
 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ 
 

∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
� Εισαγωγικές διαλέξεις  

� Ασκήσεις επίδειξης  

� Ανάθεση θεµάτων εργασιών (οµάδες 2-4 ατόµων)  

� Συλλογή υλικού και επεξεργασία της εργασίας σε συνεργασία µε τον διδάσκοντα  

� Παρουσίαση των εργασιών και αξιολόγηση  

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

 
� � � � Φασµατοσκοπία υπεριώδους - ορατού  

� � � � Φασµατοσκοπία υπερύθρου  

� � � � Φασµατοσκοπία ατοµικής απορρόφησης  

� � � � Φασµατοσκοπία εκποµπής  

� � � � Φασµατοσκοπία Raman  

� � � � Laser – Αρχές λειτουργίας και εφαρµογές  

� � � � Φασµατοσκοπία φθορισµού χρονικής ανάλυσης  

� � � � Φασµατοσκοπία ακτίνων Χ  

� � � � Φασµατοσκοπία ακτίνων γ  

� � � � Φασµατοσκοπία πυρηνικού µαγνητικού συντονισµού (NMR)  

� � � � Φασµατογράφοι µάζας  

� � � � Χρωµατογραφία (Αέρια – Υγρή)  

� � � � Ποτενσιοµετρία – Μετρήσεις Ph – Αγωγιµότητας  

� � � � Ηλεκτροσταθµική ανάλυση (Ηλεκτρόλυση)  

� � � � Θερµιδοµετρία  

� � � � Συνδυασµός των παραπάνω µεθόδων  

 

Π.χ GC-MS (Αέρια χρωµατογραφία – Φασµατογραφία µάζας)  

GC-IR (Αέρια χρωµατογραφία – Υπέρυθρη φασµατοσκοπία)  

ICP-MS (Φασµατοσκοπία εκποµπής πλάσµατος – Φασµατογραφία µάζας)  

 

� � � � ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (διαγνωστικα οργανα, ακτινοσκόπια, τοµογραφία, καρδιογράφοι κπλ.)  

 

 

 

 

 

 



 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ   
 

Φασματοσκοπικές μέθοδοι 

1. Ατοµική φασµατοσκοπία απορρόφησης  

2. Ατοµική φασµατοσκοπία εκποµπής 

3. Ατοµική φασµατοσκοπία µάζας 

4. Ατοµική φασµατοσκοπία ακτίνων Χ 

5. Μοριακή φασµατοσκοπία απορρόφησης 

6. Μοριακή φασµατοσκοπία εκποµπής (φθορισµού – φωσφορισµού)  

7. Μοριακή φασµατοσκοπία µάζας 

8. Φασµατοσκοπία υπερύθρου 

9. Φασµατοσκοπία Raman 

10. Φασµατοσκοπία πυρηνικού µαγνητικού συντονισµού (NMR) 

Ιατρικές – Διαγνωστικές μέθοδοι 

11. Αξονική τοµογραφία 

12. Μαγνητική τοµογραφία 

13. Υπερηχογραφία 

Lasers και εφαρμογές 

14. Lasers – Αρχές λειτουργίας και εφαρµογές στη φασµατοσκοπία 

15. Lasers – Ιατρικές εφαρµογές 

16. Φασµατοσκοπία φθορισµού χρονικής ανάλυσης (Time-Resolved Fluorescence spectroscopy) 

Μικροσκοπία 

17. Οπτική µικροσκοπία 

18. Ηλεκτρονική µικροσκοπία 

19. Μικροσκοπία ατοµικών δυνάµεων (Atomic Force Microscopy) 

20. Μικροσκοπία σάρωσης φαινοµένου σήραγγας (Scanning tunneling microscopy) 

 



∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
� ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Εισαγωγή στο αντικείµενο µελέτης της εργασίες, αναφορά στις βασικές του εφαρµογές και µία 

σύντονη ιστορική αναδροµή στην εξέλιξή του  

� ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ: Περιγραφή των βασικών νόµων της Φυσικής – Χηµείας που διέπουν τη 

λειτουργία των συσκευών που θα περιγραφούν στη συνέχεια  

� ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: Παρουσίαση και ανάλυση της λειτουργίας των συσκευών που έχουν αναπτυχτεί 

για την συγκεκριµένη εφαρµογή (σχεδιαγράµµατα – επεξήγηση – αρχή λειτουργίας) Σύγκριση των 

χρησιµοποιούµενων διατάξεων (πλεονεκτήµατα-µειονεκτήµατα και πεδίο εφαρµογής της κάθε µίας). Αναφορά και σε 

χρηµατο-οικονοµικούς παράγοντες (κόστος αγοράς, συντήρησης, ευκολία εγκατάστασης και λειτουργίας, κλπ.)  

� ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Περιγραφή των πρακτικών εφαρµογών των συσκευών που περιγράφηκαν και 

αναφορά σε συγκεκριµένα παραδείγµατα  

� ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Αναφορά στις προοπτικές για µελλοντική εξέλιξη είτε όσον αφορά τις συσκευές 

είτε τις εφαρµογές τους  

� ΠΗΓΕΣ Αναφορά στις πηγές απ’ όπου αντλήθηκαν πληροφορίες για την εργασία (βιβλία, επιστηµονικά 

περιοδικά, Internet, κλπ.)  

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ  
� Γραπτό κείµενο (γύρω στις 30 σελίδες)  

� Παρουσίαση της εργασίας (10-15 λεπτά ανά οµάδα)  

� Παρουσία στα µαθήµατα κατά τη διάρκεια του εξαµήνου και συνεργασία µε τον διδάσκοντα  

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ  
� Ο βαθµός καθορίζεται κατά σειρά βαρύτητας από την παρουσίαση, το γραπτό κείµενο που θα παραδοθεί και την 

όλη παρουσία των σπουδαστών κατά τη διάρκεια του εξαµήνου.  

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
� “Αρχές Ενόργανης Ανάλυσης”, A. Skoog, F. Holler, T. Nieman, Εκδόσεις Κωσταράκη, 2005.  

� “Φασµατοµετρικές Μέθοδοι, Μ.Ο. Πετροπούλου, Εκδόσεις Συµµετρία 2006.  

� “Ενόργανη Ανάλυση”, Θ.Π. Χατζηιωάννου, Μ.Α. Κούπαρης, Εκδόσεις Μαυροµάτη, 1990.  

� “Ηλεκτρονικές ∆ιατάξεις Φασµατοσκοπίας– Συµπληρωµατικές Σηµειώσεις”, Α. Καναπίτσας, ΤΕΙ Λαµίας, 2013.  

� Πηγές Internet (σε συνεννόηση µε τον διδάσκοντα)  

 


