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Πεξίιεςε (ειιεληθά) 
 

Ζ ηεξάζηηα αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, έρεη σο ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ηνπ αλζξψπνπ 

θαη ησλ επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ, νη νπνίνη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάιπζε θαη κειέηε 

ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκίαο. Οη πεξηζζφηεξεο ηερληθέο πνπ αλαπηχρζεθαλ θαη 

εθαξκφζηεθαλ γηα ηε κειέηε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκίαο, δηαπηζηψζεθε φηη 

κπνξνχλ λα  βνεζήζνπλ ζηελ αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ έξγσλ ηέρλεο. Σερληθέο 

φπσο ε Φαζκαηνζθνπία Ράκαλ (spectroscopy  Raman) θαη νη Αθηίλεο Υ (XRF). ηελ 

παξνχζα δηαηξηβή, ζα παξνπζηαζηεί ε κειέηε θαη εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ηερληθψλ 

ζε κηα θνξεηή εηθφλα  ηεο θξεηηθήο ζρνιήο ηνπ 16νπ αηψλα, πνπ θηινηερλήζεθε απφ 

ηνλ Μηραήι Γακαζθελνχ. πγθεθξηκέλα, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε κειέηε ηεο ρεκηθήο 

ζχζηαζεο ησλ ρξσζηηθψλ νπζηψλ θαη ζα αληρλεπζνχλ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ζηνηρεία 

ζηελ θνξεηή εηθφλα ηνπ Μηραήι Γακαζθελνχ, νη νπνία απεηθνλίδεη ηελ Αγία Άλλα, 

λα θξαηάεη ζηελ αγθαιηά ηεο ηελ Παλαγία, πνπ κε ηελ ζεηξά ηεο θξαηάεη ζηελ 

αγθαιηά ηεο ηνλ  Ηεζνχ Υξηζηφ. Αξηζηεξά θαη δεμηά  απεηθνλίδνληαη ν Άγηνο 

Νηθφιανο θαη ν  Άγηνο Αληψληνο αληίζηνηρα.  Ζ ζπγθεθξηκέλε εηθφλα βξίζθεηε ζην 

Ννκφ Φσθίδαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γαιαμηδηνχ. Οη κειέηεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα 

πξψηε θνξά, ζηνλ ρψξν φπνπ ζηεγάδεηαη ε εηθφλα, ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα κεηαθηλεζεί 

απφ ηελ ζέζε ηεο. Σν αληηθείκελν απηήο ηεο κειέηεο, είλαη ζπλαθέο κε ην Π.Μ. 

θαζψο ζπκπεξηιακβάλεη θαηλνηφκεο εθαξκνγέο ηερλνινγηψλ απηνκαηηζκνχ. Με ηε 

κειέηε απηή ζα θαιπθζεί ην θελφ πνπ ππάξρεη ζηελ βηβιηνγξαθία ηεο κειέηεο ησλ 

εηθφλσλ θαη ζα εμαρζνχλ  ζπκπεξάζκαηα ηεο ρξήζεο Φαζκαηνζθνπίαο Raman θαη 

ΥRF.  

Λέμεηο-Κιεηδηά: Φαζκαηνζθνπία, Raman, XRF, Μηραήι Γακαζθελφο 
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Abstract  

The tremendous growth of technology, aims to serve human and scientific methods, 

which serve the analysis of the study of our cultural heritage. Initially, most 

techniques developed, applied to different fields of the cultural heritage, however 

along the way it was observed that they serve in the analysis of works of art. Such 

techniques is Raman spectroscopy (Raman spectroscopy) and x-rays (XRF). In this 

thesis, we present the study of these techniques on a portable icon of Michael 

Damaskinos of the Cretan School of the 16th century. Specifically, a study will be 

conducted on the chemical composition and pigment detection of qualitative and 

quantitative data in a portable picture of Michael Damaskinos of the Cretan School of 

the 16th century, depicting Saint Anna, who holds in her bosom the Virgin Mary, who 

in turn is holding Christ and next to them Agios Nikolaos is depicted with Saint 

Anthony.  The icon can be found on the site of the Prefecture of Fokida, Galaxidi. The 

studies will take place for the first time where the icon is housed, without it being 

moved from its position. The object of this study, is associated with P.G.C. (Post 

Graduate Course) as it includes innovative applications of automation technologies. 

The study will cover the gap in the literature of icons and inferences will be made on 

the use of Raman Spectroscope and XRF. 

 

 

Keywords: Spectroscope, Raman, XRF, Michael Damaskinos 
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Δπραξηζηίεο 

 

Θα ήζεια αξρηθά λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή κνπ θ. Θεφδσξν Γθαλέηζν πνπ κε εκπηζηεχηεθε θαη κνπ αλέζεζε ηελ 

παξνχζα δηαηξηβή, επηπιένλ ηνλ επραξηζηψ γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ ππνζηήξημή 

ηνπ ζε φιε ηελ εθπφλεζε ηεο. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. Γεκήηξην 

Σζειέ πνπ κνπ έδσζε ηελ δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζσ ην πξφγξακκα ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, θαζψο θαη ηελ θ. Πεξξάθε Μαξία (ΔΜΠ) γηα ηελ 

παξαρψξεζε ηνπ θνξεηνχ θαζκαηνκέηξνπ θζνξηζκνχ αθηηλψλ Υ, XRF. 

Θα ήζεια αθφκα λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ θαη ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ 

ζηήξημε ηνπο θαη ηελ βνήζεηα ηνπο γηα ηνλ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ κνπ. Σέινο, 

επραξηζηψ ηελ Νάλζπ, ηνλ Γεκήηξε, ηνλ Γηάλλε, ηελ Καηεξίλα θαη ηνλ Γηψξγν γηα 

ηελ ζηήξημε ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ ππνκνλή ηνπο.  
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Κεθάιαην 1. Δηζαγσγή 

1.1 Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

Σνπνζεζία 

Ζ πφιε ηνπ  Γαιαμηδηνχ  βξίζθεηαη ζην λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ 

λνκνχ Φσθίδαο δπηηθά ηνπ Κξηζαίνπ θφιπνπ. Δηλαη κηα παξαζαιάζζηα θσκφπνιε, 

ρηηζκέλε ζηε ζέζε ηεο αξραίαο πφιεο Οηάλζεηαο ή Υάιαηνλ.  Έρεη ηζηνξία πεξίπνπ 

4.000 ρξφλσλ κε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξνιφ  ζηνλ αγψλα ηνπ 1821. Ζ πφιε ηνπ 

Γαιαμηδίνπ απέρεη 150 ρηιηφκεηξα απφ ηελ Πάηξα θαη 215 ρηιηφκεηξα απφ ηελ Αζήλα 

φπσο απεηθνλίδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα 1. 

 

Εικόνα 1: Υηιηνκεηξηθή απφζηαζε Γαιαμηδίνπ απφ ηελ Αζήλα 

Δίλαη κηα απφ ηηο παιαηφηεξεο λαπηηθέο πνιηηείεο, ηφζν γηα ηελ θαηαζθεπή πινίσλ 

φζν θαη γηα ηνλ λαπηηθφ εκπνξηθφ ηεο ζηφιν, θαζψο θαη γηα ηελ λαππεγηθή ηέρλε πνπ 

θαηείραλ νη ληφπηνη ηερλεηέο. Ζ θχξηα αζρνιία ησλ θαηνίθσλ ήηαλ ε λαπηηιία, 

ζπλεπψο θαη ην εκπφξην. Μεγάιε άλζηζε εκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 18
νπ 

αηψλα 

ζπγθεθξηκέλα κεηαμχ 1829 θαη 1912 θαζψο απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο νη 

ληφπηνη αζρνιήζεθαλ κε κεγάιε επηηπρία κε ηελ λαπηηιία, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη 
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ζπλερήο άλνδνο θαη γηα έλα δηάζηεκα είρε κέζν φξν 21 λαππεγήζεηο ην ρξφλν, θαζψο 

ππήξρε κεγάινο αξηζκφο απφ ληφπηα θαξλάγηα. 

 Σν 1860 ε λαπηηθή δχλακε ηνπ Γαιαμηδίνπ αξηζκνχζε ηα 300 πινία κέρξη ην 1900 

πνπ άξρηζε ε παξαθκή ηνπ θαζψο παξαηεξήζεθε κείσζε ησλ ηζηηνθφξσλ πινίσλ κε 

ηελ εκθάληζε ησλ αηκφπινησλ (βιέπε [1]).  

Αμηνζέαηα  ηεο πόιεο ηνπ Γαιαμηδίνπ 

Ο ηεξφο λαφο ηνπ άγηνπ Νηθφιανπ βξίζθεηε πάλσ ζε εηδσινιαηξηθφ ηεξφ θαη θαηά ηνλ 

7ν αηψλα θηίζηεθε ν πξψηνο ρξηζηηαληθφο λαφο αθηεξσκέλνο ζηνλ άγην Νηθφιαν. Σν 

1800 μεθίλεζαλ εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο κεγαιχηεξνπ λανχ θαη ην 1900 ν 

λαφο παίξλεη ηελ ζεκεξηλή κνξθή ηνπ. Δίλαη ηξίθιεηνο λαφο βπδαληηλνχ ξπζκνχ κε 

δπν θακπαλαξηά θαη ηξνχιν. Αμηνπξφζεθην είλαη ην ηέκπιν ηνπ αγίνπ Νηθνιάνπ φπνπ 

θαηαζθεπάζηεθε ην 1840 – 1850 απφ Μεηζνβίηεο ηερλίηεο θαη είλαη ηερλνηξνπίαο 

κπαξφθ.  

Ζ Αγία Παξαζθεπή ηνπ Γαιαμηδίνπ είλαη ν παιαηφηεξνο λαφο ηεο πφιεο. 

Υξνλνινγείηαη πεξίπνπ ηνλ 17ν αηψλα θαη ην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ηελ θάλεη κνλαδηθή 

είλαη ην ειηαθφ εκεξνιφγην πνπ ππάξρεη ζην δάπεδν ηεο εθθιεζίαο. Καηαζθεπάζηεθε 

ην 1911 απφ έλαλ ληφπην θαπεηάλην πνπ είρε εμαηξεηηθέο γλψζεηο αζηξνλνκίαο.  

Ζ κνλή ηεο Μεηακνξθψζεσο ηνπ σηήξνο, βξίζθεηαη ζε έλα ιφθν λφηηα ηνπ  

Γαιαμηδηνχ θαη βξίζθεηαη εθεί απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο ρξηζηηαλνζχλεο. Σνλ 13ν 

αηψλα έλαο ζεηζκφο θαηέζηξεςε ην κνλαζηήξη θαη γχξσ ζην 1250 θαηαζθεπάζηεθε ν 

κηθξφο λαφο φπνπ είλαη αθηεξσκέλνο ζηελ Μεηακφξθσζε ηνπ σηήξνο.  

Αμηνζεκείσην είλαη φηη ζε κηα θξχπηε ηεο εξεηπσκέλεο εθθιεζηάο βξέζεθε ην 

ρξνληθφ ηνπ Γαιαμηδηνχ απφ ηνλ Κσλζηαληίλν άζα ην 1864, ην νπνίν είρε ζπγγξαθεί 

απφ ηνλ ηεξνκφλαρν Δπζχκην ην 1703. (βιέπε [1]).     

Ζ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Ησάλλε ηνπ Πξνδξφκνπ, ρξνλνινγείηαη ην 1833 είλαη έλαο 

κηθξφο κνλφθιηηνο λαφο ρσξίο ηξνχιν.  
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Εικόνα 2: Ζ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Ησάλλε ηνπ Πξνδξφκνπ ζην Γαιαμίδη 

Μέζα ζηνλ λαφ βξίζθεηαη ε εηθφλα ηεο Αγίαο Άλλαο ηελ φπνηα θηινηέρλεζε ν 

Μηραήι Γακαζθελφο, ην 16ν αηψλα. ηελ εηθφλα απεηθνλίδεηαη Ζ άγηα Άλλα ε 

Παλαγία ν Υξηζηφο ν Άγηνο Νηθφιανο ν Άγηνο Αληψληνο. Οη Γηαζηάζεηο ηεο εηθφλαο 

είλαη 102x73 εθ. 

 

Εικόνα 3 : Ζ Αγία Άλλα, ε Παλαγία, ν Υξηζηφο θαη νη Άγηνη Νηθφιανο θαη Αληψληνο 
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Εικόνα 4 : ππνγξαθή Μηραήι Γακαζθελνχ  

 

Ζ εηθφλα απεηθνλίδεη ηελ Αγία Άλλα ζε ζξφλν, έρεη ζηελ αγθαιηά ηεο ηελ Παλαγία, 

πνπ θξαηεί κε ηε ζεηξά ηεο ην κηθξφ Υξηζηφ θαη νη ηξεηο κνξθέο βξίζθνληαη ζε έλαλ 

άμνλα. Αξηζηεξά θαη δεμηά, φξζηνη, νη Άγηνη Νηθφιανο θαη Αληψληνο αληίζηνηρα. 

Ζ εηθφλα  είλαη δσξεά ηεο Θπκηνχιαο Η. νπιάληδνπ.  

 

1.2 Βπδαληηλή Σέρλε 

Με ηνλ φξν βπδαληηλή ηέρλε νλνκάδεηαη αξρηθά ε θαιιηηερληθή παξάγσγε ηεο 

βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο απφ ηνλ 4
ν
 αηψλα κέρξη θαη ην 1453 κε ηελ άισζε ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο. Αθφκα κε ηνλ φξν ηεο βπδαληηλήο ηέρλεο ραξαθηεξίδεηαη ε 

ηέρλε πνπ αθνινχζεζε πηζηά ηηο ίδηεο αξρέο έμσ απφ ηα ρσξνρξνληθά φξηα ηνπ 

Βπδαληίνπ. Ζ πξσηεχνπζα ηεο απηνθξαηνξίαο ε Κσλζηαληηλνχπνιε, ήηαλ ην 

ζεκαληηθφηεξν θαη ζπνπδαηφηεξν θέληξν  ηεο βπδαληηλήο ηέρλεο. Ζ βπδαληηλή ηέρλε 

εμαπιψζεθε γξήγνξα ζε έλα κεγάιν κέξνο ηνπ κεζνγεηαθνχ θφζκνπ απφ ηελ 

αλαηνιηθή Δπξψπε σο ηελ Ρσζία θαη ηελ Αξκελία.  

Όηαλ επηθξάηεζε ν ρξηζηηαληζκφο θαη εδξαηψζεθε ε ρξηζηηαληθή απηνθξαηνξηθή 

εμνπζία ζηε Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία, ε βπδαληηλή ηέρλε έγηλε ην θαηεμνρήλ κέζν 

γηα ηελ νπηηθνπνίεζε ηνπ ππεξβαηηθνχ θφζκνπ θαη ηε δηάδνζε ησλ κελπκάησλ ηεο 

λέαο ζξεζθείαο θαη ηεο λέαο θνηλσληθνπνιηηηθήο ηδενινγίαο. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
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Ζ δεκηνπξγία ησλ έξγσλ ηεο βπδαληηλήο ηέρλεο ήηαλ γηα λα θαιχςνπλ έλα επξχ 

θάζκα πξαθηηθψλ αλαγθψλ (ιαηξεπηηθψλ, δηδαθηηθψλ, θνηλσληθνπνιηηηθψλ θαη 

ηδησηηθψλ). θνπφο ηνπ δεκηνπξγνχ ήηαλ ε θαιιηηερληθή αξηηφηεηα. Γελ ήηαλ 

εχθνινο ζηφρνο λα δεκηνπξγήζεη απηέο ηηο απζηεξέο θφξκεο πνπ πξέπεη λα έρεη ε 

βπδαληηλή ηέρλε, δειαδή λα εμππεξεηεί ηελ αηζζεηηθή απφιαπζε θαη ζπγρξφλσο λα 

ιεηηνπξγήζεη  σο κέζν γηα ηελ ρξεζηηθή ιεηηνπξγία πνπ ππεξεηνχζαλ. Με απηή ηελ 

έλλνηα, ε βπδαληηλή ηέρλε είλαη «ζηξαηεπκέλε». 

πκθψλα κε ηελ παξάδνζε ν πξψηνο αγηνγξάθνο ήηαλ ν επαγγειηζηήο Λνπθάο, ν 

νπνίνο ιέγεηε φηη αγηνγξάθεζε ηηο πξψηεο ηξεηο εηθφλεο. Οη πεξίνδνη ηεο βπδαληηλήο 

νξζφδνμεο αγηνγξαθίαο είλαη νη εμήο: 

 Πξσηνρξηζηηαληθή πεξίνδνο (30κ.ρ. – 325κ.ρ.) 

 Παιαηνρξηζηηαληθή πεξίνδνο (4
νο

 – 7
νο

 αη. κ.ρ.) 

 Δηθνλνκαρία (726 – 842κ.ρ.) 

 Μαθεδνληθή δπλαζηεία (867 – 1057κ.ρ. ) 

 Γπλαζηεία ησλ Κνκλελψλ (1057 – 1185κ.ρ.) 

 Παιαηνιφγνη 14
νο

 αηψλαο  

o Μαθεδνληθή ζρφιε 

o Κξεηηθή ζρφιε 

 16
νο

 – 17
νο

 αηψλαο. Τπάξρεη κεγάιε αθκή ησλ θνξεηψλ εηθφλσλ κε 

θπξηφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηνπο: Μηραήι Γακαζθελφ, Λακπάξδν, Βίθησξα, 

Πνπιάθε, Μφζθν, Σδάλε θ.α. 

 18
νο

 – 19
νο

 αηψλαο ιατθήο ηέρλεο (βιέπε [2]). 

1.2.1 Τζηεξνβπδαληηλή πεξίνδνο 

Μεηά ηελ θαηάιεςε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηνπο Φξάγθνπο θαη κέρξη ηελ 

άισζε ηεο βξίζθνληαη ηα φξηα γηα ηελ χζηεξε βπδαληηλή ηέρλε. Σν βπδάληην απηή ηε 
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πεξίνδν δελ πθίζηαηαη πηα σο ηζρπξφ πνιηηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ θέληξν ηεο 

κεηαβπδαληηλήο επνρήο. 

Οη εηθνλνγξαθίεο ηεο πζηεξνβπδαληηλήο πεξηφδνπ έρνπλ σο βαζηθή αξρή ζηνηρεηά ηεο 

κεηαβπδαληηλήο επνρήο θαη εκπινπηίδνληαη ζηαδηαθά κε ζέκαηα απφ ηελ παηδηθή 

ειηθία θαη ηα πάζε ηνπ Υξηζηνχ ή ην βίν ηεο Παλαγίαο, θαζψο είλαη πνιχ 

ζπλεζηζκέλε ε ρξήζε παξαζηάζεσλ ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο πνπ ζεσξνχληαη φηη 

πξνεηθνλίδνπλ ηελ Καηλή Γηαζήθε. 

ηελ δσγξαθηθή ηεο πεξηφδνπ απηήο, εκθαλίδνληαη πην έληνλα ηα θπζηνθξαηηθά 

ζηνηρεία, ελψ δελ είλαη ιίγνη νη θαιιηηέρλεο πνπ επηδηψθνπλ ζηαδηαθά κία 

πεξηζζφηεξν ππνθεηκεληθή απφδνζε ησλ παξαδνζηαθψλ ζεκάησλ πνπ αλαπηχζζνπλ, 

κε απνηέιεζκα λα ηνλίδνληαη νη εθθξάζεηο ησλ πξνζψπσλ ή νη θηλήζεηο ησλ κνξθψλ 

πνπ απεηθνλίδνληαη. Καηά ηελ πζηεξνβπδαληηλή πεξίνδν ε ηέρλε ηεο θνξεηήο εηθφλαο 

θηάλεη ζηε κεγαιχηεξή ηεο αθκή, κε πνιιέο εηθφλεο λα ζψδνληαη κέρξη ζήκεξα.  

Σν 1259, μεθηλάεη ε  δπλαζηεία ησλ Παιαηνιφγσλ, ε νπνία είλαη ε ηειεπηαία άλζεζε 

ηεο βπδαληηλήο ηέρλεο εμαηηίαο ηνπ φηη ζε απηή ηελ πεξίνδν εληείλεηαη ε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ Βπδαληηλψλ θαη Ηηαιψλ θαιιηηερλψλ (βιέπε [2]). 

1.2.2 Μηραήι Γακαζθελόο 

Ο Μηραήι Γακαζθελφο, δσγξάθνο Κξεηηθήο θαηαγσγήο , έδεζε ζην δεχηεξν κηζφ 

ηνπ 16
νπ

 αηψλα. Γελλήζεθε πεξίπνπ ην 1530 κε 1535 ζην βελεηνθξαηνχκελν 

Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο νλνκαδφκελν σο Υάλδαθα. Δίλαη κηα απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο 

κνξθέο ηεο κεηαβπδαληηλήο δσγξαθηθήο ηεο Κξεηηθήο ζρφιεο. Σελ ηέρλε ηεο 

αγηνγξαθίαο ηελ δηδάρηεθε ζηελ ζρφιε ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο ησλ ηλαηηψλ ζην 

Ζξάθιεην. ηε ζπλέρεηα ζε ειηθία 32 εηψλ, εξγάζηεθε θαη ζπνχδαζε γηα κεγάιν 

δηάζηεκα ζηελ Βελεηία, φπνπ ήξζε ζε επαθή κε φια ηα ζχγρξνλα ξεχκαηα ηεο 

ηέρλεο. ηα έξγα ηνπ κπνξεί λα παξαηεξεζεί ε επηξξνή απφ ηελ δπηηθή δσγξαθηθή 

θαη ηελ αλαγελλεζηαθή ηέρλε, νπνχ επέιεμε λα βαζηζηεί πεξηζζφηεξν ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο ειιεληθήο ηερλνηξνπίαο (maniera greca) 

θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηελ ιαηηληθή ηερλνηξνπία (maniera latina) (βιέπε [3]). 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%AC_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89%CE%BD
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Ο Μηραήι Γακαζθελφο είρε πάξα πνιιέο επηξξνέο απφ έξγα δηαθφξσλ Ηηαιψλ 

δσγξάθσλ ηεο αλαγέλλεζεο φπσο ν Raffaello, ν Leonardo da Vinci  θαη επεξεάζηεθε 

ηδηαίηεξα απφ ηνλ κπζηηθφ δείπλν, απφ ηνλ νπνίν θαη εκπλεχζηεθε ηελ απφδνζε ηνπ 

ρψξνπ κε ηελ ρξήζε ηεο γεσκεηξηθήο πξννπηηθήο ζε αληίζηνηρν έξγν ηνπ.  ε πνιιά 

απφ ηα έξγα ηνπ Μηραήι Γακάζθελνπ ζρεηίδνληαη νη κνξθέο ηνπ κε πξφζσπα απφ 

έξγα δσγξάθσλ ηεο θεληξηθήο θαη βφξεηαο Ηηαιίαο. Όπσο γηα παξάδεηγκα ε εηθφλα 5 

κε ηελ Αγία Άλλα, ηελ Παλαγία, ην Υξηζηφ θαη ηνπο Άγηνπο Νηθφιαν θαη Αληψλην, 

δεκηνπξγεί ηελ εληχπσζε φηη ν δσγξάθνο βαζίζηεθε ζε ζπλζέζεηο δσγξάθσλ φπσο o  

Fra Bartolomeo (1472 – 1517), (Baccio della Porta) κε ηνλ πηλάθα Madonna della 

misericordia (Δηθφλεο 7 θαη 8). 

 

Εικόνα 5: Ζ Αγία Άλλα, ε Παλαγία, ν Υξηζηφο θαη νη Άγηνη Νηθφιανο θαη Αληψληνο 
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Εικόνα 6: Λεπηνκέξεηα Ζ Αγία Άλλα, ε Παλαγία, ν Υξηζηφο θαη νη Άγηνη Νηθφιανο 

θαη Αληψληνο 

 



 

 

Α.Δ.Ι.  ΠΔΙΡΑΙΑ  TΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ  ΣΟΜΔΑ  

 

 

 

20 

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

Π.ΡΑΛΛΖ & ΘΖΒΧΝ 250, 122 44, ΑΗΓΑΛΔΧ, ΑΘΖΝΑ, ΔΛΛΑΓΑ 

ΣΖΛ.: +30-210-5381311, MSCAUTO1@TEIPIR.GR 

 

Εικόνα 7: Ο πίλαθαο Madonna Della misericordia 

 

 

Εικόνα 8: Λεπηνκέξεηα Madonna Della misericordia 

  



 

 

Α.Δ.Ι.  ΠΔΙΡΑΙΑ  TΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ  ΣΟΜΔΑ  

 

 

 

21 

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

Π.ΡΑΛΛΖ & ΘΖΒΧΝ 250, 122 44, ΑΗΓΑΛΔΧ, ΑΘΖΝΑ, ΔΛΛΑΓΑ 

ΣΖΛ.: +30-210-5381311, MSCAUTO1@TEIPIR.GR 

Παξφηη ην ζέκα δελ ήηαλ άγλσζην ζηελ θξεηηθή δσγξαθηθή θαη κάιηζηα κε ηα ηξία 

θχξηα πξφζσπα ζε θάζεην άμνλα, ε εηθφλα ηνπ Γακαζθελνχ απνθηά κηα δπηηθήδνπζα 

αίζζεζε ηφζν κε ηνπο δπν νιφζσκνπο αγίνπο πνπ πιαηζηψλνπλ ην θχξην ζχκπιεγκα 

θαη δεκηνπξγνχλ ηε καθξηλή εληχπσζε Ηεξήο πλνκηιίαο φζν θαη κε ην παίμηκν ησλ 

αμφλσλ θαη ηηο πιαγίεο θιίζεηο ησλ θεληξηθψλ κνξθψλ, ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

απνηππψλνληαη θαη ζηνλ πηλάθα ηνπ Fra Bartolomeo. Εσγξάθηδε έξγα δηαθφξσλ 

δηαζηάζεσλ θαη εηδψλ θαη ν θχξηνο θνξέαο ηεο δσγξαθηθήο ηνπ Γακάζθελνπ είλαη ε 

μχιηλε θνξεηή εηθφλα. Ζ σνγξαθία (απγνηέκπεξα) ζε μχιν κε ηε γλσζηή εηδηθή 

πξνεηνηκαζία, απνηειεί παξαδνζηαθή ηερληθή, ηελ φπνηα ν Γακαζθελφο είρε 

απνθηήζεη αζθαιψο απφ ηα πξψηα ζηαδία ηεο καζεηείαο ηνπ, φπσο άιισζηε θάζε 

βπδαληηλφο θαη κεηαβπδαληηλφο δσγξάθνο (βιέπε [3]). 
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Κεθάιαην 2.Φαζκαηνζθνπία  

Σν πιήζνο ησλ ηερληθψλ κε ηηο νπνίεο αλαιχνληαη νη αιιειεπηδξάζεηο ηεο 

ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο ζε ζρέζε κε ηελ πιε, φπσο άηνκα, ηφληα θαη κφξηα, 

νλνκάδνληαη θαζκαηνζθνπηθέο κέζνδνη.  Με θάζε αιιειεπίδξαζε κπνξεί λα 

δεκηνπξγεζεί κεηάβαζε ησλ ελεξγεηαθψλ ζηάζκεσλ ζε απηά ή αθφκα θαη 

αλαπξνζδηνξηζκφο ηεο θαηεχζπλζεο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα εκθαλίδεηαη: 

 θέδαζε: Με ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο αθηηλνβνιίαο πξνθαιείηε αλαθαηεχζπλζε 

ηεο χιεο θαη κπνξεί λα ππάξρεη θαη κεηαθνξά ελεξγεία κεξηθέο θνξέο 

 Δθπνκπή: Δκθαλίδεηε φηαλ ππάξρεη κεηάβαζε απφ κηα πςειή ζηάζκε ζε κηα 

ρακειφηεξε θαη θαη’ φιε ηελ δηεξγαζία εκθαλίδεηε κεηαθνξά ελεξγείαο ζην πεδίν 

αθηηλνβνιίαο. 

 Απνξξφθεζε: Καηά ηελ νπνία ε αθηηλνβνιία πξνθχπηεη φηαλ κεηαβαίλεη έλα 

κφξην ε άηνκν απφ έλα ρακειφ ελεξγεηαθφ επίπεδν πξνο έλα πςειφηεξν θαη θαηά 

ηελ δηεξγαζία εκθαλίδεηε κεηαθνξά ελεξγείαο πξνο απηφ.  

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο  κεηαμχ ηεο χιεο θαη ηεο 

αθηηλνβνιίαο κπνξνχλ λα  ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάιπζε ηεο δνκήο ησλ κνξίσλ θαη 

ησλ αηφκσλ (βιέπε [4]). Δπηπξνζζέησο, κπνξεί λα γίλεη πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο 

πξνζδηνξηζκφο ησλ αλφξγαλσλ θαη νξγαληθψλ ελψζεσλ κε ηελ βνήζεηα 

θαζκαηφκεηξσλ ηα νπνία θαηαγξάθνπλ ηελ έληαζε ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ εθπέκπεη 

έλα αληηθείκελν θαη ζηελ ζπλερεία, γίλεηαη ζχγθξηζε κε ηελ έληαζε ηεο δέζκεο 

αλαθνξάο (βιέπε [5]). 

 

2.1 Ηιεθηξνκαγλεηηθό θάζκα  

Ζιεθηξνκαγλεηηθφ θάζκα απνθαιείηε ην εχξνο  ηεο πεξηνρήο ησλ ζπρλνηήησλ πνπ 

θαηαιακβάλνπλ ηα ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα. Σν κήθνο θχκαηνο ηνπ 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ θάζκαηνο είλαη 10
-9

nm, κε φξην ηα ξαδηνθχκαηα κε κήθνο 

θχκαηνο κεγαιχηεξν ησλ  1000 km. Σν ειεθηξνκαγλεηηθφ θάζκα αλάινγα κε ηεο 
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ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ δηαρσξίδεηαη ζηηο 

παξαθάησ θαηεγνξίεο.  

 Αθηίλεο Υ 

 Αθηίλεο γ 

 Τπεξηψδεο αθηηλνβνιία 

 Τπέξπζξε αθηηλνβνιία  

 Οξαηή αθηηλνβνιία 

 Ραδηνθχκαηα  

 Μηθξνθχκαηα 

ε φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ θάζκαηνο παξαηεξνχληαη, κνξηαθέο, 

ειεθηξνληθέο θαη ππξεληαθέο κεηαβνιέο, νη νπνίεο νθείινληαη γηα ηηο ελεξγεηαθέο 

κεηαζέζεηο (θβαληηθέο) ηεο θαηάζηαζεο ησλ ρεκηθψλ κνξίσλ. 

ην εχξνο ηεο πεξηνρήο ησλ αθηηλψλ ρ θαη γ παξαηεξνχληαη ηνληηζκνί θαη ζράζεηο 

ησλ κνξίσλ. ηελ ππεξηψδεο θαη ζηελ νξαηή πεξηνρή δηεγείξνληαη νη ελεξγεηαθέο 

κεηαπηψζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο δνλήζεηο ησλ αηφκσλ θαη ηνλ κνξίσλ ελψ ζηελ 

ππέξπζξε πεξηνρή ππάξρεη δηέγεξζε ησλ ελεξγεηαθψλ ζηάζκεσλ. ηελ πεξηνρή ησλ 

ξαδηνθπκάησλ εκθαλίδνληαη πεξηζηξνθηθέο θηλήζεηο ησλ κνξίσλ ην spin ηνπ 

ειεθηξνλίνπ θαη ην ππξεληθφ spin (NMR) (βιέπε [6]). 

 

2.2 Πιενλεθηήκαηα ησλ Φαζκαηνζθνπηθώλ Σερληθώλ 

Οη θαζκαηνζθνπηθέο ηερληθέο εθαξκφδνληαη ζε πνιινχο θιάδνπο ζηηο κέξεο καο 

φπσο ζηελ ηαηξηθή, ζηελ θαξκαθεπηηθή, ζηελ γεσινγία, ζηελ βηνινγία ζηελ 

γεσπνληθή αθφκα θαη ζηνλ πνιηηηζκφ. Υξεζηκνπνηνχληαη θχξηνο γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηελ δνκή, ηελ ηαπηνπνίεζε θαη ηελ πνζνηηθή 

αλάιπζε θάπνησλ ελψζεσλ, κε θπξία πιενλεθηήκαηα: 

1. Υξεηάδεηαη ειάρηζηνο ρξφλνο γηα ηε κέηξεζε 
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2. Αξθεηέο θνξέο δε ρξεηάδεηαη δείγκα γηα ηελ εμέηαζε 

3. Μεγάιε επαηζζεζία θαη αθξίβεηα ηεο κέηξεζεο 

4. Δπρξεζηία ζηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ 

5. χληνκα απνηειέζκαηα κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή 

6. Δχθνιε θ γξήγνξε ηαπηνπνίεζε ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε  ηηο βάζεηο 

δεδνκέλσλ πνπ ππάξρνπλ (βιέπε [7]). 

 

2.3 Τιηθά πνπ εμεηάδνληαη κε ηηο Φαζκαηνζθνπηθέο Σερληθέο 

Τπάξρεη έλα κεγάιν εχξνο πιηθψλ πνπ αλαιχνληαη κε ηελ ρξήζε ησλ θαζκαηνζθνπηθψλ 

ηερληθψλ, ζε φηη αθνξά κε ηε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκία θαη ηνλ πνιηηηζκφ. Μπνξνχκε λα 

πάξνπκε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πιηθά, κε ηηο πξψηεο χιεο θαη ηελ ηερλνινγία 

θαηαζθεπήο ηνπο. Πνην ζπγθεθξηκέλα ηα πιηθά είλαη: 

 Υξσζηηθέο, βεξλίθηα, βαθέο θαη επηρξίζκαηα 

 Υαξηί, μχιν δέξκα πάππξν 

 Γπαιί θαη ζκάιηα 

 Μέηαιιν θαη θξάκαηα πνπ εληνπίδνληαη ζε λνκίζκαηα θνζκήκαηα θαη εξγαιεία  

 Κεξακηθά θαη πήιηλα αληηθείκελα 

 Οζηά, ηξίρεο ππνιείκκαηα δσηθψλ θαη θπηηθψλ ηζηψλ 

 Κνληάκαηα, γχςν, ηζηκέλην θαη πιίλζνπο  

 Λίζηλα αληηθείκελα, νξπθηά, πνιχηηκνη θαη εκηπνιχηηκνη ιίζνη θαζψο θαη 

εθαηζηηνγελή πεηξψκαηα. (βιέπε [5]) 
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2.4 Κξηηήξηα  επηινγήο Φαζκαηνζθνπηθήο Μεζόδνπ 

Σα θξηηήξηα επηινγήο γηα ηελ θαηαιιειφηεξε θαζκαηνζθνπηθή κέζνδν πνηθίινπλ, 

αλάινγα ην δείγκα θαη ηη αθξηβψο ζέινπκε λα κειεηήζνπκε. Σα θξηηήξηα πνπ 

ιακβάλνληαη ππφςε είλαη ηα παξαθάησ: 

 Αξρηθφο πξνβιεκαηηζκφο θαη ηα εξσηήκαηα πνπ ππάξρνπλ πξνο απάληεζε. 

 Ζ αξραηνινγηθή αμία, ε κνλαδηθφηεηα ή ε πνιιαπιφηεηα ηνπ δείγκαηνο. 

 Ζ αξρηθή κνξθή θαη ην ζρήκα ηνπ αληηθεηκέλνπ, πνπ πξέπεη ζπλήζσο λα κέλνπλ 

ακεηάβιεηα. 

 Ο ηχπνο ηνπ πιηθνχ ηνπ δείγκαηνο. 

 Ζ κέγηζηε δπλαηή πνζφηεηα πνπ κπνξεί λα ιεθζεί γηα αλάιπζε. 

 Ζ ειάρηζηε πνζφηεηα δείγκαηνο πνπ κπνξεί λα αλαιπζεί κε ηελ επηιεγκέλε 

κέζνδν. 

 Ζ αλάγθε γηα πιήξε ή γηα κφλν επηθαλεηαθή αλάιπζε θαη ε δπλαηφηεηα επηηφπνπ 

αλάιπζεο. 

 Ζ θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη νη πηζαλέο αιινηψζεηο ηνπ. 

 Σα ζπζηαηηθά ή νη ηδηφηεηεο πνπ πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ (βλζπε *5]). 

 

2.5 Φαζκαηνζθνπηθέο Μέζνδνη 

Οη θαζκαηνζθνπηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάιπζε 

αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο αληηθεηκέλσλ βαζίδνληαη ζηε κέηξεζε αθηηλνβνιίαο 

απφ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ θάζκαηνο. Οη πεξηνρέο 

απηέο δίλνληαη θαηά πξνζέγγηζε, θαζψο ην ειεθηξνκαγλεηηθφ θάζκα είλαη ζπλερέο 

θαη ππάξρεη αιιεινεπηθάιπςε ησλ πεξηνρψλ ηνπο ζηα φξηα ηνπο (βιέπε [5]). Οη 

κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη, FTIR, XRF, XRD, UV-VIS, LIBS θαη Raman. 
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2.5.1 FTIR Τπέξπζξε Φαζκαηνζθνπία κε Μεηαζρεκαηηζκό Fourier 

Ζ θαζκαηνζθνπία FTIR είλαη κηα κε θαηαζηξεπηηθή κέζνδνο κειέηεο θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηαπηνπνίεζε δηαθφξσλ νξγαληθψλ θαη αλφξγαλσλ πιηθψλ φπσο 

ρξσζηηθέο, βεξλίθηα, ζπλδεηηθά πιηθά θαη πνιιά αιιά. (βιέπε [8]).  

H ιήςε ηνπ θάζκαηνο FTIR γίλεηαη κεηά ηελ αλάθιαζε θαη ηε δηάζιαζε ηεο αθηίλαο 

ηνπ θσηφο πάλσ ζην δείγκα, ε αθηίλα πνπ εθπέκπεηαη, ζπιιέγεηαη θαη πξνζδηνξίδεηαη 

απφ έλα αληρλεπηή. Ζ ιήςε ηνπ θάζκαηνο IR ηνπ δείγκαηνο γίλεηαη κε ηελ κέηξεζε 

ηνπ δείγκαηνο (κέηξεζε δεηγκάησλ) ζηελ πεξηνρή ησλ δεηγκάησλ θαη κε κέηξεζε 

ρσξίο θαλέλα δείγκα (κέηξεζε ππνβάζξνπ).  

Μέηξεζε δεηγκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ην δείγκα ηνπνζεηεζεί ζηελ πεξηνρή ησλ 

δεηγκάησλ, ε αλάιπζε ηνπ κπνξεί λα κεηξεζεί, θαη ζηε ζπλέρεηα ην απιήο δέζκεο 

θάζκα ηνπ (single beam) ιακβάλεηε απφ ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ κε βάζε ηνλ Fourier.  

Μέηξεζε ππνβάζξνπ πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο ην δείγκα ζηελ αίζνπζα δεηγκάησλ, θαη 

κε ηελ ρξήζε  Fourier γίλεηαη αλάιπζε θαη κεηαθνξά ηνπ θάζκαηνο. Δλ ζπλερεία 

παξαηεξείηαη ην απιήο δέζκεο θάζκα singlebeam ηνπ ππφβαζξνπ. Καηά ηε 

δηαδηθαζία ρσξηζκνχ, ην θάζκα ηνπ δείγκαηνο δηαρσξίδεηαη κφλν αθνχ έρεη 

αθαηξεζεί ην θάζκα ηνπ ππνβάζξνπ κε απεπζείαο αθαίξεζε απφ ην ινγηζκηθφ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (βιέπε [9]).  

 

2.5.2 XRF θαζκαηνζθνπία θζνξηζκνύ αθηηλώλ Υ 

Ζ θαζκαηνζθνπία XRF έρεη σο βαζηθή αξρή ιεηηνπξγηάο ηε θαζκαηνζθνπία 

θζνξηζκνχ αθηηλψλ Υ. Καζψο ην δείγκα αλαιχεηαη, εθπέκπεη αθηίλεο Υ. Απηφ 

επηηπγράλεηαη θαζψο πξνθαινχκε ην δείγκα λα εθπέκπεη αθηίλεο Υ κε ηε βνήζεηα 

ιπρλίαο αθηηλψλ Υ (βιέπε [5]). Ζ θαζκαηνζθφπηα XRF καο δίλεη πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλάιπζε, βηνινγηθψλ, πεξηβαιινληνινγηθψλ, γεσινγηθψλ 

θαη άιισλ δεηγκάησλ. Δίλαη κηα κε θαηαζηξεπηηθή κέζνδνο, πνιπζηνηρεηαθή κε 

γξήγνξα απνηειέζκαηα θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε κηα κεγάιε πεξηνρή 

ζπγθεληξψζεσλ. Καζψο είλαη εχρξεζηε ηερληθή, ην δείγκα  δελ ρξεηάδεηαη θάπνηα 
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ηδηαίηεξε πξνεηνηκαζία πξηλ ηε κειέηε θαη είλαη εχθνιε ε αλάιπζε ησλ θαζκάησλ 

(βιέπε [10]).  

Σα κήθε θχκαηνο ή ε ελέξγεηα πνπ εθπέκπνληαη απφ ηηο αθηίλεο Υ ζην δείγκα δίλνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλάιπζε ησλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ, ελψ απφ ηελ έληαζε ησλ 

αθηηλψλ Υ θαηαιαβαίλνπκε ηεο ζπγθεληξψζεηο ησλ ζηνηρείσλ. Σν βάζνο ηνπ 

δείγκαηνο πνπ αλαιχεηαη έρεη εχξνο απφ 1mm έσο 1cm θαη απηφ εμαξηάηαη απφ ηελ 

ζχζηαζε ηνπ θαη ηελ ελέξγεηα ησλ εθπεκπφκελσλ αθηηλψλ Υ (βιέπε [11]). 

Ζ θαζκαηνζθνπία XRF κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα γίλεη ε αλάιπζε αεξηψλ, 

ζηεξεψλ θαη πγξψλ δεηγκάησλ. Δίλαη ηθαλή λα αλαιχεη ρεκηθά ζηνηρεηά κε 

κεγαιχηεξν αηνκηθφ αξηζκφ απφ απηφλ ηνπ αξγηιίνπ (Ε=13). Μέζα ζε κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα κπνξεί λα εληνπίζεη θαη λα πξνζδηνξίζεη αξθεηά ζηνηρεηά ηαπηφρξνλα. Γηα 

λα ππάξρεη αμηνπηζηία ζηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ην δείγκα κπνξεί λα 

αθηηλνβνιεζεί παξαπάλσ απφ κηα θνξά. 

Σα κεηνλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ θαζκαηνζθνπία XRF, είλαη φηη δελ είλαη 

ηθαλή γηα ηελ αλάιπζε νξγαληθψλ πιηθψλ θαζψο ηα ειαθξά ζηνηρεηά φπσο ην 

πδξνγφλν, ην νμπγφλν ν άλζξαθαο θαη ην άδσην δελ κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ. Έλα 

αθφκα κεηνλέθηεκα είλαη, φηη ηα δείγκαηα πνπ ζα κειεηεζνχλ πξέπεη λα έρνπλ 

επίπεδεο επηθάλεηεο θαζψο, αλ έρνπλ αθαλφληζην ζρήκα πηζαλψλ λα κελ δψζνπλ 

ζσζηφ απνηέιεζκα (βιέπε [5]). 

 

2.5.3 XRD πεξίζιαζε ησλ αθηηλώλ Υ 

Ζ XRD είλαη κηα ηερληθή πνπ γίλεηαη πεξίζιαζε ησλ αθηηλψλ Υ. Μπνξεί λα αλαιχζεη 

θαη λα κειεηήζεη ηε θξπζηαιιηθή δνκή ησλ ζηεξεψλ. Όηαλ ε δέζκε ησλ αθηηλψλ Υ 

πξνζπέζεη πάλσ ζε έλαλ θξχζηαιιν εκθαλίδεηαη πεξίζιαζε απηψλ. Κάζε θνξά ε 

πεξίζιαζε είλαη δηαθνξεηηθή θαη απηφ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηε δνκή ησλ 

θξπζηάιισλ θαζψο θαη απφ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ην κήθνο θχκαηνο ησλ αθηηλψλ 

Υ. Ζ πξνζπίπηνπζα δέζκε ησλ αθηηλψλ Υ αιιειεπηδξά κε ηελ ειεθηξνληαθή 

ππθλφηεηα ησλ ηφλησλ ή ησλ αηφκσλ ηνπ θξπζηαιιηθνχ πιέγκαηνο θαη απφ απηή ηε 

δηαδηθαζία, δεκηνπξγείηαη έλαο ειεθηξνληθφο ράξηεο γηα ηνλ θξχζηαιιν πνπ 
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εμεηάδνπκε. Ο θάζε θξχζηαιινο έρεη ηνλ δηθφ ηνπ ραξαθηεξηζηηθφ ειεθηξνληθφ 

ράξηε. Σα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ κηα κέηξεζε εμεηάδνληαη θαη 

αλαιχνληαη ζπκθψλα κε ηνλ λφκν ηνπ Bragg (nl=2 dεκ(ζ)). Ζ XRF είλαη κηα ηερληθή 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πνηνηηθή αλάιπζε θξπζηαιιηθψλ πιηθψλ θαη γηα ηελ 

πνζνηηθή κέηξεζε  θξπζηαιιηθψλ ζπζηαηηθψλ πνπ βξίζθνληαη ζε ζχλζεηα πιηθά. 

(βιέπε [10]). 

Σν δείγκα πνπ ζα αλαιπζεί ζα πξέπεη λα είλαη ην ιηγφηεξν 20mg θαη ζε κνξθή 

ζθφλεο (βιέπε [5]). Δίλαη κηα κε θαηαζηξεπηηθή εχρξεζηε ηερληθή, δελ απαηηεί πνιχ 

ρξφλν γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ δείγκαηνο θαη γηα ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ 

θαη θπξίσο κπνξεί λα γίλεη πξνζδηνξηζκφο δχν ή πεξηζζνηέξσλ ζπζηαηηθψλ 

ηαπηφρξνλα. 

Μεηνλεθηήκαηα ηηο κεζφδνπ είλαη φηη δελ είλαη ηθαλή λα κειεηήζεη θαη λα αλαιχζεη 

δείγκαηα πνπ δελ είλαη ζε ζηεξεή κνξθή θαη έρνπλ θξπζηαιιηθή κνξθή. (βιέπε [12]). 

 

2.5.4  UV-VIS  Φαζκαηνζθνπία Τπεξηώδνπο-Οξαηνύ 

H θαζκαηνζθνπία ππεξηψδνπο-νξαηνχ UV-VIS έρεη σο βάζε ηε κνλνρξσκαηηθή 

αθηηλνβνιία πνπ απνξξνθά ην δείγκα ζηελ πεξηνρή ηνπ νξαηνχ θαη ηνπ ππεξηψδνπο 

θάζκαηνο. Σα θάζκαηα UV-VIS καο δίλνπλ πιεξνθνξίεο κφλν γηα ηηο νκάδεο ησλ 

κνξίσλ νη νπνίεο απνξξνθνχλ ηελ αθηηλνβνιία θαηά ηελ απνξξφθεζε ηνπ νξαηνχ θαη 

ηνπ ππεξηψδνπο θάζκαηνο. Χο απνηέιεζκα, πξνθαινχληαη ειεθηξνληθέο κεηαπηψζεηο 

ζε κνξηαθά ηξνρηαθά κε πςειφηεξε ελέξγεηα. Με ηελ θαζκαηνζθνπία ππεξηψδνπο-

νξαηνχ γίλεηαη πνζνηηθή αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο θαη σο βάζε έρεη απφ ηνλ λφκν 

Lambert-Beer ηε ρξήζε πξφηππσλ δηαιαιεκάησλ. Μπνξεί λα γίλεη θαη κεξηθψο 

πνηνηηθή αλάιπζε. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην κφξην δελ ραξαθηεξίδεηαη 

νινθιεξσηηθά αιιά κφλν απφ θάπνηεο ρξσκνθφξεο νκάδεο (βιέπε [13]). 
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2.5.5 LIBS Φαζκαηνζθνπία Πιάζκαηνο Δπαγόκελν από Λέηδεξ  

Ζ θαζκαηνζθνπία πιάζκαηνο, επαγφκελε απφ ιέηδεξ, είλαη κηα ηερληθή  κε κεγάιν 

εχξνο εθαξκνγψλ εμαηηίαο ησλ πνιιψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο. Δίλαη ζρεδφλ κε 

θαηαζηξεπηηθή, ηα δείγκαηα δελ ρξεηάδνληαη πξνεηνηκαζία πξηλ ηελ κειέηε, θαη 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε ζηεξεά αέξηα θαη πγξά δείγκαηα. Αθφκα κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ζε δείγκαηα γηα εχξεζε ηπρψλ ειαθξψλ ζηνηρείσλ φπσο πδξνγφλν. 

Έλα ιέηδεξ κεγάιεο έληαζεο εζηηάδεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ζην δείγκα θαη ζηε 

ζπλέρεηα ην νπηηθφ θάζκα πνπ εθπέκπεηαη αλαιχεηαη. Αξρηθά ζε έλα ζεκείν ηνπ 

δείγκαηνο γίλεηαη εμαέξσζε θαη ηνληζκφο, ζηε ζπλέρεηα ηα ηφληα ζπλδένληαη πάιη κε 

ηα ειεθηξφληα, έπεηηα αθνινπζεί ε απνδηέγεξζε ησλ αηφκσλ θαζψο εθπέκπνπλ ηηο 

ραξαθηεξηζηηθέο ζπρλφηεηεο ηνπο (βιέπε [14]). 
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Κεθάιαην 3. Σν Φαηλόκελν Raman 

Σν θαηλφκελν ζθέδαζεο ηνπ θσηφο πνπ νλνκάζηεθε Raman είρε πξναλαθεξζεί απφ 

ηνπο A.G. Smekal  (1923) θαη νη Kramers θαη Heisenberg (1925) αληίζηνηρα. Ζ 

νξηζηηθή ηνπ νλνκαζία νθείιεηαη ζηνλ Ηλδφ θπζηθφ Sir C.V. Raman (1888-1970), 

νπνίνο ην απέδεημε πεηξακαηηθά χζηεξα απφ ζπζηεκαηηθέο κειέηεο πνπ έθαλε ζρεηηθά 

κε ηε κνξηαθή ζθέδαζε ηνπ θσηφο.  

 

Εικόνα 9: Sir C.V. Raman 

Σν 1928 ν Sir C.V. Raman κειέηεζε ην θαηλφκελν ζθέδαζεο ηνπ θσηφο θαη 

δηαπίζησζε  πσο φηαλ κηα κνλνρξσκαηηθή αθηηλνβνιία θσηφο αθηηλνβνιήζεη πάλσ 

ζε κηα νπζία, ηφηε ε αθηίλα πνπ εμέξρεηαη θάζεηα απφ ηελ αξρηθή ηεο δηεχζπλζε δελ 

είλαη κνλφρξσκε αιιά πεξηέρεη θαη άιιεο αθηηλνβνιίεο δηαθνξεηηθψλ ζπρλνηήησλ, νη 

νπνίεο είλαη ραξαθηεξηζηηθέο ηεο θχζεο ηνπ θάζε πιηθνχ. Οη δηαθνξεηηθέο απηέο 

ζπρλφηεηεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ αληαιιαγή ελέξγεηαο κεηαμχ ηνπ πιηθνχ θαη ηε 

δηεξρφκελε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία. Σν 1930, o Sir C.V. Raman ηηκήζεθε κε 

ην βξαβείν Νφκπει Φπζηθήο γηα ηελ «εξγαζία ζηε ζθέδαζε ηνπ θσηφο θαη γηα ηελ 

αλαθάιπςε ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ θέξεη ην φλνκα ηνπ».  (βιέπε [15]). 
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Εικόνα 10: Sir C.V. Raman 

Ζ θαζκαηνζθνπία Raman εμεηάδεη ην θαηλφκελν ηεο κεηαβνιήο ηεο ζπρλφηεηαο, 

φηαλ ην θψο ζθεδάδεηαη απφ κφξηα. Σν πφζν κεγάιε ζα είλαη ε κεηαβνιή απηή, 

αλαθέξεηε σο ζπρλφηεηα Raman θαη ην ζχλνιν ησλ ζπρλνηήησλ πνπ ζθεδάδνληαη 

απφ ην θάζε είδνο απνηειεί ην θάζκα Raman. (βιέπε [16]). Χζηφζν  κηα ελεξγεηαθή 

κεηαβνιή Γλ/h δελ είλαη ηζνδχλακε κε κηα κεηαβνιή ζπρλφηεηαο θαη γηα απηφ ην 

ιφγν ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ πνπ είλαη γηα κειέηε εθθξάδνληαη ζε 

θπκαηαξηζκνχο αληί ζπρλνηήησλ. Ζ ζπρλφηεηα λ δειψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ δνλήζεσλ 

ελφο είδνπο ζηε κνλάδα ρξφλνπ. Ζ αληίζηνηρε πνζφηεηα ζε θπκαηαξηζκνχο δειψλεη 

ηνλ αξηζκφ ησλ θπκάησλ αλά cm, θαη ζρεηίδεηαη κε ηε ζπρλφηεηα κέζσ ηεο εμίζσζεο 

≈λ/c, φπνπ c είλαη ε ηαρχηεηα ηνπ θσηφο. Οη θαζκαηνζθφπνη κεηαμχ ηνπο είλαη πνιχ 

ζπλεζηζκέλν λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν «ζπρλφηεηα», αθφκα θαη φηαλ γίλεηαη 

αλαθνξά ζε θπκαηαξηζκνχο, ρσξίο λα πξνθαιείηαη ζχγρπζε (βιέπε [9]). 

Όηαλ αθηηλνβνιεζεί κε κνλνρξσκαηηθή αθηηλνβνιία κηα θαζαξή νπζία ζηελ πεξηνρή 

ηνπ νξαηνχ θάζκαηνο, ηφηε έλα κηθξφ κέξνο, ηεο ηάμεο ηνπ 0,001% ζα ζθεδαζηεί απφ 

ην δείγκα ζε δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο απφ απηήλ ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο 

(βιέπε [17]). 
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Σν θσο πνπ πξνζπίπηεη ζηελ επηθάλεηα απνηειείηαη απφ θσηφληα ελέξγεηαο hvo. Σα 

θσηφληα, θαηά ηελ αθηηλνβφιεζε ζηα κφξηα ελφο κέζνπ, έρνπλ ειαζηηθή ζθέδαζε 

ρσξίο λα ράλνπλ ελέξγεηα, εγείξνληαο ην θαηλφκελν ζθέδαζεο Rayleigh. ην θάζκα 

ηνπ θσηφο πνπ ζθεδάδεηαη ππάξρνπλ, εθηφο απφ ηε ζθέδαζε Rayleigh, θάπνηεο ήπηεο 

γξακκέο νη νπνίεο είλαη  κεηαηνπηζκέλεο σο πξνο ηελ αξρηθή ζπρλφηεηα θαη 

νθείινληαη ζε αλειαζηηθή ζθέδαζε ησλ θσηνλίσλ απφ ηα κφξηα ηνπ κέζνπ. Οη 

θαζκαηηθέο γξακκέο, νη νπνίεο έρνπλ ζπρλφηεηα κηθξφηεξε (Γλ αξλεηηθφ) ηεο 

ζπρλφηεηαο ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο νλνκάδνληαη Stokes θαη νθείινληαη 

ζηελ πξφζθξνπζε θσηνλίσλ κε ηα κφξηα πνπ βξίζθνληαη ζε ζεκειηψδε ελεξγεηαθή 

θαηάζηαζε. Δλψ αληηζέησο νη θαζκαηηθέο γξακκέο ησλ νπνίσλ ε ζπρλφηεηα είλαη 

κεγαιχηεξε (Γλ ζεηηθφ) ηεο ζπρλφηεηαο ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο 

νλνκάδνληαη Anti-Stokes, θαη νθείινληαη ζηελ πξφζθξνπζε ησλ θσηνλίσλ κε ηα 

κφξηα πνπ βξίζθνληαη ζε δηεγεξκέλε ελεξγεηαθή θαηάζηαζε. Σα θάζκαηα Anti-

Stokes απνηεινχλ ηνλ θαζξέπηε ησλ Stokes θαζκάησλ.  

 

Εικόνα 11: Δλεξγεηαθέο ζηάζκεο 

 

Οη κεηαηνπίζεηο Raman είλαη ηζνδχλακεο ησλ ελεξγεηαθψλ κεηαβνιψλ πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηηο κεηαπηψζεηο ηνπ ζθεδάδνληνο είδνπο, αλεμαξηήησο ηεο ζπρλφηεηαο 

ηεο δηεγείξνπζαο αθηηλνβνιίαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ είδνπο πνπ ζθεδάδεη. Χο 
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ζπλέπεηα, θάζε ρεκηθφ είδνο έρεη δηθφ ηνπ ραξαθηεξηζηηθφ δνλεηηθφ θάζκα Raman, 

ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ πνηνηηθφ ηνπ πξνζδηνξηζκφ. Σν θάζκα 

ελφο είδνπο δελ επεξεάδεηαη εχθνια απφ ηελ αλάκεημε ηνπ κε άιια είδε. Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ην θάζκα αξθεηέο θνξέο απνηειείηαη απφ επδηάθξηηεο θνξπθέο πνπ 

ζπληεινχλ ζηελ πνηνηηθή αλάιπζε. (βιέπε [16]). Σα πεξηζζφηεξα φξγαλα κέηξεζεο 

Raman κεηξνχλ ηε ζεηηθή κεηαηφπηζε πνπ ππάξρεη. Οη δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ 

αλάκεζα ζηελ ελέξγεηα ηεο κνλνρξσκαηηθήο αθηηλνβνιίαο θαη ζηελ αθηηλνβνιία 

Raman αληηζηνηρνχλ ζηηο δνλήζεηο ησλ κνξίσλ ηνπ πιηθνχ. Δπνκέλσο ζε θάζε θάζκα 

παξαηεξείηαη ε έληαζε (Intensity) ησλ θνξπθψλ ζε ηπραίεο κνλάδεο (a.u: 

arbitraryunits), κε ηε κεηαηφπηζε Raman (Ramanshift) ε νπνία κεηξηέηαη κε 

θπκαηαξηζκνχο (wavenumbers,cm-1). Δμεηάδνληαο ηηο δνλήζεηο απηέο είλαη εθηθηφ λα 

πξνζδηνξηζηεί ην πιηθφ πνπ εμεηάδνπκε. Ζ δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ησλ θαζκάησλ 

επηιέγεηαη απφ ην δηάθξαγκα (slit), ην νινγξαθηθφ δίθηπν (holographicgrating) θαη ην 

κήθνο δηέγεξζεο θαη κεηξάηαη ζε θπκαηαξπζκνχο. (βιέπε [18]). Ζ ζέζε ηεο θάζε 

θνξπθήο ηνπ θάζκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ νξηδφληην άμνλα δειψλεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

πιηθνχ πνπ παξάγεη ην ζήκα-θνξπθή, ελψ ην χςνο ηεο θάζε θνξπθήο-ζήκα ηνπ 

θάζκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ θάζεην άμνλα ππνδειψλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ πνπ 

παξάγεη ην ζήκα-θνξπθή. (βιέπε [8]). 

 

3.1 Αξρή Λεηηνπξγίαο ηεο κεζόδνπ Raman 

Ζ ελέξγεηα ελφο κνξίνπ κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηξεηο ππνθαηεγνξίεο εμαηηίαο  ηεο 

πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο, ηεο δφλεζεο ησλ αηφκσλ πνπ απνηειείηαη, θαη ηελ θίλεζε 

ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ. ην κφξην κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ δπν ελεξγεηαθέο 

θαηαζηάζεηο ιφγν ηηο επίδξαζεο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε πνπ εκθαλίδεηαη απνξξφθεζε ηεο ελέξγεηαο παξαηεξείηαη δηέγεξζε ηνπ 

κνξίνπ απφ ηελ ελεξγεηαθή ζηάζκε Δ* ζηελ Δ** ελψ ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε πνπ 

εκθαλίδεηαη εθπνκπή αθηηλνβνιίαο ην κφξην κεηαπίπηεη απφ ηελ ελεξγεηαθή ζηάζκε 

Δ** ζηελ Δ*. Με ηνλ ηχπν ΓΔ=Δ**-Δ*=hv εθθξάδεηαη ε δηαθνξά ησλ δχν 

ελεξγεηαθψλ ζηαζκψλ, φπνπ ΓΔ, ε δηαθνξά ελέξγεηαο ησλ δχν θβαληηθψλ ελεξγεηψλ, 

h είλαη ε ζηαζεξά ηνπ Planck θαη λ είλαη ε ζπρλφηεηα ηνπ πξνζπίπηνληνο θσηφο. 
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Μέζα ζε έλα ζηαηηθφ ειεθηξηθφ πεδίν έλα ρεκηθφ κφξην δέρεηαη θάπνηα ζηξέβισζε 

ηνπ ζρήκαηνο ηεο δνκήο ηνπ, έρνληαο σο απνηέιεζκα νη ζεηηθά θνξηηζκέλνη ππξήλεο 

ηνπ λα έιθνληαη πξνο ηνλ αξλεηηθφ πφιν ηνπ πεδίνπ θαη ηα ειεθηξφληα πξνο ην ζεηηθφ 

πφιν. Με ηελ κεηαηφπηζε ησλ θέληξσλ ησλ θνξηίσλ πξνθαιείηαη κηα επαγσγηθή 

δηπνιηθή ξνπή (induced electric dipolemoment) θαη ην κφξην ιέγεηαη φηη είλαη 

πνισκέλν. Ζ ηηκή ηνπ επαγφκελνπ δηπφινπ κ, εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ 

εθαξκνδφκελνπ πεδίνπ θαη απφ ηελ επθνιία κε ηελ νπνία ην ζρήκα ηνπ κνξίνπ 

κπνξεί λα ζηξεβισζεί: κ=αΔ φπνπ α είλαη ε ζηαζεξά επηδεθηηθφηεηαο πφισζεο 

(polarizability) ηνπ κνξίνπ ή πνισζηκφηεηα θαη Δ είλαη ε ελέξγεηα. Όηαλ έλα κφξην 

βξίζθεηαη ζε εζσηεξηθή θίλεζε φπσο πεξηζηξνθή ή δφλεζε θαη κεηαβάιιεη ηελ 

πνιηθφηεηα ηνπ, ηφηε πάλσ ζηελ θχξηα δφλεζε ηνπ δνλνχκελνπ δηπφινπ ζα πξνζηεζεί 

ε δνλεηηθή ή πεξηζηξνθηθή δφλεζε. Ζ δεκηνπξγία ηνπ θάζκαηνο πξνθχπηεη φηαλ 

αιιάδεη ε πνιηθφηεηα ελφο κνξίνπ πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε κνξηαθή δφλεζε ή 

πεξηζηξνθή. 

Σν είδνο ησλ δνλήζεσλ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εηθφλα ελφο θάζκαηνο Raman, 

ζην αλ νη δνλήζεηο είλαη ζπκκεηξηθέο ή φρη, θαζψο θαη αλ εληνπίδεηαη θέληξν 

ζπκκεηξίαο ζην κφξην. Οη έληνλεο θαζκαηηθέο γξακκέο νθείινληαη ζε ζπκκεηξηθέο 

δνλήζεηο ελψ νη αζζελείο θαζκαηηθέο γξακκέο εκθαλίδνληαη θαη νθείινληαη ζε κε 

θαζκαηηθέο δνλήζεηο. Όζα κφξηα έρνπλ θέληξν ζπκκεηξίαο εκθαλίδνπλ ελεξγέο 

δνλήζεηο ζην θάζκα Raman θαη αλελεξγέο ζην IR θαζψο θαη αληίζηξνθα φηαλ ηα 

κφξηα δελ έρνπλ θέληξν ζπκκεηξίαο εκθαλίδνπλ ελεξγέο δνλήζεηο ζην IR θαη 

αλελεξγέο ζην Raman. Αμηνζεκείσην είλαη φηη κεξηθέο θνξέο εκθαλίδνληαη κφξηα 

ρσξίο  θέληξν ζπκκεηξίαο φπνπ εκθαλίδνπλ ελεξγέο δνλήζεηο ηφζν ζηα θάζκαηα 

Raman φζν θαη ζηα θάζκαηα IR ρσξίο φκσο απηφ λα απνηειεί θάπνην  απζηεξφ 

θαλφλα (βιέπε [17]). 

 

3.2 Πεηξακαηηθή Γηάηαμε 

Ζ θαζκαηνζθνπία Raman είλαη κηα θαζκαηνζθνπία εθπνκπήο θαη ην θαζκαηφκεηξν 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη παξφκνην κε απηφ ηεο νξαηήο πεξηνρήο ηνπ θσηφο, κε 
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βαζηθή δηαθνξά ηελ πεγή αθηηλνβνιίαο. ηελ αξρή σο πεγή  ρξεζηκνπνηνχληαλ 

ιάκπεο πδξαξγχξνπ, φκσο κεηά ην 1960 αληηθαηαζηάζεθαλ απφ πεγέο αθηηλψλ ιέηδεξ 

νη νπνίεο παξέρνπλ πςειήο αθξίβεηαο κνλνρξσκαηηθή αθηηλνβνιία ζπγθεληξσκέλε 

ζε έλα κηθξφ δείγκα, πεξηέρνληαο κεγάιε ελέξγεηα ζε πνιχ κηθξή πεξηνρή 

ζπρλνηήησλ.  

 

Εικόνα 12: Πεηξακαηηθή δηάηαμε 

Ζ ιάκπα πδξαξγχξνπ σο πεγή ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα αέξηα δείγκαηα νπζηψλ. Γηα 

λα γίλεη ε κειέηε ηνπ δείγκαηνο ζα πξέπεη λα δηαιπζεί ζε θαηάιιειν δηαιχηε θαη λα 

ηνπνζεηεζεί ζε ιεπηφ δεηγκαηνιεπηηθφ ζσιήλα ν νπνίνο είλαη ζθξαγηζκέλνο ζην έλα 

άθξν ηνπ κφλν. Αθφκα είλαη εθηθηφ νπζίεο πνπ είλαη ζε δηαθαλή πιαθίδηα θαη ζε 

κνξθή ζθφλεο λα κειεηψληαη κε αθηίλεο ιέηδεξ. Χζηφζν νη αθηίλεο ιέηδεξ δελ 

δεκηνπξγνχλ ηφζν έληνλν θζνξηζκφ ηνπ δείγκαηνο θαη απηφ νθείιεηαη ζην φηη 

ιεηηνπξγνχλ ζε ρακειφηεξεο ζπρλφηεηεο, κε απνηέιεζκα λα πεξηνξίδεηαη ε δηάρπζε 

Reyleigh θαη λα είλαη εθηθηφ ην θάζκα λα κπνξεί λα κειεηεζεί κέρξη θαη ηελ πεξηνρή 

ησλ  20cm-1. 

Ζ δηάρπζε ηεο αθηηλνβνιίαο ηνπ δείγκαηνο θαηεπζχλεηαη κε θαζξέπηεο ζε έλα 

θαζκαηφκεηξν πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ πεξηνρή ηνπ νξαηνχ. Ο κνλνρξσκάηνξαο 

απνηειείηαη απφ έλα πξίζκα ραιαδία ή θξάγκα πεξίζιαζεο.  
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ηελ πεξίπησζε ησλ αθηηλψλ ιέηδεξ, ε αθηηλνβνιία αληρλεχεηαη κε έλα 

θσηνειεθηξηθφ αληρλεπηή ηνπ νπνίνπ ηα ζήκαηα θαηαγξάθνληαη ζηνλ ππνινγηζηή θαη 

έπεηηα κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα εξκελεπηνχλ κε ηε βνήζεηα βάζεο 

δεδνκέλσλ. (βιέπε [19]). 

Σα κέξε πνπ απνηειείηαη ε πεηξακαηηθή δηάηαμε, (Δηθφλα 13) πνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα 

ηηο αλαιχζεηο ζηε θαζκαηνζθνπία Raman, είλαη:  

- Σν ιέηδεξ 

- Σα νπηηθά ζηνηρεία (θάηνπηξα, θαθνί εζηίαζεο) 

- Σν εηδηθφ θίιηξν 

- Ζ νπηηθή ίλα 

- Ο θαζκαηνγξάθνο απεηθφληζεο 

- Ο αληρλεπηήο CCD   

- Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο κε ην απαξαίηεην ινγηζκηθφ 

 

Εικόνα 13: Σα κέξε πνπ απνηειείηαη ε πεηξακαηηθή δηάηαμε ηεο κεζφδνπ Raman 

 

ηελ παξαπάλσ πεηξακαηηθή δηάηαμε παξαηεξείηαη κηα πεγή αθηηλνβνιίαο ιέηδεξ 

ζπλερνχο ή παικηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ νπνίνπ ε δέζκε πξνζπίπηεη πάλσ ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ δείγκαηνο πνπ ζα αλαιπζεί. Σα νπηηθά ζηνηρεηά φπσο θάηνπηξα θαη 

θαθνί εζηίαζεο είλαη ππεχζπλα γηα ηελ εζηίαζε θαη ηε θαζνδήγεζε ηεο αθηηλνβνιίαο. 



 

 

Α.Δ.Ι.  ΠΔΙΡΑΙΑ  TΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ  ΣΟΜΔΑ  

 

 

 

37 

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

Π.ΡΑΛΛΖ & ΘΖΒΧΝ 250, 122 44, ΑΗΓΑΛΔΧ, ΑΘΖΝΑ, ΔΛΛΑΓΑ 

ΣΖΛ.: +30-210-5381311, MSCAUTO1@TEIPIR.GR 

Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη αλάκεζα ζηα νπηηθά ζηνηρεηά λα ηνπνζεηεζεί έλα εηδηθφ θίιηξν 

ην νπνίν ππνβάιιεη ηελ αθηηλνβνιία ζθέδαζεο Rayleigh ζην κήθνο θχκαηνο ηνπ 

ιέηδεξ, επηηξέπνληαο ηε δηέιεπζε θαη αλίρλεπζε κφλν ηεο ζθεδαδφκελεο αθηηλνβνιίαο 

Raman (Stokes) ζην θαζκαηνγξάθν. Σν εηδηθφ θίιηξν είλαη αλαγθαίν λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηαηί ππάξρεη πεξίπησζε νη θνξπθέο Raman λα εκθαλίδνληαη θνληά 

ζηελ πεξηνρή ηνπ ιέηδεξ θαη λα κε γίλνληαη δηαθξηηέο εάλ ε γξακκή ιέηδεξ ηηο 

επηζθηάδεη εμαηηίαο ηεο έληαζεο ηεο, έρνληαο σο δεδνκέλν φηη ζθέδαζε Rayleigh είλαη 

πην έληνλε απφ ηε ζθέδαζε Raman. Ζ νπηηθή ίλα νθείιεηαη γηα ηελ κεηαθνξά ηεο 

ζθεδαδφκελεο αθηηλνβνιίαο Raman ζηνλ απεηθνληζηηθφ θαζκαηνγξάθν. Δθεί 

αλαιχεηαη ζηα επηκέξνπο κήθε θχκαηνο θαη απεηθνλίδεηαη ζηνλ αληρλεπηή CCD. 

Έπεηηα ηα θάζκαηα πνπ ιακβάλνληαη εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ν 

νπνίνο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηνλ αληρλεπηή. Ο ππνινγηζηήο δηαζέηεη έλα εηδηθφ 

ινγηζκηθφ γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ πεξεηαίξσ κειέηε ηνπο. (βιέπε [20]). 

 

3.3 Πιενλεθηήκαηα ηεο Φαζκαηνζθνπίαο Raman 

Σα πιενλεθηήκαηα πνπ εκθαλίδεη ε θαζκαηνζθνπία Raman είλαη: 

  Όηη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ζε αλφξγαλα θαη νξγαληθά πιηθά 

  Δίλαη κηα κε θαηαζηξεπηηθή κέζνδνο θαζψο δελ πξνθαιεί θζνξά ζην 

αληηθείκελν πνπ εμεηάδεηαη θαη θπξίσο δελ ρξεηάδεηαη λα γίλεη δεηγκαηνιεςία 

απφ απηφ. 

 Σν αληηθείκελν πνπ είλαη λα εμεηαζηεί δελ ρξεηάδεηαη θακία επεμεξγαζία πξηλ 

ηελ εμέηαζε.  

 Ζ θαζκαηνζθνπία Raman είλαη θνξεηή ζπζθεπή θαη έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

εμεηάζεη ην θάζε αληηθείκελν ζηνλ ηφπν πνπ βξίζθεηαη ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε 

κεηαθνξά ηνπ ζε θάπνην εμεηδηθεπκέλν εξγαζηήξην.  

 Υξεηάδεηαη κηθξφο ρξφλνο γηα ηελ εμέηαζε ηνπ δείγκαηνο (βιέπε [5]). 
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3.4 Πεξηνξηζκνί ζηε ρξήζε ηεο Φαζκαηνζθνπίαο Raman 

Οη Πεξηνξηζκνί ζηε ρξήζε ηεο Φαζκαηνζθνπίαο Raman πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ 

θαηά ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο θαζκάησλ είλαη. 

o ην εμεηαδφκελν δείγκα θαηά ηελ εμέηαζε κπνξεί λα αλέβεη ε ζεξκνθξαζία  

απφ ηελ αθηηλνβνιία ηνπ laser έρνληαο σο απνηέιεζκα λα αθπγξαλζεί θαη ηε 

κεξηθή αλαγσγή ή ηελ νιηθή ηνπ δηάζπαζε, σο ζπλέπεηα ην δείγκα λα ππνζηεί 

ηερλίηεο αιιαγέο. Γηα ηελ απνθπγή απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ ην δείγκα ζπλήζσο 

αθηηλνβνιείηαη κε ρακειφηεξεο έληαζεο αθηηλνβνιία ή κε έλα θαηάιιειν 

θαθφ εζηίαζεο ηεο δηεγείξνπζαο δέζκεο έρνληαο σο ζηφρν λα δηαζπαξζεί ε 

δέζκε ψζηε λα κεησζεί ε ππθλφηεηα ηζρχνο ζην δείγκα θαηά ηε ζπιινγή ηνπ 

θάζκαηνο. 

o ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εκθαλίδεηαη ην θαηλφκελν ηνπ θζνξηζκνχ πνπ 

νθείιεηαη ζε νξγαληθέο πξνζκίμεηο, νη νπνίεο φηαλ δηεγεξζνχλ κε ζπληνληζκφ 

κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ κεξηθή ή νιηθή θάιπςε ηνπ θάζκαηνο. ε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο αλ ην δείγκα ην επηηξέπεη θαη κπνξεί λα ππνζηεί ηέηνηνπ είδνπο 

επεμεξγαζία, γίλεηαη απνυδξνμπιίσζε ηεο επηθάλεηαο θαη πχξσζε ησλ 

νξγαληθψλ ζπζηαηηθψλ. Καζψο κπνξεί λα γίλεη αιιαγή ηεο ζπρλφηεηαο ηεο 

δηεγείξνπζαο αθηηλνβνιίαο ψζηε ε ιήςε ηνπ θάζκαηνο Raman λα είλαη έμσ 

απφ ηε θαζκαηηθή πεξηνρή θζνξηζκνχ.  

o Αξθεηέο θνξέο, ε ζθεδαζηηθή ηθαλφηεηα ησλ επηθαλεηαθψλ εηδψλ θαη 

νμεηδίσλ ησλ κεηάιισλ είλαη ρακειή ζε αληίζεζε κε ηηο θξπζηαιιηθέο δνκέο 

ησλ αληίζηνηρσλ θξπζηαιιηθψλ κεηάιισλ. Κξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζσζηή 

επηινγή κηαο ζεηξάο απφ πεηξακαηηθέο παξακέηξνπο, γηα ηελ ιήςε θαιχηεξεο 

πνηφηεηαο θάζκαηνο Raman. 

o Ζ πνζνηηθή επεμεξγαζία ησλ θαζκάησλ είλαη απφ ηα δπζθνιφηεξα ζεκεία ηεο 

κεζφδνπ θαζψο ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ νη απφιπηεο θνξπθέο ή νη 

ζρεηηθέο εληάζεηο ησλ θνξπθψλ είλαη άγλσζηεο ή δελ ππάξρεη ηξφπνο λα 

ππνινγηζηνχλ κε αθξίβεηα. Ζ πίεζε, ε ζεξκνθξαζία θαη νη αέξηεο ζπλζήθεο 

παίδνπλ ζεκηηηθφ ξφιν γηα ηελ αιιαγή ηεο ζθεδάζηεθήο ηθαλφηεηαο. Αθφκα 



 

 

Α.Δ.Ι.  ΠΔΙΡΑΙΑ  TΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ  ΣΟΜΔΑ  

 

 

 

39 

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

Π.ΡΑΛΛΖ & ΘΖΒΧΝ 250, 122 44, ΑΗΓΑΛΔΧ, ΑΘΖΝΑ, ΔΛΛΑΓΑ 

ΣΖΛ.: +30-210-5381311, MSCAUTO1@TEIPIR.GR 

δελ είλαη εχθνιν λα ζπγθξηζεί ε ζθέδαζε απφ επηθαλεηαθά είδε κε δεδνκέλα 

αλαθνξάο θαζαξψλ ζπκπινθψλ αθφκε θαη εάλ είλαη ίδηεο νη δνκέο ηνπο ζε 

ζρέζε κε ηα δεδνκέλα αλαθνξάο, εμαηηίαο ησλ άγλσζησλ επηξξνψλ απφ ηνλ 

θνξέα. ηηο εληάζεηο ησλ θνξπθψλ Raman ησλ νμεηδίσλ κεηάιισλ 

κεηάπησζεο εκθαλίδνληαη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ 

επηηφπνπ  επεμεξγαζία ηνπ δείγκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ε αλαγσγή, κε ηελ 

νπνία αιιάδεη ην ρξψκα ηνπ δείγκαηνο θαη απνθηά κεγαιχηεξν ζπληειεζηή 

απνξξφθεζεο, έρνληαο σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο έληαζεο ηεο 

πξνζπίπηνπζαο θαη ζθεδαδφκελεο αθηηλνβνιίαο εμαηηίαο ηεο απνξξφθεζεο 

απφ ην δείγκα (βιέπε [19]). 
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Κεθάιαην 4. Υξσζηηθέο Οπζίεο 

Ζ κειέηε θαη ε ηαπηνπνίεζε ησλ ρξσζηηθψλ νπζηψλ απνηειεί πεδίν έξεπλαο πνιιψλ 

επηζηεκφλσλ,  γηαηί θξίλεηαη πνιχ ζεκαληηθή ε κειέηε θαη θαηαλφεζε ησλ πιηθψλ θαη 

ησλ ηερληθψλ δσγξαθηθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη θαιιηηέρλεο αλά πεξηφδνπο θαη 

πεξηνρέο. Με ηελ ηαπηνπνίεζε θαη αλάιπζε ησλ ρξσζηηθψλ καο δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα 

ηε ζχζηαζε ησλ ρξσζηηθψλ θαη ηε ρξσκαηηθή παιέηα ηνπ θαιιηηέρλε. 

Ζ εηθφλα ηνπ Μηραήι Γακαζθελνχ ζχκθσλα κε ηζηνξηθά ζηνηρεηά ρξνλνινγείηαη ζηνλ 

16
ν
 αηψλα. Δίλαη ε πξψηε θνξά πνπ γίλνληαη κειέηεο γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ ρξσζηηθψλ 

ζηελ εηθφλα θαη ζπγθεθξηκέλα κε  θαζκαηνζθνπία Raman θαη θαζκαηνζθνπία 

θζνξηζκνχ αθηηλψλ Υ (XRF) ψζηε λα εμεηάζνπκε θαη λα γίλνπλ γλσζηέο πνηεο 

ρξσζηηθέο ρξεζηκνπνίεζε ν αγηνγξάθνο. 

 

 

Εικόνα 14: Υξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηελ απγνηέκπεξα θαηά ηνλ Cennino 

Cennini 
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4.1 Υξσκαηηθό ηξώκα 

Με ηνλ φξν ρξσκαηηθφ ζηξψκα ελλννχκε έλα έγρξσκν πιηθφ, ην νπνίν εθαξκφδεηαη 

ζε ιεπηή ζηξψζε πάλσ ζην ππφζηξσκα. Σν πάρνο ηνπ ζηξψκαηνο  θπκαίλεηαη απφ 

1κm κέρξη 200κm θαη εμαξηάηαη απφ ηελ ηερληθή ηεο δσγξαθηθήο θαη ην αηζζεηηθφ 

απνηέιεζκα πνπ ζέιεη λα δψζεη ν θαιιηηέρλεο. 

Σν ρξσκαηηθφ ζηξψκα πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ πξνεηνηκαζία πεξηέρεη, κηα ή 

πεξηζζφηεξεο ρξσζηηθέο νπζίεο, νη νπνίεο είλαη ζε κνξθή θφθθσλ, δηεζπαξκέλεο ζε 

νξγαληθφ κέζν φπνπ ζηεξενπνηoχληαη  κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Σα βαζηθά 

ζπζηαηηθά ηνπ ρξσκαηηθνχ ζηξψκαηνο είλαη: νη ρξσζηηθέο ή νη βαθέο, ην ζπλδεηηθφ 

πιηθφ θαη ν δηαιχηεο (βιέπε [21]). 

 

4.2 Τιηθά Υξσζηηθώλ Οπζηώλ 

Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ρξσζηηθέο αλάινγα κε ηε θχζε θαη ηε ρξήζε 

ηνπο, ρσξίδνληαη ζε ρξσζηηθέο ή πηγκέληα θαη βαθέο. Οη βαθέο είλαη θπξίσο 

νξγαληθέο ελψζεηο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ βαθή πθαζκάησλ. Οη  ρξσζηηθέο 

(pigments)  είλαη ιεπηφθνθθα έγρξσκα πιηθά, πνπ ζρεκαηίδνπλ αησξήκαηα κε ην 

νξγαληθφ κέζν ζην νπνίν δηαζπείξνληαη. Γελ παξνπζηάδνπλ ρεκηθή ζπλάθεηα κε ηα 

άιια ζπζηαηηθά ηνπ ρξσκαηηθνχ ζηξψκαηνο θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη απαξαίηεηε ε 

ρξήζε ζπλδεηηθνχ πιηθνχ. Οη ρξσζηηθέο πξνέξρνληαη απφ έλα κεγάιν θάζκα νπζηψλ 

νξγαληθψλ θαη αλφξγαλσλ, θπζηθψλ ή ηερλεηψλ. Αλάκεζα ζηηο αλφξγαλεο ρξσζηηθέο 

πεξηιακβάλνληαη ηα νμείδηα, ηα ζεηνχρα, ηα αλζξαθηθά, ηα ζεηηθά, ηα ρξσκηθά θαη ηα 

ππξηηηθά άιαηα νξηζκέλσλ κεηάιισλ (βιέπε [21]). 

Ζ ζεκαληηθφηεξε ηδηφηεηα κηαο ρξσζηηθήο νπζίαο είλαη ην ρξψκα, ην νπνίν πξψηα 

απφ φια θαζνξίδεη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο. Ο φξνο ρξψκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

δειψζεη ηε ρξσκαηηθή αίζζεζε ηεο φξαζεο, φηαλ απηή αληηδξά ζε εμσηεξηθνχο 

εξεζηζκνχο ή απφ ππνθεηκεληθή πείξα (βιέπε [22]). Αηηία ηεο χπαξμεο ησλ ρξσκάησλ 

είλαη ε ηδηφηεηα ηεο χιεο λα αιιειεπηδξά κε ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία, πνπ 

πέθηεη πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο.  
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Ο θφθθνο ηνπ ρξψκαηνο ζε κηα ρξσζηηθή παίδεη ηνλ ζεκαληηθφηεξν ξφιν, θαζψο απφ 

ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα ηνπ εμαξηάηαη ε νκνηφκνξθε θαη εχθνιε επίζηξσζε ηνπ 

ρξσκαηηθνχ ζηξψκαηνο, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία ιείαο επηθάλεηαο. 

Οη ιεπηφθνθθεο ρξσζηηθέο εκθαλίδνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηελ δσγξαθηθή 

θαζψο έρνπλ θαιή θαιππηηθή ηθαλφηεηα. Μηα άιιε ηδηφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη κηα 

ηδαληθή ρξσζηηθή, είλαη ε ρεκηθή ζηαζεξφηεηα σο πξνο ηε ζεξκνθξαζία, ε πγξαζία, ε 

αθηηλνβνιία θαη ην νμπγφλν ηεο αηκφζθαηξαο ψζηε λα απνθεπρζεί ε αιινίσζε ηνπ 

ρξψκαηνο. Πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν έρεη ην εηδηθφ βάξνο κηαο ρξσζηηθήο θαζψο πξέπεη 

λα ιακβάλεηε ππφςε ζηε δεκηνπξγία ησλ ρξσκαηηθψλ ζηξσκάησλ. Έρνπλ εκθαληζηεί 

πεξηπηψζεηο νπνχ ε ρξήζε κηγκάησλ βαξέσλ θαη ειαθξηψλ ρξσζηηθψλ, πξνθαιεί 

δηαρσξηζκφ ησλ ζπζηαηηθψλ φηαλ ην ρξσκαηηθφ ζηξψκα εθαξκφδεηαη ζε νξηδφληηα 

επηθάλεηα (βιέπε[21]). 

 

4.3 Καηεγνξίεο Υξσζηηθώλ Οπζηώλ  

 

4.3.1 Λεπθέο Υξσζηηθέο 

Λεπθό ηνπ αζβεζηίνπ 

Σν ιεπθφ ηνπ αζβεζηίνπ (CaCO3) (αλζξαθηθφ αζβέζηην) γλσζηφ σο θηκσιία (chalk),  

παξάγεηαη απφ ην νξπθηφ  αζβεζηίηεο. Ο αζβεζηίηεο είλαη πνπ εχθνιν λα εληνπηζηεί 

ζηελ θχζε θαη κπνξεί λα εληνπηζηεί ζε δηάθνξα ρξψκαηα φπσο θαθέ, πξάζηλν, 

θφθθηλν, καχξν, εμαηηίαο δηαθφξσλ πξνζκίμεσλ πνπ κπνξεί λα πεξηέρεη.  

Μηα απφ ηηο βαζηθέο ρξήζεηο ηνπ αζβεζηίηε, είλαη σο ζπζηαηηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή  

θνληακάησλ έρνληαο σο απνηέιεζκα φηαλ εληνπίδεηαη ζε αλαιχζεηο λα κελ είλαη 

ζαθέο αλ πξφθεηηαη γηα ρξσζηηθή ή ζπζηαηηθφ ηνπ θνληάκαηνο. χκθσλα κε ηελ 

θιίκαθα  Mohs, ε ζθιεξφηεηα ηνπ είλαη 3, ελψ παξάιιεια αλήθεη ζην ηξηγσληθφ 

ζχζηεκα θξπζηάιισζεο κε ξνκβνεδξηθνχο θαη πξηζκαηηθνχο θξπζηάιινπο 

(βιέπε[23]). 
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Εικόνα 15: Λεπθφ ηνπ αζβεζηίνπ 

Γύςνο 

Ζ γχςνο (gypsum) γλσζηή θαη σο Σπκθατθή Γε ζηελ αξραηφηεηα είλαη έλπδξν ζεηηθφ  

αζβέζηην (CaSΟ4.2H2O), ηεο νπνίαο νη θξχζηαιινη είλαη είηε πξηζκαηηθνί είηε 

πιαθψδεηο. χκθσλα κε ηελ θιίκαθα Mohs έρεη ρακειή ζθιεξφηεηα πνπ είλαη 2. 

(βιέπε[23]). Δίλαη ζηαζεξφ πιηθφ κε κνλαδηθφ κεηνλέθηεκα ηελ αθπδάησζε, ε νπνία 

αληηκεησπίδεηαη κε ηελ πξνζζήθε λεξνχ, επαλαθέξνληαο ηε γχςν ζηελ αξρηθή ηεο 

θαηάζηαζε (βιέπε[24]). 

 

Εικόνα 16: Γχςνο 
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Οη πην ραξαθηεξηζηηθέο θνξπθέο ηεο γχςνπ ζηε θαζκαηνζθνπία Raman πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο, ζχκθσλα κε ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Clark, 

είλαη: 181w, 414m, 493w, 619vw, 670vw, 1007vs, 1132m. 

 

Εικόνα 17: Φάζκα γχςνπ (βλέπε[25]) 

 

Λεπθό ηνπ κνιύβδνπ 

Σν ιεπθφ ηνπ κνιχβδνπ (leadwhite), είλαη βαζηθφο αλζξαθηθφο κφιπβδνο 

(2PbCO3.Pb(OH2). ηε θχζε ζπλαληάηαη σο ην νξπθηφ  θεξνπζίηεο, είλαη κηα ηερλίηε 

ρξσζηηθή κε ρξήζε απφ ηα ρξφληα ηεο αξραηφηεηαο, γλσζηή σο ςηκχζηα (ςηκκχζηνλ). 

Έρεη κεγάιε θαιππηηθή ηθαλφηεηα ιφγν ηεο ππθλφηεηαο ηνπ. Αθφκα έρεη κεγάιε 

αλζεθηηθφηεηα θαη ιακπεξφηεηα. 

 

Εικόνα 18: Λεπθφ ηνπ κνιχβδνπ 
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Σν ιεπθφ ηνπ κνιχβδνπ είλαη  δειεηεξηψδε νπζία ε νπνία κε δηάθνξεο αιινηψζεηο 

κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε ζεηνχρν κφιπβδν ή νμείδην ηνπ κνιχβδνπ. Γηα ηελ απνθπγή 

ησλ αιινηψζεσλ βαζηθφ ξφιν έρεη ην ζπλδεηηθφ πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Σν 

ιεπθφ ηνπ κνιχβδνπ χζηεξα απφ κειέηε παξαηεξήζεθε φηη κπνξεί λα ππνζηεί θάπνηα 

κεηαηξνπή κε ηελ ηερληθή ηεο λσπνγξαθίαο. Απηή ε κεηαηξνπή θαίλεηαη λα επλνείηαη  

ζε αιθαιηθφ πεξηβάιινλ θαη ζε πγξαζία εμαηηίαο ηεο κείσζεο ηνπ δπλακηθνχ 

νμεηδναλαγσγήο. Γηα ηελ απνθπγή ηεο κεηαηξνπήο πνπ νδεγεί ζηελ αιινίσζε ηνπ 

ρξψκαηνο έθαλαλ ρξήζε νξγαληθνχ ζπλδεηηθνχ κέζνπ (βιέπε[23]). 

Λεπθό ηνπ ςεπδαξγύξνπ 

Ομείδην ηνπ ςεπδαξγχξνπ  ZnO ή (ιεπθφ ηνπ ςεπδαξγχξνπ, ηζίγθνο) είλαη έλα 

θαζαξφ ιεπθφ. ε πεξηβάιινλ μεξφ είλαη πην νγθψδεο θαη πην ειαθξχ απφ ην ιεπθφ 

ηνπ κφιπβδνπ. Δίλαη ιεπηφθνθθν θαη νη κεκνλσκέλνη θφθθνη δηαθξίλνληαη κφλν ζε 

πςειή αλάιπζε. Ο δείθηεο δηάζιαζεο ηνπ είλαη ζρεδφλ ίδηνο κε ην ιεπθφ ηνπ 

κνιχβδνπ (βιέπε[23]).   

 

Εικόνα 19: Λεπθφ ηνπ ςεπδαξγχξνπ 

Λεπθό ηνπ ηηηαλίνπ 

Σν δηνμείδην ηνπ ηηηαλίνπ TiO2 (ιεπθφ ηνπ ηηηαλίνπ) είλαη ην ιεπθφηεξν θαη έρεη ηελ 

θαιχηεξε θαιππηηθή ηθαλφηεηα απφ φιεο ηηο ιεχθεο ρξσζηηθέο. Σν θαζαξφ νμείδην 

ηνπ ηηηάληνπ, είλαη  κηθξνζθνπηθά θξπζηαιιηθφ κε ιεπηή πθή. Ο δείθηεο δηάζιαζεο 

ηνπ είλαη κεηαμχ 2.5 θαη 2.6, γηα απηφ θαη ε εμαηξεηηθή θαιππηηθή ηθαλφηεηα ηνπ. 

Δίλαη πνιχ ζηαζεξή ρξσζηηθή νπζία θαη δελ επεξεάδεηαη απφ ηε ζεξκνθξαζία, ην 

http://www.everydayhealth.com/drugs/zinc-oxide-topical
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θσο θαη ηνλ αέξα. Υξεζηκνπνηήζεθε ζηελ δσγξαθηθή πνιχ ζχληνκα κε ην πνπ 

εηζήρζε ζηελ εκπνξηθή παξάγσγε, αιιά δελ κπνξεί λα αληρλεπζεί ζε έξγα πνπ έρνπλ 

γίλεη λσξίηεξα απφ ην 1920 (βιέπε[23]).   

 

Εικόνα 20: Λεπθφ ηνπ ηηηαλίνπ 

 

 

4.3.2 Μαύξεο Υξσζηηθέο 

Μαύξν αηζάιεο  

Σν καχξν ηεο αηζάιεο δελ είλαη αθξηβψο θαζαξφ καχξν ρξψκα επεηδή έρεη κηα 

γαιαδσπή ρξνηά. Δίλαη 95% άκνξθνο άλζξαθαο ν νπνίνο ζπιιέγεηαη απφ ηνλ 

ζπκππθλσκέλν θαπλφ ηεο θσηηάο πνπ θαίεη κέζα ζε πιίζηλνπο ζαιάκνπο. Σα πιηθά 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θαχζε θαη παξάγσγε αηζάιεο είλαη ξεηζίλη, πεηξέιαην θαη 

πίζζα  (βιέπε[24]).   
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Εικόνα 21: Μαύρο της αιθάλης 

 

Μαύξν ηνπ άλζξαθα 

Σν καχξν ηνπ άλζξαθα (carbon), παξάγεηαη απφ ηελ αηειή θαχζε νξγαληθψλ 

ελψζεσλ φπσο μχιν ή νζηά. ηε θχζε ζπλαληάηαη σο νξπθηφ γξαθίηεο, καγλεηίηεο 

θαη ππξνινπζίηεο. Απφ ηελ αξραηφηεηα ην καχξν ηνπ άλζξαθα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 

ζηε  δσγξαθηθή είηε σο απηφλνκε ρξσζηηθή νπζία είηε σο αλάκεημε κε άιια ρξψκαηα 

γηα ηελ απφδνζε πην ζθνχξσλ ρξσκαηηθψλ ηφλσλ (βιέπε[8]).   

 

Εικόνα 22: Μαχξν ηνπ άλζξαθα 
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4.3.3 Υξσζηηθέο νμεηδίσλ ηνπ ζηδεξνύ  

Ώρξα   

Ζ ψρξα είλαη νξπθηή θπζηθή ρξσζηηθή χιε. Απνηειείηαη απφ νμείδηα ή πδξνμείδηα 

ηνπ ζηδεξνχ καδί κε αξγηινππξηηηθά νξπθηά, ραιαδία ή θαη αζβεζηίηε. Σν ρξψκα ηεο 

νθείιεηαη ζηελ κνξθή ησλ πδξνμεηδίσλ ή νμεηδίσλ ηνπ ζηδεξνχ. Ζ θίηξηλε ψρξα 

νθείιεη ην ρξψκα ηεο ζηελ παξνπζία έλπδξσλ νμεηδίσλ ηνπ ζηδήξνπ, κε βαζηθφ 

νξπθηφ ηνπ γθαίηε (Fe2Ο2  H2O). Ζ θίηξηλε ψρξα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί παγθνζκίσο σο 

ρξσζηηθή απφ ηελ πξφσξε ηζηνξία. Υξεζηκνπνηήζεθε  ζηελ αξραία Αίγππην, ηελ 

αξραία Διιάδα, ζηα ξσκατθά ρξφληα θαη ζηελ αλαηνιή. Αθφκα θαη ζηνλ κεζαίσλα 

θαη ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο ηεο επξσπατθήο δσγξαθηθήο.    

 

Εικόνα 23: Ώρξα 

ηέλλα σκή θαη ςεκέλε 

H σκή ζηέλλα (rawumber) είλαη έλπδξν νμείδην ηνπ ζηδήξνπ (Fe2Ο2  H2O), κε 

αξγηινππξηηηθά ζπζηαηηθά. Ζ αθαηέξγαζηε ζηέλλα είλαη έλαο εηδηθφο ηχπνο θίηξηλεο 

ψρξαο νπνχ ηελ νλνκαζία ηεο ηελ πήξε απφ ηελ γλσζηή πφιε Σνζθάλε  (Tuscan) 

θνληά ζηελ νπνία βξέζεθε. Σν ρξψκα ηεο είλαη πην ζθνχξν απφ ηελ ψρξα θαη πην 

δηαθαλή. Καιήο πνηφηεηαο ρξσζηηθή ζεσξείηαη απηή πνπ  πεξηέρεη  νμείδην ηνπ 

ζηδήξνπ πάλσ απφ 50%. 
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Εικόνα 24: ηέλλα σκή 

Ζ ςεκέλε ζηέλλα (burntsienna) παξαζθεπάδεηαη κε ηε επεμεξγαζία θαη δηαπχξσζε  

ηεο σκήο ζηέλλαο. Με ηελ αχμεζε ηεο ζέξκαλζεο, ε σκή ζηέλλα ππνβάιιεηαη ζε κηα 

αιιαγή ηεο απφρξσζεο ηεο θαη ηνπ βάζνπο ρξψκαηνο κε απνηέιεζκα λα απνθηά έλα 

θαθέ – θφθθηλν  ρξψκα ζην δηεξρφκελν θσο θαη λα κεηαηξέπεηαη ην πδξνμείδην ηνπ 

ζηδήξνπ ηεο σκήο ζε νμείδην ηνπ ζηδήξνπ. Οη ζηέλλεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φιεο ηηο 

πεξηφδνπο δσγξαθηθήο ζηελ Δπξψπε θαη κε φιεο ηηο ηερληθέο (βιέπε[24]).   

 

Εικόνα 25: ηέλλα Φεκέλε 

Όκπξα σκή θαη ςεκέλε 

Ζ σκή φκπξα είλαη κηα θαθέ γεψδεο ρξσζηηθή παξφκνηα κε ηελ ζηέλλα θαη ηελ ψρξα 

απιά πεξηέρεη δηνμείδην ηνπ καγγαλίνπ θαη πδξνμείδην ηνπ ζηδήξνπ. Ζ σκή φκπξα 

είλαη επξέσο δηαλεκεκέλε ζηε θχζε. Ζ φκπξα ππήξρε απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο 

ρξφλνπο φκσο ζηελ δσγξαθηθή εκθαλίζηεθε πξηλ ην ηέινο ηνπ 15
ν
 αηψλα. Δίλαη κηα 

ζηαζεξή ρξσζηηθή θαη κπνξεί εχθνια λα αλακηρζεί κε άιιεο.  
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Εικόνα 26: Χκε φκπξα 

Ζ ςεκέλε φκπξα έρεη θαθέ θφθθηλν ρξψκα θαη θαηαζθεπάδεηαη κε ηε επεμεξγαζία 

θαη δηαπχξσζε  ηεο σκήο φκπξαο. Θεξκαίλεηαη κέρξη λα πάξεη ηελ επηζπκεηή 

απφρξσζε. Με ηελ ζέξκαλζε ην πδξνμεηδίνπ ηνπ ζηδήξνπ κεηαηξέπεηαη ζε  νμείδην 

ηνπ κε απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ηνπ ρξψκαηνο ζε πην ζεξκφ. (βιέπε[24]).   

 

Εικόνα 27: Φεκέλε φκπξα 

 

4.3.4 Κόθθηλεο Υξσζηηθέο 

Κηλλάβαξε, Βεξκηγηόλ 

H θηλλάβαξε (cinnabar) είλαη ην θπζηθφ νξπθηφ κε ηελ νλνκαζία θφθθηλνο ζεηνχρνο  

πδξάξγπξνο (HgS). Έρεη θσηεηλφ πνξηνθαινθφθθηλν ρξψκα θαη έρεη ραξαθηεξηζηηθή 

θξπζηαιιηθή δνκή. Απφ πνιχ λσξίο αλαθαιχθζεθε ν ρεκηθφο ηχπνο ηεο θηλλάβαξεο 

θαη γηλφηαλ ηερλεηή ζχλζεζε ηεο ρξσζηηθήο,  ην Βεξκηγηφλ (vermillon).  
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Ζ ρξσζηηθή ηεο θηλλάβαξεο απφ αλαθνξέο πνπ ππάξρνπλ απφ Έιιελεο ζπγγξάθεηο 

ήηαλ γλσζηή απφ ηνλ 4
ν
 αηψλα π.ρ. ελψ ην Βεξκηγηφλ ε ηερλεηή θηλλάβαξη 

εκθαλίδεηαη ακέζσο κεηά ηα θιαζηθά ρξφληα. Ο cennino cenini επηζεκαίλεη φηη κεηά 

ηνλ 15
ν
 αηψλα φια ηα έξγα δσγξαθηθήο πξαγκαηνπνηνχληαλ κε Βεξκηγηφλ. Σν 

Βεξκηγηφλ θαη θπζηθά θαη ρεκηθά δελ έρεη θακία δηαθνξά απφ ην θπζηθφ νξπθηφ θαη 

είλαη πνιχ δχζθνιν έσο θαη αδχλαην λα δηαθξηζεί ε θπζηθή απφ ηελ ηερλεηή. 

(βιέπε[24]).   

Δκθαλίδεη πςειφ δείθηε δηάζιαζεο θαη έρεη θαιή επηθαιππηηθή ηθαλφηεηα θαη νη 

θξχζηαιινη ηεο έρνπλ θπξίσο ξνκβνεδξηθφ θαη πηζεθνεηδήο ζρήκα. (βιέπε[26]).   

 

Εικόνα 28: Κηλλάβαξε 

 

ηελ θαζκαηνζθνπία Raman νη θνξπθέο ηεο θηλλάβαξεο, ζχκθσλα κε ηε 

βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Clark, είλαη: 252vs, 282w(sh) θαη 343m. 
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Εικόνα 29: Φάζκα θηλλάβαξεο (βιέπε [25]) 

 

Κόθθηλε ζαλδαξάρε 

Ζ θφθθηλε ζαλδαξάρε είλαη ην θπζηθφ πνξηνθαιί ηνπ ζεηνχρνπ Αξζελίνπ, 

(Αs4S4) (realgar), ήηαλ γλψζηε απφ ηα ρξφληα ηεο αξραηφηεηαο. Μπνξεί λα 

θαηαζθεπαζηεί θαη ηερλεηά αιιά ιφγν ηεο ηνμηθφηεηαο ηεο δελ ρξεζηκνπνηείηαη σο 

ρξσζηηθή ηα ζχγρξνλα ρξφληα  (βιέπε[24]).  Ζ ζαλδαξάρε κπνξεί λα βξεζεί ζηε 

θχζε ζε θφθθηλε θαη θίηξηλε απφρξσζε. Ζ θφθθηλε ζαλδαξάρε εκθαλίδεη έληνλν θαη 

ιακπεξφ ρξψκα αιιά δελ είλαη ζηαζεξή ρξσζηηθή θαζψο φηαλ έξζεη  ζε επαθή κε ην 

θσο γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαηξέπεηαη ζε θίηξηλε ζθφλε πνπ είλαη αλάκεημε 

θίηξηλεο ζαλδαξάρεο κε αξζελνιίηε (βιέπε[27]).   

 

Εικόνα 30: Κφθθηλε ζαλδαξάρε 
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ηελ θαζκαηνζθνπία Raman νη θνξπθέο ηεο Κφθθηλεο ζαλδαξάρεο ζχκθσλα κε ηε 

βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Clark, είλαη: 142w, 164w, 171w, 182vs, 192s, 220s, 233m, 

327vw, 342m, 354s, 367w, 375w. 

 

Εικόνα 31: Φάζκα ζαλδαξάρεο (βιέπε [25]). 

 

Κόθθηλε ώρξα (Αηκαηίηεο) 

Ζ θφθθηλε ψρξα (red ochre) (Fe2O3) ή αηκαηίηεο ήηαλ γλψζηε ρξσζηηθή απφ ηα 

ρξφληα ηεο αξραηφηεηαο θαη έρεη εληνπηζηεί ζηηο ηνηρνγξαθίεο ηνπ ζπειαίνπ ηεο 

Αιηακίξαο ηεο  παιαηνιηζηθήο επνρήο (βιέπε[26]). Έρεη πάξα πνιιά πιενλεθηήκαηα, 

θαη γηα απηφ ην ιφγν ήηαλ πνιχ δηαδεδνκέλε ε ρξήζε ηεο ζηελ δσγξαθηθή. Έρεη έλα 

κεγάιν εχξνο ρξσκαηηθψλ ηφλσλ θαη αξθεηέο θνξέο δελ ρξεηαδφηαλ λα αλακηρζεί κε 

άιιε ρξσζηηθή θαζψο ήηαλ πνιχ εχθνιν λα ηελ βξεη θάπνηνο εμαηηίαο ηνπ φηη 

θνηηάζκαηα ηεο βξίζθνληαη ζε αξθεηέο πεξηνρέο (βιέπε[23]).   

Ζ θφθθηλε ψρξα απνηειεί ην 19%-69% ησλ θπζηθψλ σρξψλ. Σν ππφινηπν πνζνζηφ 

απνηεινχλ νη αξγηινππξηηηθέο ελψζεηο, ζεηηθά θαη αλζξαθηθά άιαηα θαη άιια πνιιά.  

Ζ θνθθνκεηξία θαη ην πνζνζηφ ζχζηαζεο ηνπ αηκαηίηε ηεο ρξσζηηθήο θαζνξίδεη ηελ 

επηθαιππηηθή ηθαλφηεηα θαη ηνλ ρξσκαηηθφ ηφλν ε νπνία εχθνια κπνξεί λα 

κεηαβιεζεί απφ ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε πνζφηεηα 

ηνπ αηκαηίηε ηφζν εληνλφηεξν είλαη ην ρξψκα. Οη θξχζηαιινη, είλαη πηλαθνεηδήο, 

ξνκβνεδξηθήο ή πιαθσεηδήο κνξθήο θαη ζρεκαηίδνπλ γεψδε ή θπιιψδε 

ζπζζσκαηψκαηα  (βιέπε[26]).   
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Εικόνα 32: Κφθθηλε ψρξα 

ηελ θαζκαηνζθνπία Raman νη θνξπθέο ηεο θφθθηλεο ψρξαο ζχκθσλα κε ηε βάζε 

δεδνκέλσλ ηνπ Clark, είλαη:220vs, 286vs, 402m, 491w, 601w. 

 

 

Εικόνα 33: Φάζκα θφθθηλεο ψρξαο (βιέπε [25]). 

Κόθθηλν ηνπ κνιύβδνπ 

Σν κίλην ή γλσζηφ θαη σο θφθθηλν ηνπ κνιχβδνπ (red lead) ήηαλ γλψζηε ρξσζηηθή 

απφ ηα ρξφληα ηεο αξραηφηεηαο. Έρεη πνξηνθαινθφθθηλε απφρξσζε κε πνιχ κεγάιε 

θαιππηηθή ηθαλφηεηα. Δίλαη επηηεηαξηνμείδην ηνπ κνιχβδνπ (Pb3O4) κε ειάρηζηε 

πνζφηεηα ιηζάξγπξνπ (PbO). Σν θφθθηλν ηνπ κνιχβδνπ ζπλαληάηαη ζηε θχζε κε ην 

νξπθηφ κίλην, κπνξεί φκσο λα παξαρζεί θαη ηερλεηά κε νμείδσζε ηνπ κνιχβδνπ θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ ιηζάξγπξνπ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Ζ ζέξκαλζε πξέπεη λα 

είλαη ζπλερήο κέρξη ν ιηζάξγπξνο λα νμεηδσζεί θαη λα κεηαηξαπεί ζε επηηεηαξηνμείδην 

ηνπ κνιχβδνπ νπφηε ζα  ππάξμεη ε επηζπκεηή απφρξσζε (βιέπε[23]).   
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Σν θφθθηλν ηνπ κνιχβδνπ δελ είλαη ζηαζεξή ρξσζηηθή γηα ην ιφγν ηνπ φηη 

κεηαβάιιεηαη απφ ην θσο θαη ηελ πςειή ζρεηηθή πγξαζία. Χο ρξσζηηθή ζεσξήζεθε 

αθαηάιιειε γηα ηελ ρξήζε ζε λσπνγξαθίεο, γηαηί ην ρξψκα ηνπ ζηαδηαθά 

κεηαβάιιεηαη ζε θαθέ ιφγν ηεο κεηαηξνπήο ηνπ  (βιέπε[29]).   

 

Εικόνα 34: Κφθθηλν ηνπ κνιχβδνπ 

Κίηξηλεο Υξσζηηθέο 

Κίηξηλν ηνπ θαδκίνπ 

Σν θίηξηλν ηνπ θαδκίνπ (CdS) δελ είλαη θπζηθή ρξσζηηθή, είλαη ηερλεηή θαη 

αλαθαιχθζεθε απφ ηνλ Stromeyer ην 1818. Σν ρξψκα ηνπ κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 

αλνηρηφ θίηξηλν κέρξη θαη ζθνχξν πνξηνθαιί. Σν ζεηνχρν θάδκην εληνπίδεηαη ζηε 

θχζε σο νξπθηφ greenockite, ζηελ κνξθή φκσο πνπ εληνπίδεηαη δελ είλαη εθηθηφ λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο ρξσζηηθή θαη γηα απηφ ην ιφγν δέρεηαη επεμεξγαζία θαζψο 

γίλεηαη, κε θαζίδεζε φμηλνπ δηαιχκαηνο, δηαιπηνχ άιαηνο ηνπ θαδκίνπ κε ζεηνχρν 

αιθάιην ή πδξφζεην. Σν θίηξηλν πνπ θαδκίνπ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε δπν 

θαηεγνξίεο, ζε κηα πνπ είλαη θαζαξή ρσξίο πξνζκίμεηο, θαη ζην ιηζνπφλην πνπ είλαη  

κίγκα ζεηνχρνπ θαδκίνπ κε ζεηνχρν βάξην. Δίλαη ζηαζεξή ρξσζηηθή κε κεγάιε 

ηθαλφηεηα επηθάιπςεο. (βιέπε[23]).   
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Εικόνα 35: Κίηξηλν ηνπ θαδκίνπ 

Κίηξηλν ηνπ κνιύβδνπ-θαζζίηεξνπ 

Σν θίηξηλν ηνπ κνιχβδνπ(Pb2SnO4) (βιέπε[30]) εκθαλίδεηε ζηηο αξρέο ηνπ 15
νπ

 

αηψλα. Παξάγεηε κε ηε θαχζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ κνιχβδνπ θαη ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ 

ππξηηίνπ ζε ζεξκνθξαζία 800
o
C. (βιέπε[32]). Γηαρσξίδεηε ζε δπν θαηεγνξίεο, ε κηα 

είλαη ζε νμείδην ηνπ κνιχβδνπ-θαζζίηεξνπ θαη ε άιιε ζε νμεηδίνπ ηνπ κνιχβδνπ-

θαζζίηεξνπ φκσο κπνξεί λα πεξηέρεη θαη ππξίηην (βιέπε[31]). Δίλαη κηα πνιχ ζηαζεξή 

ρξσζηηθή θαη δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ ζεξκνθξαζία θαη ην θσο   

 

 

Εικόνα 36: Κίηξηλν ηνπ κνιχβδνπ-θαζζίηεξνπ 

Κίηξηλε ζαλδαξάρε 

Ζ θίηξηλε ζαλδαξάρε είλαη ζεηνχρν αξζεληθφ (As2S3) κε αλνηρηνθίηξηλε απφρξσζε. 

Αξθεηέο θνξέο κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ηελ αιινησκέλε θφθθηλε ζαλδαξάρε. Ήηαλ 

γλψζηε ρξσζηηθή απφ ηα ρξφληα ηεο αξραηφηεηαο αιιά θαηά ηνλ κεζαίσλα ιφγν ηεο 
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ηνμηθφηεηαο ηεο άξρηζε ζηγά ζηγά λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη. Δίλαη ζηαζεξή ρξσζηηθή 

ζην θσο θαη ζηνλ αέξα θαη δελ επεξεάδεηαη απφ αιθαιηθά θαη φμηλα δηαιχκαηα. Δίλαη 

κηα ρξσζηηθή πνπ ζε αλάκημε κε άιιεο ρξσζηηθέο αληηδξά γηα ηνλ ιφγν ηνπ φηη 

πξνζβάιιεηαη ν κφιπβδνο θαη ν ραιθφο πνπ κπνξεί λα έρνπλ, κε ην ζείν πνπ έρεη ε 

θηηξίλε ζαλδαξάρε. (βιέπε[23]) χκθσλα κε ηελ θιίκαθα Mohs ε ζθιεξφηεηα ηεο 

είλαη 1,5-2 θαη θξπζηαιιψλεηαη ζην κνλνθιηλέο ζχζηεκα θαη εκθαλίδεη κηθξή  

ηθαλφηεηα επηθάιπςεο (βιέπε[33]) 

 

Εικόνα 37: Κίηξηλε ζαλδαξάρε 

 

ηελ θαζκαηνζθνπία Raman νη θνξπθέο ηεο θίηξηλεο ζαλδαξάρεο ζχκθσλα 

κε ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Clark, είλαη: 136w, 154s, 181vw, 202w, 220vw, 230vw, 

292m, 309s, 353vs, 381w. 

 

Εικόνα 1.19: Φάζκα θίηξηλεο ζαλδαξάρεο (βιέπε [25]). 
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Kίηξηλν ηνπ ιηζάξγπξνπ 

Σν θίηξηλν ηνπ ιηζάξγπξνπ (PbO) είλαη κηα ζηαζεξή ρξσζηηθή κε πνιχ θαιή 

ηθαλφηεηα επηθάιπςεο.  Ήηαλ γλψζηε ρξσζηηθή απφ ηα ρξφληα ηεο αξραηφηεηαο. αιιά 

θαηά ηνλ κεζαίσλα αληηθαηέζηεζε ηελ θίηξηλε ζαλδαξάρε ιφγν ηεο ηνμηθφηεηαο ηεο, 

ε νπνία άξρηζε ζηγά ζηγά λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη. (βιέπε [24]). 

 

Εικόνα 38: Kίηξηλν ηνπ ιηζάξγπξνπ 

 

 

Πξάζηλεο Υξσζηηθέο 

Πξάζηλε γε  

Ζ ρξσζηηθή ηεο πξάζηλεο γεο, ηεο νπνίαο ν ρεκηθφο ηχπνο είλαη 

K[(Al
ǀǀǀ
,Fe

ǀǀǀ
)(Fe

ǀǀ
,Mg

ǀǀ
)](AlSi3Si

4
)O10(OH)2 , έρεη εληνπηζηεί φηη ρξεζηκνπνηνχληαλ πξηλ 

απφ ηελ θιαζηθή πεξίνδν (βιέπε [30]). Πξάζηλε γε εληνπίδεηαη ζηελ Κχπξν ζηελ 

Γαιιία ζηελ Γεξκαλία θαη ηελ Βεξφλα. Ο ζειαδνλίηεο ζεσξείηαη ε θαιχηεξε 

πνηφηεηα πξάζηλεο γεο θαη αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ καξκαξπγηψλ. Σν πιήζνο ησλ 

απνρξψζεσλ ηεο πξάζηλεο γεο αιιάδεη αλά πεξηνρέο θαη θπκαίλεηαη απφ θίηξηλν 

πξάζηλν κέρξη θαη πξάζηλν γθξη. Δίλαη έλα πνιχ ζηαζεξφ ρξψκα θαη δελ εκθαλίδεη 

θακία αιινίσζε ή νμείδσζε ζην θσο ηνπ ειίνπ θαη ζηηο αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο.  Ζ 
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κνλή αιινίσζε εκθαλίδεηαη κφλν φηαλ έξρεηαη ζε επαθή κε ην πδξνμείδην ηνπ 

αζβεζηίνπ πνπ βξίζθεηαη ην θνλίακα ησλ ηνηρνγξαθηψλ. (βιέπε [24]). 

 

Εικόνα 39: Πξάζηλε γε 

Verdigris 

Ζ ρξσζηηθή verdigris είλαη βαζηθφ νμηθφ άιαο ηνπ ραιθνχ, κε θπαλνπξάζηλν ρξψκα. 

Ο ρεκηθφο ηεο ηχπνο είλαη (Cu(CH3COO)2) (βιέπε [30]). Δίλαη ηερλεηή ρξσζηηθή θαη 

δεκηνπξγείηαη θαζψο αλακηγλχεηαη ν κεηαιιηθφο ραιθφο κε μχδη θαη ζηελ ζπλέρεηα 

παξάγεηαη έλα ζηεξεφ πξάζηλν ηνπ βαζηθνχ νμηθνχ ραιθνχ. Έπεηηα κεηά ηελ μήξαλζε 

θαη ηελ θνληνξηνπνίεζε ηνπ ζηεξενχ παξάγεηαη ε ζθφλε ηνπ ρξψκαηνο. αλ 

ρξσζηηθή εκθαλίδεη αδπλακία ζηελ αλάκημε ηνπ κε άιια ρξψκαηα θαη νμεηδψλεηαη κε 

ηνλ αέξα ηεο αηκφζθαηξαο θαη καπξίδεη. (βιέπε [23]). 
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Εικόνα 40: Verdigris 

Μαιαρίηεο 

Ο καιαρίηεο (CuCO3.Cu(OH2)) ήηαλ γλψζηε ρξσζηηθή απφ ηα ρξφληα ηεο 

αξραηφηεηαο θαη ζηε κεζαησληθή δσγξαθηθή ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Αζίαο ήηαλ ε πην 

δεκνθηιήο πξάζηλε ρξσζηηθή. Γεκηνπξγείηαη απφ ηελ απνζχλζεζε ηνπ αδνπξίηε θαη 

γηα απηφ ην ιφγν εληνπίδεηαη καδί.  (βιέπε [6]). 

 

Εικόνα 41: Μαιαρίηεο κε αδνπξίηε  

Ζ πξνέιεπζε ηνπ είλαη απφ ην θξπζηαιιηθφ νξπθηφ ηνπ καιαρίηε, θαη ζηελ θχζε 

ζπλαληάηαη σο αλζξαθηθφ νξπθηφ ηνπ ραιθνχ κε έλα κεγάιν εχξνο απνρξψζεσλ απφ 

αλνηθηφ κέρξη θαη αξθεηά ζθνχξν πξάζηλν κε πνηθίιεο πθέο απφ εχζξππηεο κέρξη θαη 

αξθεηά ζθιεξέο (βιέπε [23]). 
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Εικόνα 42: Μαιαρίηεο  

ηελ θαζκαηνζθνπία Raman νη θνξπθέο ηνπ καιαρίηε ζχκθσλα κε ηε βάζε 

δεδνκέλσλ ηνπ Clark, είλαη: 155s, 178s, 217m, 268m, 354m, 433vs, 509m, 553s, 

558w, 757vw, 1051m, 1085m, 1492vs. 

 

Εικόνα 43: Φάζκα Μαιαρίηεο (βιέπε [25]). 

Πξάζηλν ηνπ θνβαιηίνπ 

 Σν πξάζηλν ηνπ θνβαιηίνπ (CoO.nZnO) είλαη γλσζηή ρξσζηηθή απφ ην 1800 άιια νη 

θαιιηηέρλεο δελ ην πξνηηκνχζαλ ιφγν ηεο απμεκέλεο ηνπ ηηκήο θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη 

δελ είρε θαιή επηθαιππηηθή ηθαλφηεηα. Γελ εκθαλίδεη θακηά αιινίσζε φηαλ 

αλακηρζεί κε νπνηαδήπνηε ρξσζηηθή  θαη απηφ νθείιεηαη ζην φηη είλαη ζαλ ρξσζηηθή 

ζηαζεξή θαη αδξαλήο. Έρεη αξθεηέο νκνηφηεηεο κε ην κπιε ηνπ θνβαιηίνπ κε ηε κνλή 

δηαθνξά φηη ην νμείδην ηνπ αξγηιίνπ αληηθαζίζηαηαη απφ ην νμείδην ηνπ ςεπδαξγχξνπ. 

(βιέπε [24]). 
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Εικόνα 44: Πξάζηλν ηνπ θνβαιηίνπ 

Μπιε Υξσζηηθέο 

Αηγππηηαθό κπιε 

Σν αηγππηηαθφ κπιε (CaCuSi4O10) είλαη κηα ζπλζεηηθή ρξσζηηθή, θαη δεκηνπξγήζεθε 

κε ζθνπφ ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ lapislazuli. Θεσξείηαη ε πξψηε ηερλεηή ρξσζηηθή 

πνπ θαηαζθεπάζηεθε. Αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ Αίγππην απφ φπνπ πεξέ θαη ηελ 

νλνκαζία ηνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζηελ Δπξψπε. (βιέπε [34]).  

 

Εικόνα 45: Αηγππηηαθφ κπιε 

 

Γηα λα παξαζθεπαζηεί ην αηγππηηαθφ κπιε ζεξκαίλνληαη ζηνπο 850
0
C αζβεζηηηηθά 

παξάγσγα κε κίγκα απφ άκκν, αζβέζηε θαη νπζίεο πνπ πεξηέρνπλ ραιθφ φπσο 
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καιαρίηε, ραιαδία. Σα αθαηέξγαζηα πιηθά ζηε ζπλέρεηα ξεπζηνπνηνχληαη θαη 

αιιειεπηδξνχλ ζρεκαηίδνληαο ηεηξαππξηηηθφ αζβεζηηηηθφ ραιθφ (βιέπε [35]). Δίλαη 

αξθεηά ζηαζεξή ρξσζηηθή θαη δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη ην 

θσο αιιά κφλν απφ πνιχ πςειέο ζεξκνθξαζίεο (βιέπε [24]). 

 

Εικόνα 46: Βφινη  αηγππηηαθνχ κπιε 

Aδνπξίηεο 

Ο αδνπξίηεο (2CuCO3.Cu(OH)2) είλαη νξπθηφ ηνπ ραιθνχ θαη έρεη εληνπηζηεί ζε 

ηνηρνγξαθίεο ηεο Αηγχπηνπ ηεο 3
εο

 ρηιηεηίαο π.Υ. Πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηελ Κχπξν 

θαη ην Λαχξην φκσο ε θαιχηεξε πνηφηεηα αδνπξίηε βξίζθεηαη ζηε Γαιιία θαη ηε 

Κίλα. Δίλαη νξπθηφ κε κνλνθιηλέο ζχζηεκα, κε κνξθή πιαθψδε θαη κε κέηξηα 

ζθιεξφηεηα (3,5-4 ζηελ θιίκαθα Mohs). Αλάινγα κε ην πνζφ ιεπηφθνθθν ή 

ρνλδξφθνθθν ζα είλαη ην ρξψκα δηαθέξεη θαη ν ηφλνο ηνπ απφ αλνηθηφ κπιε ζε 

ζθνχξν κπιε. (βιέπε [36]). Έλα βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηνπ αδνπξίηε είλαη φηη κε ηελ 

επίδξαζε ηεο πγξαζίαο κεηαηξέπεηαη ζε καιαρίηε θαη φηαλ βξίζθεηαη ζε αιθαιηθφ 

πεξηβάιινλ ππάξρεη πεξίπησζε λα δεκηνπξγεζεί κηα ιεπηή ζηξψζε καχξνπ νμεηδίνπ 

ηνπ ραιθνχ. (βιέπε [23]). 
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Εικόνα 47: Αδνπξίηεο 

Λαδνπξίηεο  

Ο ιαδνπξίηεο (νπιηξακαξίλ) (Na8[Al6Si6O24]Sn) είλαη ζεηνχρν αξγηινππξηηηθφ λάηξην. 

Σν νξπθηφ ιαδνπξίηεο πξνέξρεηαη απφ Αθγαληζηάλ ε φπνηα είλαη θαη ε κνλαδηθή 

πεγή πξνέιεπζεο ζηα νξπρεία ηνπ badakhshan. Δίλαη ε πην ζχλζεηε νξπθηή ρξσζηηθή 

δηφηη είλαη ζχλζεην ζεηηθφ ππξηηηθφ άιαο ηνπ λαηξίνπ-αζβεζηίνπ. Ο ιαδνπξίηεο 

εληνπίδεηαη ζε κεηακνξθσζηγελή αζβεζηνιηζηθά πεηξψκαηα ή πεηξψκαηα καξκάξνπ, 

ζπλδεδεκέλα κε αιθαιηθφ ππξηγελέο ελδνγελέο πέηξσκα.  

Όηαλ βξίζθεηαη  κε ηέηνηα νξπθηά, ζρεκαηίδεηαη ην πέηξσκα lapislazuli ζην νπνίν ην 

επηθξαηέζηεξν ζπζηαηηθφ είλαη ν ιαδνπξίηεο. (βιέπε [23]). αλ ρξσζηηθή δελ 

πθίζηαηαη θακηά αιινίσζε ζην θσο θαη ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο, επεξεάδεηαη 

νκνίσο απφ ηα αξαηά νμέα πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ απψιεηα ηνπ ρξψκαηνο. 

Σν νπιηξακαξίλ είλαη ηερλεηή ρξσζηηθή, εκθαλίζηεθε ην 1820κ.Υ. θαη είλαη 

νκνηνγελέο ρξσζηηθή κε κηθξφηεξε θνθθνκεηξία ζε ζρέζε κε ηνλ ιαδνπξίηε. (βιέπε 

[24]). 
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Εικόνα 48: Λαδνπξίηεο 

ηελ θαζκαηνζθνπία Raman νη θνξπθέο ηνπ ιαδνπξίηε ζχκθσλα κε ηε βάζε 

δεδνκέλσλ ηνπ Clark, είλαη: 258w, 548vs, 822w, 1096m. 

 

 

Εικόνα 49 : Φάζκα Λαδνπξίηε (βιέπε [25]). 

Mπιέ ηνπ θνβαιηίνπ 

Σν κπιε ηνπ θνβαιηίνπ είλαη ηερλεηή ρξσζηηθή θαη ε παξαζθεπή ηνπ κίγκαηνο 

νμεηδίνπ ηνπ θνβαιηίνπ κε πδξνμείδην ηνπ αξγηιίνπ γίλεηαη κε ζέξκαλζε ζηνπο 

1200
ν
C, φπνπ ζρεκαηίδεηαη ην αξγηιηθφ άιαο ηνπ θνβαιηίνπ CoO.Al2O3.  Σν ρξψκα 

έρεη δηάθνξεο ηνληθφηεηεο θαη απηφ εμαξηάηαη απφ ηεο αθαζαξζίεο πνπ ππάξρνπλ 

θαηά ηελ δηαδηθαζία παξαζθεπήο. Δίλαη αξθεηά ζηαζεξή ρξσζηηθή θαη δελ 

επεξεάδεηαη απφ νμέα θαη αιθάιηα. (βιέπε [23]). 
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Εικόνα 50: Μπιε ηνπ θνβαιηίνπ 

Υξσζηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηνλ 15o κε 17ν αηώλα 

Σα θπξηφηεξα ρξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηνλ 17ν αηψλα είλαη απφ ηα 

θφθθηλα ε πνξθχξα πνπ πξνέξρεηαη απφ θνρχιηα θαη ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο γηα ηελ 

βαθή πθαζκάησλ, ε θηλλάβαξε, ην κίλην θαη ην rouse anglais. Απφ κπιέ ρξσζηηθέο ν 

αδνπξίηεο, ην αηγππηηαθφ κπιε, ην ίληηγθν, ην verditer, ην νπιηξακαξίλ ην κπιε ηνπ 

θνβαιηίνπ θαη ξν κπιε ηεο Πξσζίαο. Απφ πξάζηλεο ρξσζηηθέο ν καιαρίηεο ε πξάζηλε 

γε, ην vert de gris, θαη δηάθνξα θπηηθά πξάζηλα. Απφ ηηο θίηξηλεο ρξσζηηθέο  ε ψρξα, 

ην citron, θαη ην orpiment. Απφ θαθέ ρξσζηηθέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε φκπξα ςεκέλε 

θαη σκή, ε ηέλα ε ςεκέλε θαη ε σκε. Απφ ιεχθα ε θηκσιία θαη ε γχςνο. ε κηα 

κειέηε πνπ έγηλε ζηηο εηθφλεο ηνπ  Υεηξ. Αγγέινπ ηνπ 15
νπ

 αηψλα εληνπίζηεθε φηη γηα 

ιεπθφ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ιεπθφ ηνπ κνιχβδνπ, γηα καχξν ην καχξν ηνπ άλζξαθα, 

γηα θφθθηλν ε θηλλάβαξε, ε θφθθηλε ιάθα θαη ν αηκαηίηεο γηα κπιε ν αδνπξίηεο θαη ν 

ιαδνπξίηεο θαη γηα ηα πξάζηλα ρξεζηκνπνηήζεθε πξάζηλε γε θαη καιαρίηεο (βιέπε 

[37]). 

 

4.4 Σερλνινγία ηεο Βπδαληηλήο Αγηνγξαθίαο 

Ζ δνκή κηαο βπδαληηλήο αγηνγξαθίαο απνηειείηαη απφ ην μχιηλν ππφζηξσκα θαη 

αξθεηέο θφξεο ππάξρεη χθαζκα (θακπφην) ην φπνην είλαη θνιιεκέλν ζην μχιν κε 

θάπνηα δσηθή θφιια. Πάλσ ζην χθαζκα ππάξρεη ε πξνεηνηκαζία πνπ απνηειείηαη 
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θπξίσο απφ γχςν θαη σο ζπλδεηηθφ κέζν ρξεζηκνπνηείηαη δσηθή θφιια. ηε ζπλέρεηα 

ππάξρεη ην ακπφιη ή κπφιν. Δίλαη ε πξνεηνηκαζία ηεο επηθαλείαο γηα λα ηνπνζεηεζεί 

ην θχιιν ρξπζνχ ην νπνίν θνιιάηε κε κηα θφιια πνπ νλνκάδεηε κημηφλ. Μεηά 

ππάξρνπλ ηα ρξσκαηηθά ζηξψκαηα πνπ είλαη θπξίσο ζθφλεο αλακηγκέλεο κε θξφθν 

απγνχ σο ζπλδεηηθφ κέζν. Μεξηθέο θφξεο ρξεζηκνπνηείηαη θαη κηα ειαρίζηε 

πνζφηεηα μπδηνχ, θαζψο ην μχδη έρεη θαη αληηζεπηηθή ηδηφηεηα θαη ζην ηέινο έλα 

ζηξψκα βεξληθηνχ. Σνλ 17ν αηψλα νη πξνεηνηκαζίεο πνπ επηθξαηήζαλ γηα ηηο θνξεηέο 

εηθφλεο πάλσ ζε μχιηλν ππφζηξσκα είραλ σο αδξαλή πιηθά ηελ θηκσιία ηελ γχςν θαη 

ην ιεπθφ ηνπ κνιχβδνπ. Αξθεηέο θφξεο εληνπίδεηαη θαη ε χπαξμε ρξσζηηθψλ  φπσο 

φκπξα, θφθθηλε, καχξε, θαθέ ρξσζηηθή. Χο ζπλδεηηθφ κέζν ρξεζηκνπνηνχληαλ δσηθή 

θφιια θαη έιαηα. ην αζηάξσκα ηεο επηθάλεηαο κεξηθέο θφξεο έθηνο απφ δσηθή 

θφιια έρεη εληνπηζηεί αθφκα κίγκα ζθφλεο ηπξηνχ κε lime. Σα πιηθά θαη νη ηερληθέο 

πνπ ρξεζηκνπνίεη έλαο θαιιηηέρλεο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ πεξίνδν θαη 

επνρή πνπ έδεζε θαη δεκηνχξγεζε. Σα πιηθά θαη ε κέζνδνο θαηαζθεπήο ελφο έξγνπ 

ηέρλεο κπνξνχλ λα δψζνπλ πνιιέο θαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θαιιηηέρλε 

θαη ηελ πεξίνδν  θαη αθφκα γηα ηηο επηξξνέο πνπ πηζαλψλ λα είρε. Με ηηο 

θπζηθνρεκηθέο έξεπλεο είλαη εθηθηφ λα εληνπηζηνχλ θαη λα ραξαθηεξηζηνχλ ηα πιηθά 

ελφο έξγνπ ηέρλεο θαη αθφκα κπνξεί λα εληνπηζηεί ε ηερληθή ελφο δσγξάθνπ  (βιέπε 

[38]). 
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Κεθάιαην 5.Οξγαλνινγία & Μεηξήζεηο  

5.1 Οξγαλνινγία 

Γηα ηελ κειέηε ησλ ρξσζηηθψλ ηεο εηθφλαο ρξεζηκνπνηήζεθε έλα θνξεηφ 

θαζκαηφκεηξν Raman ηεο DeltaNu θαη ζπγθεθξηκέλα ην Rockhound 785.  

 

 

Εικόνα 51:  Φαζκαηφκεηξν Raman ηεο DeltaNu 

Οη κεηξήζεηο έγηλαλ επηηφπνπ ζηελ εθθιεζία φπνπ βξίζθεηαη ε εηθφλα ρσξίο λα 

ρξεηαζηεί λα γίλεη δεηγκαηνιεςία θαη κεηαθνξά ηεο ζε θάπνην εξγαζηήξην. Γελ 

ρξεηάζηεθε θάπνηα ηδηαίηεξε δηαδηθαζία ή θάπνηνο επηπιένλ εμνπιηζκφο γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε θαη  ηελ ιήςε ησλ θαζκάησλ. Σν θαζκαηφκεηξν είλαη ελζσκαησκέλν 

κε κηα έγρξσκε θάκεξα, ε φπνηα ζε ζπλεξγαζία κε ην ςεθηαθφ κηθξνζθφπην Nu Spec 

νξίδεη ηελ εζηηαθή απφζηαζε απφ ηελ νπνία γίλεηαη ε ιήςε ηνπ θάζκαηνο. Ζ κέγηζηε 

κεγέζπλζε ηνπ αληηθεηκεληθνχ θαθνχ ηνπ κηθξνζθνπίνπ θηάλεη ηα 100x. Σν κήθνο 

θχκαηνο ηνπ ιέηδεξ είλαη ζηα 785nm θαη ν ιφγνο πνπ επηιέρζεθε είλαη γηαηί 

ειαρηζηνπνηείηαη ην θαηλφκελν ηνπ θζνξηζκνχ. 
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Εικόνα 52: Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ νξγάλνπ κέηξεζεο 

 

 Υξεζηκνπνηήζεθε δηνδηθφ ιέηδεξ κε κέγεζνο εζηίαζεο ηνπ ηα 35κm θαη κε 

δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα 5cm-1. Σα δεδνκέλα πνπ ιακβάλνληαλ απφ ηηο κεηξήζεηο 

επεμεξγάδνληαλ κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο NuSpec, ην νπνίν είλαη 

ελζσκαησκέλν κέζα ζην φξγαλν κέηξεζεο. Σν εχξνο ησλ θαζκάησλ θπκαίλεηαη απφ 

200 έσο 2000cm-1. ηελ ζπλέρεηα κεηά ηελ ιήςε ησλ θαζκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη θ 

ζηνλ ππνινγηζηή γίλεηαη επεμεξγαζία θαη ε κειέηε ηνπο. Γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπο 

ρξεζηκνπνηήζεθε σο βάζε δεδνκέλσλ ν θαηάινγνο ηνπ Clark. ηα ίδηα ζεκεία έγηλε 

θαη δεχηεξε ιήςε κε θαζκαηνζθνπία θζνξηζκνχ αθηηλψλ Υ. (XRF). 



 

 

Α.Δ.Ι.  ΠΔΙΡΑΙΑ  TΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ  ΣΟΜΔΑ  

 

 

 

70 

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

Π.ΡΑΛΛΖ & ΘΖΒΧΝ 250, 122 44, ΑΗΓΑΛΔΧ, ΑΘΖΝΑ, ΔΛΛΑΓΑ 

ΣΖΛ.: +30-210-5381311, MSCAUTO1@TEIPIR.GR 

 

Εικόνα 53 : Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ νξγάλνπ κέηξεζεο XRF 
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Εικόνα 54: Βάζεηο Γεδνκέλσλ Raman 

5.2 Μεηξήζεηο Raman 

ηελ εηθφλα ηνπ Μηραήι δακαζθελνχ ιήθζεθαλ 16 κεηξήζεηο απφ δηαθνξεηηθά 

ζεκεία ηεο εηθφλαο. Ζ ιήςε ησλ κεηξήζεσλ έγηλε επηηφπνπ κε ην θνξεηφ 

θαζκαηφκεηξν Raman ηεο Delta Nu.  

 

 

Εικόνα 55: Μεηξήζεηο κε ην θνξεηφ θαζκαηφκεηξν Raman ηεο Delta Nu. 
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Εικόνα 56: Σα ζεκεία πνπ έγηλε ε ιήςε ησλ κεηξήζεσλ 
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Μέηξεζε 1 (20 sample) 

 

Εικόνα 57: Μέηξεζε 1 (20 sample) 

Ζ κέηξεζε 1 εκθάληζε ηηο παξαθάησ ηηκέο ζηελ θαζκαηνζθφπηα Raman: 209, 232, 

248, 287, 302, 319, 343, 356, 368, 385, 402, 416, 426, 441, 450, 468, 529, 586, 648, 

731, 843, 864, 937, 1009, 1077, 1178, 1206, 1280, 1382, 1485, 1553, 1572, 1586 cm
-1 

 

 

Εικόνα 58: Γηάγξακκα Raman: Μέηξεζε  1  
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Μέηξεζε 2 (21 sample) 

 

Εικόνα 59: Μέηξεζε 2 (21 sample) 

Ζ κέηξεζε 2 εκθάληζε ηηο παξαθάησ ηηκέο ζηελ θαζκαηνζθφπηα Raman: 225, 253, 

310, 359, 382, 467, 557, 620, 442, 762, 794, 821, 945, 1005, 1073, 1264, 1386, 1422, 

1468, 1523, 1589 cm
-1 

.  

Εικόνα 60: Γηάγξακκα Raman: Μέηξεζε  2 
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Μέηξεζε_3 (22 sample) 

 

Εικόνα 61: Μέηξεζε_3 (22 sample) 

Ζ κέηξεζε 3 εκθάληζε ηηο παξαθάησ ηηκέο ζηελ θαζκαηνζθφπηα Raman: 233,294, 

343, 388, 418, 462, 585, 641, 672, 703, 822, 916, 1000, 1077, 1226, 1381, 1479, 

1486, 1580 cm
-1 

. 

 

Δηθόλα 62: Γηάγξακκα Raman: Μέηξεζε  3 
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Μέηξεζε 4 (23 sample) 

 

Εικόνα 63: Μέηξεζε 4 (23 sample) 

Ζ κέηξεζε 4 εκθάληζε ηηο παξαθάησ ηηκέο ζηελ θαζκαηνζθφπηα Raman: 202, 220, 

230, 243, 252, 265, 295, 314, 345, 360, 386, 414, 424, 448, 482, 495, 506, 531, 552, 

564, 577, 590, 600, 614, 625, 634, 649, 665, 676, 686, 708, 730, 751, 761, 772, 801, 

825, 837, 888, 913, 946, 965, 974, 991, 1000, 1020, 1046, 1061, 1076, 1084, 1114, 

1127, 1144, 1155, 1171, 1191, 1217, 1231, 1240, 1259, 1268, 1282, 1291, 1309, 

1317, 1324, 1331, 1340, 1349, 1358, 1367, 1375, 1382, 1398, 1414, 1425, 1438, 

1447, 1459, 1467, 1482, 1489, 1496, 1509, 1517, 1537, 1548, 1567, 1582, 1614, 

1647, 1662, 1693, 1711, 1757, 1780, 1790, 1803, 1827 cm
-1 

. 

 

Εικόνα 64: Γηάγξακκα Raman: Μέηξεζε 4 
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Μέηξεζε 5 (24 sample) 

 

Εικόνα 65: Μέηξεζε 5 (24 sample) 

Ζ κέηξεζε 5 εκθάληζε ηηο παξαθάησ ηηκέο ζηελ θαζκαηνζθφπηα Raman: 256, 276, 

301, 310, 343, 388, 409, 451, 463, 487, 505, 527, 550, 571, 593, 626, 638, 662, 678 

695, 714, 731, 757, 767, 794, 817, 829, 846, 899, 946, 995, 1041, 1093, 1122, 1156, 

1176, 1193, 1233, 1255, 1278, 1315, 1341, 1400, 1449, 1507, 1555, 1607 cm
-1 

. 

 

Εικόνα 66: Γηάγξακκα Raman: Μέηξεζε 5 
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Μέηξεζε 6 (25 sample) 

 

Εικόνα 67: Μέηξεζε 6 (25 sample) 

Ζ κέηξεζε 6 εκθάληζε ηηο παξαθάησ ηηκέο ζηελ θαζκαηνζθφπηα Raman: 219, 231, 

265, 281, 306, 318, 345, 351, 371, 387, 413, 432, 471, 495, 557, 571, 591, 599, 641, 

660, 671, 711, 766, 794, 845, 873, 904, 936, 957, 992, 1008, 1040, 1054, 1071, 1087, 

1332, 1189, 1207, 1257, 1286, 1329, 1354, 1390, 1400, 1435, 1447, 1490, 1532, 

1545, 1563, 1586, 1620, 1636, 1697, 1706, 1753, 1793, 1815 cm
-1 

. 

 

Εικόνα 68: Γηάγξακκα Raman: Μέηξεζε 6 
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Μέηξεζε 7 (26 sample) 

 

Εικόνα 69: Μέηξεζε 7 (26 sample) 

Ζ κέηξεζε 7 εκθάληζε ηηο παξαθάησ ηηκέο ζηελ θαζκαηνζθφπηα Raman: 223, 266, 

278, 324, 341, 352, 384, 431, 450, 470, 488, 506, 519, 530, 554, 992, 655, 689, 696, 

711, 719, 738, 757, 777, 814, 818, 873, 961, 997, 1045, 1079, 1117, 1151, 1166, 

1196, 1224, 1255, 1281, 1294, 1309, 1330, 1350, 1360, 1398, 1408, 1423, 1434, 

1445, 1490, 1508, 1525, 1561, 1577, 1593, 1609, 1621, 1645, 1662, 1675, 1687, 

1718, 1733, 1741, 1753, 1783, 1805 cm
-1

.  

 

Εικόνα 70: Γηάγξακκα Raman: Μέηξεζε 7 
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Μέηξεζε 8 (27 sample) 

 

Εικόνα 71: Μέηξεζε 8 (27 sample) 

Ζ κέηξεζε 8 εκθάληζε ηηο παξαθάησ ηηκέο ζηελ θαζκαηνζθφπηα Raman: 203, 233, 

246, 271, 280, 303, 327, 340, 357, 380, 401, 423, 436, 452, 470, 504, 540, 551, 588, 

611, 651, 680, 702, 721, 727, 750, 769, 806, 823, 864, 883, 916, 934, 966, 995, 1028, 

1050, 1067, 1088, 1135, 1161, 1179, 1220, 1234, 1264, 1282, 1297, 1328, 1398, 

1432, 1456, 1481, 1525, 1558, 1582, 1611, 1660, 1695, 1730  cm
-1

. 

 

Εικόνα 72: Γηάγξακκα Raman: Μέηξεζε 8 



 

 

Α.Δ.Ι.  ΠΔΙΡΑΙΑ  TΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ  ΣΟΜΔΑ  

 

 

 

81 

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

Π.ΡΑΛΛΖ & ΘΖΒΧΝ 250, 122 44, ΑΗΓΑΛΔΧ, ΑΘΖΝΑ, ΔΛΛΑΓΑ 

ΣΖΛ.: +30-210-5381311, MSCAUTO1@TEIPIR.GR 

Μέηξεζε 9 (28 sample) 

 

Εικόνα 73: Μέηξεζε 9 (28 sample) 

Ζ κέηξεζε 9 εκθάληζε ηηο παξαθάησ ηηκέο ζηελ θαζκαηνζθφπηα Raman: 233, 263, 

282, 308, 327, 341, 349, 364, 395, 413, 452, 470, 513, 560, 576, 600, 615, 647, 658, 

683, 693, 714, 732, 746, 756, 774, 806, 856, 895, 932, 962, 995, 1010, 1025, 1052, 

1075, 1127, 1154, 1166, 1197, 12691289, 1407, 1459, 1476, 1495, 1553, 1588, 1613, 

1651, 1790 cm
-1 

. 

 

Εικόνα 74: Γηάγξακκα Raman: Μέηξεζε 9 



 

 

Α.Δ.Ι.  ΠΔΙΡΑΙΑ  TΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ  ΣΟΜΔΑ  

 

 

 

82 

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

Π.ΡΑΛΛΖ & ΘΖΒΧΝ 250, 122 44, ΑΗΓΑΛΔΧ, ΑΘΖΝΑ, ΔΛΛΑΓΑ 

ΣΖΛ.: +30-210-5381311, MSCAUTO1@TEIPIR.GR 

Μέηξεζε 10 (29 sample) 

 

Εικόνα 75: Μέηξεζε_10 (29 sample) 

Ζ κέηξεζε 10 εκθάληζε ηηο παξαθάησ ηηκέο ζηελ θαζκαηνζθφπηα Raman: 233, 260, 

280, 290, 334, 398, 524, 671, 700, 843, 1051, 1205, 1303, 1425 cm
-1 

. 

 

Εικόνα 76: Γηάγξακκα Raman: Μέηξεζε 10 



 

 

Α.Δ.Ι.  ΠΔΙΡΑΙΑ  TΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ  ΣΟΜΔΑ  

 

 

 

83 

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

Π.ΡΑΛΛΖ & ΘΖΒΧΝ 250, 122 44, ΑΗΓΑΛΔΧ, ΑΘΖΝΑ, ΔΛΛΑΓΑ 

ΣΖΛ.: +30-210-5381311, MSCAUTO1@TEIPIR.GR 

Μέηξεζε 11 (30 sample) 

 

Εικόνα 77: Μέηξεζε 11 (30 sample) 

Ζ κέηξεζε 11 εκθάληζε ηηο παξαθάησ ηηκέο ζηελ θαζκαηνζθφπηα Raman: 219, 237, 

262, 280, 282, 304, 343, 363, 384, 418, 435, 477, 497, 548, 559, 585, 626, 652, 685, 

715, 750, 781, 790, 815, 862, 906, 939, 951, 996, 1012, 1076, 1118, 1176, 1232, 

1260, 1293, 1317, 1362, 1398, 1462, 1505, 1553, 1592, 1618, 1651, 1675, 1694, 

1743, 1795, 1826, 1907, 1925 cm
-1

. 

 

Εικόνα 78: Γηάγξακκα Raman:  Μέηξεζε 11 

 



 

 

Α.Δ.Ι.  ΠΔΙΡΑΙΑ  TΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ  ΣΟΜΔΑ  

 

 

 

84 

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

Π.ΡΑΛΛΖ & ΘΖΒΧΝ 250, 122 44, ΑΗΓΑΛΔΧ, ΑΘΖΝΑ, ΔΛΛΑΓΑ 

ΣΖΛ.: +30-210-5381311, MSCAUTO1@TEIPIR.GR 

Μέηξεζε 12 (31 sample) 

 

Εικόνα 79: Μέηξεζε_12 (31 sample) 

Ζ κέηξεζε 12 εκθάληζε ηηο παξαθάησ ηηκέο ζηελ θαζκαηνζθφπηα Raman: 233, 268, 

310, 343, 363, 403, 453, 482, 526, 608, 658, 725, 773, 839, 891, 911, 970, 1024, 

1104, 1164, 1185, 1220, 1245, 1282, 1340, 1399, 1446, 1482, 1557, 1630, 1645, 

1673, 1715, 1793 cm
-1 

. 

 

Εικόνα 80: Γηάγξακκα Raman: Μέηξεζε 12 



 

 

Α.Δ.Ι.  ΠΔΙΡΑΙΑ  TΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ  ΣΟΜΔΑ  

 

 

 

85 

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

Π.ΡΑΛΛΖ & ΘΖΒΧΝ 250, 122 44, ΑΗΓΑΛΔΧ, ΑΘΖΝΑ, ΔΛΛΑΓΑ 

ΣΖΛ.: +30-210-5381311, MSCAUTO1@TEIPIR.GR 

Μέηξεζε 13 (32 sample) 

 

Εικόνα 81: Μέηξεζε 13 (32 sample) 

Ζ κέηξεζε 13 εκθάληζε ηηο παξαθάησ ηηκέο ζηελ θαζκαηνζθφπηα Raman: 227, 263, 

285, 335, 432, 462, 480, 532, 564, 641, 683, 736, 774, 815, 865, 967, 1009, 1140, 

1170, 1211, 1253, 1286, 1396, 1553, 1609, 1650 cm
-1  

. 

 

Εικόνα 82: Γηάγξακκα Raman: Μέηξεζε 13 



 

 

Α.Δ.Ι.  ΠΔΙΡΑΙΑ  TΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ  ΣΟΜΔΑ  

 

 

 

86 

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

Π.ΡΑΛΛΖ & ΘΖΒΧΝ 250, 122 44, ΑΗΓΑΛΔΧ, ΑΘΖΝΑ, ΔΛΛΑΓΑ 

ΣΖΛ.: +30-210-5381311, MSCAUTO1@TEIPIR.GR 

Μέηξεζε 14 (33 sample) 

 

Εικόνα 83: Μέηξεζε_14 (33 sample) 

Ζ κέηξεζε 14 εκθάληζε ηηο παξαθάησ ηηκέο ζηελ θαζκαηνζθφπηα Raman: 300, 341, 

444, 481, 548, 571, 787, 648, 707, 750, 783, 822, 839, 886, 916, 951, 1012, 1073, 

1154, 1279, 1297, 1423, 1558 cm
-1 

. 

 

Εικόνα 84: Γηάγξακκα Raman: Μέηξεζε 14 



 

 

Α.Δ.Ι.  ΠΔΙΡΑΙΑ  TΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ  ΣΟΜΔΑ  

 

 

 

87 

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

Π.ΡΑΛΛΖ & ΘΖΒΧΝ 250, 122 44, ΑΗΓΑΛΔΧ, ΑΘΖΝΑ, ΔΛΛΑΓΑ 

ΣΖΛ.: +30-210-5381311, MSCAUTO1@TEIPIR.GR 

Μέηξεζε 15 (35 sample) 

 

Δηθόλα 85: Μέηξεζε 15 (35 sample) 

Ζ κέηξεζε _15 εκθάληζε ηηο παξαθάησ ηηκέο ζηελ θαζκαηνζθφπηα Raman: 233, 270, 

336 cm
-1 

. 

 

Εικόνα 86: Γηάγξακκα Raman: Μέηξεζε 15 



 

 

Α.Δ.Ι.  ΠΔΙΡΑΙΑ  TΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ  ΣΟΜΔΑ  

 

 

 

88 

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

Π.ΡΑΛΛΖ & ΘΖΒΧΝ 250, 122 44, ΑΗΓΑΛΔΧ, ΑΘΖΝΑ, ΔΛΛΑΓΑ 

ΣΖΛ.: +30-210-5381311, MSCAUTO1@TEIPIR.GR 

Μέηξεζε_16 (34 sample) 

 

Εικόνα 87: Μέηξεζε_16 (34 sample) 

Ζ κέηξεζε _16 εκθάληζε ηηο παξαθάησ ηηκέο ζηελ θαζκαηνζθφπηα Raman: 321, 341, 

381, 453, 479, 540, 567, 579, 618, 633, 658, 685, 711, 730, 766, 796, 813, 841, 871, 

897, 925, 1034, 1071, 1113, 1170, 1220, 1253, 1295, 1321, 1392, 1416, 1555 cm
-1 

. 

 

Εικόνα 88: Γηάγξακκα Raman: Μέηξεζε16 



 

 

Α.Δ.Ι.  ΠΔΙΡΑΙΑ  TΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ  ΣΟΜΔΑ  

 

 

 

89 

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

Π.ΡΑΛΛΖ & ΘΖΒΧΝ 250, 122 44, ΑΗΓΑΛΔΧ, ΑΘΖΝΑ, ΔΛΛΑΓΑ 

ΣΖΛ.: +30-210-5381311, MSCAUTO1@TEIPIR.GR 

5.3 Μεηξήζεηο XRF  

 

 

Εικόνα 89: Μεηξήζεηο κε θαζκαηνζθνπία θζνξηζκνχ αθηηλψλ Υ XRF 

 

 

 

 

 



 

 

Α.Δ.Ι.  ΠΔΙΡΑΙΑ  TΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ  ΣΟΜΔΑ  

 

 

 

90 

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

Π.ΡΑΛΛΖ & ΘΖΒΧΝ 250, 122 44, ΑΗΓΑΛΔΧ, ΑΘΖΝΑ, ΔΛΛΑΓΑ 

ΣΖΛ.: +30-210-5381311, MSCAUTO1@TEIPIR.GR 

Μέηξεζε 1 (20 sample) 

Ζ κέηξεζε 1 εκθάληζε ηηο παξαθάησ ηηκέο ζηελ θαζκαηνζθνπία θζνξηζκνχ αθηηλψλ 

Υ, XRF. 

 

Εικόνα 90: Μέηξεζε 1 πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλάιπζε 

 

 

 



 

 

Α.Δ.Ι.  ΠΔΙΡΑΙΑ  TΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ  ΣΟΜΔΑ  

 

 

 

91 

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

Π.ΡΑΛΛΖ & ΘΖΒΧΝ 250, 122 44, ΑΗΓΑΛΔΧ, ΑΘΖΝΑ, ΔΛΛΑΓΑ 

ΣΖΛ.: +30-210-5381311, MSCAUTO1@TEIPIR.GR 

Μέηξεζε 2 (21 sample) 

Ζ κέηξεζε 2 εκθάληζε ηηο παξαθάησ ηηκέο ζηελ XRF θαζκαηνζθνπία θζνξηζκνχ 

XRF αθηηλψλ Υ 

 

Δηθόλα 91: Mέηξεζε 2 πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλάιπζε 

 



 

 

Α.Δ.Ι.  ΠΔΙΡΑΙΑ  TΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ  ΣΟΜΔΑ  

 

 

 

92 

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

Π.ΡΑΛΛΖ & ΘΖΒΧΝ 250, 122 44, ΑΗΓΑΛΔΧ, ΑΘΖΝΑ, ΔΛΛΑΓΑ 

ΣΖΛ.: +30-210-5381311, MSCAUTO1@TEIPIR.GR 

Μέηξεζε 3 (22 sample) 

Ζ κέηξεζε 3 εκθάληζε ηηο παξαθάησ ηηκέο ζηελ XRF θαζκαηνζθνπία θζνξηζκνχ 

XRF αθηηλψλ Υ 

 

Δηθόλα 92: Μέηξεζε 3 πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλάιπζε 

 



 

 

Α.Δ.Ι.  ΠΔΙΡΑΙΑ  TΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ  ΣΟΜΔΑ  

 

 

 

93 

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

Π.ΡΑΛΛΖ & ΘΖΒΧΝ 250, 122 44, ΑΗΓΑΛΔΧ, ΑΘΖΝΑ, ΔΛΛΑΓΑ 

ΣΖΛ.: +30-210-5381311, MSCAUTO1@TEIPIR.GR 

Μέηξεζε 4 (23 sample) 

Ζ κέηξεζε 4 εκθάληζε ηηο παξαθάησ ηηκέο ζηελ XRF θαζκαηνζθνπία θζνξηζκνχ 

XRF αθηηλψλ Υ 

 

Εικόνα 93: Μέηξεζε 4 πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλάιπζε 

 



 

 

Α.Δ.Ι.  ΠΔΙΡΑΙΑ  TΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ  ΣΟΜΔΑ  

 

 

 

94 

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

Π.ΡΑΛΛΖ & ΘΖΒΧΝ 250, 122 44, ΑΗΓΑΛΔΧ, ΑΘΖΝΑ, ΔΛΛΑΓΑ 

ΣΖΛ.: +30-210-5381311, MSCAUTO1@TEIPIR.GR 

Μέηξεζε 5 (24 sample) 

Ζ κέηξεζε 5 εκθάληζε ηηο παξαθάησ ηηκέο ζηελ XRF θαζκαηνζθνπία θζνξηζκνχ 

XRF αθηηλψλ Υ 

 

Εικόνα 94: Μέηξεζε 5 πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλάιπζε 

 

 



 

 

Α.Δ.Ι.  ΠΔΙΡΑΙΑ  TΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ  ΣΟΜΔΑ  

 

 

 

95 

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

Π.ΡΑΛΛΖ & ΘΖΒΧΝ 250, 122 44, ΑΗΓΑΛΔΧ, ΑΘΖΝΑ, ΔΛΛΑΓΑ 

ΣΖΛ.: +30-210-5381311, MSCAUTO1@TEIPIR.GR 

Μέηξεζε 6 (25 sample) 

Ζ κέηξεζε 6 εκθάληζε ηηο παξαθάησ ηηκέο ζηελ XRF θαζκαηνζθνπία θζνξηζκνχ 

XRF αθηηλψλ Υ 

 

Εικόνα 95: Μέηξεζε 6 πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλάιπζε 

 

 



 

 

Α.Δ.Ι.  ΠΔΙΡΑΙΑ  TΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ  ΣΟΜΔΑ  

 

 

 

96 

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

Π.ΡΑΛΛΖ & ΘΖΒΧΝ 250, 122 44, ΑΗΓΑΛΔΧ, ΑΘΖΝΑ, ΔΛΛΑΓΑ 

ΣΖΛ.: +30-210-5381311, MSCAUTO1@TEIPIR.GR 

Μέηξεζε 7 (26 sample) 

Ζ κέηξεζε 7 εκθάληζε ηηο παξαθάησ ηηκέο ζηελ XRF θαζκαηνζθνπία θζνξηζκνχ 

XRF αθηηλψλ Υ 

 

Εικόνα 96: Μέηξεζε 7 πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλάιπζε 

 

 



 

 

Α.Δ.Ι.  ΠΔΙΡΑΙΑ  TΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ  ΣΟΜΔΑ  

 

 

 

97 

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

Π.ΡΑΛΛΖ & ΘΖΒΧΝ 250, 122 44, ΑΗΓΑΛΔΧ, ΑΘΖΝΑ, ΔΛΛΑΓΑ 

ΣΖΛ.: +30-210-5381311, MSCAUTO1@TEIPIR.GR 

Μέηξεζε 8 (27 sample) 

Ζ κέηξεζε 8 εκθάληζε ηηο παξαθάησ ηηκέο ζηελ XRF θαζκαηνζθνπία θζνξηζκνχ 

XRF αθηηλψλ Υ 

 

Εικόνα 97: Μέηξεζε 8 πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλάιπζε 

 



 

 

Α.Δ.Ι.  ΠΔΙΡΑΙΑ  TΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ  ΣΟΜΔΑ  

 

 

 

98 

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

Π.ΡΑΛΛΖ & ΘΖΒΧΝ 250, 122 44, ΑΗΓΑΛΔΧ, ΑΘΖΝΑ, ΔΛΛΑΓΑ 

ΣΖΛ.: +30-210-5381311, MSCAUTO1@TEIPIR.GR 

Μέηξεζε 9 (28 sample) 

Ζ κέηξεζε 9 εκθάληζε ηηο παξαθάησ ηηκέο ζηελ XRF θαζκαηνζθνπία θζνξηζκνχ 

XRF αθηηλψλ Υ 

 

Εικόνα 98: Μέηξεζε 9 πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλάιπζε 

 

 



 

 

Α.Δ.Ι.  ΠΔΙΡΑΙΑ  TΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ  ΣΟΜΔΑ  

 

 

 

99 

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

Π.ΡΑΛΛΖ & ΘΖΒΧΝ 250, 122 44, ΑΗΓΑΛΔΧ, ΑΘΖΝΑ, ΔΛΛΑΓΑ 

ΣΖΛ.: +30-210-5381311, MSCAUTO1@TEIPIR.GR 

Μέηξεζε 10 (29 sample) 

Ζ κέηξεζε 10 εκθάληζε ηηο παξαθάησ ηηκέο ζηελ XRF θαζκαηνζθνπία θζνξηζκνχ 

XRF αθηηλψλ Υ 

 

Εικόνα 99: Μέηξεζε 10 πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλάιπζε 

 

 

 



 

 

Α.Δ.Ι.  ΠΔΙΡΑΙΑ  TΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ  ΣΟΜΔΑ  

 

 

 

100 

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

Π.ΡΑΛΛΖ & ΘΖΒΧΝ 250, 122 44, ΑΗΓΑΛΔΧ, ΑΘΖΝΑ, ΔΛΛΑΓΑ 

ΣΖΛ.: +30-210-5381311, MSCAUTO1@TEIPIR.GR 

Μέηξεζε 11 (30 sample) 

Ζ κέηξεζε 11 εκθάληζε ηηο παξαθάησ ηηκέο ζηελ XRF θαζκαηνζθνπία θζνξηζκνχ 

XRF αθηηλψλ Υ 

 

Εικόνα 100: Μέηξεζε 11 πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλάιπζε 

 

 

 



 

 

Α.Δ.Ι.  ΠΔΙΡΑΙΑ  TΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ  ΣΟΜΔΑ  

 

 

 

101 

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

Π.ΡΑΛΛΖ & ΘΖΒΧΝ 250, 122 44, ΑΗΓΑΛΔΧ, ΑΘΖΝΑ, ΔΛΛΑΓΑ 

ΣΖΛ.: +30-210-5381311, MSCAUTO1@TEIPIR.GR 

Μέηξεζε 12 (31 sample) 

Ζ κέηξεζε 12 εκθάληζε ηηο παξαθάησ ηηκέο ζηελ XRF θαζκαηνζθνπία θζνξηζκνχ 

XRF αθηηλψλ Υ 

 

Εικόνα 101: Μέηξεζε 12 πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλάιπζε 

 

 

 



 

 

Α.Δ.Ι.  ΠΔΙΡΑΙΑ  TΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ  ΣΟΜΔΑ  

 

 

 

102 

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

Π.ΡΑΛΛΖ & ΘΖΒΧΝ 250, 122 44, ΑΗΓΑΛΔΧ, ΑΘΖΝΑ, ΔΛΛΑΓΑ 

ΣΖΛ.: +30-210-5381311, MSCAUTO1@TEIPIR.GR 

Μέηξεζε 13 (32 sample) 

Ζ κέηξεζε 13 εκθάληζε ηηο παξαθάησ ηηκέο ζηελ XRF θαζκαηνζθνπία θζνξηζκνχ 

XRF αθηηλψλ Υ 

 

Εικόνα 102: Μέηξεζε 13 πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλάιπζε 

 

 

 

 



 

 

Α.Δ.Ι.  ΠΔΙΡΑΙΑ  TΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ  ΣΟΜΔΑ  

 

 

 

103 

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

Π.ΡΑΛΛΖ & ΘΖΒΧΝ 250, 122 44, ΑΗΓΑΛΔΧ, ΑΘΖΝΑ, ΔΛΛΑΓΑ 

ΣΖΛ.: +30-210-5381311, MSCAUTO1@TEIPIR.GR 

Μέηξεζε 14 (33 sample) 

Ζ κέηξεζε 14 εκθάληζε ηηο παξαθάησ ηηκέο ζηελ XRF θαζκαηνζθνπία θζνξηζκνχ 

XRF αθηηλψλ Υ 

 

Εικόνα 103: Μέηξεζε 14 πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλάιπζε 
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Μέηξεζε 15 (35 sample) 

Ζ κέηξεζε 15 εκθάληζε ηηο παξαθάησ ηηκέο ζηελ XRF θαζκαηνζθνπία θζνξηζκνχ 

XRF αθηηλψλ Υ 

 

Εικόνα 104: Μέηξεζε 15 πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλάιπζε 
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5.4 Δπεμεξγαζία Μεηξήζεσλ 

Παξαθάησ πξαγκαηνπνηείηαη ε επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. 

 

5.4.1 Απνηειέζκαηα 

ηελ ζπλέρεηα γηα θάζε κέηξεζε απεηθνλίδεηαη ε ηαπηνπνίεζε ησλ ρξσζηηθψλ πνπ 

πεξηέρεη ζχκθσλα κε ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Clark.  

Μέηξεζε 1 (20 sample), Μέηξεζε 2 (21 sample), Μέηξεζε 3 (22 sample) 

Ζ Μέηξεζε 1 (20 sample), Μέηξεζε 2 (21 sample), Μέηξεζε 3 (22 sample) έγηλε ζην 

θχιν ρξπζνχ ηεο εηθφλαο ζχκθσλα κε έλα πξφηππν θάζκα, θαζκαηνζθνπίαο Raman.  

ε ρξπζφ εκθαλίδνληαη νη αληίζηνηρεο θνξπθέο θαη ζηηο ηξεηο κεηξήζεηο. (βιέπε [39]). 

 

Εικόνα 105: Πξφηππν θάζκα ζηεο θαζκαηνζθφπηαο Raman ζε θχιν ρξπζνχ 
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Πίνακας 1: Μεηξήζεηο: 1 (20 simple), 2 (21 simple) & 3(22 simple) 

Μέηξεζε 1 (20 

sample 

Μέηξεζε 2 (21 

sample 

Μέηξεζε 3 (22 

sample) 

Κνξπθέο Raman 

ζύκθσλα κε ην 

πξόηππν θάζκα 

385s, 468w, 648w, 

1009w, 1077m, 

1178m, 1382m, 

1485w, 1586s 

382s, 467w, 642w, 

821w, 1005w, 

1073m, 1386m, 

1423m, 1486w, 

1589s 

388s, 462w, 641w, 

703w, 822w, 

1000w, 1077m, 

1381m, 1486m, 

1580s 

388s, 468w, 640w, 

703w, 822w, 1004w, 

1077vs, 1178m, 1385m, 

1423m, 1486w, 1587s 

 

Μέηξεζε 4 (23 sample) 

Πίνακας 2: Μέηξεζε 4 (23 sample) 

Μεηξήζεηο 

Κνξπθέο Raman 

ζύκθσλα κε ηελ 

βάζε δεδνκέλσλ 

Clark 

Composition Υξσζηηθή 

665vw, 686vw, 

825vs, 1046vs 

667vw, 665vw, 

687vw, 829vs, 

1050vs 

Basic lead(II) carbonate  

 

 

Lead white  

414m, 495w, 

614vw, 676vw, 

1127m 

181w,  414m, 493w, 

619vw, 670vw, 

1007vs, 1132m  

Calcium sulfate 

dehydrate  

 

 

gypsum  

252vs, 295w, 

345m 

252vs, 282w(sh), 

343m 

Mercury (II) sulfide, HgS Vermilion  
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965m, 1324vs, 

1582vs 

961m, 1325vs, 

1580vs 

carbon Ivory black  

243w, 295m, 386s, 

414m, 482w, 552, 

1000s 

240w, 246w, 300m, 

387s,416m, 482w, 

551w, 1008s 

Goethite  

 

 + clay + silica 

Yellow ochre  

482w, 614w, 

634w, 686w, 

772vw, 801w, 

1000vw, 1046w, 

1084w, 1127s, 

1171m, 1217m, 

1259vw, 1349s, 

1414w, 1467s, 

1509s, 1582w 

484w, 610w, 631w, 

697w, 772vw, 811w, 

877vw, 1009vw, 

1047w, 1097w, 

1127s, 1178m, 

1218m, 1266vw, 

1345s, 1414w, 

1476s, 1503s, 

1599vs  

Magnesium salt of 

euxanthic acid  

 

 

Indian yellow 

 

Μέηξεζε 5 (24 sample) 

Πίνακας 3: Μέηξεζε 5 (24 sample) 

Μεηξήζεηο 

Κνξπθέο Raman 

ζύκθσλα κε ηελ 

βάζε δεδνκέλσλ 

Clark 

Composition Υξσζηηθή 

256vs, 276w, 

343m 

252vs, 282w(sh), 

343m 

Mercury (II) sulfide, HgS Vermilion  

946m, 1315s, 

1555s 

961m, 1325vs, 

1580vs 

carbon Ivory black  

662vw, 678vw, 

829s, 1041s 

667vw, 665vw, 

687vw, 829vs, 

Basic lead(II) carbonate  

 

Lead white  
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1050vs  

256w, 301m, 388s, 

409m, 487w, 

550w, 995s  

240w, 246w, 300m, 

387s,416m, 482w, 

551w, 1008s 

Goethite  

 

 + clay + silica 

Yellow ochre  

487w, 593w, 

638w, 695w, 

767vw, 817w, 

995w, 1041w, 

1093, 1122s, 

1176m, 1233, 

1255vw, 1341s, 

1400w, 1507s, 

1555s 

484w, 610w, 631w, 

697w, 772vw, 811w, 

877vw, 1009vw, 

1047w, 1097w, 

1127s, 1178m, 

1218m, 1266vw, 

1345s, 1414w, 

1476s, 1503s, 

1599vs  

Magnesium salt of 

euxanthic acid  

 

 

Indian yellow 

 

Μέηξεζε 6 (25 sample) 

Πίνακας 4: Μέηξεζε_6 (25 sample) 

Μεηξήζεηο 

Κνξπθέο Raman 

ζύκθσλα κε ηελ 

βάζε δεδνκέλσλ 

Clark 

Composition Υξσζηηθή 

957m, 1329s, 

1586s 

961m, 1325vs, 

1580vs 

carbon Ivory black  

306m, 387s, 413m, 

471w, 557w, 

1008s 

240w, 246w, 300m, 

387s,416m, 482w, 

551w, 1008s 

Goethite  

 

 + clay + silica 

Yellow ochre  

265m, 281w, 

345w, 413s, 557w, 

145w, 180w, 250m, 

284w, 335w, 403vs, 

 Basic copper (II) 

carbonate 

Azurite  
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746w, 766w, 

845m, 936w, 

1087m, 1435m, 

1447w, 1586m, 

1620vw 

545w, 746w, 767m, 

839m, 940w, 1098m, 

1432m, 1459w, 

1580m, 1623vw 

 

 

219w, 281vw, 

345m, 432m, 

599w, 641w, 992s  

216w, 276vw, 342m, 

453m, 461w, 616w, 

647w, 988vs  

Zinc sulfide and barium 

sulfate, ZnS and  

 

 

Lithopone  

413w, 495w, 

599vw, 671vw, 

1008s, 1132m 

181w, 414w, 493w, 

619vw, 670vw, 

1007vs, 1132m 

Calcium sulfate 

dehydrate  

 

 

Gypsum  

 

Μέηξεζε 7 (26 sample) 

Πίνακας 5: Μέηξεζε 7 (26 sample) 

Μεηξήζεηο 

Κνξπθέο Raman 

ζύκθσλα κε ηελ 

βάζε δεδνκέλσλ 

Clark 

Composition Υξσζηηθή 

266s, 278w, 341m  252vs, 282w(sh), 

343m 

Mercury (II) sulfide, HgS Vermilion  

488w, 592w, 

696w, 777w, 

814w, 873w, 

997w, 1045w, 

1079w, 1117s, 

484w, 610w, 631w, 

697w, 772vw, 811w, 

877vw, 1009vw, 

1047w, 1097w, 

1127s, 1178m, 

Magnesium salt of 

euxanthic acid  

 

 

Indian yellow 
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1166m, 1224m, 

1255w, 1350s, 

1423w, 1475s, 

1508s, 1593s 

1218m, 1266vw, 

1345s, 1414w, 

1476s, 1503s, 

1599vs  

278w, 341m, 

450m, 592w, 

655w, 997s 

216w, 276vw, 342m, 

453m, 461w, 616w, 

647w, 988vs  

Zinc sulfide and barium 

sulfate, ZnS and  

 

 

Lithopone  

655w, 689w, 

689w, 818, 1045s  

667vw, 665vw, 

687vw, 829vs, 

1050vs 

Basic lead(II) carbonate  

 

 

Lead white  

961m, 1330s, 

1577s 

961m, 1325vs, 

1580vs 

carbon Ivory black  

223s, 278s, 488w, 

592w  

220vs, 286vs, 402m, 

491w, 601w  

Iron (III) oxide 

chromophore  

(  + clay + silica) 

 

Red earths / red 

ochre  
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Μέηξεζε 8 (27 sample) 

Πίνακας 6: Μέηξεζε 8 (27 sample) 

Μεηξήζεηο 

Κνξπθέο Raman 

ζύκθσλα κε ηελ 

βάζε δεδνκέλσλ 

Clark 

Composition Υξσζηηθή 

246vs, 280w, 

340m 

252vs, 282w(sh), 

343m 

Mercury (II) sulfide, HgS Vermilion  

966m, 1328s, 

1582s 

961m, 1325vs, 

1580vs 

carbon Ivory black  

651w, 680w, 823s, 

1050s 

667vw, 665vw, 

687vw, 829vs, 

1050vs 

Basic lead(II) carbonate  

 

 

Lead white  

246w, 303m, 380s, 

423m, 470w, 

551w, 995s  

240w, 246w, 300m, 

387s,416m, 482w, 

551w, 1008s 

Goethite  

 

 + clay + silica 

Yellow ochre  

611w, 702w, 

769w, 806w, 

1028w, 1050w, 

1088w, 1135s, 

1179m, 1229m, 

1264w, 1328s, 

1432s, 1481s, 

1582s 

484w, 610w, 631w, 

697w, 772vw, 811w, 

877vw, 1009vw, 

1047w, 1097w, 

1127s, 1178m, 

1218m, 1266vw, 

1345s, 1414w, 

1476s, 1503s, 

1599vs  

Magnesium salt of 

euxanthic acid  

 

 

Indian yellow 

 

Μέηξεζε 9 (28 sample) 
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Πίνακας 7: Μέηξεζε 9 (28 sample) 

Μεηξήζεηο 

Κνξπθέο Raman 

ζύκθσλα κε ηελ 

βάζε δεδνκέλσλ 

Clark 

Composition Υξσζηηθή 

263vs, 282w, 

341m 

252vs, 282w(sh), 

343m 

Mercury (II) sulfide, HgS Vermilion  

962m, 1289s, 

1588s 

961m, 1325vs, 

1580vs 

carbon Ivory black  

683w, 806s, 1052s 667vw, 665vw, 

687vw, 829vs, 

1050vs 

Basic lead(II) carbonate  

 

 

Lead white  

 

Μέηξεζε 10 (29 sample) 

Πίνακας 8: Μέηξεζε 10 (29 sample) 

Μεηξήζεηο 

Κνξπθέο Raman 

ζύκθσλα κε ηελ 

βάζε δεδνκέλσλ 

Clark 

Composition Υξσζηηθή 

260vs, 280w, 

334m 

252vs, 282w(sh), 

343m 

Mercury (II) sulfide, HgS Vermilion  

671w, 806s, 1051s 667vw, 665vw, 

687vw, 829vs, 

1050vs 

Basic lead(II) carbonate  

 

 

Lead white  

 

Μέηξεζε 11 (30 sample) 
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Πίνακας 9: Μέηξεζε 11 (30 sample) 

Μεηξήζεηο 

Κνξπθέο Raman 

ζύκθσλα κε ηελ 

βάζε δεδνκέλσλ 

Clark 

Composition Υξσζηηθή 

951m, 1317s, 

1592s 

961m, 1325vs, 

1580vs 

carbon Ivory black  

304m, 384s, 418m, 

477w, 559w, 

1012s 

240w, 246w, 300m, 

387s,416m, 482w, 

551w, 1008s 

Goethite  

 

 + clay + silica 

Yellow ochre  

219w, 280w, 

343m, 435m, 

626w, 652w, 996s 

216w, 276vw, 342m, 

453m, 461w, 616w, 

647w, 988vs  

Zinc sulfide and barium 

sulfate, ZnS and  

 

 

Lithopone  

418w, 497w, 

626w, 685w, 

1012s, 1118m  

181w, 414w, 493w, 

619vw, 670vw, 

1007vs, 1132m 

Calcium sulfate 

dehydrate  

 

 

Gypsum  

262w, 548s, 815w, 

1076m 

258w, 548vs, 822w, 

1096m  

 in a sodium 

alumino-silicate matrix 

  

Lazurite  

497m, 548s, 685s 495m(sh), 532s, 

674vs  

Cobalt (II) stannate  

 

 

Cerulean blue  

 

Μέηξεζε 12 (31 sample) 
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Πίνακας 10: Μέηξεζε 12 (31 sample) 

Μεηξήζεηο 

Κνξπθέο Raman 

ζύκθσλα κε ηελ 

βάζε δεδνκέλσλ 

Clark 

Composition Υξσζηηθή 

233s, 310m, 363s, 

403m, 482w, 

1024s 

240w, 246w, 300m, 

387s,416m, 482w, 

551w, 1008s 

Goethite  

 

 + clay + silica 

Yellow ochre  

233s, 268s, 343m, 

453m, 608w, 

658w, 970s 

216w, 276vw, 342m, 

453m, 461w, 616w, 

647w, 988vs  

Zinc sulfide and barium 

sulfate, ZnS and  

 

 

Lithopone  

233s, 268s, 403m, 

482w, 608w  

220vs, 286vs, 402m, 

491w, 601w  

Iron (III) oxide 

chromophore  

(  + clay + silica) 

 

Red earths / red 

ochre  

 

Μέηξεζε 13 (32 sample) 

Πίνακας 11: Μέηξεζε 13 (32 sample) 

Μεηξήζεηο 

Κνξπθέο Raman 

ζύκθσλα κε ηελ 

βάζε δεδνκέλσλ 

Clark 

Composition Υξσζηηθή 

227w, 285m, 

432m, 480w, 

1009s  

240w, 246w, 300m, 

387s,416m, 482w, 

551w, 1008s 

Goethite  

 

 + clay + silica 

Yellow ochre  
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263s, 285w, 335m  252vs, 282w(sh), 

343m 

Mercury (II) sulfide, HgS Vermilion  

227s, 285s, 385m, 

432m, 480w, 

1009s 

216w, 276vw, 342m, 

453m, 461w, 616w, 

647w, 988vs  

Zinc sulfide and barium 

sulfate, ZnS and  

 

 

Lithopone  

227s, 285s, 432m, 

480w 

220vs, 286vs, 402m, 

491w, 601w  

Iron (III) oxide 

chromophore  

(  + clay + silica) 

 

Red earths / red 

ochre  

 

 

Μέηξεζε 14 (33 sample) 

Πίνακας 12: Μέηξεζε 14 (33 sample) 

Μεηξήζεηο 

Κνξπθέο Raman 

ζύκθσλα κε ηελ 

βάζε δεδνκέλσλ 

Clark 

Composition Υξσζηηθή 

548vs, 822w, 

1073m 

258w, 548vs, 822w, 

1096m  

 in a sodium 

alumino-silicate matrix 

 

Lazurite  

300s, 341s, 481s, 

548vs 

122vs, 149m, 223w, 

313w, 340vw, 390w, 

480vw, 548vs  

Dilead(II) lead(IV) 

oxide:  

 

 

Red lead 
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Μέηξεζε 15 (35 sample) 

Πίνακας 13: Μέηξεζε 15 (35 sample) 

Μεηξήζεηο 

Κνξπθέο Raman 

ζύκθσλα κε ηελ 

βάζε δεδνκέλσλ 

Clark 

Composition Υξσζηηθή 

233vs, 270w, 

336m 

252vs, 282w(sh), 

343m 

Mercury (II) sulfide, HgS Vermilion  

 

Μέηξεζε 16 (34 sample) 

Πίνακας 14: Μέηξεζε 16 (34 sample) 

Μεηξήζεηο 

Κνξπθέο Raman 

ζύκθσλα κε ηελ 

βάζε δεδνκέλσλ 

Clark 

Composition Υξσζηηθή 

540vs, 813w, 

1071m 

258w, 548vs, 822w, 

1096m  

 in a sodium 

alumino-silicate matrix 

 

Lazurite  

321w, 381w, 

479w, 540w, 

1034m 

240w, 246w, 300m, 

387s,416m, 482w, 

551w, 1008s 

Goethite  

 

 + clay + silica 

Yellow ochre  

321w, 381w, 

336vs 

331w, 383w, 438vs Zinc oxide, ZnO Zinc white 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ   

ηελ παξαπάλσ δηπισκαηηθή εξγαζία κειεηήζεθαλ νη ρξσζηηθέο κηαο εηθφλαο ηνπ 

Μηραήι Γακαζθελνχ πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Γαιαμηδηνχ ζηνλ λφκν 

Φσθίδαο. Οη κεηξήζεηο γηα ηελ κειέηε ησλ ρξσζηηθψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ επί ηφπνπ 

ζηε εηθφλα κε έλα θνξεηφ θαζκαηφκεηξν Raman θαη κε έλα θνξεηφ θαζκαηφκεηξν 

θζνξηζκνχ αθηηλψλ Υ, XRF. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ έδεημαλ φηη νη ρξσζηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ ρξσκάησλ είλαη: ιεπθφ ηνπ κνιχβδνπ, γχςνο, νμείδην ηνπ 

ηηηαλίνπ, ιεπθφ ηνπ ςεπδαξγχξνπ, θφθθηλν Βεξκηγηφλ, θφθθηλε ψρξα, θφθθηλν κίλην, 

καχξν ηνπ άλζξαθα, ηλδηθφ θίηξηλν, θηηξίλε ψρξα, αδνπξίηεο, ιαδνπξίηεο θαη κπιε 

ζεξνχιηαλ (cerulean). 

Οη πεξηνρέο κε ιεπθφ ρξψκα ήηαλ ζπλδπαζκφο ηνπ ιεπθνχ ηνπ κνιχβδνπ ηνπ ιεπθνχ 

ηεο γχςνπ, ιεπθφ ηνπ ςεπδαξγχξνπ, θφθθηλν Βεξκηγηφλ, καχξν ηνπ άλζξαθα, ηεο 

θηηξίλεο ψρξαο θαη ην ηλδηθφ θίηξηλν. Οη πεξηνρέο κε πξάζηλν ήηαλ ζπλδπαζκφο ηνπ 

καχξνπ ηνπ άλζξαθα, θίηξηλεο ψρξαο, αδνπξίηε, ιαδνπξίηε κπιε ζεξνχιηνπκ, ιεπθφ 

ηνπ ςεπδαξγχξνπ θαη  ιεπθνχ ηεο γχςνπ. Οη πεξηνρέο κε θφθθηλν ήηαλ ζπλδπαζκφο 

ηνπ θφθθηλνπ Βεξκηγηφλ ηνπ ηλδηθνχ θίηξηλνπ ηνπ ιεπθνχ ηνπ κνιχβδνπ, καχξν ηνπ 

άλζξαθα, ιεπθφ ηνπ ςεπδαξγχξνπ θαη θφθθηλε ψρξα. ηελ κέηξεζε 14 ζην ηκάηην ηεο 

Παλαγηάο ε θφθθηλε ρξσζηηθή πεξηέρεη ιαδνπξίηε θαη θφθθηλν κίλην θαη νη πεξηνρέο 

κε ψρξα ήηαλ ζπλδπαζκφο  απφ ιεπθφ ηνπ ςεπδαξγχξνπ, θφθθηλν  Βεξκηγηφλ,  ηεο 

θίηξηλεο ψρξαο θαη θφθθηλε ψρξα. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ παξαηεξήζεθε φηη ζηελ κέηξεζε 7 θαη 

11 πνπ εμεηάζηεθε πξάζηλε πεξηνρή, εκθαλίζηεθε κπιε ρξσζηηθή σο βάζε. Απηφ 

νθείιεηαη ζην νμεηδσκέλν βεξλίθη ηεο εηθφλαο πνπ έρεη κηα ηάζε λα θηηξηλίδεη φηαλ 

νμεηδψλεηε, κε απνηέιεζκα ε κπιε ρξσζηηθή ζε ζπλδπαζκφ κε έλα  θίηξηλν θηικ λα 

δίλεη ηελ εληχπσζε φηη είλαη πξάζηλε ρξσζηηθή. Γηα ην ηλδηθφ θίηξηλν ην 

ζπγθεθξηκέλν xrf πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε δελ κπνξεί λα ην πηζηνπνηήζεη ιφγν ηεο κε 

δπλαηφηεηαο αλίρλεπζεο Mg αιιά κε πξνζεθηηθή παξαηήξεζε εληνπίδεηαη.. Δπίζεο 

παξαηεξήζεθε ζρεδφλ ζε φιεο ηηο κεηξήζεηο ην ιεπθφ ηεο γχςνπ. Απηφ πηζαλφηαηα 

νθείιεηαη ζην φηη απνηειεί ζπζηαηηθφ ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο εηθφλαο. 
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Abstract: - The tremendous growth of technology, aims to serve human and scientific methods, which serve the 

analysis of the study of our cultural heritage. Initially, most techniques developed, applied to different fields of 

the cultural heritage, however along the way it was observed that they serve in the analysis of works of art. 

Such techniques is Raman spectroscopy (Raman spectroscopy) and x-rays (XRF). In this thesis, we present the 

study of these techniques on a portable icon of Michael Damaskinos of the Cretan School of the 16th century. 

Specifically, a study will be conducted on the chemical composition and pigment detection of qualitative and 

quantitative data in a portable picture of Michael Damaskinos of the Cretan School of the 16th century. The 

object of this study, is associated with P.G.C. (Post Graduate Course) as it includes innovative applications of 

automation technologies. The study will cover the gap in the literature of icons and inferences will be made on 

the use of Raman Spectroscope and XRF. 

 

Key-Words: - Spectroscope, Raman, XRF, Michael Damaskinos 

 

1 Introduction 
The town of Galaxidi which is located in the 

southeastern part of the Prefecture of fokida West of 

Krisaios Bay is a coastal town that is built on the 

site of the ancient city of Oianthia or Chalaion.  It 

has approximately 4,000 years of history with a very 

important role in the struggle of 1821. The town of 

Galaxidi is 215 kilometers from Athens. It is one of 

the oldest maritime States both as far as building 

ships is concerned and for its maritime commercial 

fleet. 

 

Sights of the town of Galaxidi 

The Church of Agios Nikolaos, Agia Paraskevi of 

Galaxidi. The monastery of the Transfiguration of 

Christ and the Church of St. John the Baptist, which 

dates back to 1833 is a small one-aisled church 

without a dome. Inside the church you find the icon 

of Agia Anna painted by Michael Damaskinos in the 

16th century. The icon depicts the Holy Virgin, 

Anna, Christ, St. Nicholas and St. Anthony. The 

icon dimensions are 102x73 cm. The icon depicts 

Saint Anne on the throne, holding in her arms the 

Virgin Mary, who is holding the little Christ and 

these three forms are located on an axis. Left and 

right, the Saints Nicholas and Anthony respectively. 

(see [1]). 

 

Fig 1. icon of Agia Anna painted by Michael Damaskinos 

Byzantine Art 

The term Byzantine art was originally coined to 

name the artistic production of the Byzantine 

Empire from the 4th century until 1453 with the fall 

of Constantinople. Furthermore the term of 

Byzantine art applies to art that faithfully followed 

the same principles outside the spatiotemporal 

mailto:Goultas_nikos@yahoo.gr
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boundaries of Byzantium. The Empire's capital 

Constantinople was the most important centre of 

Byzantine art. The Byzantine art spread rapidly 

throughout much of the Mediterranean world from 

Eastern Europe to Russia and Armenia. 

When Christianity prevailed and the Christian 

imperial power was established in the Byzantine 

Empire, Byzantine art was the principal medium for 

the visualization of the transcendental world and a 

means to spread the messages of the new religion 

and the new socio-political ideology. The creation 

of works of Byzantine art was to cover a wide range 

of practical needs (worshiping, teaching, 

sociopolitical and private). The aim of the artist was 

the artistic integrity and it was not an easy task to 

generate these austere forms that prevail in 

Byzantine art. To serve the aesthetic pleasure but at 

the same time to serve as a medium for the 

utilitarian function they performed. In this sense, the 

Byzantine art is "militant". 

The periods of Byzantine Orthodox hagiography is 

as follows: 

 Earliest Christian period (30 BC –AD 325) 

 Early Christian period (4th-7th century AD) 

 Iconoclasm (726 – 842 AD) 

 Macedonian dynasty (867 – 1057 AD) 

 Comnenan dynasty (1057 – 1185 AD) 

 Paleologou run 14th century 

o Macedonian school 

o Cretan school 

 16th – 17th century. Acme of portable 

icons. There's a heyday of portable icons 

with main representatives: Michael 

Damaskinos, Lampardo, Victor, Poulakis, 

Mosko, Jane, etc.  

 18th – 19th century folk art (see [2]). 

Late Byzantine period 

After the occupation of Constantinople from the 

Franks and up to its fall, is the time frame where the 

boundaries for the late Byzantine art lie. Byzantium, 

during this period does not exist anymore as a 

powerful political and cultural centre of the post-

Byzantine era. 

The illustrations of the late Byzantine period base 

their principle on elements of the post-Byzantine 

era, and are gradually enriched with themes of 

childhood and the passions of Christ or the life of 

the Virgin Mary. As it is very common to use 

expressions of the old testament they are considered 

to be foretelling the New Testament. 

The painting of this period, displayed naturalistic 

elementsmost vividly, while quite a few artists 

gradually seek a more subjective depiction of the 

traditional subjects they develop, with the result of 

highlighting the expressions of persons or the 

movement of the figures depicted. During the late 

Byzantine period, the art of the portable icon 

reaches its greatest heyday, with lots of pictures 

surviving until today. (see [2]). 

 

Michael Damaskinos 

Michael Damaskinos was a painter of Cretan origin 

who lived in the second half of the 16th century. 

Born between 1530-1535 in Heraklion, Crete which 

at the time was occupied by Venetians and was 

known as Candia, he is one of the most important 

figures of post-Byzantine painting of the Cretan 

school. He was taught the art of icon painting in the 

school of the Holy Catherine Sinaitwn in Heraklion. 

Then at the age of 32, he worked and studied for a 

long time in Venice. In Venice he came into contact 

with all modern styles of art. In his works the 

influence of Western painting and Renaissance art is 

evident though he chose to rely more on the 

characteristics and peculiarity of the Greek 

technique (maniera greca) and to a lesser extent on 

Latin technique (maniera latina) Michael 

Damaskinos had multiple influences from various 

Italian painters of the Renaissance such as Raffaello, 

Leonardo da Vinchi and he was influenced 

especially by "the last supper", which also inspired 

the depiction of space with the use of geometric 

perspective in relevant work of his. (see [3]). 

 

 

Fig 2. Madonna Della misericordia 
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2 Spectroscopy 
The number of techniques by which the interactions 

of electromagnetic radiation in connection with the 

matter, such as atoms, ions and molecules are 

analyzed, are called spectroscopic methods.  With 

each interaction transition of energy levels in them 

can be triggered or even a redefinition of their 

direction. More specifically it appears: 

 Scattering: the interaction of radiation 

causes redirecting of matter and there may 

also be transfer of energy sometimes  

 Transmission: It is displayed when there is a 

transition from a high level to a lower one 

and throughout the process a transfer of 

energy is displayed in the radiation field. 

 Absorption: when the radiation occurs when 

a molecule or atom moves from a low 

energy level to a higher one and within the 

process a transfer of energy to it occurs. 

The results arising from the interactions between 

matter and radiation can be used for the analysis of 

the structure of molecules and atoms (see [4]). In 

addition, there can be a qualitative and quantitative 

determination of inorganic and organic compounds 

with the help of fasmatometerswhich record the 

intensity of radiation emitted by an object and then 

it can be compared to the volume of the reference 

beam (see [5]). 

. 

 

2.1 Electromagnetic spectrum 

The term Electromagnetic spectrum applies to the 

area's range of frequencies occupied by 

electromagnetic waves. The wavelength of the 

electromagnetic spectrum is 10-9nm, with a limit on 

the radio waves with a wavelength exceeding 1000 

km. The electromagnetic spectrum depending on the 

characteristic properties of electromagnetic waves, 

is split into the following categories. 

 X-rays 

 gamma rays 

 ultraviolet radiation 

 visible radiation 

 infrared  radiation 

 radio waves 

 microwaves 

In all regions of the electromagnetic spectrum, 

molecular, electronic and nuclear changes are 

observed and are responsible for energy transfer 

(quantum) of the condition of the chemical 

molecules. In the region range of x-rays and γ-rays 

observed ionizations and cuts of molecules are 

observed. In the ultraviolet and visible region, 

energy fluctuations that correspond to vibrations of 

the atoms and molecules are stimulated,while in the 

infrared region there is a stimulation of energy 

levels. In the area of radio waves swirling particles 

movements, the spin of the electron and nuclear spin 

appear (NMR) (see [6]). 

.  

2.2 Advantages of Spectroscopic Techniques 

The spectroscopic techniques are applied in many 

fields nowadays such as the medical, 

pharmaceutical, in geology, biology, in agriculture 

even in culture. They are mainly used for solving 

problems that are related to the structure of the 

identification and quantitative analysis of some 

compounds and they have some important 

advantages: 

1. Measurements aren’t time-consuming 

2. In many occassions we need no sample for 

examination 

3. Great sensitivity and accuracy of measuring  

4. Usability in using the method. 

5. Early results with the help of computer 

6. Quick identification in accordance with the 

databases that exist (see [7]). 

 

2.3 Materials examined by the Spectroscopic 

Techniques 

 

There is a wide range of materials that are analysed 

with the use of spectroscopic techniques.In 

everything that has to do with the cultural heritage 

and civilization in general, we can get information 

about the materials. More specifically with raw 

materials and their manufacturing technology and 

particularly what the materials are. 

 Pigments, varnishes, paints and coatings,  

 Paper, wood, papyrus, leather 

 Glass and enamels 

 Metal and alloys found in coins, jewelry and 

tools 

 Ceramics and terracotta objects 

 Bones, hairs remains of animal and 

vegetable tissues 

 Mortar, plaster, cement and bricks 

 Stone artifacts, minerals, precious and semi-

precious stones, and volcanic rocks. (see 

[5]) 

2.3 Selection criteria for Spectroscopic Method 

The selection criteria for the best suited 

spectroscopic method depend on the sample and 
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what exactly we want to study. The criteria taken 

into account are the following: 

 Initial reflections and questions that are to 

be answered. 

 The archaeological value, uniqueness or 

multiplicity of the sample. 

 The original form and shape of the object, 

which should normally remain unchanged. 

 The type of sample material. 

 The maximum quantity that can be taken for 

analysis. 

 The minimum amount of sample that can be 

analyzed with the selected method. 

 The need for a full or only superficial 

analysis and ability for on-the-spot analysis. 

 The physical condition of the object and the 

possible alterations. 

 The ingredients or properties that must be 

specified (see [5]). 

2.4 Spectroscopic Methods 

 

The spectroscopic methods used for the analysis of 

objects of archaeological interest are based on the 

measurement of radiation from a specific region of 

the electromagnetic spectrum. These areas are given 

approximately as the electromagnetic spectrum is 

continuous and there is overlap of their areas within 

their limits (see [5]). The methods used are, XRF, 

XRD, FTIR, UV-VIS, LIBS and Raman. 

 

2.5 XRF x-ray fluorescence spectroscopy 

XRF Spectroscopy has as a basic principle of 

operation the x-ray fluorescence spectroscopy. as 

the sample to be analyzed emits x-rays and that is 

achieved as we cause the sample to emit x-rays with 

the help of x-ray bulbs (see [5]). The XRF 

spectroscopy gives us information on the 

quantitative and qualitative analysis, biological, 

environmental, geological and other specimens. It is 

a non-destructive method with fast results, 

multielemental and can be applied to a wide range 

of concentrations. Asit is a handy technique it does 

not require any special preparation of the sample 

before the study and it is easy to analyse the spectra 

(see [8]).  

The wavelengths or energy emitted by x-ray in the 

sample provide information for the analysis of its 

chemical elements and by the intensity of the x-rays 

we understand the concentrations of components. 

The depth of the sample to analyze, ranges from 

1mm to 1cm and it depends on its composition and 

the energy of the emitted x-rays (see [9]). 

The XRF Spectroscopy can be used to make 

analysis of gas, solid and liquid samples. It can 

analyze chemical elements with a higher atomic 

number than that of aluminum (Z = 13). Within a 

short period of time it can detect and identify 

several elements simultaneously, and, to give 

reliable measurement results, the sample can be 

irradiated more than once. 

Drawbacks presented in XRF Spectroscopy is that it 

is not sufficient for analyzing organic materials, as 

light elements such as hydrogen, oxygen, carbon 

and nitrogen cannot be analysed. Another 

disadvantage is that the samples to be studied should 

have flat surfaces, as irregular shapesare unlikely to 

give an accurate output (see [5]). 

 

3 The Raman Effect 

The phenomenon of light scattering named Raman 

had previously been mentioned by A.G. Smekal 

(1923) and Kramers and Heisenberg (1925) 

respectively. It was finally named after Indian 

physicist Sir C.V. Raman (1888-1970), who proved 

it experimentally after systematic studies on the 

molecular scattering of light. In 1928 Sir C.V. 

Raman studied the phenomenon of scattering light 

and found that when a single cold light beam 

radiates on a substance, then the ray leaving 

vertically from the original direction is not 

monochromic but contains other radiations of 

different frequencies, which are characteristic of the 

nature of any material. (see [10]). 

Raman Spectroscopy examines the phenomenon of 

change of frequency, when the light is scattered by 

molecules. How great the changewill be, is reported 

as Raman frequency and the total of frequencies 

scattered from each kind is Raman spectrum. (see 

[11]).  

When a pure substance in the region of the visible 

spectrum is eradiated, then a small part of it, of 

about 0.001% will be scattered by the sample in 

different directions than the incident radiation (see 

[12]). 
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Fig 3. Sir C.V. Raman 

 

3.1 Advantages of Raman Spectroscopy 

The advantages of Raman spectroscopy are: 

 That it is used for identification in inorganic 

and organic materials. 

 Is a non-destructive method as it does not 

cause wear on the subject under observation 

and more importantly one doesn’t have to 

take a sample from it. 

 The object to be examined needs no 

processing before the examination. 

 Raman spectroscopy is a mobile device and 

has the ability to examine each object in the 

place that it is found without having to 

transfer it to a specialized laboratory.  

 The examination of the sample is not time-

consuming.(see [5]). 

3.2 Pigments 

The study and identification of pigments is a 

research field of many scientists because it is very 

important to study and understand the materials and 

techniques used by the artists painting in different 

periods and regions. Through identification and 

analysis of pigments we are given information about 

the composition of pigments and the artist's color 

palette. 

The picture of Michael Damaskinos according to 

historical information dating back to the 16th 

century. It is the first time studies are made on the 

identification of colours in the icon and specifically 

with Raman Spectroscopy and x-ray fluorescence 

spectroscopy (XRF) to examine and to make known 

what the hagiographer’s used pigments are. 

 

 
Fig 4. cennino cennini 

 

3.3 Color Layer 

By the term color layer we mean a colored material 

that is applied in a thin layer over the sublayer. The 

thickness of the layer ranges from 1mm up to 200 

µm and depends on the technique of painting and 

the aesthetic result that the artist wants to give. 

The color layer applied during the preparation 

contains one or more pigments, which are in the 

form of granules, scattered in organic medium 

where they solidify over time. The key components 

of the color layer is: dyes or paints, glue and solvent 

(see [13]). 

 
3.4 Pigment Materials 
The materials used for colouring depending on the 

nature and use of them, are divided into colors or 

pigments and dyes. The dyes are mostly organic 

compounds and used to dye fabrics. Colours 

(pigments) are fine colored materials, forming mists 

with the organic medium in which they are 

dispersed. They do not show chemical affinity with 

the other components of the color layer and 

therefore it is necessary to use glue. The colours 

originate from a wide range of organic and 

inorganic substances, natural or artificial. Among 

the inorganic pigments oxides and sulphur, 

carbonates, sulfates, chromates and silicates of 

certain metals are included(see [13]). The most 

important property of a pigment is the color, which 

first of all determines the usefulness of it. The term 

colour is used to denote the chromatic sense of 

sight, when this reacts to external irritations or from 

subjective experience (see [14]). The cause of color 

existence is the property of matter to interact with 

electromagnetic radiation, which falls onto the 

surface. 
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The speck of paint in a pigment plays the most 

important role. Because its size and shape determine 

the uniform and easy colour layer coating, as well as 

the creation of a smooth surface. 

The fine pigments show best results in painting as 

well as having good revealing ability. Another 

property that characterizes an ideal pigment, is the 

chemical stability in terms of temperature, humidity, 

radiation and oxygen in the atmosphere in order to 

avoid discoloration. A very important role is played 

by the specific gravity of a pigment as it should be 

taken into consideration when creating color layers. 

There have been cases where the use of mixtures of 

heavy and light colours, causes separation of 

ingredients when the colour layer is applied to a 

horizontal surface (see [13]). 
 

3.5 Pigments used between the 15th and 

17thcentury 

The main colors used in the 17th century are: 

Red:tyrian purple derived from shells and used 

mainly for textile dye,cinnabar, the minium and 

rouge anglais. Blue pigments: azurite, Egyptian 

blue, indigo, verditer, cobalt blue, ultramarin and 

Rho blue of Prussia. Green coloring: malachite, 

green earth,verdigris and various plant greens. 

Yellow pigments are ochre, citron, and orpiment. 

Brown pigments used were the ompra (baked and 

brute), siena (baked and brute). Whites: chalk and 

plaster. In a study conducted on the icons of Angel 

Hand of the 15th century it has been found that for 

white they used white lead, for black carbon black, 

for Red cinnabar, red lacquer and hematite,for blue 

azurite and lazurite, and for green, green earth and 

malachite was used (see [15]). 

 

3.6 Organology 

For the study of the colours of the icon, a portable 

Raman spectrometer of DeltaNu was used, 

morespecifically the Rockhound 785. The 

measurements were made on the spot in the church 

where the iconis found without the need to sample 

and transfer it into a laboratory. There was no need 

for any special process or extra equipment for the 

installation and acquisition of spectra. The 

spectrometer is integrated with a color camera, 

which, in collaboration with the digital microscope 

Nu Spec, defined the focal length from which the 

receiving of the spectrum would take place. The 

maximum magnification of the objective lens of the 

microscope reached 100x. The wavelength of the 

laser was in 785nm and that was chosen because the 

fluorescence phenomenon is minimized. Diode laser 

was used with a focus size of 35 κm and with a 

resolution of 5cm-1. The data obtained from 

measurements was processed through software 

program, where NuSpec is embedded inside the 

gauge. The range of Spectra ranging from 200 to 

2000cm-1. Then, after taking the spectra that appear 

in the computer too, processing and studying takes 

place. The database used for their identification was 

Clark’s list. 

 

 

3.7 Raman Measurements 

16 measurements were taken from different parts of 

Michael Damaskino’s picture and the taking of 

measurements was spot on with the portable Raman 

spectrometer of Delta Nu. In the same places there 

was a second taking with x-ray fluorescence XRF 

Spectroscopy. 

 

Fig 5. portable Raman spectrometer of Delta Nu 

 

 

Fig 6. 16 measurements were taken from different parts 

of Michael Damaskino’s 
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4 Conclusion 
In this thesis we studied the colours of an icon of 

Michael Damaskinos found in the area of 

Galaxidi,prefecture of Fokida. The measurements 

for the study of colours made in situ on the picture 

with a portable Raman spectrometer and with a 

portable x-ray fluorescence spectrometer X, XRF. 

The results of the measurements showed that the 

pigments used for the creation of colors are: white 

lead, plaster, titanium oxide, zinc white, red 

vermillion, red ochre, red minium, carbon black, 

Indian yellow, citrine ocher, azurite, lazurite and 

blue cerulean. 

The areas with white color where a  combination of 

white lead, white plaster, zinc white, vermillion red, 

black coal citrine ochre and Indian yellow. The 

areas with Green was a combination of black 

carbon's yellow ochre, azurite, lazurite blue 

cerulean, zinc white and plaster white. The areas in 

red were a combination of vermillion red,Indian 

yellow, lead white, black carbon, zinc white and red 

ochre. In measure 14 in the himation of Virgin 

Mary, the red pigment contains lazurite and red 

minium. And areas with ochre was the combination 

of zinc white, red vermillion, the yellow ochre and 

red ochre. 

According to the results of the measurements it was 

observed that in measuring 7 and 11 where a green 

area was examined, a blue dye appeared as the 

basis.This is due to oxidized varnish of the icon that 

has a tendency to yellowing when oxidized,resulting 

in the blue pigment combined with a yellow film to 

give the impression that it is a green pigment. Also 

observed in virtually all measurements was the 

plaster white which is probably owing to its being a 

component of icon preparation. 
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Application of non-destructive techniques Raman spectroscopy and X (XRF) on image 
Michael Damascene. 

 
4. Περίληψη Διατριβήσ: 

 
Η τεράςτια ανάπτυξθσ τθσ τεχνολογίασ, ζχει ωσ ςτόχο τθν εξυπθρζτθςθ του ανκρϊπου και 
των επιςτθμονικϊν μεκόδων, οι οποίοι εξυπθρετοφν τθν ανάλυςθ τθσ μελζτθ τθσ 
πολιτιςτικισ μασ κλθρονομίασ. Αρχικά, οι περιςςότερεσ τεχνικζσ που αναπτφχκθκαν, 
εφαρμόςτθκαν ςε διαφορετικά πεδία από αυτά τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομίασ, ςτθν 
πορεία όμωσ παρατθρικθκε ότι εξυπθρετοφν και τισ ανάγκεσ για τθν ανάλυςθ ζργων 
τζχνθσ. Σζτοιεσ τεχνικζσ είναι θ Φαςματοςκοπία Ράμαν (spectroscopy  Raman) και οι 
Ακτίνεσ Χ (XRF). τθν παροφςα διατριβι, κα παρουςιαςτεί θ μελζτθ των τεχνικϊν αυτϊν 
πάνω ςε μια φορθτι εικόνα του Μιχαιλ Δαμαςκθνοφ τθσ κρθτικισ ςχολισ του 16ου   
αιϊνα.  υγκεκριμζνα, κα πραγματοποιθκεί θ μελζτθ χρωςτικϊν ουςιϊν χθμικισ 
ςφςταςθσ και ανίχνευςθ ποιοτικϊν και ποςοτικϊν ςτοιχείων ςτθν φορθτι εικόνα του 
Μιχαιλ  Δαμαςκθνοφ τθσ κρθτικισ ςχολισ του 16ου αιϊνα, που απεικονίηει τθν Αγία 
Άννα, θ οποία ζχει ςτθν αγκαλιά τθσ τθν Παναγία, που με τθν ςειρά τθσ κρατάει αγκαλιά  
τον Χριςτό και δίπλα του απεικονίηεται ο Άγιοσ Νικόλαοσ με τον Άγιο Αντϊνιο. Βρίςκεται 
ςτθν περιοχι του Γαλαξιδιοφ του Νομοφ Φωκίδασ. Οι μελζτεσ κα πραγματοποιθκοφν για 
πρϊτθ φορά ςτον χϊρο όπου ςτεγάηεται, χωρίσ να μετακινθκεί από τθν κζςθ του. Σο 
αντικείμενο αυτισ τθσ μελζτθσ, είναι ςυναφζσ με το Π.Μ. κακϊσ ςυμπεριλαμβάνει 
καινοτόμεσ εφαρμογζσ τεχνολογιϊν αυτοματιςμοφ. Η μελζτθ κα καλφψει το κενό ςτθν 
βιβλιογραφία των εικόνων και κα υπάρξει εξαγωγι ςυμπεραςμάτων τθσ χριςθσ των 
Φαςματοςκοπίου Ράμαν και ΧRF και προτάςεισ βελτιςτοποίθςθσ των μεκόδων αυτϊν. Η 
εργαςία κα ολοκλθρωκεί ςε 6 μινεσ. Κατά τον 1ο και 2ο μινα κα γίνει θ εφρεςθ- ςυλλογι 
τθσ βιβλιογραφίασ και διαχωριςμόσ των πλθροφοριϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν. Σον 3ο - 
4ο μινα οι μελζτεσ κα λάβουν χϊρα ςτο Γαλαξίδι και ταυτόχρονα θ επεξεργαςία τουσ. Σον 



 

 

5ο μινα κα πραγματοποιθκεί θ εγγραφι τθσ διατριβισ και τζλοσ τον 6ο μινα κα γίνει θ 
διόρκωςθ τθσ από τον επιβλζποντα κακθγθτι. 
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία: 

[1] Διδακτορικι Διατριβι: Ανάπτυξθ οπτικϊν φαςματοςκοπικϊν διατάξεων λζιηερ για 
το χαρακτθριςμό και τθν ανάλυςθ υλικϊν ςε αρχαιολογικά αντικείμενα και ζργα 
τζχνθσ Γιακουμάκθ Αναςταςία, Σμιμα Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ Τλικϊν, 
Πανεπιςτιμιο Κριτθσ, Δεκζμβρθσ 2008 

[2] Εργαςία: Εφαρμογζσ Νζων Σεχνολογιϊν ςτισ Ανκρϊπινεσ Επιςτιμεσ, Κοφςουλασ 
Νικόλαοσ και Σηοφτηθσ Ζλτον- Αντϊνιοσ τμιμα Ηλεκτρονικισ .Σ.ΕΦ.,Σ.Ε.Ι Λαμίασ, 
2013 

  
 

5. Σχζδιο Βαθμολόγηςησ (με ενδεικτική ποσόστωση) 
 

 Ειςαγωγι        5% 

 Βιβλιογραφικι Ζρευνα   15% 

 χεδιαςμόσ Ερευνθτικισ Μεκοδολογίασ 10%  

 χεδίαςθ υςτιματοσ    20% 

 Ανάπτυξθ υςτιματοσ   15%  

 Ζλεγχοσ Λειτουργίασ (testing)    5% 

 Παρουςίαςθ Αποτελεςμάτων  15% 

 υμπεράςματα      5% 

 Αυτοαξιολόγθςθ      5% 

 Προτάςεισ για περαιτζρω ζρευνα    5% 
 

 

6. Επιτροπή Ζγκριςησ & Βαθμολόγηςησ  
 
 
 

 

 

 

Δρ.Δ.Τςελζσ 
Κακθγθτισ 
Διευκυντισ Π.Μ.   

Δρ. Θεόδωροσ Γκανζτςοσ   Κ. Αλαφοδήμοσ  
 

 


