

e- 

e- 

e- 

Stokes 

e- 

hω0 

h(ω0-ω) 

e- 

e- 

e- 

hω0 

Anti-Stokes 

e- 

e- 

e- 
h(ω0+ω) 

Virtual Energy States 
Δυνητικές ενεργειακές στάθμες 



Φυσικά μεγέθη 

 Προσπίπτων φως λέιζερ στην ορατή περιοχή 

συχνοτήτων: 400-750nm ή v0=4-7.5×1014 s-1 

(Hz). 

 Συχνότητα δόνησης ατόμων ορυκτών και υγρών 

ή αέριων φάσεων: ν1=1012-1014 s-1 (Hz). 

 Οπότε: ν0 >> ν1, 

 αποκλείοντας την απλή απορρόφηση ενέργειας 

 Εμφανίζοντας μόνο το φαινόμενο σκέδασης 



Πλήρες διάγραμμα φάσματος Raman 

(Παράδειγμα από μονοκρύσταλλο πυριτίου Si) 

Rayleigh 

Raman Stokes 

520.5wn of Si 

Raman anti-Stokes 

+520.5wn of Si 

Μετατόπιση -520.5 cm-1 

Μετατόπιση of +520.5 cm-1 

Κλίμακα 

~1/100 



Συμμετρική και αντισυμμετρική παραμόρφωση 

του ευθύγραμμου μορίου του CO2 

μ 

α 

t, χρόνος 

μ 

α 

t, χρόνος 

Πολωσιμότητα 
 
 

Ροπή δίπολου 

Δίνει έντονο φαινόμενο Raman 

αλλά όχι IR. 

Συμμετρική παραμόρφωση 

Πολωσιμότητα 
 

 

Ροπή δίπολου 

Αντισυμμετρική παραμόρφωση 

Δίνει έντονο φαινόμενο IR  

αλλά πολύ μικρό Raman. 



Raman κορυφές προκύπτουν από … 

 1-100 cm-1: 
Περιστροφικές ταλαντώσεις του μορίου (Rotational) 

 Καμπτικές κινήσεις του μορίου (bending) 

 100-10,000 cm-1: 
Δονητικές ταλαντώσεις του μορίου (vibrational) 

 >10,000 cm-1: 
Ηλεκτρονιακές ταλαντώσεις (electronic) 

Συμμετρική 

έκταση 
Αντι-συμμετρική 

έκταση 
Ψαλίδισμα 



Βασικότερες δονήσεις (H2O, CO2)  



Φασματομετρία Raman 



Το φασματόμετρο Raman του 

εργαστηρίου μας 

Renishaw RM1000 
Laser: 632.8nm 

Grating (φράγμα): 1800 lines per mm 



Διάταξη του οργάνου Raman του 

εργαστηρίου μας 

Φακός εστίασης 

για “ομοεστίαση” 

(confocality) 

Λέιζερ 

Φίλτρο απορρόφησης 

της Rayleigh  

Οπτικό 

διάφραγμα 

Ανάλυση φάσματος 

(grating) 

CCD 

κάμερα 

Δείγμα 



Επιλογή laser 

Λέιζερ διαφόρων συχνοτήτων μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν: 

 514nm  - πράσινο (Krypton/Argon) 

 632.8nm – κόκκινο (αέριο μίγμα Helium-Neon) 

 785nm – Near Infrared diode laser 

 1064nm – IR (Nd3+:YAG solid state laser) 



Γραφικός Υπολογιστής φασματικών γραμμών 

Raman –laser στο κόκκινο (632.8nm) 

Χημικός δεσμός με 

κορυφή Raman στα 

περίπου 1000wn δίνει 

κίτρινη γραμμή 

Γραμμή laser 

632.8nm 



Γραφικός Υπολογιστής φασματικών γραμμών 

Raman –laser στο πράσινο (514nm) 

Χημικός δεσμός 

με κορυφή 

Raman στα 

περίπου 1000wn 

δίνει μπλέ 

γραμμή 

Γραμμή laser 

514nm 



Μορφή κορυφών Raman 

Μικτή 

50:50 

Gaussian Lorenzian 



Χρήση του κυματαριθμού (wn ή cm-1) 

ως μονάδα μέτρησης 




1~ 
Πόσα μήκη κύματος (λ) χωράνε μέσα σε ένα 

εκατοστό του μέτρου (cm) 

hE 



c
v  

hc
E  vhcE ~

Ενέργεια και κυματαριθμός 

είναι ανάλογα μεγέθη 



Εύρος ενεργειών που βλέπει το μικρο-

φασματόμετρό μας Raman 

5000wn                              180wn 

2.58eV                               1.98eV 

480nm                               625nm 

Το παραπάνω εύρος αντιστοιχεί σε ενέργειες δεσμών 

από 0.023eV (δεξιά στο φάσμα) 

έως  τα 0.625eV (αριστερά στο φάσμα) 



Προετοιμασία δείγματος 

 

 

 Καμία, για τα περισσότερα δείγματα (π.χ. όλα τα 

στερεά) 

 

 

 Ωστόσο, επίπεδες επιφάνειες δίνουν καλύτερα 

φάσματα 





Αναμενόμενος αριθμός ταλαντώσεων 

γραμμικού μορίου με Ν άτομα 
R=3Ν-5 

 

Π.χ. 

 

για Ν=3 του μορίου CO2 

 

έχουμε 

 

3*3-5=9-5=4 ταλαντώσεις (modes) 

O O C 

* 3Ν-5 ή 3Ν-6 σημαίνει μεταφορά ή περιστροφή όλων των ατόμων ταυτόχρονα στο καρτεσιανό σύστημα 

συντεταγμένων (3 άξονες), χωρίς σχετική μετακίνηση αυτών μεταξύ τους. 



Αναμενόμενος αριθμός ταλαντώσεων 

μη-γραμμικού μορίου με Ν άτομα 
R=3Ν-6 

 

Π.χ. 

για Ν=3 του μορίου του νερού (Η2Ο)  

Έχουμε 

3*3-6=9-6=3 ταλαντώσεις (modes) 

 

Ωστόσο, το αποτέλεσμα είναι σχεδόν 
ανύπαρκτες κορυφές γιατί ο δεσμός 
ΟΗ είναι πολύ πολικός και η 
πολωσιμότητα ιδιαίτερα μικρή 
επίσης. 

O 

H 

H 

* 3Ν-5 ή 3Ν-6 σημαίνει μεταφορά ή περιστροφή όλων των ατόμων ταυτόχρονα στο καρτεσιανό σύστημα 

συντεταγμένων (3 άξονες), χωρίς σχετική μετακίνηση αυτών μεταξύ τους. 



Ταλαντώσεις Raman και «Κανόνες 

Επιλογής / selection rules» 
 Ο αριθμός των ταλαντώσεων που δίνουν οι 

προηγούμενοι τύποι αντιστοιχεί στο άθροισμα 

Raman και IR κορυφών 

 

 Προβλέψεις για τα παραπάνω παίρνουμε από: 

 Κβαντική μηχανική (Quantum Mechanics), σε 

συνδυασμό με  

 Θεωρία Ομάδων (Group Theory) 



Ερμηνεία 

 Συνήθως, δεσμοί συγκεκριμένων χημικών στοιχείων 

δίνουν κορυφές Raman σε ένα εύρος συχνοτήτων 

χαρακτηριστικό για αυτούς 

 Ο αναμενόμενος αριθμός κορυφών ενός φάσματος 

Raman δεν είναι πάντα επακριβώς προσδιορίσιμος 

 Έντονες κορυφές Raman δίνουν οι δεσμοί όπου το 

νέφος ηλεκτρονίων κατανέμεται ομοιόμορφα γύρω 

από τους πυρήνες 

 Ισχυροί πολικοί δεσμοί (π.χ. ιοντικοί δεσμοί όπως 

του νερού) δίνουν ασθενείς κορυφές Raman 

 



Εξάρτηση αριθμού κορυφών 

 Η συμμετρία του μορίου μπορεί να δημιουργεί 
ανενεργές ταλαντώσεις Raman (Raman inactive) 

 Ταλαντώσεις συντονισμού 
 Δύο κανονικές ταλαντώσεις συντονίζονται σε νέα 

ταλάντωση 

 Παράδειγμα: Fermi modes του CO2, που είναι συντονισμός 
της v1 με την αρμονική 2v2 που δίνει δύο κορυφές ίδιου 
ύψους 

 Αλληλεπικαλυπτόμενες Ταλαντώσεις: ταλαντώσεις 
που συμπίπτουν σε συχνότητα (εκφυλισμένες - 
degenerate) 

 Κορυφές που προκύπτουν από φθορισμό 



Φθορισμός 

 Ιχνοστοιχεία, ατέλειες κρυστάλλων 

 Σημαντικό πρόβλημα σε πολλές περιπτώσεις κατά την ερμηνεία 
ενός φάσματος Raman 

 Συχνά πολύ υψηλές κορυφές που υπερκαλύπτουν τις κορυφές 
Raman 

 Τρόποι μείωσης ή αποφυγής του φαινομένου: 
 Ακτινοβόληση του δείγματος για μεγάλο χρονικό διάστημα με μεγάλη 

ένταση μειώνει την ένταση του φθορισμού (bleaching) 

 Χρήση λέιζερ διαφορετικού μήκους κύματος: μεταφέρει όλες τις 
γραμμές Raman σε διαφορετική περιοχή του φάσματος 

 Χρήση της τεχνικής Time Resolved Raman Spectroscopy 
○ εκμεταλλευόμενοι την χρονική διαφορά δημιουργίας ή ζωής των δύο 

φαινομένων 

○ χρόνος ζωής της Raman 10-12 έως 10-13 sec 

○ Χρόνος ζωής φθορισμού 10-7 έως 10-9 sec. 

○ απαιτεί εξαιρετικά ακριβά όργανα όπως femtosec lasers και γρήγορους 
χρονισμένους συλλέκτες 



Παράδειγμα Λογισμικού επεξεργασίας 

Βάση δεδομένων 

φασμάτων Ερμηνεία Curve fitting 

Αποτελέσματα 

αναζήτησης από 

βάση φασμάτων αναφοράς 

(πλήρως διαδραστική) 

Φάσμα προς επεξεργασία 
Φωτογραφία δείγματος 

Σημείο ανάλυσης 



Curve fitting 

Δείγμα Κορουνδίου 

raw data 

best fit curve 

Residual 



Διάκριση πολλών επικαλυπτόμενων 

κορυφών με λογισμικό 

raw data 

best fit curve 

Residual 



Βάσεις δεδομένων κορυφών Raman 

διαφόρων υλικών 

Λίστες κορυφών διαφόρων καθαρών φάσεων 

(δείγματα αναφοράς) 







Οξείδια τιτανίου 

α-TiO2 (Ρουτίλιο) – τετραγωνικό, Volume= 62.43 Å³  

TiO2 (Βρουκίτης) - Ορθορομβικό 

β-TiO2 (Ανατάσης) – τετραγωνικό, Volume=136.27 Å³ 





Φάσμα Raman του αιματίτη 

Eg 

246 

Eg 

298.5 

Bending O-Fe-O, FeO6 octahedral geometry 

Eg, 412.5 

A1g 

495.5 

Fe-O stretching 

Eg, 613 

821.5 

1321.5 

Two-magnon 

scattering on anti-

parallel spin sites 

A1g 

227.6 

Δονήσεις 

ιόντων Fe 
(Βαρύ ιόν 

 χαμηλή 

ενέργεια) 

Δονήσεις ιόντων 

οξυγόνου 

Magnon: διέγερση του spin των ηλεκτρονίων 



Φάσματα οξειδίων του σιδήρου 

Αιματίτης (α-Fe2O3) 

Μαγγεμίτης (γ-Fe2O3) 

Γκαιτίτης (α-FeΟOΗ) 

Λεπιδοκροκίτης (γ-FeΟOΗ) 

δ-FeΟOΗ 

Μαγνητίτης (Fe2Ο3) 

Βουστίτης (FeΟ) 

• Εύκολα διακριτά φάσματα των 

διαφορετικών φάσεων 

• Μεγάλη ισχύς του laser ενισχύει τις 

κορυφές, ωστόσο αναμένονται 

μεταβολές στα  φάσματα, που 

περιορίζονται σημαντικά όταν μετράμε 

λείες επιφάνειες 

Από de Faria et al, J.Raman Spec. 1997, 28:873-878 



Αιματίτης με αργίλιο 

Με αύξηση της περιεκτικότητας σε αργίλιο παρατηρείται 

κυρίως μεταβολή στο εύρος των κορυφών 

Zoppi et al, JRM 2006, 37:1131-1138 



Συμπεράσματα 

 Τα φάσματα Raman είναι πολύ διαφορετικά για 
διαφορετικές φάσεις ίδιας ή παρόμοιας χημικής 
σύστασης  εύκολη διάγνωση φάσεων 

 

 Ιχνοστοιχεία ή μικρές μεταβολές στην ίδια φάση 
μπορούν να επηρεάσουν ελαφρά την θέση των 
κορυφών ή το πλάτος τους 

 

 Μεγάλη ισχύς του laser ενισχύει τις κορυφές, 
ωστόσο αναμένονται μεταβολές στα  φάσματα, που 
περιορίζονται σημαντικά όταν μετράμε λείες 
επιφάνειες 

 

 





Οξείδωση χάλυβα 

 Χάλυβες χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές όπου η 

καταπόνησή τους είναι σημαντική, π.χ. σε 

πυρηνικούς αντιδραστήρες 

 Με τον καιρό οξειδώνονται και ραγίζουν 

 Η τεχνική Raman μπορεί πολύ εύκολα να μας 

δείξει πως συμβαίνει η οξείδωση αυτή  

Ρωγμή 

στο 

χάλυβα 

Όριο μετάλλου 

και οξειδίου 



Αποτελέσματα 

 Ο αιματίτης 

εμφανίζεται 

πρώτος 

 Ο μαγνητίτης 

έπεται, 

καλύπτοντας 

τον αιματίτη 

 

Μαγνητίτης 

 

 

 

 

 

 

 

Αιματίτης 

He 

Mt 





Αλλαγή φάσης του Al2O3 κατά την θέρμανση 

γ 

α 

α 
α 

α 
α 

Μετάβαση από άμορφη 

(κάτω από 800°C) στην 

φάση γ-Al2O3 

(άμορφο προς κυβικό. Δεν 

δίνει ισχυρό Raman) 

Οι φάσεις γ-Al2O3 (κυβικό, 

υπερτερεί σε όγκο) και α-

Al2O3 συνυπάρχουν. 

Μετατροπή όλου του 

υλικού στη φάση α-Al2O3 

(κορούνδιο, εξαγωνικό, 

έντονο χαρακτηριστικό 

Raman φάσμα). 



Διάκριση κορουνδίου με διαφορετικά 

lasers 

780nm 

532nm 

Έντονος 

φθορισμός 

καλύπτει τις 

χαρακτηριστικές 

κορυφές Raman 

Χωρίς φθορισμό, 

εμφάνιση των 

κορυφών Raman 



Οι αντίστοιχοι πολύτιμοι λίθοι (για 

σύγκριση) 

Ρουμπίνι Κεϋλάνης 
Αντικατάσταση Al με Cr 

Κορούνδιο Ροδεσίας, 

Beitbridge district 

Και στις δύο περιπτώσεις 

βλέπουμε τον φθορισμό  

http://www.mindat.org/photo-10830.html


Φθορισμός του χρωμίου σε οξείδια του 

αργιλίου σαν διακριτικό χαρακτηριστικό 

α-Al2O3 

γ-Al2O3 

Από HORIBA JOBIN-YVON site 



Χάρτες κατανομής φθορισμού των 

φάσεων του Al2O3 
α-Al2O3 γ-Al2O3 

Ψήσιμο 15 λεπτών 

στους 1100°C 

Ψήσιμο 30 λεπτών 

στους 1100°C 

Ψήσιμο 60 λεπτών 

στους 1100°C 

Από HORIBA JOBIN-YVON site 



Συμπεράσματα 

 Διάφορες φάσεις του Al2O3, δηλαδή οι α, β και γ, 

έχουν διακριτά φάσματα Raman 

 Ωστόσο, η διάκρισή τους γίνεται ευκολότερα από 

το φθορισμό του χρωμίου, που πάντα περιέχουν 

σαν ιχνοστοιχείο 





Οξείδωση καλωδίων χαλκού 

 Η οξείδωση του χαλκού σε καλώδια επηρεάζει 

την αγωγιμότητα αυτών 

 Το φαινόμενο μπορεί να μελετηθεί με Raman 

σημειακά 

 Συνδυασμός Raman-SEM σε ένα όργανο έχει 

προσφέρει πολλές πληροφορίες 



Λεία και τραχιά επιφάνεια 

cuprous oxide (Cu2O) - cuprite 

cupric oxide (CuO) - tenorite 
Φαρδιές κορυφές δείχνουν 

μικροκρυσταλλικό  έως 

άμορφο υλικό 

Cu2O – cuprite 
• Κόκκινο λεπτό φιλμ 

• Εμφανίζεται πρώτο 

κατά την οξείδωση 

 

CuO – tenorite 
• Μαύρο οξείδιο 

• Εμφανίζεται σε 

προχωρημένη 

οξείδωση 

• Ξεφλουδίζει με 

εναλλαγές της 

θερμοκρασίας 



Χαρτογράφηση τάσεων με Raman 

Techniques for Thin Film analysis 

SERS – Surface Enhanced Raman Spectroscopy 

Time-Resolved Raman Spectroscopy 



Raman mapping: Παρατηρώντας την 

μηχανική παραμόρφωση 
 Μπορεί να γίνει χαρτογράφηση 

των μηχανικών τάσεων σε ένα 

υλικό 

 Χαρτογράφηση της Μετατόπισης 

κορυφής (επάνω εικόνα) 

 Χαρτογράφηση της μεταβολής 

πάχους της κορυφής (κάτω εικόνα) 

Επιφάνεια Si wafer μετά 

από πίεση με ακίδα 

www.renishaw.com 



Ανάλυση Λεπτών Υμενίων 

Raman  



SERS – Surface Enhanced Raman 

Spectroscopy 
 Άγνωστος ο ακριβής τρόπος εμφάνισης του 

φαινομένου 
 Ηλεκτρομαγνητικός: localised surface plasmons (μπορεί να 

εξηγήσει καλά το φαινόμενο) 

 Χημικός: charge-transfer complexes (δημιουργία δεσμών –
δεν εξηγεί όλες τις περιπτώσεις) 

 Σημαντική ενίσχυση του 
σήματος 

 Απαιτεί ειδικό Δομημένο 
Υπόβαθρο ή νανο-σωματίδια 
μετάλλου (συνήθως αργύρου 
ή χρυσού) σε διασπορά 
πάνω στο υλικό 



Klarite: Εμπορικά διαθέσιμο υπόβαθρο 

για SERS (κατασκευή: με λιθογραφία) 



Klarite δείγμα 

Δομημένη 

επιφάνεια 

χρυσού 

Λεία επιφάνεια 

χρυσού 

Οργανικό –προς ανάλυση- 

φιλμ καλύπτει όλη την 

επιφάνεια 



SERS με νανοσωματίδια 

SERS φάσμα (κόκκινο) υδατικού 

διαλύματος πυριδίνης. (μπλε, χωρίς το  

ενεργό νανοϋλικό) 

SERS 

Όχι SERS 

Νανοσωματίδια και κατανομή μεγεθών 



Χρονο-διακριτή φασματοσκοπία Raman 
(Time-Resolved Raman Spectroscopy) 

 Βασίζεται στον διαφορετικό 

χρόνο ανάπτυξης/εμφάνισης ή 

διάρκειας των διαφορετικών 

φαινομένων, π.χ. 

 Raman: παρουσιάζεται νωρίς και 

διαρκεί λίγο 

 Φθορισμός: παρουσιάζεται 

αργότερα και διαρκεί περισσότερο 

χρόνο 

 Απαιτεί παλμικά lasers μικρής 

διάρκειας παλμού (picosec, 

femtosec), πολύπλοκες οπτικές 

διατάξεις και γρήγορα 

ηλεκτρονικά Κορυφή που 

εμφανίζεται 

πρώτη 

Κορυφή που 

εμφανίζεται 

με χρονική 

καθυστέρηση 



Tip-enhanced Raman Scattering (TERS) 
(Συνδυάζοντας Raman με AFM:Μικροσκοπία Ατομικής Δύναμης ) 

Τοπογραφία με AFM 

Εικόνα Raman (σάρωση) 

SNOM tip 



Άλλες τεχνικές που βασίζονται στο 

φαινόμενο Raman 

 Resonance Raman spectroscopy 

 Surface Enhanced Resonance Raman Spectroscopy 
(SERRS) 

 Hyper Raman 

 Spontaneous Raman Spectroscopy 

 Optical Tweezers Raman Spectroscopy (OTRS) 

 Stimulated Raman Spectroscopy 

 Spatially Offset Raman Spectroscopy (SORS) 

 Coherent anti-Stokes Raman spectroscopy (CARS) 

 Raman optical activity (ROA) 

 Transmission Raman 

 Inverse Raman spectroscopy 

www.wikipedia.org 



Ευχαριστώ Ευχαριστώ 

Ευχαριστώ Ευχαριστώ 

Ευχαριστώ Ευχαριστώ 
Ε
υ
χα

ρ
ισ
τώ

 

Ε
υ
χα

ρ
ιS

to
ke

s 

Ε
υ
χα

ρ
ιant

i S
to

ke
s 

Ευχαριστώ Ευχαριστώ 


