
 
 

 

 

 

 

 

 

Nya metoder för precisionsspektroskopi på gaser 

Mål för projektet 

Projektet mål är att finna den bäst lämpade tekniken för utveckling av en bärbar Raman-

detektor för gaser samt bedöma marknadspotentialen för denna typ av produkt i mer detalj. 

Svensk projektsammanfattning 

Även om kriminaltekniska metoder utvecklats och förfinats under årens lopp så finns det 

fortfarande mycket att vinna på att utnyttja nya innovativa sensorer, sensorsystem och 

informationsteknik inom detta område. En önskad utveckling vore till exempel att varje 

polisbil kunde förses med utrustning för att lokalisera, säkra och förmedla digitala data om 

bevisföremål och förhållanden på en brottsplats i ett så tidigt skede som möjligt för att 

minimera risken för kontamination. Denna utveckling mot fältbaserade mätningar kräver dock 

sensorer och sensorsystem baserade på både mer avancerad och betydligt billigare teknik än 

det som idag finns att tillgå. Projektets huvudsakliga idé är att i en förstudie utreda vilken 

sensorteknik som är bäst lämpad för Ramandetektion av gaser med siktet inställt på ett 

prisvärt, bärbart och lätthanterligt instrument som på sikt skall kunna ingå i en standard-

analysutrustning för exempelvis polisbilar. En av utmaningarna med Ramanspektroskopi är 

att det är svårt att få tillräcklig växelverkan mellan gaser och den exciterande lasern på grund 

av den låga densiteten jämfört med vätskor och fasta objekt. Mätkonceptet utgår därför från 

ihåliga optiska fibrer, där interaktionslängden mellan gas och ljus kan ökas jämfört med annan 

teknik, och signalen är vidare tänkt att förstärkas ytterligare med hjälp av plasmoniska 

effekter från nanopartiklar. De deltagande parterna representerar hela kedjan från 

forskning/utveckling över produktionsteknik till produkt- och problemägare och är väl rustade 

för att även utföra det utvecklingsprojekt som är tänkt att följa direkt efter studien.
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