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 توانيد مشتريان اصلي خود را عام قيد نماييد.گيرد، ميميعام مورد مصرف قرار  صورتبهفاقد مشتري خاص بوده و  در صورتيكه کاال/خدمت، .1

 میکروسکوپ رامان نام کاال/ خدمت

 

 اندازه گیری دقیق، شناسایی مواد حوزه کاال/خدمت

 TakRam شماره یا نام نسخه

 4931 تاریخ انتشار/ ورود به بازار

 متکاال/خد شیوه دستیابی به

 توسعه/نوآوری بازتحقیق و  -

 طراحی و ساختمهندسی معکوس/  -

 و خرید فناوری از غیر انتقال فناوری/ همکاری -

 کاریکپی -

 بازرگانی )واردات و خرید و فروش( فعالیت -

 1مشتریان اصلی

 )پنج مصرف کننده عمده(

 های پژوهشیآزمایشگاه 

 های کنترل کیفیت و استانداردآزمایشگاه 

 هادانشگاه 

 داروسازی 

 نانومواد 

  معرفی کاال/خدمت

میکروسکوپ رامان یکی دستگاه برای شناسایی و تحلیل مواد است. این دستگاه طبق پراکندگی رامان کار می کند. در این روش نور لیزر از 
ی می شود. طیف سنجنور پراکنده شده توسط نمونه با استفاده از میکروسکوپ جمع آوری و طریق میکروسکوپ روی نمونه کانونی می شود و 

با بررسی طیف سنجی می توان مشاهده کرد که فرکانس برخی از پرتوهای پراکنده شده متفاوت با فرکانس نور لیزر اولیه است. این میزان 
فرد ب( می نامیم. میزان این جابجایی برای پیوندهای مختلف شیمیایی منحصر Raman Shiftجابجایی از فرکانس اولیه را جابجایی رامان )

 بنابراین با تحلیل طیف بدست آمده می توان مواد مختلف را مورد شناسایی قرار داد. است. 
نانومتر، و  795نانومتر،  587میکروسکوپ رامان شرکت تکفام سازان طیف نور با توجه به طول موج تحریکی در سه مدل عرضه می شود: 

 SRMو مدل  cm 6-4 هستند. مدل معمولی تفکیک پذیری  SRMدولیزری. هر کدام از این مدل ها نیز دارای دو آپشن معمولی و 

 طور به روش نیا. کرد استفاده مختلف یهانمونه لیتحل و هیتجز یبرا توانیم رامان کرویم سنج فیط ازدارد.  cm  9-4تفکیک پذیری 
 خالص، ییایمیش مواد ،یکیولوژیب ،یآل ،یآل ریغ مواد ها،دوغاب ها،ژل عات،یما پودرها، جامدات، مانند یموارد لیتحل و هیتجز یبرا یکل

 د،دار هاروش ریسا به نسبت رامان کروسکوپیم که ییهاتیمز همه کنار در. است مناسب ،یخوردگ و یفلز یدهایاکس هامحلول ها،مخلوط
 نجس فیط.کرد استفاده هاآن یاژهایآل و فلزات مانند یمواد یبرا توان ینم سنج فیط نیا از مثال یبرا. هست زین ییها تیمحدود یدارا

 :کرد اشاره ریز موارد به توانیم کاربردها نیا از یبرخ یبرا. دارد کاربرد یعیوس اریبس یهانهیزم در رامان کرویم
 

 یمتیق یهاسنگ ییشناسا ،… و هاینقاش و هاکیسرام در موجود یهارنگدانه فیتوص: یشناس باستان و هنر
 اختالل با نقص مشخصه ها،لوله نانو خلوص و ساختار: یکربن مواد 
 هاواکنش و خلوص ها،ساختار بر نظارت: یمیش
 فاز انتقال و عیما اجزا ،یمعدن مواد عیتوز و ییشناسا: یشناس نیزم
 یماریب صیتشخ ،ییدارو تداخل بافت، و سلول تک: یشناس ستیز

 اژهایآل بیترک و خلوص ها،یهاد مهین یهامؤلفه عیتوز و محتوا یکنواختی: یداروساز
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 Specification   /خدمتکاال فنی مشخصات
 

 نانومتر، دولیزری 587نانومتر،  795لیزر: 
 میلی وات قابل تنظیم 411تا  41توان لیزر: از 

 دقیقه 41میلی ثانیه تا  4گیری: زمان طیف
 میکرومتر 7پذیری فضایی: تفکیک

 41x, 11x, 61x,411x (LW 61x, optional)لنز آبجکتیو: 

 cm 6-4تا  cm 9-4پذیری طیفی: تفکیک
  cm 1111-4تا  cm 411-4از بازه طیفی: 

 کیلوگرم 11وزن: 
 cm x 61 cm (without eyepiece) x 7377 cm 7577ابعاد: 

 Cooled CCDآشکارساز: 

  )در صورت وجود( اخذ شدهاستانداردهای جوایز، تاییدیه و  گواهینامه،
 توضیحات مدت اعتبار مرجع صادرکننده تاریخ صدور عنوان

CE 5145 CELAB 5155  
 

 
 


