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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην εργασία αυτή, παρουσιάζονται βασικές µελέτες που αφορούν στην 

ανάπτυξη µεθοδολογίας για τον ποσοτικό προσδιορισµό του κασσίτερου σε 

αρχαιολογικά αντικείµενα που έχουν κατασκευαστεί από κράµα χαλκού – κασσίτερου 

(µπρούντζος), µε την τεχνική LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy). Ο

ποσοτικός χαρακτηρισµός της στοιχειακής σύστασης αρχαιολογικών αντικειµένων από 

µπρούντζο παρέχει στον αρχαιολόγο ενδείξεις σχετικά µε την προέλευση και την 

τεχνολογία κατασκευής των αντικειµένων, ενώ καθοδηγεί τον συντηρητή στην επιλογή 

κατάλληλων τεχνικών και υλικών συντήρησης. Στα πλαίσια της εργασίας εξετάζονται οι 

πειραµατικές παράµετροι που επηρεάζουν τη φασµατική πληροφορία (µήκος κύµατος 

λέιζερ -1064 nm, 355 nm-, αναλυτικές γραµµές εκποµπής (διακριτική ανάλυση), χρονικό 

παράθυρο παρατήρησης της εκποµπής) και ερευνώνται οι βέλτιστες συνθήκες που 

οδηγούν σε αξιόπιστα αναλυτικά αποτελέσµατα.

Για τις εργαστηριακές µελέτες χρησιµοποιήθηκε µία διάταξη LIBS βασιζόµενη 

σε ένα λέιζερ Nd:YAG και σύστηµα φασµατογράφου – ανιχνευτή ICCD (Intensified 

Charge Coupled Device) για την καταγραφή των φασµάτων. Εργαστηριακά πρότυπα 

δείγµατα κράµατος χαλκού-κασσίτερου (α-φάση) µε περιεκτικότητα σε κασσίτερο από 

0.76 µέχρι 15 %κ.β. µετρήθηκαν και µε βάση τις καµπύλες αναφοράς που προκύπτουν 

εξετάζονται οι τιµές συγκέντρωσης κασσίτερου στα πραγµατικά δείγµατα. Όπως 

προκύπτει από τις µετρήσεις, ο προσδιορισµός της περιεκτικότητας κασσίτερου στα 

κράµατα πραγµατοποιείται µε ακρίβεια της τάξης του %10± από την πραγµατική τιµή,

όπως αυτή µετρήθηκε µε την τεχνική EDXS (Energy Dispersive X-ray Spectrometry).  

Με βάση τις εργαστηριακές µελέτες, έγιναν µετρήσεις στο εργαστήριο 

συντήρησης του Κέντρου Προϊστορίας Αιγαίου (INSTAP), σε αρχαιολογικά αντικείµενα 

µπρούντζου, από ανασκαφές στην Ανατολική Κρήτη. Στις αναλύσεις χρησιµοποιήθηκε 

το σύστηµα LMNTI, ένα αναλυτικό όργανο LIBS. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η

µεθοδολογία που αναπτύχθηκε στο εργαστήριο είναι αξιόπιστη. Παρέχεται έτσι η

δυνατότητα ενσωµάτωσης απλής υπολογιστικής ρουτίνας στο λογισµικό που ελέγχει το 

σύστηµα LMNTI, η οποία θα επιτρέπει τον άµεσο προσδιορισµό της συγκέντρωσης 

κασσίτερου µε βάση τις µετρήσεις πρότυπων δειγµάτων και την αντίστοιχη καµπύλη 

αναφοράς.
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1.1 Βασικές αρχές της τεχνικής LIBS

Η φασµατοσκοπία εκποµπής πλάσµατος επαγόµενου από λέιζερ (Laser Induced 

Plasma Spectroscopy (LIPS) ή Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS)) είναι µία 

τεχνική διαγνωστικού και αναλυτικού χαρακτήρα, που βασίζεται στο φασµατοσκοπικό 

χαρακτηρισµό της ακτινοβολίας που εκπέµπεται από ένα µικροπλάσµα, το οποίο 

παράγεται ως αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης της ακτινοβολίας από ένα παλµικό λέιζερ 

µε την επιφάνεια του εξεταζόµενου υλικού. Από τη φασµατική ανάλυση της 

ακτινοβολίας που εκπέµπει το πλάσµα, και µε βάση τις χαρακτηριστικές γραµµές 

εκποµπής, είναι δυνατός ο προσδιορισµός των στοιχείων που περιέχονται σ` αυτό και 

αντανακλούν τη σύσταση του αναλυόµενου δείγµατος. Η σχετικά απλή οργανολογία, σε 

συνδυασµό µε την ταχύτητα της ανάλυσης και το γεγονός ότι δεν απαιτείται 

δειγµατοληψία και προετοιµασία δείγµατος, καθιστούν την τεχνική LIBS ιδιαίτερα 

ελκυστική για την ποιοτική και ποσοτική στοιχειακή ανάλυση υλικών – ιδιαίτερα υπό 

δύσκολες συνθήκες όπως αυτές που απαντούν σε βιοµηχανικές µονάδες ή σε εφαρµογές 

εκτός εργαστηρίου, γενικότερα.

Πιο συγκεκριµένα, κατά την ανάλυση µε την τεχνική LIBS, µία ισχυρή δέσµη

παλµικού λέιζερ που εστιάζεται στην επιφάνεια ενός στερεού δείγµατος, απορροφάται 

από το υλικό και οδηγεί - µέσω ενός συνδυασµού θερµικών, χηµικών και µηχανικών 

φαινοµένων - στη διάσπαση και αποµάκρυνση µικρής ποσότητας υλικού από την 

επιφάνεια υπό µορφή πλάσµατος. Η διαδικασία αυτή είναι σύνθετη, συµβαίνει όταν η

πυκνότητα ενέργειας στην επιφάνεια υπερβαίνει µία τιµή κατωφλίου και περιγράφεται 

από τον όρο φωτοαποδόµηση (ablation).  

Η αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας λέιζερ µε την επιφάνεια, καθώς και µε το 

εξερχόµενο υλικό (όταν το εύρος του παλµού είναι µεγαλύτερο από 1 ps), έχει ως 

αποτέλεσµα την επιπλέον θέρµανσή του, µέσω περαιτέρω απορρόφησης φωτονίων, µέχρι 

αυτό να ιονιστεί και να εκτονωθεί από την επιφάνεια του δείγµατος ως ένα σύννεφο 

πλάσµατος-plume. Το πλάσµα χαρακτηρίζεται από υψηλή θερµοκρασία και ηλεκτρονική 

πυκνότητα, µε τιµές που µπορούν να φθάσουν τους 10.000 µε 30.000 K και τα 1018 - 1023 

ηλεκτρόνια/cm3 αντίστοιχα, και αποτελείται από ουδέτερα άτοµα, απλά και πολλαπλά 

φορτισµένα ιόντα, ελεύθερα ηλεκτρόνια, µικρά µόρια ουδέτερα ή ιονισµένα, καθώς και 

από µεγαλύτερα θραύσµατα. ∆ιακρίνεται από µία ορατή λάµψη καθώς επίσης και από 
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έναν κρότο, λόγω του ακουστικού κύµατος δόνησης που παράγεται από την ξαφνική,

υψηλής ταχύτητας εκτόνωση του υλικού. Ο χρόνος ζωής το πλάσµατος µπορεί να 

ποικίλει από 300 ns σε περισσότερο από 40 µs, ανάλογα µε τις συνθήκες παραγωγής του.

Κατά την αποδιέγερσή του, το πλάσµα εκπέµπει ακτινοβολία η οποία είναι 

χαρακτηριστική των στοιχείων από τα οποία αποτελείται (optical breakdown). 

Καταγραφή και ανάλυση αυτής της ακτινοβολίας οδηγεί στον ποιοτικό και ποσοτικό 

προσδιορισµό της σύστασης του πλάσµατος και κατ` επέκταση του εξεταζόµενου 

δείγµατος.

1.2 ∆ιαδικασίες απορρόφησης – ∆ηµιουργία πλάσµατος

Η αποδόµηση του στερεού περιλαµβάνει διάφορα στάδια αλληλεπίδρασης της 

ακτινοβολίας µε αυτό [3, 5]. Αρχικά, συµβαίνει µονοφωτονική ή πολυφωτονική 

ηλεκτρονική διέγερση στο στερεό, η οποία ακολουθείται από εξαγωγή ηλεκτρονίων (σε 

χρόνους της τάξης των fs) ως αποτέλεσµα φωτοηλεκτρικών και θερµιονικών 

διαδικασιών. Τα ενεργητικά ηλεκτρόνια στη µάζα του στερεού µεταφέρουν την ενέργεια 

τους στο πλέγµα, θερµαίνουν τον ακτινοβολούµενο όγκο περισσότερο, µέσω κρούσεων 

µε τα άτοµα του στερεού (σε χρόνους ps), και -εφόσον η ένταση της ακτινοβολίας 

υπερβαίνει µία τιµή κατωφλίου- ακολουθεί τήξη του δείγµατος, εκρηκτική εξάτµιση –

του υγρού υλικού πλέον– σε µορφή πλάσµατος, το οποίο θερµαίνεται περισσότερο, όσο 

διαρκεί ο παλµός λέιζερ.

Κατά την αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας λέιζερ µε το υλικό λαµβάνουν χώρα 

διάφορες διαδικασίες απορρόφησης που οδηγούν στην παραγωγή ηλεκτρονίων ή στην 

αύξηση της ενέργειας αυτών που ήδη βρίσκονται στο αέριο plume, µε αποτέλεσµα να 

αυξάνεται ο βαθµός ιονισµού. Η οπτική κατάρρευση του υλικού, ορίζεται ως η απαρχή 

των µηχανισµών µη γραµµικής θέρµανσης και διέγερσης, που οδηγούν σε σηµαντικό 

ιονισµό του plume, στη θερµοκρασία του δείγµατος. Θεωρητικά, η οπτική κατάρρευση 

ορίζεται από την παραγωγή κρίσιµης πυκνότητας ηλεκτρονίων µε τιµές µεταξύ 1018 cm-3 

και1021 cm-3 [4]. 

Υπάρχουν τρεις βασικοί µηχανισµοί απορρόφησης για την παραγωγή των 

ηλεκτρονίων που θα ξεκινήσουν την οπτική κατάρρευση, οι οποίοι αναλύονται στη 

συνέχεια.
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1.2.1 Inverse Bremsstrahlung (IB)

Ο πρώτος µηχανισµός είναι το Inverse Bremsstrahlung (ΙΒ) φαινόµενο κατά το 

οποίο τα ελεύθερα ηλεκτρόνια κερδίζουν κινητική ενέργεια απορροφώντας φωτόνια από 

τη δέσµη του λέιζερ, κατά τις κρούσεις τους µε άτοµα ή ιόντα, µέσω µη συντονιστικών 

διαδικασιών [1, 2]. Η διαδικασία ΙΒ απαιτεί και ένα τρίτο σωµατίδιο ώστε να διατηρηθεί 

η ενέργεια και η ορµή κατά την οπτική απορρόφηση. Ο ιονισµός του plume και η

διέγερσή του, προάγεται µέσω κρούσεων των ηλεκτρονίων (εφόσον αυτά έχουν 

αποκτήσει ενέργεια που να υπερβαίνει το έργο ιονισµού στα µέταλλα ή την ενέργεια του 

χάσµατος στους ηµιαγωγούς) µε τα διεγερµένα και τα βασικής κατάστασης ουδέτερα 

άτοµα καθώς και µε τα ιόντα, µε βάση την αντίδραση 

e- + M→ 2e- + M+ (1.1)

Οι κρούσεις των ηλεκτρονίων µε τα ιόντα είναι µία διαδικασία ιδιαίτερα αποτελεσµατική 

λόγω και των ηλεκτροστατικών δυνάµεων (Coulomb).  

Η αντίδραση (1.1) θα οδηγήσει σε κατάρρευση χιονοστιβάδας, δηλαδή η

συγκέντρωση των ηλεκτρονίων θα αυξάνει εκθετικά µε το χρόνο, εφόσον η ακτινοβολία 

είναι αρκετή για να υπερσκελίσει τις απώλειες των ελεύθερων ηλεκτρονίων λόγω 

διάχυσης έξω από τον εστιακό όγκο, ή λόγω επανασύνδεσης. Επιπλέον, ο ρυθµός 

ενέργειας που κερδίζουν τα ηλεκτρόνια µέσω της διαδικασίας ΙΒ, θα πρέπει να είναι πιο 

γρήγορος από τον ρυθµό απώλειας της ενέργειας µέσω κρούσεων µε τα βαρύτερα 

σωµατίδια. Η διαδικασία που συνίσταται σε απορρόφηση µέσω Inverse Bremsstrahlung 

και ιονισµό µέσω κρούσεων ονοµάζεται ιονισµός χιονοστιβάδας (avalanche ionization). 

Σε υψηλές εντάσεις ακτινοβολίας, οι απώλειες δεν παίζουν σηµαντικό ρόλο και ο ρυθµός 

ιονισµού χιονοστιβάδας είναι – για σταθερή αριθµητική πυκνότητα ελεύθερων 

ηλεκτρονίων – ανάλογος της έντασης της ακτινοβολίας.

Αγνοώντας τις απώλειες των ηλεκτρονίων και της ηλεκτρονικής ενέργειας, το 

κατώφλι της έντασης της ακτινοβολίας που οδηγεί στην κατάρρευση µέσω κρούσεων 

ηλεκτρονίων-ουδέτερων (ΙΒ) δίνεται προσεγγιστικά από τη σχέση 
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τνλ
ε

c

of nn
I 2

4 )/ln(
106 ×= (W/cm2) (1.2) 

 

όπου, ε είναι το δυναµικό ιονισµού σε eV των σωµατιδίων του plume, λ το µήκος 

κύµατος σε (cm), νc είναι η συχνότητα κρούσεων ηλεκτρονίων-ουδέτερων, τ η διάρκεια 

του παλµού του λέιζερ, no η αρχική ηλεκτρονική πυκνότητα στο plume και nf η

αποκτώµενη ηλεκτρονική πυκνότητα κατά την κατάρρευση χιονοστιβάδας.

Υπολογισµοί που έγιναν για τον προσδιορισµό του κατωφλίου µε βάση την 

παραπάνω εξίσωση για πειράµατα µε υπεριώδες λέιζερ, έδωσαν τιµές τουλάχιστον δύο 

τάξεις µεγέθους µεγαλύτερες από το πειραµατικό κατώφλι ιονισµού του στερεού, της 

τάξης των 106-108 W/cm2 [4]. Αυτό σηµαίνει ότι ο ιονισµός χιονοστιβάδας µέσω 

κρούσεων ηλεκτρονίων-ουδέτερων δεν είναι ιδαίτερα πιθανός στις µέτριες εντάσεις που 

χρησιµοποιούνται σε πειράµατα αποδόµησης µε υπεριώδη ακτινοβολία.

Ο συντελεστής απορρόφησης µέσω IB σε θερµοκρασία πλάσµατος Τ και για 

ενέργεια φωτονίου hν ώστε hν/kT>>1 δίνεται από τη σχέση 

2/1

3
223104.1
Τ

×= − λκ en (cm-1) (1.3) 

 

όπου ne είναι η ηλεκτρονική πυκνότητα (cm-3). Η εξάρτηση από την τρίτη δύναµη του 

µήκους (λ3) κάνει τη θέρµανση µέσω αυτού του µηχανισµού λιγότερο σηµαντική στο 

υπεριώδες σε σχέση µε το υπέρυθρο, για τις µεσαίες ηλεκτρονικές πυκνότητες που 

υπάρχουν –σε αυτή την περίπτωση- στο θερµικά ιονισµένο plume. Πιο συγκεκριµένα, η

αποδοτικότητα της θέρµανσης του πλάσµατος µέσω του µηχανισµού IB µειώνεται 

ανάλογα µε το τετράγωνο του µήκους κύµατος όταν ο βαθµός ιονισµού είναι χαµηλός 

και µε τον κύβο του µήκους κύµατος όταν ο ιονισµός είναι εκτεταµένος. Η

αποδοτικότητα της απορρόφησης φωτονίων µέσω ΙΒ είναι τέτοια για την υπέρυθρη 

ακτινοβολία λέιζερ, ώστε το πλάσµα να συµπεριφέρεται σαν «ασπίδα», εµποδίζοντας 

σηµαντικό µέρος του παλµού (διάρκειας µερικών ns) να φθάσει στην επιφάνεια του 

δείγµατος.
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1.2.2 Πολυφωτονικός ιονισµός

Ο δεύτερος µηχανισµός απορρόφησης είναι ο φωτοϊονισµός διεγερµένων ατόµων 

/ µορίων και, σε αρκετά µεγάλες εντάσεις λέιζερ, ο πολυφωτονικός ιονισµός (MPI) 

διεγερµένων ή ουδέτερων ατόµων στη βασική κατάσταση [1, 2].Ο µηχανισµός αυτός 

είναι σηµαντικός στα µικρά µήκη κύµατος (λ<1µm), συµβαίνει σε µία χρονική κλίµακα 

της τάξης των µερικών fs και ο ρυθµός του είναι ανεξάρτητος της αριθµητικής 

πυκνότητας των ελεύθερων ηλεκτρονίων. Περιλαµβάνει την ταυτόχρονη απορρόφηση 

από ένα άτοµο ή µόριο, ενός ικανού αριθµού φωτονίων m για να προκαλέσουν ιονισµό

(ή για να εξαχθεί ένα ηλεκτρόνιο από τη ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιµότητας). Ο ΜΡΙ 

περιγράφεται από τη σχέση 

Μ + mhν → Μ+ + e- (1.4) 

 

Είναι φανερό ότι ο πολυφωτονικός ιονισµός είναι πιο πιθανός όταν ο

απαιτούµενος αριθµός φωτονίων είναι µικρός, δηλαδή για µεγάλες τιµές ενέργειας 

φωτονίων (µικρά µήκη κύµατος) ή στην περίπτωση ατόµων σε διεγερµένη κατάσταση 

(χαµηλότερο ενεργειακό χάσµα για ιονισµό). Ιδιαίτερα σ` αυτήν την τελευταία 

διαδικασία, ο φωτοϊονισµός είναι πολύ πιθανός, όταν ένα µόνο φωτόνιο πρέπει να 

απορροφηθεί από ένα άτοµο διεγερµένο σε µία υψηλή στάθµη.

Εάν εΙ είναι το δυναµικό ιονισµού ή το ενεργειακό χάσµα, ο αριθµός των 

φωτονίων πρέπει να ξεπερνάει το ακέραιο µέρος του (εΙ/hν+1). Ο ρυθµός ιονισµού σε µία 

δέσµη laser έντασης Ι, είναι ανάλογος του Ιm και της ηλεκτρονικής πυκνότητας - για 

σταθερή ένταση, ο ιονισµός αυξάνει γραµµικά µε το χρόνο.

Ο συνολικός συντελεστής απορρόφησης στο πλάσµα, προκύπτει από το άθροισµα

των συντελεστών απορρόφησης φωτοϊονισµού και Inverse Bremsstrahlung. Η διέλευση 

της δέσµης µέσα από το πλάσµα καθώς και ο συντελεστής απορρόφησης, συνδέονται µε

τον Νόµο του Beer [6], εφόσον η σκέδαση της δέσµης λέιζερ από το plume θεωρείται 

αµελητέα.

l
o

totaleII κ−= (1.5) 
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όπου Ιο είναι η ένταση της ακτινοβολίας που προσπίπτει στην επιφάνεια και Ι αυτή που 

τελικά διαπερνάει το πλάσµα, κtotal είναι ο συνολικός συντελεστής απορρόφησης τόσο 

µέσω Inverse Bremsstrahlung όσο και πολυφωτονικού ιονισµού και l είναι το πάχος του 

στρώµατος του πλάσµατος στο οποίο διεισδύει η δέσµη.

Τα ηλεκτρόνια στο αέριο µπορεί να χάσουν ένα µέρος της ενέργειάς τους λόγω 

ελαστικών κρούσεων µε τα ουδέτερα άτοµα/µόρια. Έτσι, µειώνεται η µέση ηλεκτρονική 

ενέργεια στο αέριο και κατά συνέπεια η πιθανότητα του ιονισµού µέσω κρούσεων µε τα 

ηλεκτρόνια. Επιπρόσθετα, τα ηλεκτρόνια µπορεί να διαχυθούν έξω από τον ενεργό όγκο 

όπου σχηµατίζεται το πλάσµα και να µην συνεισφέρουν σε περαιτέρω ιονισµό. Τέλος,

διαδικασίες επανασύνδεσης µειώνουν την αριθµητική πυκνότητα των ηλεκτρονίων και 

των ιόντων που παράγονται από φωτοϊονισµό. Ο ρυθµός επανασύνδεσης καθορίζεται 

από τη σταθερά χρόνου εφησυχασµού. Όταν αυτή είναι συγκρίσιµη ή µεγαλύτερη από τη 

διάρκεια του παλµού του λέιζερ, τα ηλεκτρόνια που παράγονται από φωτοϊονίζουσες 

διαδικασίες, συνεισφέρουν επίσης και σε απορρόφηση φωτονίων µέσω ΙΒ.

1.2.3 Αυτοεστίαση

Τόσο ο πολυφωτονικός ιονισµός όσο και η κατάρρευση µέσω χιονοστιβάδας 

απαιτούν εντάσεις που συνήθως ξεπερνούν τα 108 W/cm2. Παρολαυτά, κατάρρευση στα 

στερεά παρατηρείται και σε χαµηλότερες εντάσεις της τάξης των 106 W/cm2. Εάν το 

στερεό είναι διαφανές στην ακτινοβολία, µία χαµηλής έντασης κατάρρευση µπορεί να 

οφείλεται σε ένα µη γραµµικό φαινόµενο που ονοµάζεται αυτοεστίαση [1] και αναγκάζει 

τη δέσµη, πάνω από µία δεδοµένη ισχύ κατωφλίου να εστιαστεί περισσότερο από ότι 

προβλέπουν οι νόµοι της οπτικής.

Η µη γραµµική διαφοροποίηση του δείκτη διάθλασης µε την ακτινοβολία οδηγεί 

σε χωρική διαµόρφωση της φάσης του µετώπου κύµατος στη δέσµη του λέιζερ που 

εξαρτάται από την κατανοµή της έντασης κατά µήκος της δέσµης. Η διαµόρφωση φάσης 

αλλάζει την κατανοµή της έντασης, προκαλώντας αυτοεστίαση ή απεστίαση της δέσµης.

Η τοπική αύξηση της ακτινοβολίας λόγω αυτοεστίασης αυξάνει τις διαδικασίες µη

γραµµικής απορρόφησης κατά τη δηµιουργία του πλάσµατος. Ο βαθµός αυτοεστίασης 

αυξάνει µε τη µείωση της γωνίας εστίασης και µε τη µείωση της διάρκειας του παλµού.
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1.3 Παράγοντες που επηρεάζουν τη δηµιουργία του πλάσµατος

Σε γενικές γραµµές, η αλληλεπίδραση του λέιζερ µε το στερεό είναι ένα σύνθετο 

φαινόµενο, το οποίο δεν έχει εξηγηθεί ακόµη ικανοποιητικά. Η φύση και τα 

χαρακτηριστικά της εκποµπής του πλάσµατος εξαρτώνται από την ένταση, το µήκος 

κύµατος και τη διάρκεια του παλµού του λέιζερ, από τις φυσικές και χηµικές ιδιότητες 

του υλικού του δείγµατος, καθώς επίσης και από τη γεωµετρία του πειράµατος, τη 

χρονική στιγµή παρατήρησης του πλάσµατος καθώς και το περιβάλλον. Η επιλογή των 

πειραµατικών παραµέτρων για µια αξιόπιστη ανάλυση, θα πρέπει να αποσκοπεί στην 

επαναληψηµότητα των µετρήσεων και παράλληλα να επιτυγχάνει συνθήκες 

θερµοδυναµικής ισορροπίας, στοιχειοµετρικής αποδόµησης και οπτικά λεπτού 

πλάσµατος.

1.3.1 Πυκνότητα ενέργειας 

Με τον όρο πυκνότητα ενέργειας εννοούµε την ποσότητα ενέργειας ανά µονάδα 

επιφάνειας η οποία ακτινοβολεί το δείγµα. Αποτελεί έναν σηµαντικό παράγοντα που 

επηρεάζει τη διαδικασία αποδόµησης, καθώς καθορίζει την παραγωγή και θέρµανση των 

ηλεκτρονίων τόσο στο στερεό όσο και στο παραγόµενο πλάσµα. Η ελάχιστη πυκνότητα 

ενέργειας που απαιτείται για να ανιχνευτεί σήµα εκποµπής πλάσµατος από το 

αποδοµούµενο υλικό, ονοµάζεται πυκνότητα ενέργειας κατωφλίου και εξαρτάται από τις 

θερµοδυναµικές, θερµοφυσικές και οπτικές ιδιότητες του στερεού, καθώς επίσης και από 

το µήκος κύµατος του λέιζερ. Η πυκνότητα ενέργειας κατωφλίου αποτελεί ένα 

σηµαντικό παράγοντα που επηρεάζει τη φασµατοσκοπία LIBS διότι καθορίζει το λόγο 

σήµατος προς θόρυβο κατά τη λήψη του φάσµατος.

Για να εξατµιστεί µέρος της επιφάνειας του δείγµατος και να δηµιουργηθεί 

πλάσµα, θα πρέπει η ενέργεια που εναποτίθεται σ` αυτήν να είναι µεγαλύτερη από τη 

λανθάνουσα θερµότητα εξατµίσεως του υλικού, LV. Εποµένως, η πυκνότητα ενέργειας 

του λέιζερ θα πρέπει να υπερβαίνει µία τιµή κατωφλίου (της τάξης των µερικών J/cm2 για 

παλµούς nanosecond) [7], η οποία θα δίνεται από τη σχέση 

2/12/1
eVth tLF ⋅⋅⋅= αρ (1.6) 
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όπου ρ είναι η πυκνότητα του πλάσµατος, α είναι ο συντελεστής θερµικής διάχυσης και te

η διάρκεια του παλµού του λέιζερ. Οι τιµές αυτές του κατωφλίου για την πυκνότητα 

ενέργειας διαφέρουν ανάλογα µε την κατάσταση του δείγµατος, µε ενδεικτικές τιµές 1014 

W/cm2 για τα αέρια, 1010 W/cm2 για τα υγρά και 108 W/cm2 για τα στερεά, και 

αποκτώνται εύκολα µε κατάλληλη εστίαση της δέσµης του λέιζερ [8]. Στο όριο 

περίθλασης, η διάµετρος w2 της δέσµης στην εστία του φακού µπορεί να υπολογιστεί 

από τη σχέση 

1
2 44.2

w
fw λ≈ (1.7) 

 

όπου w1 είναι η διάµετρος της δέσµης λέιζερ πριν την εστίαση, f η εστιακή απόσταση 

των φακών και λ το µήκος κύµατος του λέιζερ.

Μελέτες σε ανάλυση µεταλλικών δειγµάτων µε την τεχνική LIBS [7] έδειξαν ότι 

το σήµα εκποµπής πλάσµατος αυξάνει µε την αύξηση της πυκνότητας ενέργειας,

πιθανότατα λόγω της αύξησης του αποδοµούµενου υλικού. Παρολαυτά, πάνω από µία 

συγκεκριµένη τιµή, η ένταση εκποµπής φθάνει σε κορεσµό λόγω της απορρόφησης της 

ενέργειας του παλµού από το µέτωπο του πλάσµατος που έχει σχηµατιστεί πάνω από την 

επιφάνεια του δείγµατος. Επιπρόσθετα, οι τιµές κατωφλίου αυξάνονται σε χαµηλά µήκη 

κύµατος και αυτό αποδίδεται στο ότι ο µηχανισµός Inverse Bremsstrahlung για την 

αύξηση της ηλεκτρονικής πυκνότητας και τη δηµιουργία πλάσµατος είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικός κατά την αποδόµηση µε υπέρυθρη ακτινοβολία - παρά το γεγονός ότι η

σύζευξη ακτινοβολίας λέιζερ-υλικού είναι περισσότερο αποτελεσµατική µε τα φωτόνια 

υπεριώδους.

Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι οι τιµές της πυκνότητας ενέργειας κορεσµού είναι 

σταθερά µικρότερες για ακτινοβολία λέιζερ στα 1064 nm απ` ότι στα 532 nm. Αυτό 

συµβαίνει διότι το µέτωπο του παλµού παράγει το πλάσµα και το υπόλοιπο µέρος του 

αλληλεπιδρά µε αυτό, µε αποτέλεσµα την επιπλέον απορρόφηση της ενέργειας. Όπως 

έχει ήδη αναφερθεί, το φαινόµενο ΙΒ είναι υπεύθυνο για την απορρόφηση των 

υπέρυθρων φωτονίων από το πλάσµα – διαδικασία λιγότερο σηµαντική για αποδόµηση 
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µε ορατά φωτόνια. Εποµένως η περιοχή κορεσµού θα πρέπει να προκύπτει σε 

χαµηλότερες πυκνότητες ενέργειας στο υπέρυθρο απ `ότι στο ορατό.

1.3.2 Μήκος κύµατος

Στη φασµατοσκοπία LIBS χρησιµοποιούνται διαφορετικοί τύποι λέιζερ που 

παράγουν ακτινοβολία σε µήκη κύµατος που καλύπτουν την περιοχή από το υπεριώδες 

µέχρι το εγγύς υπέρυθρο. Οι διαφορετικοί µηχανισµοί σύζευξης ακτινοβολίας – υλικού 

αλλά και ακτινοβολίας – πλάσµατος από διαφορετικές πηγές λέιζερ, επηρεάζουν έντονα 

τη διαδικασία της αποδόµησης αλλά και τη συµπεριφορά του επαγόµενου πλάσµατος.

Επιπλέον, ο µηχανισµός αυτός µπορεί να γίνει περισσότερο πολύπλοκος λόγω της 

µεταβολής των οπτικών και θερµικών ιδιοτήτων του δείγµατος κατά την ακτινοβόλησή 

του.

Είναι γενικά αποδεκτό ότι όσο το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας γίνεται 

µικρότερο, η διαδικασία αποδόµησης γίνεται περισσότερο µη θερµική και η σύζευξη της 

ενέργειας µε την επιφάνεια του δείγµατος είναι περισσότερο έντονη, απ` ότι η θέρµανση 

του πλάσµατος που έχει δηµιουργηθεί. Ο χαρακτηρισµός της αλληλεπίδρασης λέιζερ-

στερεού, σε αρκετά χαµηλές εντάσεις ώστε να µπορούν να διατηρηθούν οι οπτικές 

ιδιότητες του υλικού, µπορεί να περιγραφεί από το µήκος απορρόφησης δα και την 

απορροφητικότητα Α

24
2

nπ
λδα = και 

2

1
)1(11

+
−

−=−=
n
nRA (1.8) 

 

όπου λ είναι το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας, n = n1 + in2 ο οπτικός δείκτης 

διάθλασης του υλικού µε n2 να είναι ο συντελεστής απόσβεσης (απορρόφησης) [9]. Το 

µήκος κύµατος καθορίζει το πάχος του υλικού µέσα στο οποίο απορροφάται το κύριο 

µέρος της δέσµης του λέιζερ. Η απορροφητικότητα Α εκφράζει το µέρος της 

ακτινοβολίας του λέιζερ που απορροφάται στην επιφάνεια του υλικού - το υπόλοιπο 

µέρος ανακλάται (ανακλαστικότητα R). 

Η αλληλεπίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας µε το υλικό, χαρακτηρίζεται από 

µικρό βάθος απορρόφησης και σχετικά υψηλή απορροφητικότητα. Μετρήσεις που έγιναν 
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κατά την ακτινοβόληση χαλκού έδειξαν ότι η απορροφούµενη ενέργεια είναι πολύ 

µεγαλύτερη στα υπεριώδη απ` ότι στα υπέρυθρα και ορατά µήκη κύµατος. Αυτό 

σηµαίνει ότι η θέρµανση της επιφάνειας του µετάλλου είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατική 

και οδηγεί σε καλή ενεργειακή σύζευξη ακτινοβολίας λέιζερ-µετάλλου και σε 

αποτελεσµατική εξάτµιση του υλικού. Στην περίπτωση αυτή, η πυκνότητα του 

εξαγόµενου πλάσµατος που σχηµατίζεται είναι υψηλή. Επιπλέον το δυναµικό ιονισµού 

των ατόµων του µετάλλου είναι χαµηλότερο από αυτό του περιβάλλοντος αερίου και το 

πλάσµα αναπτύσσεται κυρίως στο αέριο-plume του µετάλλου. Γι` αυτό, τα φυσικά 

φαινόµενα που λαµβάνουν χώρα εξαρτώνται έντονα από την αλληλεπίδραση λέιζερ-

υλικού, η οποία προοδευτικά τροποποιείται αφ` ότου το αέριο ιονίζεται και αρχίζει να 

απορροφά µέρος της δέσµης του λέιζερ.

Στην αποδόµηση µε υπέρυθρη ακτινοβολία, η αλληλεπίδραση λέιζερ – υλικού 

οδηγεί σε µία λιγότερο αποτελεσµατική θέρµανση και εξάτµιση της επιφάνειας του 

µετάλλου, ενώ πλάσµα σχηµατίζεται στο περιβάλλον αέριο. Το πυκνό αυτό πλάσµα που 

σχηµατίζεται, απορροφά ένα µεγάλο µέρος της δέσµης του λέιζερ, «θωρακίζοντας» την 

επιφάνεια και εµποδίζοντας την επιπλέον εξάτµιση του στόχου. Έτσι, τα υπέρυθρα 

φωτόνια αλληλεπιδρούν µε το δείγµα µόνο στην αρχή της διαδικασίας, πριν συµβεί η

κατάρρευση στο περιβάλλον αέριο. Τότε η δέσµη λέιζερ συµπεριφέρεται σαν µία πηγή 

ενέργειας για περαιτέρω ιονισµό.

Συγκρίνοντας τα χαρακτηριστικά του πλάσµατος επαγόµενου από υπεριώδη και 

υπέρυθρη ακτινοβολία [8], διαπιστώνει κανείς ότι τα υπεριώδη µήκη κύµατος είναι πιο 

αποτελεσµατικά στην αποδόµηση µάζας, ενώ η θωράκιση του πλάσµατος µπορεί να 

θεωρηθεί αµελητέα. Επιπρόσθετα, ο µηχανισµός απορρόφησης και ιονισµού µέσω 

Inverse Bremsstrahlung του σχετικά ψυχρού ουδέτερου αερίου που δηµιουργείται από το 

µέτωπο του παλµού, εξαρτάται έντονα από την τρίτη δύναµη του µήκους κύµατος της 

ακτινοβολίας. Έτσι, είναι σηµαντικός στην υπέρυθρη και ορατή περιοχή µηκών κύµατος,

ενώ για υπεριώδη φωτόνια είναι πιο αποτελεσµατικός ο απ` ευθείας φωτοϊονισµός των 

διεγερµένων ατόµων 

Το κατώφλι της ενέργειας για να παραχθεί πλάσµα αυξάνει µε το µήκος κύµατος 

του λέιζερ ενώ οι τιµές πυκνότητας ενέργειας που οδηγούν σε κορεσµό είναι µικρότερες 

για τα µεγαλύτερα µήκη κύµατος. Αυτό πιθανόν να συµβαίνει, διότι το Inverse 
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Bremsstrahlung είναι υπεύθυνο για την απορρόφηση κυρίως των IR φωτονίων και 

λιγότερο των ορατών και των UV. 

Πειραµατικές τεχνικές [10] αποκαλύπτουν τη διαφορετική συµπεριφορά του 

ωστικού κύµατος από πλάσµα επαγόµενο από Nd:YAG λέιζερ, για καθένα από τα τρία 

διαφορετικά µήκη κύµατος: 1064 nm, 532 nm, 355 nm, αναδεικνύοντας τους 

διαφορετικούς µηχανισµούς που υπερισχύουν στην αλληλεπίδραση των οπτικών πεδίων 

και του αερίου / πλάσµατος.

Για αποδόµηση µε UV ακτινοβολία, η απορρόφηση λαµβάνει χώρα σε µία 

περιοχή κοντά στην επιφάνεια του στόχου, η οποία οδηγεί σε µία σχετικά σφαιρική 

εκτόνωση. Στην περιοχή όπου η δέσµη λέιζερ διασταυρώνεται µε το κύµα δόνησης,

δηµιουργείται ένα µικρό στρογγυλό εξόγκωµα, αυξάνοντας την απορρόφηση και 

επιταχύνοντας το πρόσθιο µέτωπο του plume. 

Κατά την ακτινοβόληση του στόχου µε IR ακτινοβολία το λέιζερ υποστηρίζει ένα 

κύµα έκρηξης και η απορρόφηση λαµβάνει χώρα στην απόληξη του plume. Για 

ενδιάµεσα µήκη κύµατος (ιδιαίτερα στην περιοχή του ορατού), παρατηρείται µία 

µεταβατική κατάσταση των δύο προηγούµενων τύπων απορρόφησης, µε ένα ασθενές 

κύµα έκρηξης να δηµιουργείται στο µπροστινό µέρος ενός κατά τα άλλα σφαιρικού 

plume. 

Από τη µελέτη των κατανοµών των ηλεκτρονίων εξάγεται το συµπέρασµα ότι 

υψηλές ηλεκτρονικές πυκνότητες απαντώνται σε περιοχές όπου υπάρχει έντονη 

απορρόσφηση της ακτινοβολίας. Από την ορατή στην υπέρυθρη ακτινοβολία, υπάρχει 

µία µετατόπιση της περιοχής απορρόφησης, από τη γειτονιά του στόχου προς την αιχµή

του ωστικού κύµατος. Αντίθετα, κατά την UV ακτινοβόληση οι µεγαλύτερες 

ηλεκτρονικές πυκνότητες συναντώνται κυρίως πίσω από το µέτωπο, παρά στην περιοχή 

του στόχου.

1.3.3 ∆ιάρκεια παλµού 

Η διάρκεια του παλµού του λέιζερ παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στην αποδόµηση 

του δείγµατος, καθώς διαφοροποιούνται οι διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα σ` αυτήν.

Σε µία χρονική κλίµακα, η ακολουθία των γεγονότων που συµβαίνουν κατά την 

ακτινοβόληση µεταλλικού δείγµατος από ισχυρής έντασης λέιζερ σε κενό, είναι η εξής:
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Το αέριο των ελεύθερων ηλεκτρονίων θερµαίνεται γρήγορα µέσω του φαινοµένου 

Inverse Beamsstrahlung µέσα σε περίπου 100 fs. Η µεταφορά της ενέργειας των θερµών 

ηλεκτρονίων στο πλέγµα και η επερχόµενη µείωση της θερµοκρασίας τους διαρκεί 

µερικά ps. Η θερµική διάχυση στη µάζα του στερεού λαµβάνει χώρα σε µία χρονική 

κλίµακα των 10-11 s. Η απαρχή της θερµικής τήξης και της αποδόµησης συµβαίνει 

ύστερα από 10-10s [11]. 

Από τα παραπάνω, εξάγει κανείς το συµπέρασµα ότι ένας παλµός λέιζερ 

διάρκειας µεγαλύτερης από µερικά ps δεν αλληλεπιδρά µε το υλικό αποκλειστικά στην 

αρχική θερµοδυναµική του κατάσταση, αλλά µε διαφορετικές µεταβατικές καταστάσεις 

του όπως αυτό εξελίσσεται, καθώς και µε το πλάσµα που έχει ήδη σχηµατιστεί, κάτι που 

µπορεί να διαφοροποιεί τη στοιχειοµετρία του πλάσµατος σε σχέση µε αυτήν της µάζας 

του στερεού. Αντίθετα, για παλµούς διάρκειας 100 fs ή και λιγότερο, το λέιζερ 

αλληλεπιδρά µόνο µε το υποσύστηµα των ηλεκτρονίων του υλικού, αφού ο παλµός έχει 

ολοκληρωθεί πριν το υλικό υποστεί αλλαγές στη θερµοδυναµική του κατάσταση, ενώ η

ενέργεια εναποτίθεται σχεδόν όλη στο δείγµα.

Σε µία διαδικασία αποδόµησης µετάλλου µε παλµούς διάρκειας nanosecond [12], 

η εξάτµιση του στόχου ξεκινάει αµέσως µετά την κρούση του αρχικού µετώπου του 

παλµού στην επιφάνεια του δείγµατος. Η αλληλεπίδραση του µέρους του παλµού που 

ακολουθεί µε το αέριο, στην περιοχή της επιφάνειας του στόχου, οδηγεί σε έντονη 

θέρµανση και ιονισµό του αερίου και στον σχηµατισµό του πλάσµατος. Παρά το γεγονός 

ότι ορισµένα άτοµα µπορεί να ατµοποιηθούν απ` ευθείας σε κατάσταση ιονισµού, ο

σχηµατισµός του πλάσµατος µπορεί να αποδοθεί βασικά σε διαδικασίες που 

περιλαµβάνονται στην αλληλεπίδραση λέιζερ – αερίου.

Σε αυτήν την αποδόµηση, µε παλµούς nanosecond, η ενέργεια που απορροφάται 

από το λέιζερ, πρώτα θερµαίνει την επιφάνεια του δείγµατος στο σηµείο τήξεως κι έπειτα 

στη θερµοκρασία εξατµίσεως. Υπάρχει αρκετός χρόνος για τη θερµότητα να εισχωρήσει 

στο δείγµα και να δηµιουργήσει ένα σχετικά µεγάλο στρώµα λιωµένου υλικού, από το 

οποίο θα προέλθει η εξάτµιση. Κατά την αλληλεπίδραση λέιζερ-δείγµατος, η πρώτη πηγή 

απωλειών είναι η αγωγή θερµότητας στο δείγµα. Η συνθήκη για έντονη εξάτµιση είναι 

1/2
L

1/2D τρ ×Ω≅> thFF (1.9) 
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όπου D είναι ο συντελεστής διάχυσης της θερµότητας, ρ η πυκνότητα, Ω η ειδική ανά 

µονάδα µάζας θερµότητα εξάτµισης και τL η διάρκεια του παλµού.

Στην περίπτωση της ακτινοβόλησης του δείγµατος µε παλµούς διάρκειας µερικών 

δεκάδων femtosecond, η διαδικασία αποδόµησης µπορεί να θεωρηθεί ως µία απ` ευθείας 

µετάβαση από το στερεό στο αέριο (ή στο πλάσµα), λόγω των –σχετικά- πολύ µικρών 

χρόνων που υπεισέρχονται σ` αυτήν. Μετά το πέρας του παλµού, τα ηλεκτρόνια 

ψύχονται απότοµα λόγω της µεταφοράς της ενέργειας τους στο πλέγµα σε χρόνους της 

τάξης των picosecond, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία φάσεων αερίου και πλάσµατος που 

ακολουθούνται από γρήγορη εκτόνωση στο κενό. Η συνθήκη για έντονη εξάτµιση 

δίνεται από τη σχέση 

zα
α eFF th≥ (1.10) 

 

όπου α ο συντελεστής απορρόφησης, Fα, η απορροφούµενη ενέργεια λέιζερ και 

αρ /Fth Ω≅ (ρ, η πυκνότητα και Ω, η ειδική ανά µονάδα µάζας θερµότητα εξάτµισης)

είναι το κατώφλι της πυκνότητας ενέργειας για εξάτµιση µε femtosecond παλµούς. Το 

βάθος αποδόµησης ανά παλµό L θα είναι 









≅ −

th

α1

F
F

lnαL (1.11) 

 

Συγκρίνοντας τη µορφή των κρατήρων που σχηµατίζονται από ns και fs παλµούς 

[3, 11, 12], διαπιστώνει κανείς ότι παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές, λόγω των 

διαφορετικών µηχανισµών εξαγωγής του υλικού. Έτσι, ενώ ο κρατήρας που 

δηµιουργείται από παλµούς nanosecond εµφανίζει την τυπική δοµή του λιωµένου υλικού 

που επαναστερεοποιείται µε έναν αριθµό επανατοποθετηµένων σταγονιδίων, στον 

κρατήρα που προκύπτει από παλµούς femtosecond διακρίνονται καλά καθορισµένα 

τοιχώµατα, µε απουσία λιωµένου υλικού. Κατά την αποδόµηση µε παλµούς nanosecond, 

η εξαγωγή του υλικού γίνεται τόσο από την αέρια όσο και από την υγρή φάση, αφού η

όλη διαδικασία παράγει πίεση που εκτινάσσει το υγρό και δηµιουργεί την αντίστοιχη 
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«κορόνα» του λιωµένου υλικού. Αντίθετα, η χρήση παλµών fs µειώνει την σπατάλη 

θερµότητας των ενεργητικών ηλεκτρονίων µε τα άτοµα του στερεού κι εποµένως 

ελαχιστοποιεί την τήξη στην περιοχή του κρατήρα και την µερική εξάτµιση της υγρής 

φάσης του υλικού.

Όσον αφορά στη χωρική κατανοµή της εκποµπής [11], το πλάσµα που παράγεται 

από παλµούς ns εµφανίζει µία ασυµµετρία: µία έντονη συµπίεση του µετώπου του plume 

στα πρώτα στάδια της εξέλιξης του πλάσµατος δηµιουργεί µία ζώνη απορρόφησης για 

την ακτινοβολία λέιζερ, που έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της θερµοκρασίας στο πίσω 

µέρος του µετώπου του plume κι εποµένως την αύξηση της έντασης εκποµπής. Από την 

άλλη πλευρά, η εκποµπή από πλάσµα που παράγεται µε fs παλµούς µοιάζει να 

προέρχεται από ένα νέφος που εκτονώνεται συµµετρικά. Ακόµη κι αν παράγεται ένα 

ωστικό κύµα από το υλικό που εκτονώνεται, δεν υπάρχει ακτινοβολία λέιζερ για να 

απορροφηθεί επιπλέον από τη ζώνη απορρόφησης που δηµιουργείται.

1.3.4 Φαινόµενα µήτρας (Matrix effects)

Η τεχνική LIBS είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στην ύπαρξη των φαινοµένων µήτρας 

(matrix effects), δηλαδή στις διαφοροποιήσεις του περιβάλλοντος (µήτρα) των στοιχείων 

που µελετώνται. Οι διαφοροποιήσεις αυτές στη σύνθεση της µήτρας επηρεάζουν την 

απορρόφηση της ακτινοβολίας από το υλικό, την ποσότητα της µάζας που αποδοµείται 

καθώς και τις ιδιότητες του πλάσµατος που δηµιουργείται.

Ιδιαίτερα η ποσοτική ανάλυση είναι συνήθως εφικτή για στοιχεία µε πολύ 

χαµηλές συγκεντρώσεις στο δείγµα (trace elements), κι αυτό γιατί η σύσταση της µήτρας 

που τα περιβάλλει θα πρέπει να παραµένει σταθερή στην περιοχή τους. Από πρακτικής 

άποψης, αυτό υποδηλώνει ότι η συγκέντρωση του στοιχείου (που αναλύεται) στο δείγµα,

θα πρέπει να είναι αρκετά χαµηλή ώστε µία αλλαγή στην τιµή της να µην προκαλεί 

σηµαντικές αλλαγές στη µήτρα.

Τα σηµαντικότερα από τα φαινόµενα µήτρας [14] που επηρεάζουν τη 

φασµατοσκοπία LIBS οφείλονται 

α) Στην ύπαρξη υγρασίας στο δείγµα, η οποία φαίνεται να µειώνει το σήµα

εκποµπής του πλάσµατος. Η µείωση αυτή πιθανόν να οφείλεται στο ότι µέρος της 

ενέργειας του λέιζερ δαπανάται στη θέρµανση του νερού και όχι στο σχηµατισµό του 
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πλάσµατος. Σε µικροσκοπικό επίπεδο, το νερό αυξάνει την ενέργεια που απαιτείται για 

την αποδόµηση του υποστρώµατος και, λόγω του σχετικά υψηλού δυναµικού ιονισµού 

του, επιδρά στην αρχική πυκνότητα ηλεκτρονίων που απαιτείται για τον σχηµατισµό του 

πλάσµατος. Βέβαια, η επίδραση της ύπαρξης νερού στα δείγµατα επηρεάζει τα 

αποτελέσµατα ανάλογα µε τον βαθµό απορροφητικότητάς του από την εξεταζόµενη 

µήτρα.

β) Στη σύσταση της µήτρας. Η µήτρα που περιβάλλει το προς ανάλυση στοιχείο 

περιέχει και άλλα στοιχεία, διαφορετικού δυναµικού ιονισµού και διαφορετικής 

συγκέντρωσης, τα οποία επιδρούν στο βαθµό απορρόφησης της ακτινοβολίας λέιζερ από 

το υλικό καθώς και στην πυκνότητα των ηλεκτρονίων που παράγονται κατά την 

ακτινοβόληση. Επιπλέον, διαφοροποιούν τη συγκέντρωση του στοιχείου στο δείγµα, µιας 

και συνεισφέρουν σε διαδικασίες επανασύνδεσης ηλεκτρονίων – ιόντων.

γ) Το µέγεθος των κόκκων στην επιφάνεια του δείγµατος επηρεάζει σηµαντικά 

την ανάλυση και αυτό γιατί η τεχνική LΙBS είναι µια µέθοδος ανάλυσης επιφανειών, και 

κάθε φορά µελετά ένα µικρό στρώµα που αποδοµείται, των µερικών µm. Εποµένως, όταν 

τα δείγµατα που µελετώνται έχουν «µολυνθεί» µε άλλες ουσίες, αυτές εµφανίζονται στην 

επιφάνεια των κόκκων. Έτσι, η συσχέτιση µεταξύ του σήµατος LIBS και της 

συγκέντρωσης της µάζας του στερεού θα πρέπει να περιλαµβάνει και το µέγεθος αυτών 

των κόκκων.

1.4 Χρονική εξέλιξη και φασµατική εκποµπή του πλάσµατος

Αµέσως µετά τη δηµιουργία του, το πλάσµα εξελίσσεται στο χρόνο και τόσο η

θερµοκρασία του όσο η πυκνότητα ηλεκτρονίων και τα άλλα χαρακτηριστικά του 

µεταβάλλονται µε την πάροδο του χρόνου. Η εκτόνωση του πλάσµατος διέπεται από το 

νόµο ισχυρής έκρηξης. Υποθέτωντας µονοδιάστατο µοντέλο στο οποίο το πλάσµα

εκτονώνεται κατά µήκος του άξονα x και η επιφάνεια του στόχου βρίσκεται στο x=0, η

απόσταση x(t) στην οποία φθάνει το µέτωπο του κύµατος σε χρόνο t, εκφράζεται ως 

m
m

I tEkx
2/









=

ορ
(1.12) 
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όπου EI είναι η ενέργεια που εναποτίθεται στο στόχο κατά την αποδόµηση και ρο η

πυκνότητα του περιβάλλοντος αερίου. Ο συντελεστής m εξαρτάται από τη γεωµετρία της 

εκτόνωση του πλάσµατος και είναι ίσος µε 2/3 για επίπεδη διάδοση και µε 2/5 για 

σφαιρική συµµετρία. Προκύπτει από την παραπάνω εξίσωση ότι το πλάσµα κινείται 

γρήγορα στην αρχή, ενώ η ταχύτητά του µειώνεται µε το χρόνο [8]. 

Το πλάσµα, λόγω της υψηλής του θερµοκρασίας, αποτελεί µία µικροσκοπική 

πηγή φωτός, η ακτινοβολία της οποίας µπορεί να αναλυθεί στο φασµατογράφο. Το 

φάσµα εκποµπής φθορισµού που προκύπτει κατά την αποδιέγερση των διεγερµένων 

ατόµων ή ιόντων του πλάσµατος, αποτελείται από φασµατικές γραµµές που αντιστοιχούν 

στα στοιχεία του υλικού που αποδοµείται κι εποµένως είναι χαρακτηριστικό της 

στοιχειακής σύστασης του πλάσµατος και κατ`επέκταση του εξεταζόµενου δείγµατος.

Αυτή είναι και η βασική αρχή της τεχνικής LIBS, η οποία µπορεί να εφαρµοστεί in situ 

τόσο σε στερεά όσο και σε υγρά και αέρια και να παρέχει πληροφορίες για τη σύστασή 

τους. Η φασµατική περιοχή για ανάλυση LIBS, εκτείνεται από 200 nm µέχρι 800 nm. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι στα πρώτα στάδια παραγωγής του πλάσµατος, η οπτική 

εκποµπή κυριαρχείται από ακτινοβολία συνεχούς, λόγω της πολύ µεγάλης αρχικής 

θερµοκρασίας του πλάσµατος. Οι φασµατικές γραµµές των στοιχείων – οι οποίες και 

ενδιαφέρουν την ανάλυση – εµφανίζονται µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα µερικών 

εκατοντάδων ns, αφότου το πλάσµα έχει σχετικά ψυχθεί λόγω της εκτόνωσής του. Η

θερµοκρασία των ιόντων µειώνεται και το πλάσµα κυριαρχείται από ουδέτερα 

σωµατίδια. Τόσο το φαινόµενο Doppler όσο και το Stark εξασθενούν και οι φασµατικές 

γραµµές γίνονται στενότερες. Είναι εποµένως αναγκαίο η ανίχνευση του πλάσµατος να 

γίνει µε κάποια καθυστέρηση από τη στιγµή της παραγωγής του.

1.5 Μηχανισµοί διαπλάτυνσης των φασµατικών γραµµών εκποµπής

Η διαπλάτυνση των φασµατικών γραµµών είναι µία περίπλοκη συνάρτηση του 

περιβάλλοντος των ακτινοβολούντων ατόµων και ιόντων [15]. Η διαπλάτυνση µπορεί να 

οφείλεται σε:

α) Φυσική διαπλάτυνση. Το πλάτος της γραµµής λόγω φυσικής διαπλάτυνσης,

µπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση 
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όπου οι δείκτες i,k αντιστοιχούν στο υψηλότερο και στο χαµηλότερο επίπεδο της 

µετάβασης µήκους κύµατος λik, και Αmi και Αnk είναι οι πιθανότητες µετάβασης για όλες 

τις γραµµές που προκύπτουν από αυτά τα δύο επίπεδα.

β) Στο φαινόµενο Doppler. Προκαλείται κυρίως από τη θερµική κίνηση των 

ατόµων που – αποδιεγειρόµενα - εκπέµπουν ακτινοβολία. Εάν η συλλογή της 

ακτινοβολίας εκποµπής γίνει σε διεύθυνση κάθετη στη δέσµη του λέιζερ, µόνο η

εγκάρσια ταχύτητα εκτόνωσης του πλάσµατος θα συνεισφέρει στο φαινόµενο Doppler. 

Αλλά και αυτή είναι πολύ µικρή, εποµένως η διαπλάτυνση µπορεί να εκφραστεί ως 

22 mc/22ln2 ολkTw = (1.14) 

 

όπου k είναι η σταθερά Boltzmann, c η ταχύτητα του φωτός, m η µάζα του σωµατιδίου,

λο το µήκος κύµατος της γραµµής και Τ η θερµοκρασία του πλάσµατος.

γ) Στην αυτοαπορρόφηση. Αποτελεί άλλον ένα µηχανισµό διαπλάτυνσης, που 

οφείλεται στη µερική επαναπορρόφηση από µη διεγερµένα άτοµα, των εκπεµπόµενων 

φωτονίων από όµοια διεγερµένα άτοµα, στο εσωτερικό του πλάσµατος. Ισχυρή 

αυτοαπορρόφηση χαρακτηρίζεται από ένα πλατό το οποίο παρατηρείται στην κορυφή 

του κέντρου των φασµατικών γραµµών.

δ) Σε διαπλάτυνση λόγω πίεσης, η οποία περιλαµβάνει τις επιπτώσεις των 

κρούσεων µε ουδέτερα σωµατίδια, αλληλεπιδράσεις συντονισµού µεταξύ όµοιων 

σωµατιδίων και κρούσεις µε φορτισµένα σωµατίδια (διαπλάτυνση Stark). Οι πρώτοι δύο 

παράγοντες είναι σηµαντικοί σε ένα ασθενώς ιονισµένο πλάσµα. Για πλάσµα υψηλής 

πυκνότητας, η διαπλάτυνση Stark είναι η πιο σηµαντική και οφείλεται στη διαπλάτυνση 

ανάµεσα στα διαχωρισµένα ατοµικά επίπεδα λόγω του ηλεκτρικού πεδίου που 

δηµιουργούν τα φορτισµένα σωµατίδια.
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1.6 Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση

1.6.1 Πλεονεκτήµατα και περιορισµοί της τεχνικής LIBS– Πεδία εφαρµογών.

Η τεχνική LIBS χαρακτηρίζεται ως µικροκαταστρεπτική, λόγω της ελάχιστης 

ποσότητας υλικού που αποµακρύνεται. Απαιτεί µηδενική εώς ελάχιστη προετοιµασία του 

δείγµατος, είναι γρήγορη και ευαίσθητη και µπορεί να εφαρµοστεί in situ σε δείγµατα 

τυχαίου σχήµατος, είτε αυτά είναι στερεά είτε υγρά ή αέρια, τόσο σε αγώγιµα όσο και σε 

µονωτικά υλικά. Η ποσότητα του υλικού που χρειάζεται για την ανάλυση είναι πολύ 

µικρή (περίπου 20-200 ng, για ένα τυπικό µέγεθος κρατήρα 1-10 µm βάθος και 100 µm 

πλάτος), ενώ το γεγονός ότι απαιτείται µόνο οπτική επαφή µε το δείγµα επιτρέπει τη 

χρήση της για ανάλυση δειγµάτων από απόσταση. Επιπλέον, η δέσµη λέιζερ µπορεί να 

εστιαστεί σε µία πολύ µικρή περιοχή του δείγµατος, επιτυγχάνοντας έτσι χωρική 

ανάλυση τόσο κατά µήκος της επιφάνειας όσο και κατά βάθος.

Βέβαια, εκτός από τα πλεονεκτήµατα, η τεχνική LIBS παρουσιάζει και ορισµένα 

προβλήµατα κατά την εφαρµογή της, που οφείλονται κυρίως στα φαινόµενα µήτρας και 

στις διακυµάνσεις του σήµατος LIBS. Τα φαινόµενα µήτρας, όπως έχει ήδη αναφερθεί,

προκύπτουν από τις διαφοροποιήσεις του πλάσµατος που επάγεται σε διαφορετικές 

µήτρες, ενώ οι διακυµάνσεις του σήµατος προκαλούνται από την ίδια τη φύση της 

αποδόµησης και του σχηµατισµού του πλάσµατος. Έτσι, η ακρίβεια και τα όρια 

ανίχνευσης που επιτυγχάνονται µε την τεχνική LIBS, στις πιο πολλές περιπτώσεις 

απέχουν από αυτά που λαµβάνονται µε άλλες εργαστηριακές τεχνικές.

Είναι όµως σηµαντικό να τονιστεί ότι, παρά το γεγονός ότι άλλες τεχνικές έχουν 

χαµηλότερα όρια ανίχνευσης σε σχέση µε την LIBS, µειονεκτούν στο ότι δεν µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν σε in situ ανάλυση αντικειµένων όπως για παράδειγµα αρχαιολογικών 

ευρηµάτων και έργων τέχνης. Η φασµατοσκοπία ατοµικής εκποµπής ή απορρόφησης 

καθώς και η τεχνική πλάσµατος επαγωγικής σύζευξης (ICPS, Inductively Coupled 

Plasma Spectroscopy) σε συνδυασµό µε φασµατοσκοπία οπτικής εκποµπής [16] (ICP-

OES, Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry) ή µε φασµατοσκοπία 

µάζας [17, 18] (ICP-MS, Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry) απαιτούν 

ειδική προετοιµασία του δείγµατος και χρησιµοποιούνται µόνο ως εργαστηριακές 

µέθοδοι. Η φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ [19, 20, 21] (XRF, X-Ray 
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Fluorescence Spectrometry) προσφέρει το πλεονέκτηµα της δυνατότητας µεταφοράς της 

συσκευής στον χώρο των δειγµάτων – σε ορισµένες περιπτώσεις – αλλά η χαµηλή 

ευαισθησία της, κυρίως για την ανάλυση στοιχείων µε µικρή σχετική ατοµική µάζα,

καθώς και η χρήση επικίνδυνης ιονίζουσας ακτινοβολίας είναι τα βασικά της 

µειονεκτήµατα. Επιπλέον, οι µονάδες φορητού XRF συνήθως αναλύουν επιφάνειες 

µερικών τετραγωνικών χιλιοστών, κάτι που δε συγκρίνεται µε τη χωρική ανάλυση που 

επιτυγχάνεται µε την τεχνική LIBS. 

Έχοντας αποτελέσει αντικείµενο εκτενούς έρευνας για αρκετά χρόνια, η τεχνική 

LIBS βρίσκει εφαρµογές σε αρκετά πεδία όπως στη µεταλλουργία (έλεγχος της 

ποιότητας των µετάλλων, κυρίως του ατσαλιού και του αλουµινίου), στη γεωλογία, και 

στις περιβαλλοντικές µελέτες. Πρόσφατα, αποδεικνύεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η

χρήση της στη µελέτη των αρχαιολογικών ευρηµάτων και των έργων τέχνης, παρέχοντας 

πληροφορίες για τη µακροσκοπική και µικροσκοπική δοµή τους – και προσφέρουν εις 

βάθος γνώση της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονοµιάς του κάθε τόπου.

1.6.2 Ποιοτική ανάλυση

Η ποιοτική ανάλυση υλικών µε την τεχνική LIBS συνίσταται στο χαρακτηρισµό

της δοµής τους και στην αναγνώριση των χηµικών συστατικών από τα οποία 

αποτελούνται. Η πληροφορία για τη σύσταση των υλικών προκύπτει από το φάσµα

εκποµπής ακτινοβολίας του πλάσµατος, όπου οι χαρακτηριστικές κορυφές οδηγούν στο 

καθορισµό των στοιχείων στο αποδοµούµενο υλικό, αντικατοπτρίζοντας την τοπική 

σύσταση του δείγµατος.

Ένα τυπικό φάσµα LIBS που έχει προέλθει από ανάλυση χρωστικής εικονίζεται 

στο Σχήµα 1.1 όπου φαίνεται η αναγνώριση της κάθε κορυφής και η αντιστοίχισή της 

στο στοιχείο από το οποίο προήλθε. Η έντονη ύπαρξη του καδµίου στο φάσµα, οδηγεί 

στο συµπέρασµα ότι η συγκεκριµένη χρωστική περιέχει το στοιχείο κάδµιο.
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Σχήµα 1.1: Φάσµα Χρωστικής καδµίου 

Επιπρόσθετα, η τεχνική LIBS έχει την ικανότητα να δίνει πληροφορίες για τη 

σύσταση των δειγµάτων σε εγκάρσιο επίπεδο, δηλαδή να παρέχει διαστρωµατική 

ανάλυση. Εφ΄ όσον κάθε φάσµα LIBS προκύπτει από ακτινοβόληση του δείγµατος µε

ένα παλµό λέιζερ, είναι δυνατόν µε διαδοχικούς η ακτινοβολία να διεισδύσει σε βάθος 

στο δείγµα, µε µικρά βήµατα, αποδοµώντας κάθε φορά διαφορετικό στρώµα για το οποίο 

προκύπτει ένα χαρακτηριστικό φάσµα εκποµπής, και συλλέγονται πληροφορίες για τη 

σύστασή του.

Η παραπάνω δυνατότητα της τεχνικής LIBS έχει άµεση εφαρµογή σε επιφάνειες 

οι οποίες συνίστανται από περισσότερα του ενός στρώµατα. Στην κατηγορία αυτή 

ανήκουν τα ζωγραφικά έργα, τα οποία είναι δυνατόν να αποτελούνται από περισσότερα 

από ένα στρώµατα χρωστικών ή βερνικιού. Με πεπερασµένο αριθµό παλµών στο ίδιο 

σηµείο του έργου, µελετάται η εµφάνιση και η µεταβολή του σήµατος εκποµπής των 

διαφόρων στοιχείων και, ανάλογα µε τη διαφοροποίησή του, γίνεται εφικτός ο

εντοπισµός των διεπιφανειών ανάµεσα στις χρωστικές.

1.6.3 Ποσοτική ανάλυση

Η τεχνική LIBS προσφέρει κυρίως ποιοτικές ή ηµιποσοτικές πληροφορίες, όσον 

αφορά τη σύσταση των υλικών. Είναι όµως εφικτό να συσχετιστεί η εκποµπή 
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ακτινοβολίας ενός ατόµου ή ιόντος (σήµα LIBS) µε τη συγκέντρωση του αντίστοιχου 

στοιχείου στο δείγµα, επιτρέποντας την ποσοτική ανάλυσή του [22]. Για να εδραιωθεί 

µία ποσοτική σχέση ανάµεσα στην ένταση εκποµπής κάποιου στοιχείου και στη 

συγκέντρωσή του στο πλάσµα, θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: α)

Να υπάρχει τοπική θερµοδυναµική ισορροπία στο πλάσµα ώστε να ισχύει η κατανοµή

Boltzmann, β) το πλάσµα να είναι οπτικά αραιό ώστε η αυτοαπορρόφηση να θεωρείται 

αµελητέα και γ) η αποδόµηση να είναι στοιχειοµετρική, δηλαδή η σύσταση του 

πλάσµατος να είναι ίδια µε τη σύσταση του αναλυόµενου στερεού.

Λόγω του µεγάλου αριθµού ηλεκτρονίων, της µεγάλης τους ενέργειας και της 

εκτεταµένης εµβέλειας των ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων, υπερισχύει ο

µηχανισµός µεταφοράς ενέργειας µέσω κρούσεων κι εποµένως θεωρείται ότι η κατανοµή

Boltzmann διέπει τα ατοµικά επίπεδα, για συγκεκριµένο χρονικό παράθυρο 

παρατήρησης. Η εκπεµπόµενη ένταση αποτελεί ένα µέτρο του πληθυσµού του 

αντίστοιχου ενεργειακού επιπέδου του στοιχείου, στο πλάσµα. Σε συνθήκες 

θερµοδυναµικής ισορροπίας, η σχέση ανάµεσα στην εκπεµπόµενη ολοκληρωµένη 

ένταση Imn
(α) της φασµατικής γραµµής και στην αντίστοιχη ολική πυκνότητα Ν(Τ) των 

διεγερµένων ατόµων ή ιόντων του στοιχείου (α) στο plume είναι 

kTE
mnm

mn
mn

meAg
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TNhcI /

)(
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−⋅⋅=

πλ
 (1.15) 

 

όπου λmn, Αmn και gm είναι αντίστοιχα το µήκος κύµατος, η πιθανότητα µετάβασης και το 

στατιστικό βάρος για το υψηλότερο επίπεδο, Εm είναι η ένταση του διεγερµένου 

επιπέδου, Τ η θερµοκρασία, k και h οι σταθερές Boltzmann και Planck αντίστοιχα και 

U(T) η συνάρτηση επιµερισµού.

Θεωρώντας ότι οι διακυµάνσεις της θερµοκρασίας και της συγκέντρωσης των 

στοιχείων στο πλάσµα είναι µικρές, προκύπτει από την εξίσωση (1.15) ότι η

εκπεµπόµενη ένταση των ιόντων ή των διεγερµένων ατόµων ενός στοιχείου είναι 

ανάλογη µε τη συγκέντρωσή τους στο πλάσµα.

)()( αα
mnmn NI ∝ (1.16) 
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Έτσι, είναι δυνατό να κατασκευαστούν καµπύλες βαθµονόµησης που εκµεταλλευόµενες 

αυτή την αναλογία, µπορούν να αποδώσουν την ένταση του στοιχείου όπως προκύπτει 

από το φάσµα LIBS, στη συγκέντρωσή του στο πλάσµα κι εποµένως στο εξεταζόµενο 

δείγµα.

Οι βασικοί περιορισµοί της τεχνικής LIBS στην ποσοτική ανάλυση οφείλεται στα 

φαινόµενα µήτρας που προκύπτουν, και στις ανοµοιογένειες του δείγµατος. Το 

πρόβληµα των ανοµοιογενειών του δείγµατος µπορεί να ξεπεραστεί µερικώς, παίρνοντας 

το µέσο όρο της εκποµπής του πλάσµατος για µεγάλο αριθµό παλµών λέιζερ. Όσον 

αφορά στα φαινόµενα µήτρας, η συγκέντρωση του στοιχείου (που αναλύεται) στο δείγµα

θα πρέπει να είναι αρκετά χαµηλή ώστε µία αλλαγή στην τιµή της να µην προκαλεί 

σηµαντικές αλλαγές στη µήτρα.

Προκειµένου να ξεπεραστεί το πρόβληµα των φαινοµένων µήτρας και να είναι 

εφικτή η µέτρηση της συγκέντρωσης των στοιχείων στο δείγµα τα οποία βρίσκονται σε 

µεγαλύτερη περιεκτικότητα, έχει προταθεί µία µέθοδος που δεν χρησιµοποιεί καµπύλες 

αναφοράς και ονοµάζεται Calibration-Free LIBS [23]. Απαιτεί την καταγραφή του 

φάσµατος εκποµπής σε υψηλή ανάλυση και σε µία ευρεία φασµατική περιοχή, ώστε να 

περιέχονται οι γραµµές εκποµπής από τα περισσότερα ή όλα τα στοιχεία του δείγµατος.

Στη συνέχεια, ο λογάριθµος της έντασης κάθε γραµµής εκποµπής, µε βάση την εξίσωση 

(1.15) παριστάνεται σε ένα διάγραµµα Boltzmann συναρτήσει της ενέργειας Εm, και 

προκύπτει µία σειρά από παράλληλες ευθείες, των οποίων η κλίση δίνει την ηλεκτρονική 

θερµοκρασία στο πλάσµα, ενώ η διατοµή σχετίζεται µε τον λογάριθµο της συγκέντρωσης 

των ατόµων ή των µορίων.

1.7 Περιεχόµενο και στόχος εργασίας

1.7.1 Ο µπρούντζος

Μπρούντζος ή κρατέρωµα είναι ο όρος που χρησιµοποιείται για την περιγραφή 

του κράµατος χαλκού και κασσίτερου. Ο µπρούντζος αποτελεί ένα υλικό το οποίο 

χρησιµοποιήθηκε ευρέως την Εποχή του Χαλκού κατά την οποία άκµασαν οι τρεις 

µεγάλοι πολιτισµοί -Κυκλαδικός, Μινωικός και Μυκηναϊκός– και η οποία 
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χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη της µεταλλουργίας και ιδιαίτερα της επεξεργασίας του 

χαλκού µε άλλα µέταλλα. Αρχαιολογικές ανασκαφές φέρνουν στο φως πληθώρα 

µπρούντζινων αντικειµένων– αγαλµατίδια, κοσµήµατα, αποθηκευτικά σκεύη, εργαλεία,

όπλα – τα οποία παράχθηκαν κυρίως από Μινωίτες και Μυκηναίους.

Η προσθήκη κασσίτερου στο χαλκό, µε συνηθέστερη αναλογία µεταξύ 5-15 

%κ.β., ήταν απαραίτητη αφενός γιατί µείωνε το σηµείο τήξεως διευκολύνοντας έτσι τη 

χύτευση και αφετέρου γιατί έκανε το µέταλλο πιο σκληρό στη σφυρηλάτηση. Επειδή 

στην Αρχαία Ελλάδα ο κασσίτερος δεν υπήρχε σε αφθονία αλλά ήταν προϊόν εισαγωγής 

από τις ανατολικές χώρες, χρησιµοποιήθηκε αρχικά κράµα χαλκού µε αρσενικό. Λόγω 

όµως της τοξικότητάς του και της απελευθέρωσης δηλητηριωδών αερίων κατά την 

εκκαµίνευση του αρσενικού, σιγά-σιγά αυτό αντικαταστάθηκε από τον κασσίτερο, µετά 

τη 2η χιλιετία π.Χ. [24]. 

 

1.7.2 Η ποσοτική ανάλυση

Όσο σηµαντικό είναι να αναλύσει κανείς τα αρχαιολογικά ευρήµατα και να τα 

κατατάξει σε περιόδους ανάλογα µε τη σύσταση του υλικού τους, εξίσου ενδιαφέρον έχει 

να µελετήσει την περιεκτικότητα σε στοιχεία των υλικών αυτών. Η ποσοτική ανάλυση 

των αντικειµένων που προκύπτουν σε µία ανασκαφή, µπορεί να διασαφηνίσει διάφορα 

αρχαιολογικά ερωτήµατα που αφορούν στον τρόπο επεξεργασίας των µετάλλων και κατ`

επέκταση στην τεχνολογία κάθε περιοχής, όπως επίσης να παρέχει πληροφορίες σχετικές 

µε την κοινωνία και την οικονοµία του κάθε τόπου.

Συγκεκριµένα, τα επίπεδα σε κασσίτερο των διαφόρων µπρούντζινων 

αντικειµένων µπορούν να δώσουν πληροφορίες για την κοινωνική θέση των οικογενειών 

που τα κατείχαν, καθώς ο κασσίτερος ήταν ακριβό µέταλλο, ως προϊόν εισαγωγής από τις 

ανατολικές χώρες. Έτσι, µόνο οι πλούσιοι και επιφανείς άνθρωποι της εποχής εκείνης θα 

µπορούσαν να κατέχουν µπρούντζινα αντικείµενα µε υψηλή περιεκτικότητα σε 

κασσίτερο, κάτι που µπορεί να εξαχθεί από τη µελέτη των αντικειµένων που έχουν 

ανακαλυφθεί στους αρχαιολογικούς τάφους.

Το εµπόριο και η επικοινωνία ανάµεσα στις διάφορες περιοχές της Μεσογείου,

αλλά και των χωρών της Ευρώπης και της ανατολικής Ασίας, είναι ένας τοµέας στον 

οποίο µπορεί να συµβάλει η ποσοτική ανάλυση. Τα µπρούντζινα τεχνέργα σε περιοχές 
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του Αιγαίου που δεν εµφανίζουν ίχνη κοιτασµάτων κασσίτερου, καθώς και αυτά που 

ανασύρονται από ναυάγια, δείχνουν τις εµπορικές σχέσεις των περιοχών αυτών µε χώρες 

της Ανατολής καθώς και µε την Κύπρο, οι οποίες έκαναν εξαγωγές κασσίτερου. Για 

παράδειγµα, υψηλά επίπεδα κασσίτερου σε κυκλαδικά τεχνέργα από τη Σύρο, οδηγούν 

στην υπόθεση της εισαγωγής κασσιτερούχου χαλκού από τη γειτονική Τρωάδα.

Επιπρόσθετα, η χρήση του κασσίτερου στα κράµατα του χαλκού και η

διαφοροποιήση της περιεκτικότητάς του, προσφέρει πληροφορίες για τον τρόπο 

κατεργασίας του µετάλλου στις διάφορες περιοχές, για τη µεθοδολογία που 

χρησιµοποιούνταν, καθώς και για το αν –τελικά- υιοθετούνταν η ανάµιξη χαλκού-

κασσίτερου ως τρόπος βελτίωσης των ιδιοτήτων του µετάλλου. Για παράδειγµα, έχει 

αναφερθεί ότι τα πρώιµα µπρούντζινα αντικείµενα στην Κρήτη περιέχουν κατά µέσο όρο 

3% σε κασσίτερο κάτι που οδηγεί στο συµπέρασµα της σκόπιµης µίξης του χαλκού µε

τον κασσιτερίτη, καθώς µεταλλεύµατα µε τέτοια περιεκτικότητα θεωρούνται σπάνια.

Από τα παραπάνω, εξάγεται το συµπέρασµα ότι η ποσοτική ανάλυση των 

µπρούντζινων τεχνέργων της Εποχής του Χαλκού αλλά και µεταγενέστερων 

αρχαιολογικών περιόδων, παρέχει πληροφορίες για τις διαδικασίες κατεργασίας τους και 

το µέρος προέλευσής τους, µε προσπάθειες εντοπισµού εισαγωγών, µιµήσεων και 

διαφόρων τοπικών εξελίξεων. Έτσι, καθίσταται εφικτή τόσο η αρχειοθέτησή τους στους 

καταλόγους των µουσείων και των διαφόρων αρχαιολογικών ινστιτούτων, όσο και η

περαιτέρω συντήρησή τους.

Θα πρέπει όµως να τονιστεί ότι η ποσοτική ανάλυση ενός και µόνο αντικειµένου 

δεν είναι ικανή από µόνη της να προσφέρει γνώση για την ιστορία του. Η ποσοτική 

πληροφορία θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα γενικότερο κατάλογο αντίστοιχων 

αποτελεσµάτων από άλλα αντικείµενα, η στατιστική µελέτη των οποίων είναι ικανή να 

τοποθετήσει τα συγκεκριµένα ευρήµατα στο κατάλληλο χρονολογικό, γεωγραφικό και 

κοινωνικό πλαίσιο.

1.7.3 Στόχος εργασίας

Στόχος αυτής της εργασίας είναι η ανάπτυξη αναλυτικής µεθοδολογίας και η

διερεύνηση βέλτιστων συνθηκών, για τον ποσοτικό προσδιορισµό του κασσίτερου σε 

αρχαιολογικά αντικείµενα από µπρούντζο, µε την τεχνική LIBS. Όπως έχει ήδη 
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αναφερθεί, ο προσδιορισµός της περιεκτικότητας των µπρούντζινων αντικειµένων σε 

κασσίτερο, έχει ιδιαίτερη σηµασία τόσο για τον αρχαιολόγο, καθώς του παρέχει 

πληροφορίες ικανές να κατατάξουν χρονολογικά, γεωγραφικά και κοινωνικά το 

αρχαιολογικό εύρηµα, όσο και για τον συντηρητή καθοδηγώντας τον στην επιλογή 

κατάλληλης µεθόδου συντήρησής του.

Η χρήση της τεχνικής LIBS αποτελεί µία εναλλακτική πρόταση στην ποσοτική 

ανάλυση, καθώς παρέχει τη δυνατότητα χαρακτηρισµού των µπρούντζινων ευρηµάτων 

στο χώρο ανασκαφής (ή φύλαξής τους), µέσω φορητών συστηµάτων LIBS. Τα 

αποτελέσµατα αυτής της εργασίας πρόκειται να αποτελέσουν τη βάση για την 

ενσωµάτωση κατάλληλης υπολογιστικής ρουτίνας στο σύστηµα LMNT (φορητό όργανο 

LIBS), το οποίο βρίσκεται στο εργαστήριο συντήρησης του Ινστιτούτου Προϊστορίας 

Αιγαίου στην Παχιά Άµµο. Με τον τρόπο αυτό, θα δίνονται άµεσα -και στο χώρο 

εργασίας τους- στους αρχαιολόγους και στους συντηρητές, πληροφορίες που αφορούν 

τόσο στη στοιχειακή σύσταση των µπρούντζινων αντικειµένων που φέρνουν στο φως οι 

ανασκαφές, όσο και στην περιεκτικότητά τους σε κασσίτερο, παρέχοντας έτσι ενδείξεις 

σχετικές µε την προέλευση και την τεχνολογία τους.
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2.1 Αρχή λειτουργίας

H ανάλυση LIBS βασίζεται στην αλληλεπίδραση ενός ισχυρού παλµού λέιζερ µε

την επιφάνεια ενός δείγµατος, η οποία οδηγεί στην παραγωγή πλάσµατος αποτελούµενου 

από ηλεκτρόνια, διεγερµένα άτοµα, ιόντα και διάφορα θραύσµατα. Το πλάσµα

αποδιεγειρόµενο εκπέµπει ακτινοβολία, χαρακτηριστική της στοιχειακής ταυτότητας του 

δείγµατος. Το καταγραφόµενο φάσµα εκποµπής περιέχει την αναλυτική πληροφορία υπό 

µορφή κορυφών εκποµπής ατοµικού φθορισµού, το µήκος κύµατος των οποίων είναι 

συνάρτηση των στοιχείων του υλικού (ποιοτική ανάλυση), ενώ η ένταση τους εκφράζει 

τη συγκέντρωση των στοιχείων στο πλάσµα και κατ` επέκταση στο υλικό (ποσοτική 

ανάλυση). Σηµαντικό πλεονέκτηµα της τεχνικής LIBS είναι η δυνατότητα λήψης 

φάσµατος µε έναν µόνο παλµό λέιζερ. Αυτό συντελεί στην ταχύτητα της ανάλυσης αλλά 

και στην ελαχιστοποίηση της αλληλεπίδρασης του λέιζερ µε την επιφάνεια του υλικού,

γεγονός το οποίο χαρακτηρίζει την τεχνική LIBS ως µικροκαταστρεπτική (σηµαντική 

παράµετρος στην ανάλυση ευαίσθητων αντικειµένων).  

2.2 Βασικά τµήµατα διάταξης LIBS

Η πειραµατική διάταξη που χρησιµοποιήθηκε, απεικονίζεται στο Σχήµα 2.1. Τα 

επιµέρους τµήµατα της διάταξης, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια, είναι 

• παλµικό λέιζερ (Q-switched Nd:YAG ή διεγερµένων διµερών KrF) 

• κατάλληλα οπτικά για την καθοδήγηση και εστίαση της δέσµης στην επιφάνεια του 

δείγµατος 

• οπτική ίνα για τη συλλογή της ακτινοβολίας εκποµπής πλάσµατος 

• απεικονιστικός φασµατογράφος για τη φασµατική ανάλυση της ακτινοβολίας 

εκποµπής 

• ανιχνευτής ICCD (Intensified Charge Coupled Device) για την καταγραφή του 

φάσµατος εκποµπής 

• παλµογεννήτρια η οποία καθορίζει το χρονικό παράθυρο καταγραφής του φάσµατος 

από τον ανιχνευτή ICCD 

• υπολογιστής και κατάλληλο λογισµικό για τον έλεγχο του πειράµατος 

• πυροηλεκτρικό ενεργόµετρο και παλµογράφος για τη µέτρηση της ενέργειας παλµού 

εξόδου του λέιζερ 
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Σχήµα 2.1: Πειραµατική ∆ιάταξη 
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2.2.1 Λέιζερ

Για την πραγµατοποίηση των πειραµάτων χρησιµοποιήθηκαν δύο τύποι λέιζερ:

i) Ένα παλµικό Q-switched Nd:YAG λέιζερ (CL 404, Spectron) που παράγει 

παλµούς διάρκειας 10 ns σε µήκος κύµατος λ1=1064 nm (θεµελιώδης συχνότητα, ω1). 

∆ιαβιβάζοντας τη δέσµη µέσα από κατάλληλους µη γραµµικούς κρυστάλλους (KD*P - 

Potassium Dideuterium Phosphate, Type II), παράγονται αρχικά η 2η αρµονική, η οποία 

προκύπτει από το διπλασιασµό της θεµελιώδους (ω2=2ω1 ή λ2=532 nm) και η 3η

αρµονική ως αποτέλεσµα της ανάµιξης συχνοτήτων (ω3=ω1+ω2=3ω1 ή λ3=355 nm). 

ii) Ένα λέιζερ διεγερµένων διµερών KrF (Compex 110, Lambda Physik), που 

εκπέµπει ακτινοβολία µήκους κύµατος 248 nm και διάρκεια παλµού 30 ns.  

 

2.2.2 Φασµατογράφος

Στο πείραµα χρησιµοποιείται ένας απεικονιστικός φασµατογράφος (TRIAX-320, 

Jobin Yvon-Spex), σε κλασσική Czerny-Turner διάταξη. Το εστιακό µήκος του 

φασµατογράφου είναι 0.32 m και η αναλυτική του ικανότητα (dispersion) 2.64 nm/mm 

µε φράγµα περίθλασης 1200 grooves/mm. Η ακτινοβολία εκποµπής του πλάσµατος,

εστιαζόµενη στη σχισµή εισόδου του φασµατογράφου µε τη βοήθεια της οπτικής ίνας,

προσπίπτει στο φράγµα περίθλασης όπου αναλύεται στα µήκη κύµατος από τα οποία 

αποτελείται, και στη συνέχεια προβάλλεται στο εστιακό επίπεδο του φασµατογράφου 

όπου είναι τοποθετηµένος ο ανιχνευτής ICCD. Το καταγραφόµενο σήµα αποτελεί το 

φάσµα εκποµπής του πλάσµατος.

Ο συγκεκριµένος φασµατογράφος χρησιµοποιεί εναλλακτικά τρία φράγµατα 

περίθλασης, τα οποία καθορίζουν την αναλυτική ικανότητα του συστήµατος και 

χρησιµοποιούνται ανάλογα µε τις απαιτήσεις κάθε προβλήµατος. Τα φράγµατα 

περίθλασης είναι: α) 600 grooves/mm, το οποίο επιτρέπει την ανίχνευση φασµατικής 

περιοχής περίπου 100 nm µε διακριτική ανάλυση περίπου 0.4 nm, β) 1800 grooves/mm, 

µε φασµατικό πεδίο ανίχνευσης 30 nm και διακριτική ανάλυση 0.15 nm και γ) 2400 

grooves/mm, µε φασµατικό πεδίο ανίχνευσης 20 nm και διακριτική ανάλυση 0.1 nm. 
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2.2.3 Ανιχνευτής ICCD

Για την καταγραφή του φάσµατος χρησιµοποιείται ένας υψηλής ευαισθησίας 

ανιχνευτής ICCD (Intensified Charge Coupled Device, DH520-18F-01, Andor 

Technology), ο οποίος αποτελείται από έναν αισθητήρα φωτός CCD (Charge Coupled 

Device) και έναν απεικονιστικό ενισχυτή (gated Image Intensifier), µε δυνατότητα 

καθορισµού µεταβλητού χρονικού διαστήµατος ανίχνευσης της ακτινοβολίας (gating) 

(Σχήµα 2.2). . 

Ο ενισχυτής απεικόνισης, Image Intensifier (I2), , είναι µία συσκευή που έχει τη 

δυνατότητα να ενισχύει την ένταση µιας «εικόνας», στην προκειµένη περίπτωση τη 

φασµατική κατανοµή της ακτινοβολίας εκποµπής, διατηρώντας τη χωρική κατανοµή της 

πληροφορίας που προκύπτει από το φασµατογράφο. Η «εικόνα» προβάλλεται στο 

παράθυρο εισόδου ενώ η ενισχυµένη εικόνα προκύπτει στο παράθυρο εξόδου (συνήθως 

µία συστοιχία οπτικών ινών). Ο I2 αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία - µία 

φωτοκάθοδο, ένα πολυκαναλικό πλακίδιο (MCP) και µία φωσφορίζουσα οθόνη στην 

έξοδο - τα οποία είναι τοποθετηµένα σε ένα θάλαµο κενού (Σχήµα 2.3). 

Φωτόνια προερχόµενα από το φασµατογράφο, προσπίπτουν στο παράθυρο 

εισόδου του I2, στο εσωτερικό του οποίου βρίσκεται υπό µορφή λεπτού υµενίου η

φωτοκάθοδος (PH) και οδηγούν στην παραγωγή ηλεκτρονίων, τα οποία υπό την 

επίδραση ηλεκτρικού πεδίου (VPH - Vin
MCP = -200 V) οδηγούνται στο µικροκαναλικό 

πλακίδιο (MCP). Το MCP (Σχήµα 2.4) είναι ένας λεπτός δίσκος (πάχους 1mm) από 

«κυψελωτό» γυαλί. Κάθε ένα από τα κανάλια του MCP έχει µία αγώγιµη επίστρωση που 

επιτρέπει τη µεταφορά των ηλεκτρονίων. Κατά µήκος του MCP εφαρµόζεται υψηλή 

τάση Vout-Vin = 500-1000 Volts, οπότε τα φωτοηλεκτρόνια σε κάθε κανάλι 

πολλαπλασιάζονται µε ρυθµό χιονοστιβάδας παράγοντας δευτερογενή ηλεκτρόνια. Στην 

έξοδο τελικά εξάγεται ένα νέφος ηλεκτρονίων, που αντιστοιχεί σε βαθµό ενίσχυσης 

µέχρι και 104 ηλεκτρόνια/φωτόνιο.

Το νέφος ηλεκτρονίων στη συνέχεια, επιταχύνεται από ένα άλλο δυναµικό 

µερικών χιλιάδων Volts και φθάνει στην επίστρωση φωσφόρου, στο εσωτερικό του 

παραθύρου εξόδου που αποτελείται από µία συστοιχία οπτικών ινών. Η επίστρωση αυτή 

µετατρέπει την εκποµπή των προσπιπτόντων ηλεκτρονίων και πάλι σε ορατή 
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ακτινοβολία. Η άλλη πλευρά αυτού του παραθύρου συνδέεται µε τον αισθητήρα CCD 

διατηρώντας τη χωρική κατανοµή του οπτικού σήµατος.

Συνήθως, το δυναµικό της φωτοκαθόδου είναι αρνητικό σε σχέση µε αυτό της 

εισόδου του µικροκαναλικού πλακιδίου, επιτρέποντας την κίνηση των ηλεκτρονίων προς 

το MCP. Έτσι, εάν το δυναµικό της φωτοκαθόδου γίνει θετικό σε σχέση µε αυτό του 

MCP (VPH - Vin
MCP = +50 V), τα φωτοηλεκτρόνια δεν θα αποκτήσουν την απαιτούµενη 

ενέργεια για να φύγουν από τη φωτοκάθοδο και ο I2 δε θα λειτουργήσει ενισχυτικά.

Μεταβάλλοντας λοιπόν τη διαφορά δυναµικού φωτοκαθόδου-MCP παρέχεται η

δυνατότητα στον ενισχυτή να «ανοίγει» και να «κλείνει» Η διαδικασία αυτή 

περιγράφεται µε τον όρο gating και µπορεί να έχει διάρκεια της τάξης των 5-10 ns, 

καταχωρώντας τον I2 στους ταχύτερους οπτικούς «φωτοφράχτες». 

Ο αισθητήρας CCD είναι ένα chip ηµιαγωγού κατασκευασµένο από πυρίτιο, που 

φέρει µία διδιάστατη µήτρα από µικροσκοπικούς φωτοανιχνευτές, τα pixels, µεγέθους 

26x26 µm2 και διατεταγµένους σε 256 γραµµές και 1024 στήλες. Αυτή η µήτρα 

αναφέρεται συνήθως ως η περιοχή απεικόνισης. Καθώς η ακτινοβολία προσπίπτει σε ένα 

pixel του CCD, παράγονται ηλεκτρόνια τα οποία συσσωρεύονται σε ένα πηγάδι 

δυναµικού. Έτσι στην επιφάνεια του αισθητήρα δηµιουργείται ένα pattern φορτίου, το 

οποίο αντιστοιχεί στη χωρική κατανοµή της ακτινοβολίας που προσπίπτει στην επιφάνειά 

του CCD. Παράλληλα στην τελευταία γραµµή του αισθητήρα CCD υπάρχει µία γραµµή

pixels, το Shift-Register, που χρησιµεύει στη συλλογή και µεταφορά των ηλεκτρικών 

φορτίων κάθε pixel από την περιοχή απεικόνισης του CCD προς τον ενισχυτή (on-chip 

amplifier). Η χωρική κατανοµή αυτή, µεταφέρεται µέσω του Shift Register, ενισχύεται 

στον ενισχυτή και ψηφιοποιείται στον αναλογικό-ψηφιακό µετατροπέα (A/D converter).  

∆εδοµένου ότι στην περίπτωση καταγραφής φάσµατος, η διατήρηση της 

διδιάστατης πληροφορίας δεν είναι απαραίτητη, η διαδικασία ανάγνωσης επιταχύνεται µε

πρόσθεση των φορτίων (full vertical binning) στα 256 κατακόρυφα pixel κάθε στήλης 

του CCD. Έτσι, κάθε ένα από τα 1024 οριζόντια pixel αντιστοιχεί σε ένα µήκος κύµατος.

Η βαθµονόµηση του άξονα x γίνεται µε βάση φάσµα εκποµπής από γνωστό στοιχείο, π.χ.

χρησιµοποιούνται οι χαρακτηριστικές γραµµές εκποµπής του φάσµατος µιας λυχνίας 

υδραργύρου (Hg). 
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Σχήµα 2.2: Ο ανιχνευτής ICCD 

Σχήµα 2.3: Ο ενισχυτής απεικόνισης I2 (Image Intensifier) 

 

Σχήµα 2.4: Το πολυκαναλικό πλακίδιο (MCP) 
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Η ένταση του σήµατος στο φάσµα εκποµπής εκφράζεται σε counts. Ένα count 

αντιστοιχεί συνήθως σε φορτίο 10 φωτοηλεκτρονίων σε ένα pixel του CCD, αλλά ο

αριθµός αυτός διαφέρει ανάλογα µε την έκδοση του ανιχνευτή. Η φασµατική περιοχή 

που µπορεί να ανιχνεύσει ο ανιχνευτής καθορίζεται από το παράθυρο εισόδου και το 

είδος της φωτοκαθόδου, και εκτείνεται από 180 nm εώς 850 nm. 

 

2.3 Περιγραφή πειράµατος LIBS

Σε µία τυπική µέτρηση, ένας παλµός από το λέιζερ οδηγείται προς το δείγµα µε

τη βοήθεια κατόπτρων και εστιάζεται κάθετα στην επιφάνεια του δείγµατος, µέσω ενός 

επιπεδόκυρτου φακού από χαλαζία, εστιακής απόστασης 50-100 mm,. Το δείγµα

τοποθετείται πάνω σε µία µικροµετρική βάση, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα 

µετακίνησής του και στους τρεις άξονες, επιτρέποντας την ανάλυση συγκεκριµένου 

σηµείου (κίνηση y,z) καθώς και την τοποθέτηση του δείγµατος στο επίπεδο εστίασης της 

δέσµης (κίνηση x). Η εστιασµένη δέσµη αλληλεπιδρά µε την επιφάνεια του δείγµατος σε 

περιοχή διαµέτρου 100-200 µm, παρέχοντας σχεδόν µικροσκοπική χωρική ανάλυση.

Η ακτινοβολία εκποµπής του πλάσµατος που παράγεται, συλλέγεται µέσω της 

οπτικής ίνας, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 10-15 mm από την επιφάνεια του 

δείγµατος και υπό γωνία 35ο-65ο και οδηγείται στην είσοδο του φασµατογράφου, όπου 

αναλύεται στα µήκη κύµατος από τα οποία αποτελείται. Το φάσµα LIBS καταγράφεται 

στον ανιχνευτή ICCD, ο οποίος επιτρέπει την επιλογή κατάλληλου χρονικού παραθύρου 

για την ανίχνευση (όπως αναλυτικά περιγράφεται στο υποκεφάλαιο 2.4), και στη 

συνέχεια µελετάται στον υπολογιστή. Η αναλυτική πληροφορία που προκύπτει, οδηγεί 

στον ποιοτικό και ποσοτικό χαρακτηρισµό της στοιχειακής σύστασης του δείγµατος.

Συγκεκριµένα, η ποιοτική ανάλυση των δειγµάτων συνίσταται στην αναγνώριση 

των κορυφών εκποµπής και στην αντιστοίχισή τους στο στοιχείο από το οποίο 

προέρχονται. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια ειδικών πινάκων (π.χ. “Line 

Spectra of the Elements”, CRC Handbook of Chemistry and Physics, D.R.Lide, (1994), 

75th edition) µε δεδοµένα για τις κορυφές εκποµπής των στοιχείων και τις σχετικές 

πιθανότητες µετάπτωσης.

Η διαδικασία ταυτοποίησης των κορυφών είναι απλή αλλά συχνά επίπονη,

κυρίως σε δείγµατα που αποτελούνται από περισσότερα από ένα στοιχεία και στα οποία 
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οι φασµατικές γραµµές είναι δυνατόν να αλληλεπικαλύπτονται ή να εµφανίζονται στο 

ίδιο ή σε κοντινά µήκη κύµατος. Επίσης, η ανίχνευση πολύ κοντινών κορυφών δεν είναι 

πάντα εφικτή, και εξαρτάται από την αναλυτική ικανότητα του συστήµατος καθώς και 

από τις παραµέτρους που επεισέρχονται στο πείραµα.

Ένα τυπικό φάσµα LIBS φαίνεται στο Σχήµα 2.5. Έχει προέλθει από την 

ακτινοβόληση δείγµατος µπρούντζου µε έναν παλµό λέιζερ (Nd:YAG, 355 nm) και οι 

κορυφές εκποµπής έχουν αναγνωριστεί και αποδοθεί στα αντίστοιχα στοιχεία.

Σχήµα 2.5: Φάσµα εκποµπής από δείγµα κράµατος Cu-Sn 

λδιεγ: 355 nm, F=6 J/cm2, τd: 100 ns, τg: 500 ns, φράγµα περίθλασης: 600 gr/mm 

2.4 Χρονική εξέλιξη σήµατος LIBS

Καθώς το πλάσµα που δηµιουργείται κατά τη διάρκεια µιας µέτρησης LIBS είναι 

χρονικά εξελισσόµενο, η ανάλυση του στο χρόνο είναι σηµαντική για τη σωστή συλλογή 

της αναλυτικής πληροφορίας.

Συγκεκριµένα, στα αρχικά της στάδια η εξέλιξη του πλάσµατος χαρακτηρίζεται 

από έντονη εκποµπή ακτινοβολίας υποβάθρου, µε ευρεία φασµατική κατανοµή, που 

µειώνεται σταδιακά µε το χρόνο. Το συνεχές αυτό υπόβαθρο, οφείλεται τόσο στις 

κρούσεις ηλεκτρονίων µε τα ιόντα και τα άτοµα (free-free εκποµπή), όσο και στις 

επανασυνδέσεις ηλεκτρονίων µε τα ιόντα (free-bound εκποµπή). Σε µετέπειτα χρόνους 
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που το πλάσµα εκτονώνεται και ψύχεται, επικρατούν µεταπτώσεις µεταξύ 

συγκεκριµένων σταθµών ενέργειας, οπότε εµφανίζονται οι χαρακτηριστικές γραµµές 

εκποµπής από διεγερµένα άτοµα ή ιόντα, των οποίων η ένταση µειώνεται µε την πάροδο 

του χρόνου.

Παρά το γεγονός ότι η εκποµπή του συνεχούς παρεµποδίζει την εµφάνιση των 

χαρακτηριστικών κορυφών, δε θεωρείται ως θόρυβος αφού αντιστοιχεί σε συγκεκριµένες 

φυσικές διεργασίες, στα πλαίσια της εξέλιξης του πλάσµατος. Λόγω των 

χαρακτηριστικών του, το σήµα υποβάθρου µπορεί να µειωθεί µόνο αν το φάσµα

εκποµπής ληφθεί µε κάποια καθυστέρηση από τη χρονική στιγµή που ο παλµός παράγει 

το πλάσµα. Μόνο τότε είναι δυνατό να διακεκριµενοποιηθούν οι ατοµικές γραµµές 

εκποµπής και η έντασή τους να είναι υψηλή, σε σχέση µε την εκποµπή υποβάθρου.

Έτσι λοιπόν -ύστερα από µελέτη- ορίζεται µία τιµή χρόνου καθυστέρησης (delay 

time, τd) µεταξύ της χρονικής στιγµής κατά την οποία η δέσµη του λέιζερ προσπίπτει 

στην επιφάνεια του δείγµατος και της στιγµής που ο ανιχνευτής ξεκινά την καταγραφή 

του φάσµατος. Επιπλέον, ορίζεται και η χρονική περίοδος (gate time, τg) κατά την οποία 

καταγράφεται η εκποµπή ακτινοβολίας από το πλάσµα (Σχήµα 2.6). Η τιµή του χρόνου 

καθυστέρησης και της διάρκειας καταγραφής το σήµατος σχετίζονται µε τη χρονική 

εξέλιξη του πλάσµατος, η οποία µε τη σειρά της καθορίζεται από πειραµατικές 

παραµέτρους όπως η ενέργεια του λέιζερ, το µήκος κύµατος, τα χαρακτηριστικά του 

δείγµατος καθώς και η περιβάλλουσα ατµόσφαιρα. Τυπικές τιµές του χρόνου 

καθυστέρησης κυµαίνονται από 100 ns µέχρι 10 µs ενώ για το χρόνο παρατήρησης από 

500 ns εώς 10 µs.  

Σε τεχνικό επίπεδο, τα παραπάνω επιτυγχάνονται ως εξής: Καταρχήν, υπάρχει η

δυνατότητα το λέιζερ να ελέγχεται από το πρόγραµµα της ICCD, εποµένως ρυθµίζεται σε 

external mode. Με εντολή του υπολογιστή -µέσω του λογισµικού που ελέγχει τον 

ανιχνευτή (Fire pulse στο I/O Box)- ενεργοποιείται το λέιζερ, το οποίο παράγει στην 

έξοδό του έναν παλµό. Μία φωτοδίοδος (τοποθετηµένη κατάλληλα κοντά στην πορεία 

της δέσµης) ανιχνεύει τον παλµό και ορίζει τη χρονική στιγµή to=0 για τη µέτρηση . Το 

σήµα της φωτοδιόδου ενεργοποιεί την παλµογεννήτρια, η οποία µε τη σειρά της στέλνει 

έναν παλµό TTL στην είσοδο της πύλης (gate) του ανιχνευτή ICCD και ενεργοποιεί τον 

I2. Η παλµογεννήτρια παρέχει τη δυνατότητα καθορισµού του χρόνου καθυστέρησης τd
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(delay time) και της διάρκειας ανίχνευσης τg (gate time) και εποµένως ελέγχει χρονικά τη 

διαδικασία καταγραφής του σήµατος. Έτσι ο I2 «ανοίγει» σε χρόνο τd και παραµένει 

ανοιχτός για όσο χρόνο τg έχει οριστεί µέσω της παλµογεννήτριας, προσφέροντας 

δυνατότητα µελέτης του φάσµατος εκποµπής στα επιθυµητά χρονικά διαστήµατα.

Σχήµα 2.6: Σχηµατικό διάγραµµα του χρονικού παραθύρου ανίχνευσης του 

φάσµατος εκποµπής 

2.5 Ποσοτική ανάλυση µε τη µέθοδο της καµπύλης αναφοράς

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω (υποκεφάλαιο 1.6.3), η ένταση εκποµπής 

φθορισµού των φασµατικών γραµµών από τα άτοµα και τα ιόντα στο πλάσµα είναι 

ανάλογη της αριθµητικής τους πυκνότητας - υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν οι 

προαναφερθείσες στη θεωρία υποθέσεις. Η παρακάτω σχέση παρέχει το ολοκλήρωµα της 

έντασης εκποµπής Ιmn µιας φασµατικής γραµµής που προκύπτει κατά τη µετάπτωση 

(αποδιέγερση) από το αρχικό ενεργειακό επίπεδο στο τελικό, ως συνάρτηση των 

χαρακτηριστικών σταθερών µετάπτωσης και της θερµοκρασίας του πλάσµατος.
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όπου λmn, Αmn και gm είναι αντίστοιχα το µήκος κύµατος, η πιθανότητα µετάβασης 

(συντελεστής Einstein) και το στατιστικό βάρος για το υψηλότερο επίπεδο, Εm είναι η

ενέργεια του διεγερµένου επιπέδου, Τ η θερµοκρασία του πλάσµατος, k και h οι 

σταθερές Boltzmann και Planck αντίστοιχα και U(T) η συνάρτηση επιµερισµού. Εφόσον 

έχουµε στοιχειοµετρική αποδόµηση, η αριθµητική πυκνότητα κάθε είδους στο πλάσµα,

αντικατοπτρίζει και την αριθµητική πυκνότητα του αντίστοιχου στοιχείου στο δείγµα.

Παρολαυτά, η άµεση ποσοτικοποίηση των φασµάτων που λαµβάνονται µε την 

τεχνική LIBS, δεν είναι εφικτή διότι όπως προκύπτει από τη σχέση 1.15, για να 

υπολογιστεί η αριθµητική πυκνότητα κάποιου στοιχείου από την ένταση της φασµατικής 

γραµµής εκποµπής του, θα πρέπει να προσδιοριστούν διάφορες παράµετροι που αφορούν 

στη συγκεκριµένη ηλεκτρονική µετάβαση ενώ θα πρέπει να εισαχθεί στη σχέση κάποιος 

συντελεστής που αφορά στη γεωµετρία του πειράµατος. Τέλος, θα πρέπει να µετρηθεί η

θερµοκρασία των ηλεκτρονίων στο πλάσµα και αυτό απαιτεί µία ξεχωριστή διαδικασία.

Εποµένως, δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί άµεσα η συγκέντρωση ενός στοιχείου από 

την ένταση της κορυφής εκποµπής του, γι` αυτό και κρίνεται απαραίτητη η κατασκευή 

µιας καµπύλης βαθµονόµησης, µε τη βοήθεια πρότυπων δειγµάτων µε γνωστές 

στοιχειακές συγκεντρώσεις.

Σχήµα 2.7: Ενδεικτική καµπύλη αναφοράς στην οποία η ένταση φασµατικής εκποµπής 

παριστάνεται γραφικά ως συνάρτηση της ατοµικής συγκέντρωσης του στοιχείου 
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Η καµπύλη αναφοράς βασίζεται στην αναλογία ανάµεσα στην ένταση της 

κορυφής εκποµπής του στοιχείου και στην ατοµική του συγκέντρωση στο πλάσµα,

(Σχέση 1.15). Χρησιµοποιώντας δείγµατα γνωστών συγκεντρώσεων, παριστάνεται σε 

ένα διάγραµµα η ένταση της φασµατικής γραµµής που έχει επιλεγεί, σε συνάρτηση µε τη 

συγκέντρωση του στοιχείου, για κάθε δείγµα. Στα σηµεία που προκύπτουν 

προσαρµόζεται µία κατάλληλη καµπύλη, σύµφωνα µε την οποία υπολογίζεται η

συγκέντρωση στοιχείου x, στο άγνωστο δείγµα (Σχήµα 2.7). 

Είναι δυνατόν, αντί της απόλυτης τιµής της έντασης του στοιχείου, να 

χρησιµοποιηθεί η σχετική της τιµή ως προς την ένταση κάποιου άλλου στοιχείου του 

υλικού, το οποίο θεωρείται ως στοιχείο αναφοράς. Οι λόγοι των εντάσεων παριστάνονται 

γραφικά σε σχέση µε τους λόγους των αριθµητικών συγκεντρώσεων των στοιχείων στα 

πρότυπα δείγµατα και η καµπύλη που προκύπτει χρησιµοποιείται για την εύρεση της 

συγκέντρωσης του άγνωστου δείγµατος.

Η χρήση των τιµών των σχετικών και όχι των απόλυτων εντάσεων κρίνεται σε 

πολλές περιπτώσεις απαραίτητη για να εξαλειφθούν τυχόν διακυµάνσεις στην ένταση 

των φασµατικών, λόγω των αλλαγών στις συνθήκες αποδόµησης. Οι διακυµάνσεις αυτές 

µπορεί να προκύψουν από τα φαινόµενα µήτρας, λόγω των οποίων διαφοροποιούνται τα 

χαρακτηριστικά του πλάσµατος (θερµοκρασία, πυκνότητα ηλεκτρονίων) που παράγεται 

στα δείγµατα διαφορετικής σύστασης, κάτι που έχει άµεσο αντίκτυπο στις µετρούµενες 

εντάσεις, Επιπλέον, οι διακυµάνσεις στην πυκνότητα ενέργειας διαφοροποιούν τον όγκο 

που αποδοµείται µε κάθε παλµό λέιζερ, έτσι ώστε η ένταση κάποιας κορυφής στοιχείου 

για δεδοµένη συγκέντρωση, να µην είναι σταθερή. Με βάση τα παραπάνω, ο λόγος δύο 

κορυφών αναµένεται να είναι λιγότερο ευαίσθητος στις αλλαγές, αφού και οι δύο 

κορυφές θα συµπεριφέρονται ανάλογα, εποµένως οι όποιες διακυµάνσεις θα 

αλληλοαναιρούνται.

Στη συγκεκριµένη εργασία, θεωρούµε δυαδικά συστήµατα χαλκού-κασσίτερου 

(Cu-Sn) στα οποία οι συγκεντρώσεις των άλλων στοιχείων – αν υπάρχουν – είναι 

αµελητέες. Ως στοιχείο αναφοράς λαµβάνεται ο χαλκός και µε βάση αυτόν υπολογίζεται 

η σχετική ένταση του κασσίτερου, όπου χρησιµοποιούνται λόγοι για την καµπύλη 

αναφοράς. Στα σηµεία που προκύπτουν γίνεται µία κατάλληλη προσαρµογή καµπύλης,

µε βάση την οποία υπολογίζεται η συγκέντρωση του άγνωστου δείγµατος. Το ελάχιστο 
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όριο ανίχνευσης ορίζεται ως 3s/S, όπου s είναι η τυπική απόκλιση του χαµηλότερης 

συγκέντρωσης σηµείου και S είναι η κλίση της καµπύλης στο ίδιο σηµείο. Προφανώς,

µεγαλύτερη κλίση της καµπύλης αναφοράς προσφέρει µεγαλύτερη ευαισθησία στους 

υπολογισµούς. Επιπλέον, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η καµπύλη αναφοράς αναµένεται 

να έχει µηδενική διατοµή (σε ιδανικές συνθήκες), καθώς για µηδενική συγκέντρωση του 

κασσίτερου στο κράµα, η ένταση των κορυφών εκποµπής του είναι επίσης µηδενική.

Αναφορικά µε τα σφάλµατα στη µετρούµενη συγκέντρωση του κασσίτερου, τα 

οποία παρουσιάζονται στους αντίστοιχους πίνακες του κεφαλαίου 3, αυτά ορίζονται ως 

εξής:

απόλυτο σφάλµα: ∆ΝSn = NSn(LIBS) – NSn(EDXS) 

σχετικό σφάλµα: %∆NSn = 100
)(

)()( ⋅
−

EDXSSn

LIBSSnEDXSSn

N
NN

Σε περίπτωση στατιστικά ικανού αριθµού µετρήσεων, υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής 

της µέσης µετρούµενης τιµής <NSn(LIBS)> και της τυπικής απόκλισης της µέτρησης s. Η

σχετική τυπική απόκλιση παρέχεται από τη σχέση 

><
=

)(

...%
LIBSSnN
sdsr

2.6 ∆είγµατα

Τα δείγµατα που χρησιµοποιήθηκαν στα πειράµατα παραθέτονται στους Πίνακες 

2.1 και 2.2. Κατασκευάστηκαν στο Εργαστήριο ∆οµικής Μεταλλουργίας (ENSCP), στη 

Γαλλία και χαρακτηρίστηκαν µε τη µέθοδο EDXS (Energy Dispersive X-ray 

Spectrometry). 

Τα πρώτα οκτώ δείγµατα του Πίνακα 2.1 είναι δυαδικά κράµατα κασσίτερου-

χαλκού, σε διαφορετικές συγκεντρώσεις που κυµαίνονται από 0.70 µέχρι. 14 %κ.β.. Τα 

κράµατα αυτά είναι οµοιογενή ως στερεό διάλυµα κασσίτερου σε χαλκό.

Κρυσταλλογραφικά ανήκουν στην α-φάση του µπρούντζου,. Κατά την επεξεργασία των 

αποτελεσµάτων, θα χρησιµοποιηθούν έξι από αυτά για την κατασκευή της καµπύλης 

αναφοράς, ενώ τα υπόλοιπα δύο θα θεωρηθούν ως άγνωστα και θα χρησιµοποιηθούν για 
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τον έλεγχό της. Στον ίδιο πίνακα υπάρχουν δείγµατα που περιέχουν κασσίτερο σε 

µεγαλύτερη από 14 %κ.β. περιεκτικότητα (22.98 και 32.50 %κ.β.), καθώς και δείγµατα 

καθαρού χαλκού και καθαρού κασσίτερου. Αυτά τα τελευταία θα χρησιµοποιηθούν για 

τον έλεγχο της καµπύλης και για την προέκτασή της σε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις.

Στον Πίνακα 2.2 παραθέτονται πραγµατικά δείγµατα, τα οποία θα 

χρησιµοποιηθούν κατά την εφαρµογή της καµπύλη αναφοράς, µε σκοπό τον έλεγχο της 

αξιοπιστίας της. Τα δείγµατα CLAL-E/G/H είναι βιοµηχανικής προέλευσης και 

περιέχουν στο µεγαλύτερο µέρος τους χαλκό και κασσίτερο, και σε µικρότερη ποσότητα 

ψευδάργυρο, µόλυβδο, σίδηρο, φωσφόρο, νικέλιο και θείο. Τα δείγµατα 4332_lgtle και 

9604_trsvle είναι τµήµατα µίας µικρής ράβδου και µίας καρφίτσας αντίστοιχα, που 

ανήκουν στη ∆εύτερη Εποχή του Χαλκού (1100-950 π.Χ). Και αυτά αποτελούνται 

κυρίως από χαλκό και κασσίτερο – σε µικρότερη ποσότητα περιέχουν µόλυβδο, σίδηρο,

νικέλιο και θείο καθώς και ίχνη από άργυρο, αντιµόνιο και αρσενικό.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η ατοµική συγκέντρωση %NSn του κασσίτερου 

εκφράζει το λόγο 100
x

x

Sn

Sn ⋅
+ Cux

, όπου xSn ο αριθµός ατόµων κασσίτερου και xCu ο

αριθµός ατόµων χαλκού σε δεδοµένη ποσότητα κράµατος – έκφραση που 

χρησιµοποιείται για την αντιστοίχιση της %κ.β. περιεκτικότητας σε ατοµική 

συγκέντρωση του στοιχείου.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1  

(∆είγµατα µπρούντζου µε τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις χαλκού και κασσίτερου, όπως 

µετρήθηκαν µε τη µέθοδο EDXS) 

∆είγµα %κ.β Cu %κ.β Sn %NSn NSn/NCu 

BS12 99.24 0.76 0.41 0.0041 

NR1 97.83 2.17 1.18 0.0119 

NR2 97.03 2.97 1.61 0.0164 

K6 93.68 6.32 3.48 0.0361 

NR3 91.98 8.02 4.46 0.0467 

K9 90.48 9.52 5.33 0.0563 

BS02 87.00 13.00 7.41 0.0800 

NR5 86.61 13.39 7.65 0.0828 

Cu 100.0 0.000 

Sn 0.000 100.0 

KT-23Sn 77.02 22.98 14.42 0.168 

Delta Phase 67.50 32.50 20.49 0.258 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 

(Πραγµατικά δείγµατα µπρούντζου µε την αντίστοιχη στοιχειακή περιεκτικότητα)

∆είγµα
%κ.β

Cu 

%κ.β

Sn 

%κ.β

Zn 

%κ.β

Pb 

%κ.β

Fe 

%κ.β

Ni 

%κ.β

P. 

%κ.β

S

CLAL-E 95.17 4.00 1.11      

CLAL-G 90.83 7.17 1.75  0.19  0.05  

CLAL-H 87.10 1.92 10.83  0.12  0.03  

4332_lgtle 88.41 10.42 - - 0.28 0.63  0.26 

9604_trsvle 94.62 4.68 - - 0.16 0.31  0.23 
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2.7 Αναλυτικό Σύστηµα LIBS: LMΝΤI

Ο χαρακτηρισµός πραγµατικών αντικειµένων από µπρούντζο που έγινε στο 

εργαστήριο συντήρησης του Ινστιτούτου Προϊστορίας Αιγαίου(INSTAP-SCEC), στην 

Παχιά Άµµο Λασηθίου, πραγµατοποιήθηκε µε ένα φορητό αναλυτικό σύστηµα LIBS, το 

LMΝΤI (eL-eM-eNT-one), το οποίο παρείχε γρήγορη στοιχειακή ανάλυση των 

δειγµάτων χωρίς να είναι αναγκαία η µεταφορά τους στο εργαστήριο του Ι.Τ.Ε.

To LMNTI (Σχήµα 2.8) αποτελεί ένα ολοκληρωµένο αναλυτικό όργανο, το οποίο 

έχει αναπτυχθεί στο Ι.Τ.Ε. και χρησιµοποιείται για την ανάλυση αρχαιολογικών 

αντικειµένων στο εργαστήριο του INSTAP µε την τεχνική LIBS. Τα κύρια στοιχεία της 

συσκευής είναι:

• ένα παλµικό λέιζερ Q-switched Nd:YAG, που εκπέµπει παλµούς στα 1064 nm, µε

διάρκεια 10 ns 

• απεικονιστικός φασµατογράφος εστιακής απόστασης 0.19 m µε δύο φράγµατα 

περίθλασης που προσφέρουν ανάλυση 0.5 nm µέχρι 1 nm αντίστοιχα 

• ανιχνευτής ICCD για την ανίχνευση της οπτικής εκποµπής του πλάσµατος 

• έγχρωµη κάµερα για την παρατήρηση του δείγµατος και του ακριβούς σηµείου 

ανάλυσης 

• µικροµετρική βάση για την τοποθέτηση και µετατόπιση του δείγµατος σε σχέση 

µε τη δέσµη του λέιζερ 

• υπολογιστής για τον έλεγχο της λειτουργίας της συσκευής και για την ανάλυση 

των δεδοµένων 
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Σχήµα 2.8: Το φορητό αναλυτικό σύστηµα LMNTI 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
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Χαλκού - Κασσίτερου 
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3.1 Εισαγωγικά

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά οι βασικές µελέτες και τα 

αποτελέσµατα των µετρήσεων LIBS σε πρότυπα δείγµατα κραµάτων χαλκού-κασσίτερου 

(Cu-Sn) και σε αρχαιολογικά αντικείµενα -ή δείγµατα αρχαιολογικών αντικειµένων- από 

µπρούντζο. Στόχος της µελέτης είναι η ανάπτυξη βέλτιστης και αξιόπιστης αναλυτικής 

µεθοδολογίας που θα επιτρέπει τον ποσοτικό προσδιορισµό του κασσίτερου σε 

αρχαιολογικά κράµατα µπρούντζου µε την τεχνική LIBS.  

Τα πειράµατα που περιγράφονται εστιάζουν αρχικά στη µελέτη ποιοτικών και 

ποσοτικών χαρακτηριστικών των φασµάτων LIBS από πρότυπα δείγµατα Cu-Sn, µε

σκοπό την επιλογή κατάλληλων αναλυτικών γραµµών εκποµπής και βέλτιστων 

παραµέτρων µέτρησης. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται µια συστηµατική µελέτη της 

εργαστηριακής ανάλυσης δειγµάτων Cu-Sn µε την τεχνική LIBS και χρήση ακτινοβολίας 

λέιζερ στο υπεριώδες (355 nm) και στο υπέρυθρο (1064 nm). Τέλος, αναφέρονται 

αποτελέσµατα από αναλύσεις σε αρχαιολογικά δείγµατα, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν 

µε το σύστηµα LMNTI στο εργαστήριο συντήρησης του Ινστιτούτου Προϊστορίας 

Αιγαίου, στην Παχιά Άµµο Λασηθίου.

3.2 Φάσµατα LIBS και προσδιορισµός αναλυτικών γραµµών εκποµπής

3.2.1 Φασµατικές γραµµές εκποµπής χαλκού – κασσίτερου

Το πρώτο βήµα για την ανάλυση κάθε είδους δείγµατος -και στην προκειµένη 

περίπτωση δειγµάτων και αντικειµένων από µπρούντζο- είναι η ταυτοποίηση των 

φασµατικών γραµµών, στο φάσµα LIBS του υλικού. Παρακάτω παραθέτονται ενδεικτικά 

φάσµατα LIBS από δείγµατα καθαρού χαλκού (Σχήµα 3.1) και καθαρού κασσίτερου 

(Σχήµα 3.2), ενώ στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα φάσµα από κράµα Cu-Sn, 

περιεκτικότας 13.40 %κ.β. σε κασσίτερο (Σχήµα 3.3). Τα φάσµατα αυτά έχουν προέλθει 

από ακτινοβόληση των δειγµάτων µε την τρίτη αρµονική του λέιζερ Nd:YAG (355 nm), 

και έχει γίνει αντιστοίχιση των κορυφών (µε βάση το µήκος κύµατος εκποµπής) µε το 

στοιχείο από το οποίο προέρχονται. Οι κύριες γραµµές εκποµπής παρουσιάζονται στους 

Πίνακες 3.1α και 3.1β.
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Σχήµα 3.1: Φάσµα LIBS από δείγµα καθαρού χαλκού 

λδιεγ: 355 nm, F=6 J/cm2, τd: 100 ns, τg: 500 ns, φράγµα περίθλασης: 600 gr/mm 

 

Σχήµα 3.2: Φάσµα LIBS από δείγµα καθαρού κασσίτερου,

λδιεγ: 355 nm, F=6 J/cm2, τd: 100 ns, τg: 500 ns, φράγµα περίθλασης: 600 gr/mm 
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Σχήµα 3.3: Φάσµα LIBS από δείγµα κράµατος Cu-Sn, 

λδιεγ: 355 nm, F=6 J/cm2, τd: 100 ns, τg: 500 ns, φράγµα περίθλασης: 600 gr/mm 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1α

(Μήκη κύµατος και τιµές ενέργειας διεγερµένης κατάστασης των κύριων γραµµών 

ατοµικής εκποµπής του χαλκού)

Μήκος Κύµατος 
(nm) 

Ενέργεια ∆ιεγερµένης 
Κατάστασης (eV) 

216.509 r     5.72 
217.894 r 5.69 
218.172 r 5.68 
219.958 r 7.02 
219.975 r 7.28 
221.458 r 6.98 
221.565 r 7.23 
222.570 r 5.57 
222.778 r 7.20 
223.008 r 6.94 
224.426 r 5.52 
229.384 r 6.79 
239.263 r 6.81 
244.164 r 5.08 
249.215 r 4.97 
260.027 13.67 
261.837 r 6.12 
270.096 13.67 
276.637 r 6.12 
282.437 r 5.78 
296.116 r 5.57 
301.084 5.50 
303.610 5.72 
306.341 5.69 
310.860 8.82 
312.611 h 8.80 
324.754 r 3.82 
327.396 r 3.78 
328.272 h 8.93 
329.054 h 8.84 
330.795 h 8.82 
333.784 5.10 
348.376 h 9.06 
352.423 8.94 
353.038 5.15 
359.913 8.84 
360.203 8.83 
402.263 6.87 
406.264 6.87 
465.112 7.74 
490.973 16.85 
510.554 3.82 
515.324 6.19 
521.820 6.19 
529.252 7.74 
570.024 3.82 
578.213 3.79 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1β

(Μήκη κύµατος και τιµές ενέργειας διεγερµένης κατάστασης των κύριων γραµµών 

ατοµικής εκποµπής του κασσίτερου)

Μήκος Κύµατος 
(nm) 

Ενέργεια ∆ιεγερµένης 
Κατάστασης (eV) 

226.891 r 5.88 
231.723 r 6.41 
235.484 r 5.47 
242.170 r 6.18 
242.949 r 5.51 
248.339 5.41 
249.570 6.03 
254.655 4.86 
257.158 r 5.88 
266.124 r 4.86 
270.651 r 4.78 
277.981 5.52 
278.503 5.51 
283.999 r 4.78 
285.062 5.41 
286.332 r 4.32 
291.354 6.38 
300.914 r 4.33 
303.412 r 4.30 
314.184 6.06 
317.505 r 4.33 
326.234 r 4.87 
333.062 4.79 
335.197 11.07 

Είναι προφανές ότι η ποιότητα της αναλυτικής πληροφορίας όσον αφορά στην 

ταυτοποίηση των γραµµών εκποµπής, εξαρτάται σηµαντικά από τη φασµατική ανάλυση 

µε την οποία έχει ληφθεί το φάσµα και η οποία απορρέει από τη διακριτική ικανότητα 

του φασµατογράφου. Έτσι, όπως φαίνεται και στα φάσµατα που ακολουθούν (Σχήµατα 

3.4 και 3.5), η χρήση φράγµατος περίθλασης χαµηλής και υψηλής αναλυτικής 

ικανότητας (0.4 nm και 0.1 nm αντίστοιχα) οδηγεί σε ποιοτικά διαφορετικά φάσµατα,

όπου οι γειτονικές ή οι µερικώς επικαλυπτόµενες κορυφές διαχωρίζονται ικανοποιητικά.
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Σχήµα 3.4: Φάσµα LIBS από δείγµα κράµατος Cu-Sn, σε χαµηλή ανάλυση (0.4 nm) 

λδιεγ: 1064 nm, F=28 J/cm2, τd: 2300 ns, τg: 3500 ns, φράγµα περίθλασης: 600 gr/mm 
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Σχήµα 3.5: Φάσµα LIBS από δείγµα κράµατος Cu-Sn, σε υψηλή ανάλυση (0.1 nm) 

λδιεγ: 1064 nm , F=28 J/cm2, τd: 2300 ns, τg: 3500 ns, φράγµα περίθλασης: 2400 gr/mm 
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α) Να είναι φασµατικά «καθαρές». Αυτό σηµαίνει ότι µία αναλυτική γραµµή δε 
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γ) Για το ζεύγος των φασµατικών γραµµών που θα χρησιµοποιούνται στον 

υπολογισµό του λόγου των εντάσεων στην καµπύλη αναφοράς, θα πρέπει η αποδιέγερση 

να προέρχεται από ενεργειακά παρόµοιο επίπεδο διεγερµένης κατάστασης, έτσι ώστε οι 

πληθυσµοί των επιπέδων να επηρεάζονται µε τον ίδιο τρόπο από τις µεταβολές της 

θερµοκρασίας του πλάσµατος.

Όπως προκύπτει από τη µελέτη του φάσµατος LIBS του µπρούντζου, σε 

συνδυασµό µε τα επιµέρους φάσµατα του χαλκού και του κασσίτερου, οι φασµατικές 

γραµµές που πληρούν σε ικανοποιητικό βαθµό το κριτήριο της έντασης και του 

παρόµοιου επιπέδου διεγερµένης κατάστασης, παραθέτονται στον Πίνακα 3.2. 

Οι υπόλοιπες γραµµές του χαλκού απορρίφθηκαν διότι τα ενεργειακά επίπεδα 

από τα οποία γίνεται η αποδιέγερση απέχουν τουλάχιστον 4eV από αυτά του κασσίτερου.

Από την άλλη πλευρά, άλλες γραµµές του κασσίτερου απορρίφθηκαν διότι δεν 

εµφανίζουν ικανοποιητική ένταση, µε αποτέλεσµα στα δείγµατα µε χαµηλή 

συγκέντρωση το σήµα εκποµπής να είναι ασθενές.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 

(Αναλυτικές γραµµές ατοµικής εκποµπής χαλκού- κασσίτερου)

Στοιχείο 
Μήκος Κύµατος 

(nm) 

Ενέργεια ∆ιεγερµένης 

Κατάστασης (eV) 

Cu1 282.437 5.78 

Cu2 296.116 5.57 

Sn3 283.999 4.78 

Sn4 286.332 4.32 

Sn5 300.914 4.33 

Sn6 303.412 4.30 

Εξετάζοντας τα φάσµατα του χαλκού, του κασσίτερου, καθώς και του κράµατος 

Cu-Sn (Σχήµα 3.6), παρατηρείται ότι οι κορυφές του κασσίτερου στα µήκη κύµατος 

εκποµπής 300.914 nm και 303.412 nm παρουσιάζουν σηµαντική επικάλυψη µε τις 

κορυφές του χαλκού στα 301.084 nm και 303.610 nm αντίστοιχα Αυτό σηµαίνει ότι οι 

πρώτες δεν θα αντικατοπτρίζουν την πραγµατική συγκέντρωση του κασσίτερου στο 



Ανάλυση Κραµάτων Χαλκού - Κασσίτερου

59

δείγµα και θα δώσουν αλλοιωµένα αποτελέσµατα. Εποµένως, αποφεύγεται η χρήση τους 

στην παρούσα µελέτη.

Σχήµα 3.6: Φάσµατα LIBS από δείγµατα Sn, Cu και κράµατος Cu-Sn (Sn 0.76 %κ.β.), 

λδιεγ: 355 nm, F=6.0 J/cm2, τd: 100 ns, τg: 500 ns, φράγµα περίθλασης: 600 gr/mm 

 

Η επίδραση του χαλκού είναι επίσης υπαρκτή στην κορυφή του κασσίτερου στα 

283.999 nm. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 3.7, όπου παριστάνονται ταυτόχρονα το φάσµα

του κασσίτερου και του κράµατος Cu-Sn (Sn 0.76 %κ.β) στην ίδια φασµατική περιοχή, η

κορυφή του κασσίτερου στα 283.999 nm εµφανίζεται να παρουσιάζει σηµαντική 

επικάλυψη µε την κορυφή του χαλκού στα 283.737 nm. Η συνεισφορά του χαλκού είναι 

ιδιαίτερα έντονη για το δείγµα µε τη χαµηλότερη συγκέντρωση (Sn 0.76 %κ.β.), ενώ 

γίνεται µικρότερη όσο η συγκέντρωση του κασσίτερου αυξάνει, όπως φαίνεται στο 

Σχήµα 3.8 για δείγµα µε 2.97 %κ.β. συγκέντρωση σε κασσίτερο. Αυτό σηµαίνει ότι η

κορυφή του χαλκού στα 283.737 nm επηρεάζει κυρίως την τιµή της έντασης του 

κασσίτερου που αφορά στο δείγµα µε τη µικρότερη συγκέντρωση.
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Σχήµα 3.7: Φάσµατα LIBS καθαρού χαλκού και κράµατος Cu-Sn (Sn 0.76 %κ.β.) 

λδιεγ: 355 nm, F=6.0 J/cm2, τd: 100 ns, τg: 500 ns φράγµα περίθλασης: 600 gr/mm 

Σχήµα 3.8: Φάσµα LIBS καθαρού χαλκού και κράµατος Cu-Sn (Sn 2.97%κ.β.) 

λδιεγ: 355 nm F=6.2 J/cm2, τd: 100 ns, τg: 500 ns φράγµα περίθλασης : 600 gr/mm 
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3.3 Ποσοτική ανάλυση µέσω των φασµάτων LIBS

3.3.1 Προσδιορισµός έντασης φασµατικών γραµµών

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, για να γίνει ποσοτική ανάλυση θα πρέπει να 

συσχετιστεί η ένταση εκποµπής κάποιας κορυφής ενός στοιχείου µε τη συγκέντρωση του 

στοιχείου στο δείγµα. Παρά το γεγονός ότι η µέτρηση γίνεται σε χρονικό παράθυρο µε

σηµαντική καθυστέρηση (τd) σε σχέση µε το χρόνο άφιξης του παλµού laser στο δείγµα,

µε σκοπό την αποτελεσµατική µείωση της συνεισφοράς του συνεχούς στη µέτρηση 

(Κεφάλαια 1.3, 2.4), τα καταγραφόµενα φάσµατα παρουσιάζουν µικρής έντασης 

εκποµπή η οποία αποδίδεται στο συνεχές.

Στο Σχήµα 3.9 απεικονίζονται φάσµατα κράµατος Cu-Sn, τα οποία έχουν ληφθεί 

σε διαφορετικούς χρόνους καθυστέρησης τd. Παρατηρείται µία σηµαντική µείωση της 

έντασης του συνεχούς υποβάθρου, µε την αύξηση της τιµής του χρόνου τd. Στο Σχήµα

3.10α παριστάνεται η µεταβολή του σήµατος της έντασης (S) µίας συγκεκριµένης 

κορυφής του φάσµατος (π.χ. της κορυφής του χαλκού στα 296.116 nm), του συνεχούς 

υποβάθρου (B) καθώς και της τιµής του λόγου τους (S/B) συναρτήσει του χρόνου 

καθυστέρησης. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι S είναι η τιµή της έντασης στο µέγιστο της 

κορυφής εκποµπής, εφόσον από αυτήν έχει αφαιρεθεί το συνεχές υποβάθρου B 

Παριστάνοντας τις τιµές του σήµατος S και του υποβάθρου B σε ηµιλογαριθµική 

κλίµακα (Σχήµα 3.10β), γίνετα αντιληπή η σηµαντική µείωση του συνεχούς (B) και 

µάλιστα µε µεγαλύτερο ρυθµό σε σχέση µε τη µείωση της έντασης της κορυφής (S).Για 

το λόγο αυτό παρατηρείται η αύξηση του λόγου S/B στο Σχήµα 3.10α, καθώς αυξάνεται 

ο χρόνος καθυστέρησης τd.

Είναι εποµένως απαραίτητο η ανάλυση να γίνει υπό συνθήκες τέτοιες οι οποίες 

να ελαχιστοποιούν τη συνεισφορά του υποβάθρου στο σήµα, χωρίς βέβαια να θυσιάζεται 

η ποιότητα (λεπτοµερής ανάλυση στο κεφάλαιο 3.3.3) και η ένταση του καταγραφόµενου 

φάσµατος εκποµπής. Επιπλέον, για να είναι αξιόπιστη η ανάλυση, πρέπει να αφαιρείται 

από το φάσµα η συνεισφορά του υποβάθρου και αυτό επιτυγχάνεται µε τον τρόπο που 

φαίνεται στα Σχήµατα 3.11 και 3.12. Έτσι, ως ένταση θεωρούµε την τιµή της στο 

µέγιστο της κορυφής εκποµπής ενός στοιχείου, εφόσον από αυτήν έχει αφαιρεθεί το 

σήµα υποβάθρου.
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Σχήµα 3.9: Φάσµατα LIBS από δείγµα κράµατος Cu-Sn (Sn 13.00 %w/w), για 

διαφορετικούς χρόνους καθυστέρησης τd

λδιεγ:1064 nm, F=27 J/cm2, τg: 100 ns, φράγµα περίθλασης : 2400 gr/mm 
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Σχήµα 3.10α: Μεταβολή σήµατος (S) της κορυφής εκποµπής του χαλκού στα 296.116 

nm (φάσµατα Σχήµατος 3.9), υποβάθρου (Β) και του λόγου τους (S/B), συναρτήσει του 

χρόνου καθυστέρησης τd

λδιεγ: 1064 nm, F=27 J/cm2, τg: 100 ns, φράγµα περίθλασης : 2400 gr/mm 

Σχήµα 3.10β: Μεταβολή σήµατος S και υποβάθρου B της κορυφής εκποµπής του χαλκού 

(296.116 nm) του Σχήµατος 3.10α, σε ηµιλογαριθµική κλίµακα 
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Σχήµα 3.11: Φάσµα LIBS από δείγµα κράµατος Cu-Sn (Sn 13.39 %κ.β.), µε

προσαρµογή baseline για την αφαίρεση του υποβάθρου 

λδιεγ:1064 nm, F=27 J/cm2, τd: 2300 ns, τg: 3500 ns, φράγµα περίθλασης: 2400 gr/mm 

 

Σχήµα 3.12: Φάσµα LIBS ίδιο µε αυτό του Σχήµατος 3.11, µε αφαίρεση του συνεχούς 

υποβάθρου 
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3.3.2 Επαναληψιµότητα σήµατος LIBS από διαδοχικούς παλµούς

Προκειµένου να διαπιστωθεί η σταθερότητα και η επαναληψιµότητα του σήµατος 

LIBS καθώς ο παλµός λέιζερ διεισδύει στο δείγµα και εποµένως αλληλεπιδρά µε

συγκεκριµένο σηµείο της επιφάνειάς του, µελετάται η µεταβολή της έντασης της 

κορυφής του χαλκού στα 282.437 nm συναρτήσει των παλµών, στο ίδιο σηµείο ενός 

δείγµατος από κράµα Cu-Zn. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 3.13, το σήµα της έντασης του 

χαλκού µειώνεται αισθητά στους πρώτους πέντε παλµούς και στη συνέχεια 

σταθεροποιείται (τυπική απόκλιση περίπου 15 % γύρω από τη µέση τιµή της έντασης 

που αντιστοιχεί στους παλµούς 5-50).  

Η µείωση του σήµατος αποδίδεται σε διάφορα αίτια που τροποποιούν δραστικά 

την αλληλεπίδραση ακτινοβολίας-επιφάνειας και περιλαµβάνουν την παρουσία 

επιφανειακών ρύπων καθώς και την επιφανειακή οξείδωση του δείγµατος. Η µορφολογία 

της επιφάνειας που µεταβάλλεται µε την ακτινοβολία είναι δυνατό να επιδρά στην 

ένταση του σήµατος. Εποµένως, κατά την ανάλυση των δειγµάτων χρησιµοποιείται ένας 

µικρός αριθµός παλµών για τον καθαρισµό της επιφάνειας. Επιπλέον, για την ανάλυση 

θα χρησιµοποιηθεί ο µέσος όρος πέντε διαδοχικών παλµών, ώστε να µειωθεί η επίδραση 

στη µέτρηση, της διακύµανσης του σήµατος µεταξύ διαδοχικών παλµών.

Σχήµα 3.13: Ένταση της κορυφής εκποµπής του Cu (282.437nm) συναρτήσει των 

παλµών, στο ίδιο σηµείο δείγµατος από κράµα Cu-Zn 

λδιεγ: 1064 nm, F=27 J/cm , τd: 1500 ns, τg: 500 ns, φράγµα περίθλασης: 2400gr/mm 
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3.3.3 Εξάρτηση σήµατος LIBS από το χρονικό παράθυρο παρατήρησης

Όπως ήδη αναφέρθηκε (Κεφάλαια 1.3, 2.4), σε ένα πείραµα LIBS η εκποµπή 

ακτινοβολίας από τα διεγερµένα άτοµα και τα ιόντα κάθε στοιχείου είναι συνάρτηση της 

χρονικής εξέλιξης του πλάσµατος, διότι κατά την εκτόνωση µεταβάλλεται η

θερµοκρασία και η πυκνότητα των ηλεκτρονίων, κάτι που επηρεάζει τους πληθυσµούς 

των ενεργειακών επιπέδων και κατ` επέκταση την ένταση των κορυφών εκποµπής των 

στοιχείων. Εποµένως, η πληροφορία που περιέχεται σε ένα φάσµα LIBS εξαρτάται 

άµεσα από τη χρονική στιγµή που θα αρχίσει η ανίχνευση του πλάσµατος τd (delay time), 

καθώς και από τη διάρκεια καταγραφής του τg (gate time). 

Η επίδραση της περιόδου καταγραφής του σήµατος σε σχέση µε την αρχή του 

πειράµατος, γίνεται αντιληπτή µελετώντας τη χρονική µεταβολή του σήµατος εκποµπής 

για τις φασµατικές γραµµές που έχουµε επιλέξει, σε κάποιο πρότυπο δείγµα, το BS02 

(Sn:13.00 %κ.β.). Τα Σχήµατα 3.14 και 3.15 δείχνουν τη χρονική µεταβολή του σήµατος 

εκποµπής του χαλκού και του κασσίτερου, κατόπιν διέγερσης µε λέιζερ Nd:YAG στα 

355 nm και 1064 nm αντίστοιχα, ενώ τα Σχήµατα 3.16 και 3.17 παρουσιάζουν τη 

µεταβολή του λόγου των αντίστοιχων σηµάτων χαλκού-κασσίτερου. Το χρονικό 

παράθυρο παρατήρησης είναι το ίδιο –100 ns- και στις δύο σειρές µετρήσεων.

Από τα διαγράµµατα διαπιστώνεται η αναµενόµενη σταδιακή πτώση του σήµατος 

κάθε κορυφής εκποµπής µε το χρόνο, που απορρέει από την εκτόνωση του πλάσµατος,

ενώ ο λόγος των εντάσεων των κορυφών εκποµπής χαλκού και κασσίτερου εµφανίζει 

έντονες διακυµάνσεις. Εποµένως είναι αναγκαίο σε κάθε µέτρηση να προσδιορίζεται το 

κατάλληλο παράθυρο παρατήρησης του πλάσµατος ώστε να εξασφαλίζεται η

σταθερότητα της καµπύλης αναφοράς και η αξιοπιστία των αποτελεσµάτων.
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Σχήµα 3.14: Μεταβολή έντασης των κορυφών εκποµπής Sn(283.999 nm) και 

Cu(282.437 nm) µε το χρόνο καθυστέρησης τd

λδιεγ: 1064 nm, ,F=27 J/cm, τg: 100 ns, φράγµα περίθλασης: 2400gr/mm 

 

Σχήµα 3.15: Μεταβολή έντασης των κορυφών εκποµπής Sn(283.999 nm) και 

Cu(282.437 nm) µε τον χρόνο καθυστέρησης τd

λδιεγ: 355 nm, F=6.2 J/cm2, τg= 100 ns, φράγµα περίθλασης: 2400gr/mm 
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Σχήµα 3.16: Μεταβολή του λόγου των εντάσεων των κορυφών κασσίτερου-χαλκού 

ISn/ICu, µε το χρόνο καθυστέρησης τd

λδιεγ: 1064 nm, F=27 J/cm2, τg= 100 ns, φράγµα περίθλασης: 2400 gr/mm 

Σχήµα 3.17: Μεταβολή του λόγου των εντάσεων των κορυφών κασσίτερου-χαλκού 

ISn/ICu, µε το χρόνο καθυστέρησης τd

λδιεγ: 355 nm, F=6.2 J/cm2, τg: 100 ns, φράγµα περίθλασης: 2400 gr/mm 
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3.3.4 Συσχετισµός έντασης φασµατικής γραµµής - συγκέντρωσης 

Ο συσχετισµός του σήµατος εκποµπής της κορυφής του κασσίτερου µε την 

ατοµική του συγκέντρωση στο δείγµα γίνεται σύµφωνα µε την αναλογία που πρέπει να 

ισχύει βάση της σχέσης 1.15. 
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Οι καµπύλες έντασης κορυφής - συγκέντρωσης που προκύπτουν, παρουσιάζονται στα 

Σχήµατα 3.18 και 3.19 για τις δύο διαφορετικές κορυφές του κασσίτερου που έχουν 

επιλεγεί. ∆ιακρίνεται µία γραµµική σχέση µεταξύ της έντασης εκποµπής και της 

συγκέντρωσης του κασσίτερου στο δείγµα, ωστόσο τα σηµεία εµφανίζουν σηµαντική 

διασπορά. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.3, η συγκέντρωση του κασσίτερου που 

υπολογίστηκε για το δείγµα NR3 που θεωρούµε άγνωστο, µε βάση τις δύο παρακάτω 

καµπύλες αναφοράς (Σχήµατα 3.18 – 3.19), παρουσιάζει σηµαντική απόκλιση από την 

τιµή της συγκέντρωσης, όπως αυτή έχει µετρηθεί µε τη µέθοδο EDXS.  

Από τα παραπάνω, εξάγεται το συµπέρασµα ότι οι καµπύλες αναφοράς στις 

οποίες σχετίζεται άµεσα η απόλυτη τιµή της έντασης εκποµπής του στοιχείου µε τη 

συγκέντρωσή του στο δείγµα, αν και αποδίδουν σε ένα βαθµό τη γενική εικόνα της 

περιεκτικότητας των δειγµάτων σε κασσίτερο, εµφανίζουν σηµαντική διασπορά στα 

σηµεία (ISn, NSn) µε αποτέλεσµα η χρήση τους στην ανάλυση να οδηγεί σε αποτελέσµατα 

χαµηλής αξιοπιστίας. Ωστόσο, όπως θα διαπιστωθεί παρακάτω σε αποτελέσµατα που 

προέκυψαν µε ακτινοβόληση των δειγµάτων µε την τρίτη αρµονική του Nd:YAG λέιζερ 

(υποκεφάλαιο 3.4.2), είναι δυνατόν η απ` ευθείας αντιστοίχιση της έντασης της κορυφής 

του κασσίτερου µε τη συγκέντρωσή του στο δείγµα να οδηγήσει σε ικανοποιητικά 

αποτελέσµατα.
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Σχήµα 3.18: Ένταση ΙSn της γραµµής εκποµπής του κασσίτερου στα 283.999 nm 

συναρτήσει της ατοµικής του συγκέντρωσης ΝSn,σε πρότυπα δείγµατα Cu-Sn 

λδιεγ: 1064 , F=26 J/cm2, τd: 2300 ns, τg: 3500 ns, φράγµα περίθλασης: 2400gr/mm 

Σχήµα 3.19: Ένταση ΙSn της γραµµής εκποµπής του κασσίτερου στα 286.332 nm 

συναρτήσει της ατοµικής του συγκέντρωσης ΝSn,σε πρότυπα δείγµατα Cu-Sn 

λδιεγ: 1064 nm , F=27 J/cm2, τd: 2300 ns, τg: 3500 ns, φράγµα περίθλασης: 2400gr/mm 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3 

 

Το σφάλµα αυτό, µεταξύ των τιµών EDXS και LIBS για τη συγκέντρωση του 

κασσίτερου στο δείγµα, πιθανότατα οφείλεται στα φαινόµενα µήτρας (κεφάλαιο 1.3.4). 

Για το λόγο αυτό, επιλέγεται αντί της έντασης εκποµπής του κασσίτερου, να 

χρησιµοποιείται ο λόγος της προς την ένταση της κορυφής του χαλκού, έτσι ώστε οι 

διακυµάνσεις στα χαρακτηριστικά του πλάσµατος (θερµοκρασία, πυκνότητα 

ηλεκτρονίων) που παράγεται στα δείγµατα διαφορετικής σύστασης, και οι οποίες έχουν 

άµεσο αντίκτυπο στις µετρούµενες εντάσεις των φασµατικών κορυφών, να 

αλληλοαναιρούνται.

Στα Σχήµατα 3.20 και 3.21 παρουσιάζονται οι αντίστοιχες καµπύλες αναφοράς µε

αυτές των Σχηµάτων 3.18 και 3.19, στις οποίες ο λόγος των εντάσεων εκποµπής των 

γραµµών κασσίτερου προς χαλκό (ISn/ICu) απεικονίζεται ως συνάρτηση του λόγου των 

ατοµικών τους συγκεντρώσεων (NSn/NCu). Είναι σαφές ότι η διασπορά των σηµείων έχει 

µειωθεί αισθητά και είναι πλέον εµφανές ότι οι λόγοι των εντάσεων εξαρτώνται σε 

ικανοποιητικό βαθµό γραµµικά από τους λόγους των ατοµικών συγκεντρώσεων.

Αντίστοιχα, η υπολογιζόµενη τιµή της συγκέντρωσης του κασσίτερου στο άγνωστο 

δείγµα, εµφανίζει σηµαντικά µικρότερο σφάλµα από τη µετρούµενη µε τη µέθοδο EDXS 

τιµή (Πίνακας 3.4). Εποµένως, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι είναι προτιµότερη η

χρήση λόγων και όχι απόλυτων τιµών εντάσεων των κορυφών εκποµπής, έτσι ώστε να 

µειωθεί κατά το δυνατόν η επίδραση των φαινοµένων µήτρας στις µετρούµενες εντάσεις 

και να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η αξιοπιστία της καµπύλης αναφοράς. Βέβαια,

θα πρέπει να σηµειωθεί ότι χρήση του λόγου ISn/ICu στην καµπύλη αναφοράς οδηγεί σε 

αναλυτικά αποτελέσµατα τα οποία είναι αξιόπιστα, στην περίπτωση δυαδικών κραµάτων 

ή όταν η περιεκτικότητα σε άλλα στοιχεία εκτός χαλκού και κασσίτερου είναι χαµηλή 

(<3%κ.β.). 
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Σχήµα 3.20: Λόγος εντάσεων φασµατικών γραµµών ΙSn/ICu συναρτήσει του λόγου 

των ατοµικών συγκεντρώσεων ΝSn/NCu σε πρότυπα δείγµατα Cu-Sn 

λδιεγ: 1064 nm ,F=26 J/cm2 τd: 2300 ns, τg: 3500 ns, φράγµα περίθλασης: 2400gr/mm 

Σχήµα 3.21: Λόγος εντάσεων φασµατικών γραµµών ΙSn/ICu συναρτήσει του λόγου των 

ατοµικών συγκεντρώσεων ΝSn/NCu σε πρότυπα δείγµατα Cu-Sn 

λδιεγ: 1064 nm , F=26 J/cm2, τd: 2300 ns, τg: 3500 ns, φράγµα περίθλασης: 2400gr/mm 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4 

 

Συσχετισµός ολοκληρωµένης έντασης – συγκέντρωσης 

Ένας εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού της έντασης της κορυφής εκποµπής 

κάποιου στοιχείου, είναι η αντιστοίχιση σ` αυτήν, της τιµής του εµβαδού της επιφάνειας 

που περικλείεται κάτω από την κορυφή. Για να γίνει αυτό, προσαρµόζεται σε κάθε 

κορυφή µία καµπύλη Lorentz (Σχέση 3.1), και στη συνέχεια υπολογίζεται το εµβαδόν 

που περικλείεται κάτω από την προσαρµοσµένη καµπύλη.

22)(4
2

wxx
wyy
c

o +−
⋅

Α+=
π (3.1) 

 

Η ισοδυναµία έντασης και εµβαδού κορυφής εκποµπής γίνεται αντιληπτή από τα 

Σχήµατα 3.22 και 3.23 στα οποία απεικονίζεται η ένταση συγκεκριµένης κορυφής του 

χαλκού και του κασσίτερου συναρτήσει της επιφάνειάς της, όπου φαίνεται η γραµµική 

σχέση που συνδέει τα δύο µεγέθη. Στα Σχήµατα 3.24 και 3.25, παραθέτονται τα 

διαγράµµατα που προκύπτουν από τον άµεσο συσχετισµό της επιφάνειας της κορυφής 

εκποµπής του κασσίτερου µε τη συγκέντρωσή του, ενώ στα Σχήµατα 3.26 και 3.27 έχει 

γίνει χρήση των αντίστοιχων λόγων.
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Σχήµα 3.22: Επιφάνεια φασµατικής γραµµής κασσίτερου στα 283.999 nm συναρτήσει 

της έντασής της 

λδιεγ: 1064 nm , F=26 J/cm2, τd: 2300 ns, τg: 3500 ns, φράγµα περίθλασης: 2400gr/mm 

Σχήµα 3.23: Επιφάνεια φασµατικής γραµµής χαλκού στα 282.437 nm συναρτήσει της 

έντασής της 

λδιεγ: 1064 nm, F=26 J/cm2, τd: 2300 ns, τg: 3500 ns, φράγµα περίθλασης: 2400gr/mm 
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Σχήµα 3.24: Επιφάνεια ΑSn φασµατικής γραµµής του κασσίτερου στα 283.999 nm 

συναρτήσει της ατοµικής του συγκέντρωσης ΝSn σε πρότυπα δείγµατα Cu-Sn 

λδιεγ: 1064 nm , F=26 J/cm2, τd: 2300 ns, τg: 3500 ns, φράγµα περίθλασης: 2400gr/mm 

Σχήµα 3.25: Επιφάνεια ΑSn φασµατικής γραµµής του κασσίτερου στα 286.332 nm 

συναρτήσει της ατοµικής του συγκέντρωσης ΝSn σε πρότυπα δείγµατα Cu-Sn 

λδιεγ: 1064 nm , F=26 J/cm2, τd: 2300 ns, τg: 3500 ns, φράγµα περίθλασης: 2400gr/mm 
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Σχήµα 3.26: Λόγος επιφανειών φασµατικών γραµµών ΑSn/ΑCu συναρτήσει του λόγου 

των ατοµικών συγκεντρώσεων ΝSn/NCu σε πρότυπα δείγµατα Cu-Sn 

λδιεγ: 1064 nm, F=27 J/cm2, τd: 2300 ns, τg: 3500 ns, φράγµα περίθλασης: 2400gr/mm 

Σχήµα 3.27: Λόγος επιφανειών φασµατικών γραµµών ΑSn/ΑCu συναρτήσει του λόγου 

των ατοµικών συγκεντρώσεων ΝSn/NCu σε πρότυπα δείγµατα Cu-Sn 

λδιεγ: 1064 nm, F=26 J/cm2, τd: 2300 ns, τg: 3500 ns, φράγµα περίθλασης: 2400gr/mm 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6 

 

Όπως και στην περίπτωση του άµεσου συσχετισµού της έντασης της κορυφής 

εκποµπής µε τη συγκέντρωση του κασσίτερου, έτσι και στην περίπτωση της άµεσης 

συσχέτισης της επιφάνειας της κορυφής µε τη συγκέντρωση παρατηρείται έντονη 

διασπορά των σηµείων (ASn,NSn). Ωστόσο, γίνεται αντιληπτό ότι είναι δυνατό να 

συσχετιστεί ικανοποιητικά µε µία γραµµική σχέση, ο λόγος των επιφανειών που 

περιέχονται κάτω από κάθε κορυφή εκποµπής, µε το λόγο των ατοµικών συγκεντρώσεων 

των στοιχείων στο δείγµα. Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 3.6, η καµπύλη αναφοράς 

που προκύπτει δίνει σχετικά ικανοποιητικά αποτελέσµατα για το άγνωστο δείγµα, σε 

αντίθεση µε τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την καµπύλη αναφοράς όπου έχει 

γίνει χρήση των απόλυτων τιµών (Πίνακας 3.5).  

Συγκρίνοντας τους δύο τρόπους κατασκευής της καµπύλης αναφοράς και 

υπολογισµού των άγνωστων συγκεντρώσεων των δειγµάτων (µε χρήση του λόγου των 

εντάσεων των κορυφών εκποµπής ή του λόγου των επιφανειών που περικλείονται κάτω 

από αυτές), διαπιστώνεται ότι τα αποτελέσµατα που προκύπτουν είναι εξίσου 

ικανοποιητικά. Επειδή όµως η ένταση της κορυφής είναι µία πιο άµεσα µετρούµενη 

ποσότητα σε σχέση µε την αντίστοιχη επιφάνεια, η περαιτέρω µελέτη της ποσοτικής 

ανάλυσης µέσω της καµπύλης αναφοράς θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση του λόγου των 

εντάσεων.
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3.4 Ανάλυση LIBS µε λέιζερ υπεριώδους (355 nm)

Στο υποκεφάλαιο αυτό, θα εξεταστεί η µορφή των καµπυλών αναφοράς κατά την 

ακτινοβόληση των δειγµάτων µε την τρίτη αρµονική του Nd:YAG λέιζερ, στα 355 nm. 

Σε πρώτη φάση θα µελετηθεί η διακύµανση του σήµατος LIBS σε σχέση µε το χρονικό 

παράθυρο ανίχνευσης του πλάσµατος ώστε να επιλεγούν οι κατάλληλες πειραµατικές 

συνθήκες που θα οδηγήσουν σε αξιόπιστα αποτελέσµατα. Στη συνέχεια θα µελετηθούν 

εκτενέστερα καµπύλες αναφοράς που προκύπτουν από φάσµατα LIBS που έχουν ληφθεί 

σε χαµηλή και υψηλή ανάλυση και τέλος θα εξεταστεί το αν είναι εφικτή η προέκταση 

της καµπύλης αναφοράς σε περιοχές τιµών µε συγκεντρώσεις δειγµάτων µεγαλύτερες 

από 15 %κ.β. σε κασσίτερο.

3.4.1 Παράθυρο παρατήρησης του πλάσµατος

Προκειµένου να εξασφαλιστεί η σταθερότητα και η αξιοπιστία της καµπύλης 

αναφοράς, θα πρέπει να επιλεγεί το κατάλληλο παράθυρο ανίχνευσης του πλάσµατος,

µέσα στο οποίο ο λόγος των εντάσεων των γραµµών εκποµπής χαλκού και κασσίτερου 

θα παρουσιάζει την µικρότερη διακύµανση. Έτσι, στα Σχήµατα 3.28 παριστάνεται η

διακύµανση του λόγου ISn/ICu συναρτήσει του χρόνου καθυστέρησης τd, για κάθε ζεύγος 

κορυφών εκποµπής χαλκού-κασσίτερου. Μελέτη των γραφηµάτων αυτών δείχνει ότι και 

για τα τέσσερα ζεύγη, ο λόγος ISn/ICu δείχνει να αυξάνεται σταθερά στα πρώτα 500 ns, 

ενώ για µεγαλύτερες τιµές του τd εµφανίζεται να έχει υψηλή διασπορά. Αυτό υποδεικνύει 

ότι για µία αξιόπιστη καµπύλη αναφοράς θα πρέπει το παράθυρο παρατήρησης του 

πλάσµατος και καταγραφής του φάσµατος να περιοριστεί στα πρώτα 500 ns. Τα 

παραπάνω υποστηρίζονται και από δύο ενδεικτικές καµπύλες αναφοράς που έχουν 

προκύψει σε δύο διαφορετικούς χρόνους καθυστέρησης, στα 200 ns και στα 1200 ns, µε

σταθερό χρόνο ολοκλήρωσης 300 ns. 

Όπως γίνεται αντιληπτό, σε µεγάλες τιµές χρονικής καθυστέρησης (τd>500 ns) τα 

σηµεία δεν ακολουθούν µια οµαλή κατανοµή, εµφανίζουν µεγαλύτερη διασπορά, ενώ 

αυξάνεται η διατοµή της καµπύλης προσαρµογής. Είναι εποµένως αναγκαίο, όταν για τη 

δηµιουργία του πλάσµατος χρησιµοποιείται η τρίτη αρµονική, να διατηρούνται χαµηλοί 

χρόνοι καθυστέρησης και µικρή διάρκεια ανίχνευσης του πλάσµατος (τg). Με τον τρόπο 
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αυτό, εξασφαλίζεται µη σηµαντική µεταβολή του λόγου ΙSn/ΙCu µέσα στο παράθυρο 

παρατήρησης, προκειµένου για τη σταθερότητα της καµπύλης αναφοράς και την 

αξιόπιστη ανάλυση των δειγµάτων.

Σχήµα 3.28: Λόγος εντάσεων κορυφών εκποµπής ISn/ICu συναρτήσει του χρόνου 

καθυστέρησης τd στο πρότυπο δείγµα BS02 (Sn 13.00 %κ.β.) 

λδιεγ: 355, F=6.2 J/cm2, τg: 100 ns, φράγµα περίθλασης: 2400 gr/mm 
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Σχήµα 3.29 :ISn/ICu συναρτήσει NSn/NCu σε πρότυπα δείγµα Cu-Sn 

λδιεγ: 355 nm, F=6.2 J/cm2, τd: 200 ns, τg: 300 ns, φράγµα περίθλασης: 2400gr/mm 

Σχήµα 3.30 :ISn/ICu συναρτήσει NSn/NCu σε πρότυπα δείγµα Cu-Sn 

λδιεγ: 355 nm , F=6.2 J/cm2, τd: 1200 ns, τg: 300 ns, φράγµα περίθλασης: 2400 gr/mm 
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3.4.2 Καµπύλες αναφοράς από φάσµατα LIBS σε υψηλή και χαµηλή ανάλυση

Με δεδοµένα τα συµπεράσµατα από την προηγούµενη παράγραφο, γίνεται µία 

λεπτοµερής µελέτη της εξάρτησης του λόγου ISn/ICu από το λόγο των ατοµικών 

πυκνοτήτων των δύο στοιχείων NSn/NCu στα δείγµατα και εξετάζεται ο τρόπος 

προσαρµογής κατάλληλης συνάρτησης µε σκοπό τη λήψη αξιόπιστης καµπύλης 

αναφοράς για την ποσοτική ανάλυση.

Σχήµα 3.31: ISn/ICu συναρτήσει NSn/NCu σε πρότυπα δείγµα Cu-Sn, µε προσαρµογή σε 

γραµµική και πολυωνυµική (2ου βαθµού) συνάρτηση 

λδιεγ: 355 nm , F=6.2 J/cm2, τd: 200 ns, τg: 300 ns, φράγµα περίθλασης: 2400 gr/mm 
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Από τα παραπάνω διαγράµµατα (Σχήµατα 3.31) διαπιστώνεται ότι η προσαρµογή 

πολυωνυµικής καµπύλης δευτέρου βαθµού στα σηµεία οδηγεί σε µικρότερη διατοµή σε 

σχέση µε την προσαρµογή ευθείας, ενώ τα σηµεία βρίσκονται πιο κοντά στην καµπύλη ή

ακόµη και πάνω σ` αυτήν. Για να ενισχυθεί η παραπάνω παρατήρηση, αναφέρονται 

ενδεικτικά καµπύλες αναφοράς που έχουν προκύψει από ακτινοβόληση των δειγµάτων 

µε excimer λέιζερ στα 248 nm (Σχήµατα 3.32). 

 

Σχήµα 3.32: ISn/ICu συναρτήσει NSn/NCu σε πρότυπα δείγµα Cu-Sn, µε προσαρµογή σε 

γραµµική και πολυωνυµική (2ου βαθµού) συνάρτηση 

λδιεγ: 248 nm, F=4.5 J/cm2, τd: 300 ns, τg: 500 ns, φράγµα περίθλασης: 600 gr/mm 
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Και πάλι στα σηµεία προσαρµόζεται καλύτερα µία πολυωνυµική καµπύλη.

Εποµένως, για ακτινοβόληση µε υπεριώδη ακτινοβολία, οι λόγοι των εντάσεων 

εµφανίζουν παραβολοειδή εξάρτηση από τους λόγους των ατοµικών συγκεντρώσεων, γι`

αυτό και θα χρησιµοποιηθεί προσαρµογή πολυωνυµικής καµπύλης στα σηµεία.

Στη συνέχεια, εξετάζονται τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τη µέτρηση του 

άγνωστου δείγµατος µε βάση καµπύλες αναφοράς από φάσµατα των πρότυπων 

δειγµάτων που λαµβάνονται µε Nd:YAG λέιζερ (355 nm) και φράγµα περίθλασης 

υψηλής ανάλυσης (grating 2400 gr/mm – ανάλυση: 0.1 nm).  

 

Σχήµα 3.33: ISn/ICu συναρτήσει NSn/NCu σε πρότυπα δείγµα Cu-Sn 

λδιεγ: 355 nm, F=6.2 J/cm2, τd: 200 ns, τg: 300 ns, φράγµα περίθλασης: 2400 gr/mm 
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Στον Πίνακα 3.7 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από την ανάλυση του 

άγνωστου δείγµατος NR3 µε βάση τις παραπάνω καµπύλες αναφοράς (Σχήµατα 3.33). Η

τιµή της υπολογιζόµενης συγκέντρωσης είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, µε µικρό σφάλµα

από την τιµή που προέκυψε µέσω της µεθόδου EDXS. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.7 
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Ενδεικτικά, παρουσιάζονται καµπύλες αναφοράς (αντίστοιχες µε τα Σχήµατα 

3.33 ), στις οποίες συσχετίζεται άµεσα η ένταση εκποµπής των κορυφών του κασσίτερου 

µε τη συγκέντρωση. Οι καµπύλες που προκύπτουν (Σχήµατα 3.34-3.35) είναι ιδιαίτερα 

ικανοποιητικές και δίνουν µικρό σφάλµα κατά τον υπολογισµό της συγκέντρωσης του 

άγνωστου δείγµατος (Πίνακας 3.8). 
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Σχήµα 3.34: ISn συναρτήσει NSn για την κορυφή του κασσίτερου στα 283.999 nm σε 

πρότυπα δείγµα Cu-Sn 

λδιεγ: 355 nm , F=6.2 J/cm2, τd: 200 ns, τg: 300 ns, φράγµα περίθλασης: 2400 gr/mm 

 

Σχήµα 3.35: ISn συναρτήσει NSn για την κορυφή του κασσίτερου στα 286.332 nm σε 

πρότυπα δείγµα Cu-Sn 

λδιεγ: 355 nm , F=6.2 J/cm2, τd: 200 ns, τg: 300 ns, φράγµα περίθλασης: 2400 gr/mm 
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Η παραπάνω ανάλυση υποδεικνύει ότι οι καµπύλες αναφοράς που προκύπτουν 

από τα πρότυπα δείγµατα µε υπεριώδη ακτινοβόλησή τους, µπορούν να δώσουν 

αξιόπιστα αποτελέσµατα στην ανάλυση άγνωστων δειγµάτων, µελετώντας τα φάσµατα 

σε υψηλή ανάλυση, τα οποία δίνουν καθαρά φασµατικά χαρακτηριστικά.

Είναι όµως σηµαντικό να εξεταστεί και η περίπτωση των φασµάτων σχετικά 

χαµηλής ανάλυσης, καθώς καλύπτουν ευρύτερο φασµατικό πεδίο, επιτρέποντας την 

καταγραφή περισσότερων γραµµών, όχι µόνο των στοιχείων που αναλύουµε (Cu, Sn) 

αλλά πιθανώς και άλλων όπως Pb, Zn, Si, As, Cu, Fe, τα οποία ενδέχεται να 

συνυπάρχουν σε πραγµατικά δείγµατα. Επιπλέον, η µελέτη φασµάτων σε χαµηλή 

ανάλυση είναι αναγκαία λόγω του ότι συνηθίζεται να χρησιµοποιείται φράγµα

περίθλασης σχετικά χαµηλής ανάλυσης σε συσκευές LIBS που είναι µεταφερόµενες.

Έτσι στη συνέχεια, η µελέτη επεκτείνεται µε µετρήσεις υπό τις ίδιες πειραµατικές 

συνθήκες, αλλά χρησιµοποιώντας φράγµα περίθλασης χαµηλής ανάλυσης (grating 

600gr/mm, ανάλυση 0.4 nm) στο φασµατογράφο. Στα σχήµατα 3.36 απεικονίζονται οι 

καµπύλες αναφοράς για τα διαφορετικά ζεύγη χαλκού – κασσίτερου µε φάσµατα που 

έχουν ληφθεί σε χαµηλή ανάλυση.

Στους Πίνακες 3.9α και 3.9β παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από τον 

υπολογισµό της συγκέντρωσης σε κασσίτερο του άγνωστου δείγµατος για µελέτη των 

φασµάτων σε χαµηλή ανάλυση. Παρατηρείται ότι και σε αυτή την περίπτωση 

λαµβάνονται αξιόπιστα αποτελέσµατα. Παρολαυτά, στις καµπύλες αναφοράς που έχουν 

προέλθει από φάσµατα χαµηλής ανάλυσης, η διατοµή είναι µεγαλύτερη (σύγκριση µε

Σχήµατα 3.33). 

 



Ανάλυση Κραµάτων Χαλκού - Κασσίτερου

87

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

R2 = 0.99352

 

NSn/NCu

I S
n/I

C
u

Sn(283.999) / Cu(296.116)

Y =0.15126+50.06622 X-200.1337 X2

Σχήµα 3.36: ISn/ICu συναρτήσει NSn/NCu σε πρότυπα δείγµα Cu-Sn 

λδιεγ: 355 nm (F=6.0 J/cm2), τd: 100 ns, τg: 500 ns, φράγµα περίθλασης: 600 gr/mm 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.9β

Μέχρι τώρα, ο ποσοτικός συσχετισµός του κασσίτερου στο κράµα έγινε µε δύο 

τρόπους: συσχετίζοντας άµεσα την ένταση της κορυφής εκποµπής του µε την ατοµική 

του συγκέντρωση στο δείγµα ή συσχετίζοντας το λόγο των εντάσεων κασσίτερου-χαλκού 

µε το λόγο των ατοµικών τους συγκεντρώσεων. Παρά το γεγονός ότι η χρήση των 

ατοµικών συγκεντρώσεων των στοιχείων είναι σύµφωνη µε την εξίσωση 1.15, γίνεται 

µια προσπάθεια (Σχήµατα 3.37 και 3.38) να συσχετιστεί η %κ.β. περιεκτικότητα του 

κράµατος σε κασσίτερο µε την ένταση της κορυφής του, καθώς η %κ.β. περιεκτικότητα 

είναι µία πιο άµεσα µετρούµενη ποσότητα απ` ότι η ατοµική συγκέντρωση.

Σχήµα 3.37: Ένταση ISn της κορυφής εκποµπής του κασσίτερου στα 283.999 nm 

συναρτήσει της %κ.β. περιεκτικότητάς του, σε πρότυπα δείγµα Cu-Sn 

λδιεγ: 355 nm , F=6.2 J/cm2, τd: 200 ns, τg: 300 ns, φράγµα περίθλασης: 2400 gr/mm 

 

∆είγµα %κ.β. Sn 
EDXS 

NSn/NCu
LIBS 

Sn(286.332)/ 
Cu(282.437) 

NSn/NCu
LIBS 

Sn(286.332)/ 
Cu(296.116) 

%κ.β. Sn 
LIBS 

Sn(286.332)/ 
Cu(282.437) 

%κ.β. Sn 
LIBS 

Sn(286.332)/ 
Cu(296.116) 

NR3 8.02 0.0455 0.0496 7.83 8.48 
%σφάλµα %σφάλµα

2.4 5.7 

0 2 4 6 8 10 12 14
0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

R2 = 0.99951

Sn(283.999)

 

(%w/w)Sn

I Sn

Y =1644.11342+6738.2285 X-180.01364 X2



Ανάλυση Κραµάτων Χαλκού - Κασσίτερου

89

Σχήµα 3.38: Λόγος εντάσεων ISn/ICu συναρτήσει του λόγου των %κ.β. περιεκτικοτήτων 

χαλκού και κασσίτερου (%w/w)Sn/(%w/w)Cu, σε πρότυπα δείγµατα Cu-Sn 

λδιεγ: 355 nm, F=6.2 J/cm2, τd: 200 ns, τg: 300 ns, φράγµα περίθλασης: 2400 gr/mm 

Από τα διαγράµµατα των Σχηµάτων 3.37 και 3.38 παρατηρείται ότι τα σηµεία 

ακολουθούν µία παραβολοειδή καµπύλη, και είναι δυνατό να προσεγγιστούν από 
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αντίστοιχους λόγους µε τον χαλκό, δίνουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα κατά τον 

υπολογισµό της συγκέντρωσης του άγνωστου δείγµατος, όπως φαίνεται στον Πίνακα 

3.10. 
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3.4.3 Μελέτη περιοχής τιµών αξιοπιστίας, της καµπύλης αναφοράς

Μέχρι το σηµείο αυτό, οι µελέτες εστιάστηκαν σε δείγµατα που καλύπτουν την 

περιοχή συγκεντρώσεων κασσίτερου από 0.5-14 %κ.β. καθώς αυτή είναι 

αντιπροσωπευτική της πλειονότητας των αντικειµένων µπρούντζου από την αρχαιότητα.

Σε λίγες περιπτώσεις έχουν χρησιµοποιηθεί υψηλότερες συγκεντρώσεις κασσίτερου και 

για το λόγο αυτό εξετάστηκε η µορφή της καµπύλης αναφοράς (Σχήµατα 3.39-3.41) σε 

ένα ευρύτερο πεδίο τιµών συγκέντρωσής του, χρησιµοποιώντας δείγµατα 

περιεκτικότητας 22.98 %κ.β. και 32.5 %κ.β. σε κασσίτερο (Πίνακας 2.1). 

Από τα διαγράµµατα ISn/ICu  ως προς NSn/NCu διαπιστώνεται µια σοβαρή 

απόκλιση από τη γραµµικότητα και µια τάση «κορεσµού», όπως υποδηλώνεται από την 

αλλαγή της κλίσης της καµπύλης για συγκεντρώσεις υψηλότερες του 10 %κ.β (οι ευθείες 

των διαγραµµάτων στα Σχήµατα 3.39 και 3.40 είναι ενδεικτικές). Ακόµη όµως και η

χρήση της πολυωνυµικής καµπύλης, που οδηγεί σε ιδιαίτερα ικανοποιητική προσαρµογή 

των σηµείων σε τιµές του κασσίτερου χαµηλότερες του 15 %κ.β., δεν φαίνεται να 

προσεγγίζει µια αποδεκτή προσαρµογή σηµείων σε όλο το φάσµα των συγκεντρώσεων.

Από την άλλη πλευρά, η πολυωνυµική καµπύλη που προκύπτει εάν σ` αυτήν ενταχθούν 

και τα σηµεία που αφορούν στις συγκεντρώσεις 22.98 και 32.50 %κ.β., δεν µπορεί να 

ανταποκριθεί για τα δείγµατα που ανήκουν στην περιοχή συγκεντρώσεων µέχρι 15 %κ.β.

σε κασσίτερο.

Με χρήση της καµπύλης αναφοράς όπως αυτή προκύπτει από τα πρότυπα 

δείγµατα µε συγκεντρώσεις µέχρι 15.00 %κ.β. σε κασσίτερο, διαπιστώνουµε ότι αυτή δεν 

µπορεί να ανταποκριθεί για τα δείγµατα µε τις µεγαλύτερες συγκεντρώσεις, κάτι που 

γίνεται φανερό από τους Πίνακες 3.11 και 3.12. 
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Σχήµα 3.39: ISn/ICu συναρτήσει NSn/NCu σε πρότυπα δείγµα Cu-Sn – διευρυµένο φάσµα

συγκεντρώσεων (οι ευθείες είναι ενδεικτικές και υποδηλώνουν µεταβολή της εξάρτησης 

του λόγου ISn/ICu από το λόγο NSn/NCu)

λδιεγ: 355 nm F=6.2 J/cm2, τd: 200 ns, τg: 300 ns, φράγµα περίθλασης: 2400 gr/mm 

Σχήµα 3.40: ISn/ICu συναρτήσει NSn/NCu σε πρότυπα δείγµα Cu-Sn - διευρυµένο φάσµα

συγκεντρώσεων (οι ευθείες είναι ενδεικτικές και υποδηλώνουν µεταβολή της εξάρτησης 

του λόγου ISn/ICu από το λόγο NSn/NCu)

λδιεγ: 355 nm F=6.0 J/cm2, τd: 200 ns, τg: 300 ns, φράγµα περίθλασης: 2400 gr/mm 
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Σχήµα 3.41 :ISn/ICu συναρτήσει NSn/NCu σε πρότυπα δείγµα Cu-Sn διευρυµένο φάσµα

συγκεντρώσεων (προσαρµογή καµπύλης σε όλο το φάσµα των συγκεντρώσεων)

λδιεγ: 355 nm F=6.0 J/cm2, τd: 200 ns, τg: 300 ns, φράγµα περίθλασης: 2400 gr/mm 
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Σχήµα 3.42 :ISn/ICu συναρτήσει NSn/NCu σε πρότυπα δείγµα Cu-Sn διευρυµένο φάσµα

συγκεντρώσεων (προσαρµογή καµπύλης σε όλο το φάσµα των συγκεντρώσεων)

λδιεγ: 355 nm, F=6.0 J/cm2, τd:200 ns, τg:300 ns, φράγµα περίθλασης: 2400 gr/mm 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.11 

∆είγµα %κ.β. Sn 
EDXS 

NSn/NCu 
LIBS 

Sn(286.332)/ 
Cu(296.116) 

%κ.β. Sn 
LIBS 

Sn(286.332)/ 
Cu(296.116) 

%σφάλµα

NR3 8.02 0.0475 8.15 8.0 
KT-23Sn 22.98 0.113 17.43 24 

Delta Phase  32.50 ? ? ? 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.12  

∆είγµα %κ.β. Sn 
EDXS 

NSn/NCu
LIBS 

Sn(283.999)/ 
Cu(296.116) 

%κ.β. Sn 
LIBS 

Sn(283.999)/ 
Cu(296.116) 

%σφάλµα

NR3 8.02 0.0472 8.04 0.25 
KT-23Sn 22.98 0.139 20.61 10 

Delta Phase 32.50 ? ? ? 

Αρχικά θα πρέπει να πούµε ότι η συγκέντρωση του δείγµατος NR3, η οποία 

βρίσκεται µέσα στην περιοχή τιµών των δειγµάτων αναφοράς, υπολογίζεται µε

ικανοποιητική ακρίβεια (Σχήµατα 3.41 και 3.42, καµπύλη προσαρµογής που αφορά στα 

δείγµατα µε συγκέντρωση µικρότερη από 15 %κ.β. σε κασσίτερο). Η συγκέντρωση του 

δείγµατος Delta Phase (Sn 32.50 %κ.β.), δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί µε καµία 

καµπύλη, καθώς ξεφεύγει εντελώς από τα όρια της. Από την άλλη πλευρά, η καµπύλη 

Sn(283.999)/Cu(296.116) δίνει µια ικανοποιητική τιµή για το δείγµα KT-23Sn, του 

οποίου η συγκέντρωση (Sn 22.98 %κ.β.) πέφτει µέσα στα όρια εφαρµογής της καµπύλης.

∆εν συµβαίνει το ίδιο όµως µε την καµπύλη Sn(286.332)/Cu(296.116), η οποία δίνει 

µεγαλύτερη %διαφορά από τη συγκέντρωση του δείγµατος, µετρούµενη µε τη µέθοδο 

EDXS. Εποµένως, οι καµπύλες αναφοράς µπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες για τιµές 

συγκεντρώσεων του κασσίτερου µικρότερες από 15 %κ.β.
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∆είγµα %κ.β Cu %κ.β Sn %NCu %NSn NSn/NCu 

NR3 91.98 8.02 95.54 4.46 0.0467 

CLAL-E 95.17 4.00 97.55 2.18 0.0223 

CLAL-G 90.83 7.17 93.93 3.97 0.0423 

CLAL-H 87.10 1.92 88.13 1.04 0.0118 

4332_lgtle 88.41 10.42 92.44 5.94 0.0643 

9604-trsvle 94.62 4.68 96.48 2.55 0.0264 

3.4.4 Μελέτη πραγµατικών δειγµάτων

Μετά από την ανάπτυξη της µεθοδολογίας για ποσοτική ανάλυση µπρούντζινων 

αντικειµένων µε την τεχνική LIBS και τη µελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν τις 

καµπύλες αναφοράς, θα χρησιµοποιήσουµε την τεχνική αυτή για να υπολογίσουµε την 

περιεκτικότητα σε κασσίτερο ορισµένων πραγµατικών δειγµάτων, τα οποία έχουν ήδη 

παρουσιαστεί στον Πίνακα 2.2. Όπως έχει ήδη σηµειωθεί, τα δείγµατα NR3 και CLAL-

E/G/H είναι εργαστηριακά, ενώ τα 4332 και 9604 είναι αρχαιολογικά ευρήµατα της 

∆εύτερης Εποχής του Χαλκού (1100 – 950 πΧ.). Στον Πίνακα 3.13 αναγράφονται τα 

δείγµατα µε τις %κ.β. περιεκτικότητές τους σε χαλκό και κασσίτερο καθώς και οι 

αριθµητικές πυκνότητες αυτών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.13 

 

Στην περίπτωση των παραπάνω δειγµάτων, στα οποία άλλα στοιχεία (Fe, Zn, Ni 

κ.α.) ευρίσκονται σε συγκεντρώσεις µέχρι 10 %κ.β., η εκτίµηση της περιεκτικότητας του 

κράµατος σε κασσίτερο µε βάση τη µετρούµενη τιµή του λόγου ISn/ICu οδηγεί προφανώς 

σε υπερεκτίµηση της πραγµατικής τιµής (θετικό σφάλµα). Για το λόγο αυτό, επιλέγεται 

να γίνει η καµπύλη αναφοράς µε βάση την εξάρτηση της έντασης της κορυφής εκποµπής 

του κασσίτερου µε την ατοµική του συγκέντρωση στο δείγµα.

Η ποσοτική ανάλυση πραγµατοποιήθηκε στο εργαστήριο, µε λέιζερ Nd:YAG στα 

355nm, σε υψηλή ανάλυση (0.1 nm), µε παράθυρο παρατήρησης τd: 200 ns και τg: 300 

ns. Η καµπύλη αναφοράς που χρησιµοποιήθηκε για την ανάλυση προκύπτει από την 
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κορυφή εκποµπής του κασσίτερου στα 283.999 nm, και απεικονίζεται στο Σχήµα 3.43α.

Κάθε σηµείο έχει προέλθει από το µέσο όρο τριών σετ των πέντε φασµάτων. Στο 

διάγραµµα παρουσιάζονται και τα σφάλµατα µέτρησης για το κάθε σηµείο (σε αρκετές 

περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χαµηλά και επικαλύπτονται από το σύµβολο του σηµείου). 

Το µικρό µέγεθος των σφαλµάτων µέτρησης ενισχύει την αξιοπιστία της καµπύλης 

αναφοράς, αναδεικνύοντας τη σταθερότητα του σήµατος LIBS. Με διαφορετικό χρώµα

και σύµβολο (αστεράκι), εµφανίζονται τα άγνωστα δείγµατα. Στον Πίνακα 3.14α

αναγράφεται η συγκέντρωση των δειγµάτων αυτών όπως υπολογίστηκε από την καµπύλη 

αναφοράς καθώς και το επί τοις εκατό σφάλµα της τιµής αυτής από τη µετρούµενη 

συγκέντρωση µε τη µέθοδο EDXS. 

Σχήµα 3.43α :ISn συναρτήσει %NSn σε πρότυπα δείγµα Cu-Sn – Μελέτη πραγµατικών 

δειγµάτων 

λδιεγ: 355 nm, F=6.2 J/cm2 , τd: 200 ns, τg: 300 ns, φράγµα περίθλασης: 2400 gr/mm 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 3.14α

Σχολιάζοντας τα αποτελέσµατα του Πίνακα 3.14α, διαπιστώνουµε ότι η τεχνική 

LIBS παρέχει αξιόπιστα αποτελέσµατα κατά τη µέτρηση των άγνωστων δειγµάτων,

καθώς το σφάλµα στη µέτρηση των περισσότερων από αυτά είναι µικρότερο ή περίπου 

ίσο µε10%, ιδιαίτερα εάν ληφθεί υπόψην ότι τα συγκεκριµένα δείγµατα περιέχουν και 

άλλα στοιχεία, εκτός από χαλκό και κασσίτερο. Τη µεγαλύτερη απόκλιση παρουσιάζει το 

δείγµα CLAL-H, κάτι που πιθανότατα οφείλεται στην αυξηµένη περιεκτικότητα του 

δείγµατος σε ψευδάργυρο, η οποία δεν µπορεί να θεωρηθεί αµελητέα και επηρεάζει σε 

αρκετό βαθµό την αποδόµηση.

Στη συνέχεια, τα ίδια δείγµατα µετρώνται µε καµπύλη αναφοράς η οποία έχει 

προέλθει από το συσχετισµό της έντασης της κορυφής εκποµπής του κασσίτερου µε την 

%κ.β. συγκέντρωσή του στο δείγµα (Σχήµα 3.43β). Τα αποτελέσµατα αναγράφονται 

στον Πίνακα 3.14β, όπου διαπιστώνεται ότι και σε αυτή την περίπτωση το σφάλµα στη 

µέτρηση είναι περίπου 10%, κάτι που µπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα ικανοποιητικό.

∆είγµα
%κ.β Sn 

EDXS 

%NSn 

EDXS 

%NSn 

LIBS %σφάλµα

NR3 8.02 4.46 4.57 2.5 

CLAL-E 4.00 2.18 2.45 12 

CLAL-G 7.17 3.97 4.04 1.8 

CLAL-H 1.92 1.04 0.837 20 

4332_lgtle 10.42 5.94 5.86 1.4 

9604-trsvle 4.68 2.55 2.73 7.1 
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Σχήµα 3.43β :ISn συναρτήσει %(w/w) σε πρότυπα δείγµα Cu-Sn – Μελέτη πραγµατικών 

δειγµάτων 

λδιεγ: 355 nm, F=6.2 J/cm2 , τd: 200 ns, τg: 300 ns, φράγµα περίθλασης: 2400 gr/mm 
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%κ.β Sn 

EDXS 

%κ.β Sn 

LIBS %σφάλµα

NR3 8.02 8.20 2.2 

CLAL-E 4.00 4.41 10 

CLAL-G 7.17 7.26 1.2 

CLAL-H 1.92 1.56 19 

4332_lgtle 10.42 10.54 1.2 

9604-trsvle 4.68 4.95 5.8 
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3.5 Ανάλυση LIBS µε λέιζερ υπερύθρου (1064 nm)

Το κύριο µέρος της εργασίας έχει εστιαστεί στη µελέτη της ποσοτικής ανάλυσης,

µε καµπύλες αναφοράς που προέκυψαν από ακτινοβόληση δειγµάτων µε υπεριώδη 

ακτινοβολία. Όµως, λόγω του ότι η χρήση λέιζερ υπερύθρου σε πειράµατα LIBS είναι 

ιδιαίτερα συχνή, εξετάστηκε και η µορφή των καµπυλών αναφοράς κατά την 

ακτινοβόληση των δειγµάτων µε τη θεµελιώδη συχνότητα του Nd:YAG λέιζερ, στα 1064 

nm. Αυτό είναι σηµαντικό καθώς πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για αναλύσεις 

αρχαιολογικών δειγµάτων µπρούντζου το σύστηµα LMNTI, που βασίζεται σε λέιζερ 

Nd:YAG το οποίο λειτουργεί στη θεµελιώδη συχνότητα.

Αρχικά µελετήθηκε η διακύµανση του σήµατος LIBS σε σχέση µε το χρόνο 

καθυστέρησης ανίχνευσης του πλάσµατος τd, µε σκοπό την κατάλληλη επιλογή του 

παραθύρου παρατήρησης. Στη συνέχεια αναφέρονται καµπύλες αναφοράς που 

προκύπτουν από φάσµατα LIBS που έχουν ληφθεί σε υψηλή ανάλυση και εξετάζεται η

επίδραση του εύρους του παλµού λέιζερ σε αυτές.

3.5.1 Παράθυρο ανίχνευσης του πλάσµατος 

Όπως και στην περίπτωση της ακτινοβόλησης των δειγµάτων µε υπεριώδη 

ακτινοβολία, έτσι και τώρα θα πρέπει να επιλεγεί κατάλληλο παράθυρο ανίχνευσης του 

πλάσµατος, για την απόκτηση αξιόπιστων αποτελεσµάτων. Στα Σχήµατα 3.44 

απεικονίζεται η µεταβολή των κορυφών εκποµπής κασσίτερου-χαλκού για τις δύο 

διαφορετικές κορυφές του κασσίτερου, και την κορυφή του χαλκού στα 282.437 nm. 

Παρατηρείται µία διακύµανση γύρω από µία µέση τιµή, όσον αφορά στο λόγο 

των εντάσεων που περιέχει την κορυφή του κασσίτερου στα 283.999 nm, ενώ αντίθετα 

για το λόγο που περιέχει την κορυφή του κασσίτερου στα 286.332 nm, η περιοδική αυτή 

διακύµανση εντοπίζεται σε δύο περιοχές, από 700-2700 ns και από 2700-7000 ns. ∆εν 

µπορεί εποµένως να εξαχθεί ακριβές συµπέρασµα από τα παραπάνω διαγράµµατα όσον 

αφορά στο παράθυρο ανίχνευσης. Γι` αυτό και το κατάλληλο χρονικό παράθυρο 

επιλέγεται µε βάση το Σχήµα 3.10 όπου απεικονίζεται ο λόγος του σήµατος της κορυφής 

εκποµπής προς αυτό του συνεχούς υποβάθρου και είναι χαρακτηριστικό το ότι ο λόγος 

αυτός είναι µικρός στα πρώτα 1000 ns της εκτόνωσης του πλάσµατος ενώ αυξάνεται 
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δραµατικά µετά τα 1500 ns. Αυτό σηµαίνει ότι η συνεισφορά του υποβάθρου στα 

φάσµατα θα είναι πολύ έντονη για µικρούς χρόνους καθυστέρησης και για το λόγο αυτό 

επιλέγεται παράθυρο ανίχνευσης µετά τα 2000 ns, όταν το σήµα από το συνεχές θα έχει 

εξασθενίσει.

Σχήµα 3.44: Μεταβολή του λόγου ISn/ICu σε σχέση µε το χρόνο καθυστέρησης τd.

λδιεγ: 1064 nm, F=27 J/cm2, τg:100 ns, φράγµα περίθλασης: 2400 gr/mm 

Τα παραπάνω υποστηρίζονται από δύο καµπύλες αναφοράς οι οποίες έχουν 

προκύψει από φάσµατα που έχουν ληφθεί µε µικρή και µεγάλη χρονική καθυστέρηση 

από τη στιγµή παραγωγής του πλάσµατος (Σχήµατα 3.45 και 3.46). Στην πρώτη 

περίπτωση διατηρείται µικρή χρονική διάρκεια παρατήρησης (τg), ενώ στη δεύτερη ο

χρόνος τg είναι αρκετά µεγάλος διότι η εκποµπή του πλάσµατος έχει ήδη αρχίσει να 

φθίνει και χρειάζεται µεγάλος χρόνος παρατήρησης για να ανιχνευτεί όσο το δυνατόν 

περισσότερο σήµα.

Είναι φανερό ότι στην πρώτη περίπτωση τα σηµεία εµφανίζουν µεγάλη διασπορά 

και µεγαλύτερη διατοµή κατά την προσαρµογή της ευθείας, αντίθετα µε την περίπτωση 

στην οποία τα φάσµατα έχουν ληφθεί σε µεγάλους χρόνους καθυστέρησης. Εξάγεται 

εποµένως το συµπέρασµα ότι για αξιόπιστες καµπύλες αναφοράς θα πρέπει να 

διατηρούνται µεγάλοι χρόνοι καθυστέρησης και µεγάλη διάρκεια παρατήρησης του 

πλάσµατος.

0 2000 4000 6000 8000 10000
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5
Sn(283.999) / Cu(282.437)

 

Delay (ns)

I S
n/I

C
u

0 2000 4000 6000 8000 10000
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5
Sn(286.332) / Cu(282.437)

Delay (ns)

I S
n/I

C
u



Ανάλυση Κραµάτων Χαλκού - Κασσίτερου

100

Σχήµα 3.45 :ISn/ICu συναρτήσει NSn/NCu σε πρότυπα δείγµα Cu-Sn 

λδιεγ: 1064 nm, F=28 J/cm2, τd :300 ns, τg: 500 ns φράγµα περίθλασης: 600 gr/mm 

 

Σχήµα 3.46: ISn/ICu συναρτήσει NSn/NCu σε πρότυπα δείγµα Cu-Sn 

λδιεγ: 1064 nm, F=28 J/cm2, τd: 2300 ns, τg: 3500 ns, φράγµα περίθλασης: 600 gr/mm 
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3.5.2 Καµπύλες αναφοράς από φάσµατα LIBS σε υψηλή ανάλυση 

Στο σηµείο αυτό, παρουσιάζονται καµπύλες αναφοράς (Σχήµατα 3.47-3.48) οι 

οποίες προέρχονται από ανάλυση φασµάτων που έχουν ληφθεί µε φράγµα περίθλασης 

2400 gr/mm, έτσι ώστε να είναι πιο ευδιάκριτες οι κορυφές εκποµπής των στοιχείων, στα 

καταγραφόµενα φάσµατα. Ο χρόνος καθυστέρησης τd της ανίχνευσης του πλάσµατος 

επιλέχθηκε σε χρόνους µεγαλύτερους από 2000 ns, ενώ και η χρονική διάρκεια συλλογής 

της ακτινοβολίας διατηρήθηκε σε αυτή τη χρονική περιοχή (3500 ns). 

Από τη µελέτη των καµπυλών αναφοράς που προκύπτουν κατά την ακτινοβόληση 

των δειγµάτων µε λέιζερ υπερύθρου, παρατηρείται ότι ο λόγος των εντάσεων ακολουθεί 

γραµµικά τη µεταβολή του λόγου των ατοµικών συγκεντρώσεων και δεν εµφανίζει 

τάσεις «κορεσµού» όπως οι καµπύλες αναφοράς που προκύπτουν από ακτινοβόληση των 

δειγµάτων µε υπεριώδη ακτινοβολία. Ο υπολογισµός της συγκέντρωσης του άγνωστου 

δείγµατος (Πίνακας 3.15) δίνει αποτελέσµατα µε ικανοποιητική ακρίβεια.

Σχήµα 3.47 :ISn/ICu συναρτήσει NSn/NCu σε πρότυπα δείγµα Cu-Sn 

λδιεγ: 1064 nm, F=26 J/cm2 τd: 2300 ns, τg:3500 ns, φράγµα περίθλασης: 2400 gr/mm 
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Σχήµα 3.48 :ISn/ICu συναρτήσει NSn/NCu σε πρότυπα δείγµα Cu-Sn 

λδιεγ: 1064 nm, F=26 J/cm2 τd: 2300 ns, τg: 3500 ns, φράγµα περίθλασης: 2400 gr/mm 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.15 

Αυτό το οποίο θα πρέπει να σηµειωθεί είναι ότι οι παραπάνω καµπύλες αναφοράς 

(Σχήµατα 3.47 – 3.48) προήλθαν από ακτινοβόληση φασµάτων µε παλµούς διάρκειας 20 

ns. Η χρονοδιάρκεια του παλµού εξόδου του λέιζερ εξαρτάται από την εφαρµοζόµενη 

τάση στις λυχνίες έκλαµψης που παρέχουν την ακτινοβολία άντλησης. Εποµένως, µε

σταδιακή αύξηση της τάσης υπάρχει έµµεσα η δυνατότητα µεταβολής του χρονικού 

εύρους του παλµού της θεµελιώδους συχνότητας, στην περιοχή από 40 ns εώς 10 ns. Στα 

Σχήµατα 3.49 και 3.50 απεικονίζονται καµπύλες αναφοράς για τις οποίες τα φάσµατα 

έχουν προκύψει από παλµό λέιζερ µικρότερης διάρκειας - 10 ns. Αυτό που γίνεται 

αντιληπτό είναι ότι οι καµπύλες αναφοράς που έχουν προέλθει από παλµούς διάρκειας 
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10 ns εµφανίζουν µία τάση κορεσµού για τις µεγαλύτερες συγκεντρώσεις και τα σηµεία 

προσαρµόζονται καλύτερα από µία πολυωνυµική καµπύλη δευτέρου βαθµού.

Ο λόγος για τον οποίο οι καµπύλη αναφοράς εµφανίζεται παραβολοειδής όταν το 

εύρος του παλµού µικραίνει, δεν είναι προφανής. Πιθανόν να οφείλεται σε 

αυτοαπορρόφηση της κορυφής του κασσίτερου στις µεγαλύτερες συγκεντρώσεις, λόγω 

της αύξησης της ενέργειας που εναποτίθεται στο υλικό, στη µονάδα του χρόνου, κάτι που 

µπορεί να σηµαίνει αποδόµηση σηµαντικής ποσότητας αδιέγερτων ατόµων κασσίτερου 

που οδηγούν σε οπτικά πυκνό πλάσµα. Από την άλλη πλευρά, ίσως σε µεγαλύτερες 

εντάσεις παλµού (ενέργεια στη µονάδα του χρόνου) να ευνοείται η αποδόµηση του 

χαλκού, ο οποίος έχει µικρότερο σηµείο τήξεως από τον κασσίτερο κι έτσι να αυξάνει η

ένταση εκποµπής από τα διεγερµένα άτοµα χαλκού και να οδηγείται ο λόγος σε κορεσµό.

Γενικότερα, µία πιο συστηµατική µελέτη της εκποµπής πλάσµατος από παλµούς 

µεταβαλλόµενης χρονικής διάρκειας (στην περιοχή από 10-50 ns) είναι αναγκαία για να 

διαπιστωθούν οι λόγοι που οδηγούν στη διαφορετική συµπεριφορά της εξάρτησης του 

σήµατος από τη συγκέντρωση.

Σχήµα 3.49: ISn/ICu συναρτήσει NSn/NCu σε πρότυπα δείγµα Cu-Sn 

λδιεγ: 1064 nm, F=27 J/cm2, τd: 2000 ns, τg: 1000 ns, φράγµα περίθλασης: 2400 gr/mm, 

τp=10 ns 
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Σχήµα 3.50: ISn/ICu συναρτήσει NSn/NCu σε πρότυπα δείγµα Cu-Sn 

λδιεγ: 1064 nm, F=27 J/cm2, τd: 2000 ns, τg: 1000 ns, φράγµα περίθλασης: 2400 gr/mm, 

τp=10 ns 

3.6 Ανάλυση Μινωικών Αντικειµένων από Μπρούντζο µε το Σύστηµα LMNTI

Μία δεύτερη σειρά αναλύσεων έγινε σε αντικείµενα της Εποχής του Χαλκού τα 

οποία βρέθηκαν στην Ανατολική Κρήτη και φυλάσσονται στο Ινστιτούτο Προϊστορίας 

Αιγαίου, στην Παχιά Άµµο Λασηθίου. Ένα σηµαντικό ζήτηµα αναφορικά µε τα 

αντικείµενα αυτά, σχετίζεται µε το γεγονός ότι όλα έχουν υποστεί σε σοβαρό βαθµό

διάβρωση στην επιφάνεια, ενώ σε µεγάλο τµήµα τους η διάβρωση έχει προχωρήσει σε 

σηµαντικό βάθος στο εσωτερικό τους. Ως αποτέλεσµα, η επιφανειακή ανάλυση 

εγκυµονεί τον κίνδυνο να προσδιοριστεί η συγκέντρωση του κασσίτερου στα προϊόντα 

διάβρωσης, η οποία δεν αντικατοπτρίζει την αρχική πραγµατική περιεκτικότητα του 

µπρούντζου σε κασσίτερο. Εποµένως, τα αντικείµενα (τα οποία παρουσιάζονται στα 

Σχήµατα 3.51 επελέγησαν µε γνώµονα την ύπαρξη περιοχών µικρής διάβρωσης και η

ανάλυση εστιάστηκε σε σηµεία της επιφάνειας, τα οποία – κατόπιν εξέτασης µε στερεό 

µικροσκόπιο – έδειξαν µικρής έκτασης διάβρωση.

Η ανάλυση πραγµατοποιήθηκε µε το σύστηµα LMNTI (Κεφάλαιο 2.6). Τα 

αντικείµενα αναλύθηκαν παράλληλα µε τα πρότυπα δείγµατα, τα οποία 

χρησιµοποιήθηκαν για την καµπύλη αναφοράς του Σχήµατος 3.52. Χρησιµοποιήθηκε 
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ένας αρχικός αριθµός πέντε παλµών λέιζερ για την ακτινοβόληση της επιφάνειας, µε

σκοπό τον καθαρισµό της, και για την ανάλυση χρησιµοποιήθηκε ο µέσος όρος πέντε 

φασµάτων που προέκυψαν από µία δεύτερη σειρά πέντε παλµών στο ίδιο σηµείο. Με 

βάση την καµπύλη αναφοράς, οι συγκεντρώσεις κασσίτερου που προσδιορίστηκαν είναι 

στην περιοχή 5-10 %κ.β. και αντιστοιχούν σε τυπικές τιµές περιεκτικότητας κασσίτερου 

σε µπρούντζινα αντικείµενα της Μινωικής Κρήτης.

Σχήµα 3.51α: Αντικείµενο CA 116 - µαχαίρι 

Σχήµα 3.51 β: Αντικείµενο CA 146 - µαχαίρι 

CA 116

CA 146
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Σχήµα 3.51γ: Αντικείµενο CA 187 – τµήµα από µαχαίρι 

Σχήµα 3.51δ: Αντικείµενο CA 138 – µαχαίρι 

CA 187

CA 138
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Σχήµα 3.51ε: Αντικείµενο CA 105 – σπάτουλα 

Σχήµα 3.52 :ISn/ICu συναρτήσει NSn/NCu σε πρότυπα δείγµα Cu-Sn 

λδιεγ: 1064 nm, F= 23 J/cm2, τd: 300ns, τg: 600ns, φράγµα περίθλασης: 1200gr/mm 
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∆είγµα NSn/NCu %κ.β Sn 

CA116 µαχαίρι 0.0288 5.10 

CA146 µαχαίρι 0.0289 5.12 

CA187 
τµήµα από 

µαχαίρι 
0.0368 6.43 

CA138 µαχαίρι 0.0573 9.67 

CA105 σπάτουλα 0.0633 10.57 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.15 
 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα παραπάνω αντικείµενα δεν έχουν αναλυθεί µε

κάποια άλλη µέθοδο ώστε να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσµάτων. Τυχόν 

αποκλίσεις από τις «πραγµατικές» συγκεντρώσεις είναι αναµενόµενες και οφείλονται 

πιθανόν στα matrix effects, στη διάβρωση που έχουν υποστεί τα αντικείµενα, καθώς και 

στην ανοµοιόµορφη επιφάνειά τους. Επίσης, επίδραση στη µετρούµενη συγκέντρωση 

είναι δυνατόν να προέλθει από τη συνύπαρξη και άλλων υλικών στον µπρούντζο. Για 

παράδειγµα, όπως φαίνεται στα φάσµατα των Σχηµάτων 3.53 και 3.54, στα αρχαιολογικά 

αντικείµενα που αναλύθηκαν ανιχνεύεται µικρή ποσότητα σιδήρου, µαγνησίου και 

πυριτίου σύµφωνα µε την ύπαρξη χαρακτηριστικών γραµµών εκποµπής στο φάσµα LIBS 

δύο από των παραπάνω αντικειµένων.
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Σχήµα 3.53: Φάσµα LIBS αντικειµένου CA 116 (µαχαίρι)

λδιεγ: 1064 nm, F=23 J/cm2, τd: 300 ns, τg: 500 ns, φράγµα περίθλασης: 1200 gr/mm 

 

Σχήµα 3.54: Φάσµατα LIBS αντικειµένου CA105 (µαχαίρι)

λδιεγ: 1064 nm, F=23 J/cm2, τd: 300 ns, τg: 500 ns, φράγµα περίθλασης: 1200 gr/mm 
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3.7 Συµπεράσµατα – Μελλοντικές µελέτες

Στην εργασία αυτή αναπτύχθηκε αναλυτική µεθοδολογία για τον προσδιορισµό

της περιεκτικότητας του κασσίτερου σε κράµατα χαλκού-κασσίτερου (µπρούντζος) µε

την τεχνική LIBS και µε σκοπό το χαρακτηρισµό αρχαιολογικών αντικειµένων από 

µπρούντζο. Οι µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν σε πρότυπα δείγµατα, τόσο µε τη 

θεµελιώδη όσο και µε την τρίτη αρµονική του Nd:YAG λέιζερ καθώς και η ανάλυση 

αρχαιολογικών αντικειµένων, έδωσαν αποτελέσµατα µε ικανοποιητική ακρίβεια,

αναδεικνύοντας την αξιοπιστία της µεθόδου.

Πιο συγκεκριµένα, συσχετίστηκε η ένταση της κορυφής εκποµπής του 

κασσίτερου µε την ατοµική του συγκέντρωση στο στερεό για µια σειρά πρότυπων 

δειγµάτων Cu-Sn µε τιµές περιεκτικότητας σε κασσίτερο από 0.75 µέχρι 15 %κ.β.. Τα 

αποτελέσµατα σε γενικές γραµµές είναι ικανοποιητικά. Παρατηρήθηκαν όµως 

διακυµάνσεις στην τιµή της έντασης εκποµπής του κασσίτερου, πιθανόν λόγω 

φαινοµένων µήτρας στο δείγµα, µε αποτέλεσµα τα σηµεία στην καµπύλη αναφοράς να 

εµφανίζουν έντονη διασπορά. Για την αποφυγή αυτής της αβεβαιότητας χρησιµοποιείται 

για την καµπύλη αναφοράς ο λόγος της έντασης του κασσίτερου ως προς αυτήν του 

χαλκού, ώστε οι όποιες διακυµάνσεις στα χαρακτηριστικά του πλάσµατος που παράγεται 

στα δείγµατα διαφορετικής σύστασης, να αλληλοαναιρούνται.

∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι µε κατάλληλη επιλογή των αναλυτικών φασµατικών 

γραµµών είναι εφικτός ο ποσοτικός χαρακτηρισµός των δειγµάτων, τόσο από φάσµατα 

που λαµβάνονται σε χαµηλή (0.4 nm) όσο και σε υψηλή ανάλυση (0.1 nm). Παρολαυτά,

όποτε είναι δυνατό, είναι προτιµότερο να πραγµατοποιούνται µετρήσεις σε υψηλή 

ανάλυση ώστε οι κορυφές στα φάσµατα να είναι ευδιάκριτες, χωρίς επικάλυψη από 

παρακείµενες κορυφές, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν την πραγµατική συγκέντρωση 

των στοιχείων στην ένταση τους.

Μία σηµαντική παράµετρος που εξετάστηκε αφορά στο παράθυρο παρατήρησης 

του πλάσµατος και στην ουσιαστική του σηµασία στην αξιοπιστία των αποτελεσµάτων 

που προκύπτουν από την καµπύλη αναφοράς. Συγκεκριµένα, προέκυψε ότι κατά την 

ακτινοβόληση των δειγµάτων µε υπεριώδη ακτινοβολία (µε τυπικές τιµές πυκνότητας 

ενέργειας στα 5-6 J/cm2), το παράθυρο παρατήρησης θα πρέπει να περιορίζεται στα 

πρώτα 500 ns, ενώ αντίθετα για την υπέρυθρη ακτινοβολία (τυπικές τιµές πυκνότητας 
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ενέργειας 26-28 J/cm2), η ανίχνευση του πλάσµατος θα πρέπει να γίνεται σε 

µεταγενέστερους χρόνους από τη στιγµή παραγωγής του, µεγαλύτερους από 2000 ns. Με 

τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η µικρή συνεισφορά του συνεχούς υποβάθρου στα 

φάσµατα (κι εποµένως βελτίωση του λόγου σήµατος προς θόρυβο) και η µικρή 

διακύµανση του λόγου ISn/ICu, µε αποτέλεσµα τη µικρή διασπορά των σηµείων στην 

καµπύλη αναφοράς, τη µείωση της διατοµής της και την ικανοποιητική µέτρηση των 

άγνωστων δειγµάτων. Θα πρέπει βέβαια να σηµειωθεί ότι οι παραπάνω τιµές για το 

χρονικό παράθυρο παρατήρησης σχετίζονται άµεσα µε τις συγκεκριµένες παραµέτρους 

που χρησιµοποιήθηκαν σε αυτή την εργασία.

Σηµαντικό χαρακτηριστικό της καµπύλης αναφοράς, είναι ότι κατά την υπεριώδη 

ακτινοβόληση των πρότυπων δειγµάτων, αυτή εµφανίζει τάσεις κορεσµού και τα σηµεία 

προσεγγίζονται καλύτερα από µία πολυωνυµική καµπύλη δευτέρου βαθµού και όχι από 

µία ευθεία. Από την άλλη πλευρά, διαπιστώθηκε ότι στις καµπύλες αναφοράς που 

προέκυψαν από υπέρυθρη ακτινοβόληση των δειγµάτων, οι λόγοι των εντάσεων 

εξαρτώνται γραµµικά από τους λόγους των ατοµικών συγκεντρώσεων, όταν το εύρος του 

παλµού είναι 20 ns. Όταν αυτό µειώνεται στα 10 ns, η µορφή της καµπύλης προσεγγίζει 

πολυώνυµο δευτέρου βαθµού.

Οι αιτίες για τις οποίες οι λόγοι των εντάσεων δεν ακολουθούν γραµµικά τους 

λόγους των ατοµικών συγκεντρώσεων δεν είναι ξεκάθαρες ακόµη. Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, πιθανόν η έλλειψη της γραµµικότητας να οφείλεται σε φαινόµενα 

αυτοαπορρόφησης των γραµµών εκποµπής του κασσίτερου ή σε ευνοϊκότερη αποδόµηση 

του χαλκού (υποκεφάλαιο 3.4.2). Επίσης, φαινόµενα µήτρας, τα οποία στις µεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις του κασσίτερου είναι πιο έντονα είναι πιθανόν να διαφοροποιούν τη 

συγκέντρωση του παραγόµενου πλάσµατος από αυτήν του δείγµατος 

Οι µετρήσεις εµφανίζουν σηµαντική αξιοπιστία και ακρίβεια (απόκλιση από την 

πραγµατική τιµή της τάξης του %10± ) για περιοχή τιµών συγκέντρωσης κασσίτερου 

από 0.5 µέχρι 15 %κ.β.. Για υψηλότερες τιµές εµφανίζεται σηµαντική µεταβολή στην 

κλίση της καµπύλης αναφοράς και αντίστοιχα οι αποκλίσεις από τις πραγµατικές τιµές 

αυξάνουν.

Η τεχνική LIBS και η µεθοδολογία που αναπτύχθηκε, εφαρµόστηκε σε 

πραγµατικά δείγµατα βιοµηχανικής προέλευσης αλλά και σε µινωικά αντικείµενα από 
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µπρούντζο, τα οποία αναλύθηκαν στο εργαστήριο συντήρησης του Ινστιτούτου 

Προϊστορίας Αιγαίου, στην Παχιά Άµµο µε το φορητό σύστηµα LMNTI. Τα 

αποτελέσµατα κρίθηκαν ικανοποιητικά, καθώς έδωσαν τιµές του κασσίτερου τυπικές για 

µπρούντζινα αντικείµενα εκείνης της εποχής.

Μελλοντικά

Σε αυτήν την εργασία αναπτύχθηκε η µεθοδολογία και µελετήθηκαν οι βασικές 

παράµετροι που αφορούν στην ποσοτική ανάλυση κραµάτων χαλκού-κασσίτερου µε την 

τεχνική LIBS. Μελλοντικές εργασίες θα πρέπει να εστιάσουν σε λεπτοµερέστερη µελέτη 

των χαρακτηριστικών του πλάσµατος και των παραµέτρων που επιδρούν στη µετρούµενη 

ένταση των φασµατικών γραµµών και κατ` επέκταση στις καµπύλες αναφοράς. Ένα πολύ 

σηµαντικό χαρακτηριστικό που θα πρέπει να µελετηθεί είναι η θερµοκρασία του 

πλάσµατος υπό διάφορες συνθήκες µέτρησης, καθώς οι µεταβολές της επηρεάζουν 

έντονα τους πληθυσµούς των διεγερµένων επιπέδων των στοιχείων κι εποµένως τις 

καµπύλες αναφοράς που προκύπτουν.

Γίνεται φανερό ότι η ένταση του µετρούµενου σήµατος, αλλά και η αναλυτική 

αξιοπιστία της µεθόδου, εξαρτώνται από µια σειρά παραµέτρων όπως για παράδειγµα το 

µήκος κύµατος του λέιζερ, η ενέργεια ανά παλµό, τα χαρακτηριστικά του παραθύρου 

ανίχνευσης καθώς και η εστίαση στην επιφάνεια. Εποµένως, η βελτιστοποίηση των 

συνθηκών µέτρησης είναι ένα πολυπαραµετρικό πρόβληµα και η αντιµετώπισή του 

απαιτεί συστηµατική και προσεκτική χρήση κατάλληλων στατιστικών µεθόδων που 

προσφέρονται µέσω χηµειοµετρικών τεχνικών [26, 27]. 

Επιπλέον, είναι ενδιαφέρον να διερευνηθεί η επίδραση του εύρους του παλµού 

του λέιζερ στα καταγραφόµενα φάσµατα και κατά συνέπεια στην µορφή της καµπύλης,

καθώς φάνηκε από τα αποτελέσµατα αυτής της εργασίας ότι η µείωσή του οδηγεί σε µη

στοιχειοµετρική αποδόµηση κατά την υπεριώδη ακτινοβόληση των δειγµάτων. Στο 

σηµείο αυτό, προτείνεται να γίνουν µελέτες µε femtosecond λέιζερ καθώς σε αυτή την 

περίπτωση η ακτινοβολία δεν αλληλεπιδρά µε το παραγόµενο πλάσµα, κάτι που πιθανόν 

οδηγεί σε περισσότερο στοιχειοµετρική αποδόµηση και σε πιο αξιόπιστες καµπύλες 

αναφοράς.
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Απώτερος σκοπός αυτής της εργασίας – και της µελέτης που θα ακολουθήσει – 

είναι να αναπτυχθεί κατάλληλος αλγόριθµος και υπολογιστική ρουτίνα, για τον αυτόµατο 

υπολογισµό της συγκέντρωσης του κράµατος σε κασσίτερο, µέσω των φασµάτων LIBS 

που θα λαµβάνονται από πρότυπα δείγµατα. Αυτό είναι σηµαντικό διότι υπάρχει 

προοπτική να ενσωµατωθεί ένα τέτοιο πρόγραµµα στο φορητό σύστηµα LMNTI, το 

οποίο θα είναι σε θέση, εκτός από τον ποιοτικό χαρακτηρισµό της σύστασης των 

αρχαιολογικών αντικειµένων να πραγµατοποιεί και ποσοτική ανάλυση τεχνέργων από 

κράµα χαλκού-κασσίτερου.
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