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РЕЗЮМЕ 

Проведени са  лабораторни спектрометрични измервания на спектралните 
характеристики на образец хематит - Fe₂O₃ - най-разпространен железоруден минерал, който 
съдържа 70 % желязо, използва се и като минерален пигмент и образец планински кристал 
(кварц) - SiO₂, основен  скалообразуващ минерал. Основните физични принципи, на които се 
основават измерванията в настоящата статия са  оптичните свойства отражение и пропускане.  

ВЪВЕДЕНИЕ 

В Института по физика на твърдото тяло „ Акад. Георги Наджаков“, Направление „ 
Физическа оптика и оптични методи“, лаборатория „ Оптика и спектроскопия“, са проведни 
лабораторни спектрометрични измервания, основани на електромагнитни лъчения. През 
образците  преминава инфрачервено лъчение, като интензитетът на преминаващата светлина,  
се измерва от  спектрофотометър Lambda 1050 спрямо дължината на вълната. В настоящата 
статия спектралният коефициент на отражение е определен експериментално чрез използване 
на спектрометрична снимка, която съдържа цифри в двумерно пространство, във вид на  
спектрални отражателни характеристики. Получената спектрограма показва интензивността 
на отразената радиация от двата образеца в зависимост от дължината на вълната, като 
характеристиките на интензивностите в целия спектрален диапазон се получават с едно 
измерване на спектрометъра. 

 Инфрачервената спектрометрия използва енергията на отразената вълна във видимия VIS (400 
nm–700 nm) и късовълновия инфрачервен (NIR 700 – 1300 nm ; SWIR 1300 – 2500 nm) диапазон 
на електромагнитния спектър. Спектралната отражателна способност на минералите се 
определя от някои физико-химични характеристики на минералните фази, степен на 



кристалинност и подреденост на структурите, размер и ориентировка на кристалите, наличие 
на вода в междуслойните пространства и др. Всеки минерал, във видимия и късовълнови 
инфрачервен диапазон има съчетание от спектрални характеристики, комбинирани в отразен 
спектър. Отразеният спектър се състои от зони на отражение и по-тесни зони на поглъщане, 
които със своята форма, дълбочина и вълнова позиция са белег на минералните фази.  [1] 

Едно ново научно приложение на кварца е  чувствителният към маса кварцов повърхностен 
микровес (QSM), който използва режими на повърхностна акустична вълна на Rayleigh 
(RSAW) и повърхностна напречна вълна (STW), разпространяващи се в двупортови 
резонатори с висок Q върху температурно компенсирани завъртени Y-образни разфасовки на 
кварц, който се приема за високо - честотен еквивалент на класически кварцов кристален 
микровес (QCM), използващ режима на акустична вълна на срязване на дебелината 
(BAW). Изследвана е способността на QSM да открива изключително леки частици, 
прикрепени към повърхността му за възможни приложения в преносимо оборудване за бързо 
откриване на коронавирус SARS-Cov-2 и други подобни респираторни вируси в човешкия дъх.  
[5] 

 

2. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

1.1. Описание на  измерените  образци 

Измерени са спектралните характеристики на два образеца хематит – находище Кремиковци 
и планински кристал (кварц) – с. Гълъбово, община „Баните“ със спектрометър  Lambda 1050.  

Образец Планински кристал (кварц) SiO₂ - безцветен, прозрачен, оптически 
анизотропен, едноосен     (-), твърдост 6, крехък, плътност 2,65 g/смᶾ, без цепителност, мидест 
лом, пиезоелектричен. [3] 

Понякога планинският кристал съдържа  в себе си газ, течност или твърдо вещество. Има 
форма на скъсена призма с дипирамидални завършеци или  форма на шестоъгълници, ромб. 
Образува се при всички геоложки процеси – магмени, метаморфни, седиментни, 
хидротермални. [2] 

Образец хематит Fe₂O₃ - стоманеносив с метален до полуметален блясък или 
червеникавокафяв, непрозрачен, оптически анизотропен едноосен (-), твърдост 5-6, крехък, 
плътност 5,3 gr/cmᶾ, неравен лом. Разпространен е в жилни хидротермални находища като 
главен неруден минерал. [3]    

Образува плочести, ромбоедрични кристали, зернисти агрегати, земни тини и изометрични 
зърна. Оптически свойства. Едноосен, отрицателен. Характеризира се със силна абсорбция. [2] 

Отражението  R представлява отношението на интензитета на отразената радиация към 
интензитета на падащия поток. Отражението зависи от дължината на вълната R = R (λ). 
Коефициентът на отражение е функция на дължината на вълната, изразена в проценти. 
Пропускането Т е отношение на интензитета на светлинния поток, преминаващ през образеца 
планински кристал към интензитета на падащия поток. Пропускането зависи от дължината на 
вълната на падащ светлинен поток  T = T(λ). [6] 

Методът се основава на принципа на съответствието на дължината на вълната (енергията) на 
монохроматичната светлина, на разликата в енергетичните нива на даден йон в кристала, при 
което се предизвиква поглъщане на светлина и поява на ивица в оптическия спектър. 
Спектрите се получават с помощта на прибор, който позволява падане на монохроматен 
светлинен лъч под прав ъгъл към полирана страна на образеца. Отразените светлинни лъчи се 
регистрират от спектрофотометър. [3] 



Образците хематит и планински кристал са измерени на дифузно отражение, при което 
енергията се отразява равномерно във всички посоки и зависи от грапавостта на  измерваната 
повърхност, тъй като дължините на вълните са по-малки от размерите на кристалните частици, 
които изграждат повърхността на образците.  Планинският кристал е измерен и на пропускане. 

 

2.2.  Описание на спектрометричните системи 

 

2.2.1.  UV-VIS-NIR спектрофотометър Perkin Elmer – Lambda 1050 

   
Фиг.1. UV-VIS-NIR спектрофотометър Perkin Elmer – Lambda 1050  [4] 

Спектрофотометърът Lambda1050 (Perkin Elmer) обхваща ултравиолетовата (UV), видимата 
(VIS) и близката инфрачервена (NIR) спектрални области. Предназначен е за прецизни 
измервания на оптичните характеристики на течности, светоделители,  високоотразяващи, 
антиотразяващи, селективноотразяващи и други тънкослойни покрития върху различни 
видове подложки. Стандартната оптика за трансмисионни спектри включва деполяризация на 
нежелани поляризационни ефекти в лъчите на двата канала. Налични са и лесно сменяеми 
приставки за регистрация на спектри на огледално отражение (URA), а също и на разсеяно 
излъчване (интегрална сфера). Има възможност за поляризационни измервания. [4]  
Основни параметри: 
 Спектрален диапазон: 175 –3300 nm 
 UV/VIS разделителна способност:  ≤ 0.05 nm 
 NIR разделителна способност: ≤ 0.20 nm 
 Фотометричен диапазон: 6-8 A 

Допълнителни модули: 
 URA – огледално отражение при ъгли 8° - 65° 
 150 mm интегрална In Ga As сфера 
 Поляризатор 

 
 
 
 

3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 

В настоящата статия са представени резултати от спектрометрични измервания със 
спектрофотометър Lambda 1050, със 150 mm интегрална InGaAs сфера, в инфрачервения 
диапазон на спектъра, на образци хематит с диаметър 25 mm  и  планински кристал с диаметър 
30 mm, с две успоредни полирани страни и дебелина 3 mm. 
Графиките са построени  в следните диапазони: 780 nm - 900 nm, 900 nm – 2300 nm. 

 



 
Фиг. 2. Спектрални характеристики на планински кристал (кварц) в диапазона 780 nm – 900 
nm. Графично са представени спектралните коефициенти на отражение и на пропускане, 
изразени в проценти. 



 
Фиг.3. Спектрални характеристики на планински кристал (кварц) в диапазона 900 nm-2300 nm.  
Графично са представени спектралните коефициенти на отражение и на пропускане, изразени 
в проценти. 

 

 

 

 



   
 

Фиг.4. Графично представяне на  спектралния коефициент на отражение на образец хематит в 
диапазона 780 nm - 900 nm. 

 



 
 

Фиг. 5. Графично представяне на  спектралния коефициент на отражение на образец хематит 
в диапазона 900 nm - 2300 nm. 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Измерванията  на спектралните характеристики на  чисти образци от хематит и планински 
кристал  в инфрачервения диапазон на спектъра могат да се използват за повишаване на 
точността при сравнителна интерпретация с данни, получени от измервания  на  образци, 
които съдържат хематит  и планински кристал, проведени  с различни спектрометри, за 
приложения в различни производства или ювелирни изделия. 
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