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مقدمه
دســتگاه رامان1 یکی از پرکاربردترین دســتگاه های مشخصه یابی اســت که امروزه مورد استفاده است. این دستگاه 
از زمان معرفی تا به امروز پیشــرفت های فراوانی داشــته که اســتفاده از آن را برای آنالیزهای مختلفی آســان می کند. 
همچنین این دستگاه به دلیل در دسترس بودن در داخل کشورمان، به طور عمده ای توسط پژوهشگران مورد استفاده 
قرار می گیرد. البته الزم به ذکر است به دلیل محدودیت هایی که دارد، استفاده از آن نسبت به آنالیز IR کمتر است؛ 
اما با پیشرفت های جدیدی که صورت گرفته و همچنین قابلیت رامان در آنالیز نمونه های آبی، کاربرد آن روزبه روز 

در حال بیشتر شدن است.

اصولدستگاهرامان
یادی درباره ســاختار شــیمیایی،  آنالیز رامان یک روش مشــخصه یابی شــیمیایی غیرمخرب اســت که اطالعات ز
ینگــی2 و برهم ُکنش هــای مولکولــی نمونه در اختیــار کاربر قرار می دهــد. در این آنالیز یک مــوج تکفام )در  ، بلور فــاز
( به نمونه تابانده می شــود و پرتوهای پراکنده شــده در اثر برهم ُکنش نــور لیزر با نمونه،  محــدوده مرئــی و مــادون قرمز

یافت می شوند. در
به طور کلی پرتوها به دو صورت پراکنده می شوند. یکی از آن ها به این صورت است که طول موج نور پراکنده شده، 
مشابه نور ورودی لیزر باشد. در حالت دوم، طول موج نور پراکنده شده با نور ورودی متفاوت است. نور با طول موج 
مشــابه در اثر برهم ُکنش های االســتیک ایجاد می شــود و در مواقعی که انرژی آن تغییر کرده باشــد، دلیل ایجاد آن 

برهم ُکنش های غیراالستیک هستند.
بخــش عمــده ای از نــور پراکنده شــده با همــان طول موج اصلی اســت و تنها 0/00001درصــد )1 در 10میلیــون( از نور 
یلی3  پراکنــده شــده دارای طول مــوج متفاوتــی خواهــد بــود. به پراشــی که بــدون تغییــر در انرژی نور اســت، پــراش ر

 و به پراشی که منجر به تغییر طول موج و انرژی می شود، پراش رامان گفته می شود.]1[ 
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 شکل 1- تفاوت پراش رامان و پراش ریلی

 شکل 2- تفاوت پراش رایلی و رامان

شکل 2 تفاوت پراکندگی های مختلفی که در اثر تابش پرتو IR به نمونه اتفاق می افتد را نشان می دهد که پراکندگی 
رامان پراکندگی اصلی مورد بررسی در آنالیز رامان است.

فرکانس نوری که تحت پراکندگی رامان قرار گرفته اســت، در اثر برهم ُکنش با لرزش های مولکولی تغییر می کند. با 
مطالعه این لرزش ها در واقع می توان اطالعات مهمی از ساختار ماده به دست آورد.

اجزایدستگاهرامان
همان طور که درباره عملکرد دستگاه توضیح داده شد، برای آنکه این دستگاه بتواند عملکرد مناسبی داشته باشد 
و نور پراکنده را تشــخیص دهد الزم اســت که اجزای خاص و دقیقی داشــته باشد. لیستی از اجزای دستگاه رامان 

در ادامه آمده است:]2[
 منبع نور تک رنگ؛

 لنزها؛
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 فیلترها؛
 توری پراش؛

؛  آشکارساز
 سیستم کامپیوتری.

منبع نور باید قابلیت تابش یک نور تکفام را به نمونه داشته باشد. ممکن است یک دستگاه چند منبع نور داشته 
باشد اما نور خروجی در هر لحظه باید تکفام باشد.

لنزها به دو منظور در دستگاه به کار برده می شوند. یکی برای متمرکز کردن نور خروجی از منبع روی نمونه و دیگری 
برای جمع کردن نور پراکنده شده.

فیلترها برای حفظ نور پراکنده شده و همچنین نور بازتابی هستند که معموًال فرکانسی مشابه با نور خروجی از منبع دارند.
توری پراش به نوعی نقش منشور را بازی می کند که باعث تفکیک نورهای پراکنده شده و تفکیک آن ها بر حسب 

طول موج می شود.
، یک خروجی بر حســب نمودار  آشکارســاز وظیفه شناســایی فوتون ها و انرژی آن ها را دارد که در نهایت توســط کامپیوتر
داده می شود. این خروجی بیان کننده اختالف انرژی نور پراکنده بر نور عبوری و شدت هر کدام از این طول موج هاست.

ح واره دستگاه رامان با تمام بخش ها  شکل 3- طر

نکته: در تمام طول این متن الزم است به این نکته توجه داشته باشیم که انرژی فوتون تابعی از فرکانس و طول 
موج آن است. در نتیجه با تغییر در فرکانس یا طول موج، شاهد تغییر در فرکانس آن هستیم.

که در آن λ طول موج، f فرکانس و c سرعت نور است.

c
f

λ=
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خروجیآنالیزرامان
خروجــی آنالیــز رامــان معموًال به شــکل یک نمودار مانند تصویر ۴ اســت که در آن شــدت بر حســب میزان شــیفت 
رامان )طول موج( که معیاری از انرژی است نشان داده شده است. این طول موج ها در واقع همان اثر انگشت مواد 
مختلف هستند که با استفاده از آن ها، می توان مواد موجود در نمونه را شناسایی کرد. همچنین با استفاده از شدت 
یافتی است( هر طول موج، می توان به صورت نیمه کمی مقدار هر ماده در داخل نمونه  )که عمًال تعداد فوتون های در

را محاسبه کرد.]3[
هرکدام از پیک های آنالیز رامان، در اثر یک لرزش پیوند مولکولی ایجاد شــده اند. این بدین معناســت که می توان 
پیوندهــای مختلــف موجــود در ســاختار ماننــد پیوندهــای C-H ،N-O ،C=C ،C-C یــا گروه هایــی ماننــد بنــزن را 

شناسایی کند.]3[ 
مواردی که توسط این آنالیز شناسایی می شوند:

 ساختار شیمیایی؛
یختی ها؛  فازها و چندر

 تنش ذاتی؛
 آلودگی ها و ناخالصی ها.

 شــکل 4- نمونه ای از خروجی دســتگاه رامان. نکته ای که در آن وجود دارد این اســت که 
شــیفت رامان بر حســب cm-1 که همان عدد موج اســت نمایش داده شــده اســت. )این عدد 

معکوس طول موج است( فرمول آن به صورت روبه رو است:
v= 1

λ
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به طــور کلــی شناســایی پیک هــای رامــان ممکــن اســت مقــداری ســخت باشــد و بــه همیــن منظــور نیز معمــوًال از 
کتابخانه های رامان استفاده می شود که نتایج آنالیز مربوط به مواد مختلف را دارند

 و با مقایسه پیک های آن ها، می توان به ماهیت ترکیب شیمیایی و پیوندهای موجود در نمونه پی برد.]3[
، می توان غلظت مواد  شــدت پیک ها نســبت مســتقیمی با غلظت دارند. با مقایسه نســبی این پیک ها با یکدیگر
مختلف را مقایســه کرد. همچنین با انجام کالیبراســیون، می توان این شــدت را به غلظت دقیق مرتبط کرد و پس از 

آن، می توان داده های کامًال کمی از خروجی دستگاه به دست آورد.]1[

موادقابلآنالیزبااستفادهازرامان
یستی و انواع اکسیدهای فلزی خوردگی  به طور کلی مواد جامد، پودرها، مایعات، ژل ها و گازها، مواد معدنی، آلی و ز
توســط رامــان قابل آنالیــز هســتند. نکته ای که وجــود دارد این اســت که رامان بــرای آنالیز نمونه های فلزی مناســب 

نیست.
درواقع با رامان می توان هر ماده ای که دارای پیوند باشد را مورد بررسی قرار داد اما این کار برای گازها سخت تر است. 
گازها به دلیل آنکه غلظت های کمتری دارند، شناسایی پراکندگی ها در آن ها سخت تر است و به همین دلیل نیز 
در خیلی موارد ممکن است الزم باشد تا از تجهیزات خاصی استفاده شود؛ اما هرچه فشار گازها باالتر باشد )بدین 
معناست که غلظت آن ها نیز بیشتر می شود(، آنالیز آن ها راحت تر بوده و برای گازهای با فشار باال، حتی می توان از 

دستگاه های معمولی نیز استفاده کرد.]3[

تاریخچهایکلیازفناوریرامان
به طــور کلــی فنــاوری رامــان از حوالــی 1920 شــروع بــه پیشــرفت کــرد. این دســتگاه بعــد از دانشــمند معروف چاندراشــکر 
یافت جایزه نوبل فیزیک شد. ونکتا رامان۴ نام گذاری شده که روی پراکندگی نور کار می کرد. وی در سال 1930 موفق به در

چالشــی کــه بــرای آشکارســازی پرتوهای رامان وجود داشــت، این بــود که مقدار این فوتون ها بســیار کمتــر از مقدار 
قابل شناسایی بود و همین موضوع نیز استفاده از آن ها را با چالشی جدی مواجه می کرد. در سال 1966 بود که اولین 
دســتگاه تجاری رامان ســاخته شد. این دستگاه از نور لیزر اســتفاده می کرد. در دهه 1970 آشکارسازهایی ساخته 
شــدند که توانایی شناســایی مقادیر کمتری از پرتو را نیز داشــتند و به همین دلیل امکان شناسایی مشخصه یابی 

حتی مقادیر کمی از نمونه نیز فراهم شد.

 شکل 5- چاندراشکر ونکتا رامان
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با دقیق تر شــدن دســتگاه ها، کم کم زمینه شکل گیری نقشه برداری یا imaging در طیف بینی رامان نیز فراهم شد. 
اولین میکروســکوپ رامان با نام 5MOLE در ســال 1976 به بازار عرضه شــد. در این دســتگاه از پرتو لیزر اســتفاده 
می شــد کــه کامــًال روی بخــش کوچکــی از نمونه متمرکز شــده اســت و آنالیــز رامان نیــز تنها از همان قســمت تهیه 

می شود. در این دستگاه در واقع میکروسکوپ نوری و آنالیز رامان در کنار یکدیگر هستند.
در دهه 1980 آشکارســازهای 6CCD برای بهبود ســرعت آنالیز مورد استفاده قرار گرفتند. توسعه CCDها حساسیت 

شناسایی رامان و در کنار آن، سرعت تهیه طیف را حداقل 10 برابر نسبت به تجهیزات قدیمی افزایش داد.
پیشــرفت های رامــان ادامــه پیــدا کرد تا در ســال 2002 اولین دســتگاه ترکیبی رامان و FTIR ســاخته شــد کــه قابلیت هر دو 
دستگاه را دارا بود و برای زمان هایی که هیچ کدام از این دو روش به صورت جداگانه مناسب نبودند، قابل استفاده بود.]۴[

یاد هستند که پرداختن به تمامی آن ها از حوصله این نگاره خارج است؛ اما می توان به  پیشرفت های رامان آنقدر ز
برخی از آن ها مانند میکروسکوپ رامان قابل حمل و دستگاه هم زمان AFM و رامان اشاره کرد.

انواعی از آنالیز رامان وجود دارد:
 Confocal Microscopy؛

 7SERS؛

 8RERS؛

 TERS 9؛

 CARS 10 ؛

 11SRS؛
 Maping (imaging)؛

.Raman Microscopy 

در ادامه به هرکدام از این موارد پرداخته خواهد شد.

طیفسنجیرامانارتقایافتهسطحی
به طور کلی میزان پرتویی که به آشکارگر می رسد، در رامان خیلی کم است. دلیل آن هم این است که بخش بسیار 
یــادی از پرتوهــا فیلتــر می شــوند و تنهــا پرتوهایی که دچار پراکندگی رامان شــده اند به ســمت آشکارســاز هدایت  ز
می شوند. این روش برای بهبود شدت سیگنال در آنالیزهای بسیار حساس و شناسایی برخی مولکول های هدف 
که مقدار کمی دارند، مناســب اســت. در روش SERS، ســیگنال ضعیف پراکندگی رامان در حضور ابر پالســمونی 

 شکل 6- مقایسه پراش رامان و پراش رامان ارتقایافته سطحی ]5[
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 شکل 7- استفاده از نانوذرات طال برای ارتقای سیگنال رامان ]1[

یــادی دارد ولــی یکــی از کاربردهــای جالــب آن، شناســایی برخــی تومورهــا و باقیمانــده  روش SERS کاربردهــای ز
آن هاســت. به طــور کلــی به دلیــل گشاد شــدن عروق در محــدوده بافت هــای ســرطانی، نانومیله های طال بــه مقادیر 
بیشــتری در آن ها رســوب می کنند و در نتیجه در آنالیز SERS، ســیگنال بیشتری در آن منطقه مشاهده می شود. با 
استفاده از این روش می توان مرز بافت های سرطانی را در بعضی بافت ها مانند مغز شناسایی کرد. به عنوان مثال، 
، می توان با این روش مشخص کرد که آیا هنوز بخشی از بافت سرطانی باقی مانده یا تمامی آن  بعد از برداشتن تومور

به خوبی برداشته شده است. ]6[

طیفسنجیرامانرزونانسی
روش طیف سنجی رامان رزونانسی یک روش پیشرفته برای مطالعه پیوندهای ارتعاشی است و اطالعاتی که از آن 
حاصل می شــود، مشــابه FTIR اســت. در RRS پرتو لیزر با فرکانســی نزدیک به انرژی مورد نیاز برای گذار الکترون در 

ساختار است. 
این موضوع باعث افزایش شدت پراکندگی رامان و افزایش حساسیت این روش نسبت به رامان معمولی می شود. 
مقــدار قابل شناســایی در RRS در ابعاد چند میکروموالر اســت؛ در حالی که این عدد بــرای FTIR یا رامان معمولی 
در حدود میلی موالر است. در تصویر 8 تفاوت های اصلی سه روش IR، رامان سنتی و رامان رزونانسی نشان داده 

شده است.

یافت خروجی بهتر از آنالیز می شود.]5[ نانوساختارهای فلزی افزایش پیدا می کند که در نهایت منجر به در
در شــکل 7 مکانیزم روش طیف ســنجی رامان ارتقایافته ســطحی نشــان داده شــده اســت. بســته به نوع 
نمونه ای که قصد آنالیز آن وجود دارد، نانوذرات ممکن است به صورت جامد یا کلوئیدی به نمونه اضافه 

شوند.
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 شکل 8- تفاوت رامان معمولی و رامان رزونانسی ]1[

بر اساس ماهیت پیوندهای موجود در نمونه، RRS می تواند به دو دسته RRS مرئی یا RRS مادون قرمز تقسیم شود. 
)دسته بندی کامًال بر اساس نور لیزر تابیده شده است.(

میکروسکوپرامان
مهم تریــن فنــاوری کــه در زمینه رامان تولید شــده اســت، میکروســکوپ های رامان هســتند که امــکان Maping را 
، ســاختار مولکولــی و پیوندهای بخش  در اختیــار پژوهشــگران قرار می دهند و پژوهشــگر می تواند در کنار تصاویر

مورد نظر را نیز مورد بررسی قرار دهد.
میکروســکوپ رامان در واقع از ترکیب یک میکروســکوپ نوری و طیف سنجی رامان تولید می شود. وضوح مکانی 
این نوع از میکروســکوپ ها می تواند در حدود 0.5-1 میکرومتر باشــد. با اســتفاده از این میکروســکوپ، می توان از 
نقاطی با ابعاد میکرون، طیف سنجی گرفت. با تهیه تصاویر کامل از نمونه، می توان نقشه ای از بخش های مختلف 
نمونه و ترکیبات شیمیایی و فازی بخش های مختلف تهیه کرد. همچنین آنالیز طیف سنجی رامان مربوط به هر 
بخش نیز در دسترس است. با استفاده از تصویر رنگی کاذب )یکی از مدهای نمایش نتایج آنالیز میکروسکوپ( 

یع ترکیبات شیمیایی در داخل نمونه را مشاهده کرد. می توان توز
بــرای ایجــاد تصاویر با میکروســکوپ رامان تنها الزم اســت که نمونه ذره ذره جابه جا شــده و با تابــش پرتو لیزر بر هر 
 Maping نقطه، از آن نقطه آنالیز گرفت. در نهایت و زمانی که از تمام بخش های نمونه آنالیز گرفته شد )در اصطالح
انجــام شــد(، می تــوان نتایــج آنالیز و تصویر میکروســکوپی به دســت آمده را مشــاهده کرد. این نوع میکروســکوپی 

یادی از ساختار شیمیایی تک تک بخش های نمونه در اختیار پژوهشگر می گذارد. اطالعات بسیار ز
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در واقع تفاوت اصلی که میکروسکوپ رامان با دیگر میکروسکوپ ها دارد، این است که در کنار توپوگرافی سطحی 
…( را نیز نشان می دهد. ماده، اطالعات ساختاری ماده )مانند مولکول ها و نوع پیوندها و

معموًال در میکروســکوپ رامان برای اینکه اجزا به صورت مشــخص نمایش داده شــوند، هر ســاختار شیمیایی را با 
رنگی خاص قرار می دهند.

یادی را در اختیار پژوهشگر قرار دهد که از جمله می توان به موارد  این میکروســکوپ می تواند قابلیت های بســیار ز
زیر اشاره کرد:

؛  طیف سنجی های جداگانه از دو سلول مجاور یکدیگر
 تمایز ساختار شیمیایی در حدود چند میکرون در یک نمونه؛

یع مواد در نمونه )به عنوان مثال در یک قرص دارویی(؛  به دست آوردن نقشه توز
 مشخصه یابی گرفتن از مواد با مقادیر بسیار کم؛

.)…  مشخصه یابی انواع مختلفی از فازها در نمونه )جامد، مایع پودر و

دستگاهرامانقابلحمل
دســتگاه های رامان قابل حمل، مشــابه دستگاه های آزمایشــگاهی رامان هستند و تنها تفاوت آن ها ابعاد کوچک تر 
و وزن  کمتر است تا قابلیت استفاده برای کاربرد های مختلف را داشته باشند. البته این دستگاه ها معموًال دقت 
پایین تری نســبت به دســتگاه های آزمایشــگاهی اصلی دارند و به طور معمول نیز اولویت اســتفاده از دستگاه های 
…، این دستگاه ها می توانند  آزمایشــگاهی اســت اما در مواردی مانند علوم جنایی، زمین شناسی، صنایع غذایی و

گزینه مناسب تری باشند. 
حتی کاوشــگر Perseverance ناســا نیز دارای یک دســتگاه آنالیز رامان اســت که برای به دســت آوردن اطالعات 

مورد استفاده قرار می گیرد.

میکروسکوپرامانهمکانون12)کانفوکال(
فناوری هم کانونی در واقع روشــی برای تصویربرداری ســه بعدی از نمونه اســت. از این روش در میکروســکوپ های 

معمولی نیز استفاده می شود. 
در این روش، نور با خروج از منبع نوری، بالفاصله از یک روزنه عبور داده شده و واگرا می شود. پس از آن به یک آینه 
برخــورد کرده و به ســمت نمونه بازتابیده می شــود. قبــل از برخورد به نمونه با عبور از یک عدســی، روی نمونه کانونی 
، وارد  می شود. پس از بازگشت از نمونه، نور از طریق عدسی روی آشکارساز کانونی شده و از طریق روزنه آشکارساز

می شود.
با این روش، تنها نقاطی از نمونه توسط آشکارساز ثبت می شوند که دقیقًا در نقطه کانونی باشند. در غیر این صورت 
این اتفاق نمی افتد و هیچ تصویری ثبت نمی شود. با همین روش و روبش الیه الیه، می توان تصویر دقیق سه بعدی از 

نمونه تهیه کرد. مکانیزم میکروسکوپ هم کانون به شکل دقیق تری در شکل 9 نشان داده شده است.
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 شکل 9- نحوه عملکرد میکروسکوپ رامان هم کانون ]7[

یلی است که نور لیزر فرودی را از پراکندگی های رامان بازگشتی  تقسیم گر که در تصویر دیده می شود، در واقع فیلتر ر
جدا می کند.

این روش برای عمق های کم در ابعاد چند نانومتری و چند میکرومتری مناســب اســت و به دلیل محدودیت های 
اپتیکی، نمی توان توقع تصویربرداری در اعماق چندین میلی متری را از این نوع میکروســکوپ داشــت. در نتیجه 

یکی مناسب است. تصویربرداری سه بعدی عمدتًا برای مواد میکرونی یا بیولوژ
همچنیــن میکروســکوپ های هم کانــون قیمتــی چند برابری نســبت به میکروســکوپ های رامان عــادی دارند و در 

نتیجه در مواقعی که احتیاجی به تصویربرداری سه بعدی نیست، استفاده از آن ها مناسب به نظر نمی رسد. ]7[

شرکتهایمطرحتولیدکنندهدستگاههایرامان
در حال حاضر شــرکت های مختلفی در عرصه جهانی تولید دســتگاه های میکروسکوپ رامان فعالیت می کنند. 
 ،Thermo Fisher Scientific ،Horiba Instruments ،Bruker Optics از ایــن شــرکت ها می تــوان بــه 

WITec GmbH ،Renishaw ،Edinburgh Instruments و Zolix Instruments اشاره کرد.
شــرکت Horiba نام آشــناترین شــرکت در زمینه تولید تجهیزات رامان و میکروسکوپی رامان است که محصوالت 
آن در کشــورهای مختلــف مــورد اقبــال فــراوان بوده انــد. ایــن شــرکت ژاپنــی طیف وســیعی از انواع طیف ســنج ها و 
میکروســکوپ های رامان را ارتقا بخشــیده و تولید کرده اســت. همچنین ثبت اختراعات فراوانی نیز در این زمینه 

دارد.
Bruker نیــز یــک شــرکت آلمانی اســت کــه در زمینه ســاخت دســتگاه های میکروســکوپی رامــان فعالیــت دارد. 

 Horiba کمتر هستند و شاید بتوان گفت که نسبت به شرکت Horiba محصوالت این شرکت نسبت به شرکت
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 شکل 10- میکروسکوپ رامان شرکت تکسان ]9[

تخصص کمتری در زمینه دستگاه های رامان دارد. در حال حاضر شرکت Bruker دو دستگاه میکروسکوپ رامان 
 7 ،Horiba را به فروش می رساند. این در حالی است که شرکت SENTERRA II و RamanScope III با نام های
 LabRAM Soleil ،XploRA PLUS ،XploRA ONE Ramanدستگاه میکروسکوپ رامان مختلف با نام های
AFM Raman ،LabRAM HR Evolution ،XploRA INV ،XploRA Inverted را تولیــد می کنــد و بــه فــروش 

می رســاند. همیــن موضــوع نیــز می توانــد تا حدودی نشــان دهنده تخصص بیشــتر این شــرکت نســبت به شــرکت 
Bruker باشد. ]8[

یــک شــرکت ایرانی نیز اقدام به تولید دســتگاه های رامان می کند. شــرکت تکفام ســازان طیف نور کــه با نام تجاری 
تکسان )Teksan( شناخته می شود، در سال 1993 تأسیس شده است. این شرکت در زمینه طیف سنجی نوری و 
آنالیز مواد فعال است. در حال حاضر تمامی محصوالت این شرکت دارای گواهینامه دانش بنیان سطح 1 هستند. 

این شرکت جزو 30 شرکت برتر دانش بنیان ایران است و دارای گواهینامه CE اروپا نیز است.
، میکروســکوپ رامان و همچنین رامان پرتابل اشاره کرد.  از محصوالت شــرکت تکســان می توان به اسپکتروفوتومتر
همچنیــن ایــن شــرکت تنوع نســبتًا خوبی در محصوالت تولیــدی خود دارد کــه در ادامه این مطلب به آن ها اشــاره 

خواهد شد.
میکروســکوپ های رامان این شــرکت در دو رده اقتصادی )ECO( و پرمیوم )SRM( عرضه می شــوند. لیزرهای این 
دستگاه می تواند در دو طول موج 532 و 785 نانومتری فعالیت کنند. این دستگاه ها به صورت تک لیزره یا دولیزره 

به فروش می رسند. ]9[
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ایــن میکروســکوپ ها به خوبی می تواننــد با نمونه های خارجی رقابت کنند و می تــوان گفت که به خوبی جای خود 
را در بــازار ایــران بــاز کرده اند و در حال حاضر بســیاری از آزمایشــگاه های ایرانی از این دســتگاه اســتفاده می کنند 
و به خوبی پاســخگوی پژوهشــگران ایرانی اســت. در سال 1398 تعداد 6 ســفارش از نهادهای مختلف برای خرید 
کنون بیش از 300  میکروسکوپ رامان به شرکت تکسان داده شده است. همچنین به گزارش خبرگزاری دانشجو تا
مقاله با استفاده از دستگاه های رامان این شرکت به چاپ رسیده است. البته به نظر می رسد که این تعداد بیش از 

این باشد و دلیل آن هم این است که بسیاری از پژوهشگران، نام دستگاه را در مقاالت خود نمی آورند.]10[
در حــال حاضــر دســتگاه رامــان تولیــدی این شــرکت در دانشــگاه شــهید بهشــتی اقــدام بــه ارائه خدمــات آنالیز 
ی های راهبــردی (Labsnet.ir) نیز  بــرای پژوهشــگران می کند که این خدمت از طریق شــبکه آزمایشــگاهی فناور

یافت است.]11[ قابل در
همچنیــن دیگــر محصــول این شــرکت دســتگاه رامان قابل حمل اســت کــه به صــورت تک لیــزره در دو طول موج 
532 و 785 تولید و به فروش می رســد. همان  طور که پیش تر نیز اشــاره شــد، دســتگاه های قابل حمل نســبت به 
ی موارد که نیاز به حضور دســتگاه در محل است، کاربرد  دســتگاه های رومیزی دقت کمتری دارند اما در بســیار

دارند.
ی Optosonus در کشورهای ترکیه، چین و روسیه  الزم به ذکر اســت که محصوالت برند تکســان تحت نام تجار
پای این شــرکت نیز با برنــد Vactechniche صورت  ی حوزه ارو بــه فروش می رســد. همچنین فعالیت های تجار

می گیرد.

خالصه
ی هــای دیگر مورد اســتفاده قــرار بگیرد، در  ی رامــان به دلیــل آنکــه می توانــد در کنار طیف وســیعی از فناور فنــاور
یادی برای آن توســعه یافته اســت. از مهم ترین این  ی های ز یادی پیدا کرده و فناور ســال های اخیر کاربردهای ز
، آنالیز  ی هــا می تــوان به میکروســکوپ رامان اشــاره کــرد که می توانــد از تک تک نقاط نمونــه در کنار تصویــر فناور
عنصــری نیــز تهیــه و ارائــه کند. در حــال حاضر این میکروســکوپ در داخل کشــور نیز تحت برند تکســان تولید 

می شود.
در نهایت می توان گفت که وجود شــرکت دانش بنیان ایرانی با ســطح باالیی از دانش و کیفیت محصوالت باال، 
یافت  هر ایرانی را سرافراز می کند. همچنین برای تمام شرکت های داخل، به دلیل وجود تحریم ها و نبود امکان در
خدمات از شرکت های سازنده، محصوالت ایرانی در صورت داشتن کیفیت مطلوب، گزینه ای بسیار مناسب تر 
ی و اســتفاده از میکروســکوپ های رامان تولیدی شــرکت  کز اقدام به خریدار هســتند. در حال حاضر بعضی مرا

تکسان کرده اند.
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