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Рефрактометр на поверхневому 
плазмонному резонансі «Плазмон-6» 

 Вимірювання кінетичних характеристик адсорбційних, корозійних та 
електрохімічних реакцій  
 Визначення товщини і оптичних параметрів органічних та неорганічних 
нанорозмірних плівок  
 Відображення кінетики біомолекулярних взаємодій в реальному вимірі часу 

 

Галузі застосування: 
 Ветеринарія; 
 Медицина; 
 Біотехнологія; 
 Харчова промисловисть; 
 Екологічний моніторинг; 
 Митний контроль. 

 

Поверхневий плазмонний резонанс (ППР) являє собою унікальну технологію 
оптичного сенсингу, в якому відслідковуються зміни коефіцієнта заломлення 
середовища поблизу поверхні сенсора. ППР може бути використаний для моніторингу 
широкого кола фізико-хімічних процесів, які викликають зміни оптичних параметрів і   
геометрії досліджуваних об’єктів та стає останнім часом широко використовуваною 
зручною технологією для фундаментальних та прикладних досліджень в різних 
напрямках. Найбільш широко використовується в світових лабораторіях для 
біохімічних вимірів      

 



Плазмон-6 – це контрольований комп’ютером оптоелектронний рефрактометр, в якому 
використовується явище поверхневого плазмонного резонансу (ППР). Необхідні умови для 
збудження плазмону створюються спеціальною призмою, яка може обертатися на контрольований 
комп’ютером кут. Кутова залежність інтенсивності (ППР-крива) є основною вихідною 
характеристикою приладу. Її форма та кутова позиція резонансного мінімуму дозволяють робити 
оцінку показника заломлення та товщини шару досліджуваного об’єкта. Ефективне загасаюче 
електричне поле поверхневого плазмону розповсюджується на відстань близько 200 нм від 
поверхні плівки чутливого елементу приладу, що обмежує товщину досліджуваного шару. Кутова 
позиція ППР змінюється при найменших змінах оптичних характеристик середовища, при цьому  
прилад фіксує зміни в режимі реального часу. Рефрактометр має додатковий вхідний канал для 
реєстрації електричного сигналу одночасно з оптичними.  

 

Основні технічні характеристики: 
 

Діапазон вимірювання показника заломлення 1.0 – 1.43 

Роздільна здатність при вимірюванні показника заломлення 0.00005 

Роздільна здатність по куту падіння 10 кутових сек. 
Максимальний кут сканування 17° 

Час вимірювання повної ППР-кривої . 3 сек. 
Мінімальний час одного виміру:  

    Вимірювання в режимі частини ППР-кривої 1 сек. 
    Вимірювання в режимі фіксованого кута 0.2 сек. 
Кількість оптичних каналів 2 

Додатковий канал електричних вимірів 5V 

Джерело випромінювання                 GaAs напівпровідниковий  лазер (=650 нм) 
Зв’язок з комп’ютером COM порт, USB 

Комп’ютерне забезпечення                                                     Windows 95/98/ME/XP/7 

 

 

Розробка захищена патентами: 
Патент 46512 A Україна, МПК G 01N 21/55, G 01N 33/553, G 01N 33/543. Детектор 

поверхневого плазмонного резонансу / Зиньо С.А., Самойлов А.В., Суровцева О.Р., Ширшов 
Ю.М.; Бюл. № 5; Заявл. 31.07.2001; Опубл. 15.05.2002. 

Патент 46018  Україна, МПК G 01N 21/55. Спосіб детектування та визначення концентрації 
біомолекул та молекулярних комплексів та пристрій для його здійснення / Ширшов Ю.М., 
Венгер Є.Ф., Прохорович А.В., Ушенін Ю.В., Мацас Є.П., Чегель В.І., Самойлов А.В.; Бюл. № 5; 
Заявл. 22.10.1997; Опубл. 15.05.2002. 

Патент 108149 А Україна, МПК G 01N 21/552. Прилад для аналізу рідких та газоподібних 
середовищ / Дорожинський Г.В., Маслов В.П.; Бюл. №6; Заявл. 09.09.2013; Опубл. 25.03.2015. 

Патент 115610 А Україна, МПК G 01N 21/17; G 01N 21/55. Сенсорний прилад для аналізу 
біохімічних середовищ / Маслов В.П., Ушенін Ю.В., Дорожинський Г.В., Качур Н.В., Туру Т.А., 
Козак О.І.; Бюл. №22; Заявл. 25.02.2016; Опубл. 27.11.2017. 

Патент 116694 С2 Україна, МПК G 01N 21/55. Спосіб детектування та визначення 
концентрації біомолекул та молекулярних комплексів / Дорожинський Г.В., Маслов В.П., 
Циганов А.Л.;  Бюл. №8; Заявл. 17.05.2016; Опубл. 25.04.2018.  
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Завідуючий відділом д.т.н., проф.. Маслов Володимир Петрович, тел.: +380(44) 525-58-30; Е-mail: vpmaslov@ukr.net 

Головний конструктор с.н.с. Ушенін Юрій Валентинович, тел.: +380(44) 525-31-23; Е-mail: ushyury68@i.ua 


