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Περίληψη 

Η αύξηση των τροµοκρατικών επιθέσεων σε παγκόσµιο επίπεδο έχει αλλάξει 

δραµατικά τον τρόπο ζωής του ανθρώπου. Καινούριες µορφές τροµοκρατίας έχουν 

εµφανιστεί, αλλάζοντας την καθηµερινότητα απλών πολιτών, οι οποίοι πολλές φορές 

αποτελούν τις «παράπλευρες απώλειες» αυτών των πράξεων. Ιδιαίτερα, η αποστολή 

«τροµο-δεµάτων» σε πρόσωπα-στόχους έχει αναδείξει το κενό ασφαλείας που υπάρχει 

στη διαδικασία παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών και πιο συγκεκριµένα τον κίνδυνο 

που διατρέχουν τόσο στο σύνολό τους οι υπάλληλοι του φορέα παροχής καθολικής 

υπηρεσίας όσο και απλοί, διερχόµενοι πολίτες, δεδοµένου ότι η συµπεριφορά ενός 

εκρηκτικού µηχανισµού είναι απρόβλεπτη ακόµα και κατά την απλή µετακίνηση ή 

τοποθέτησή του. Επιπλέον, η αδυναµία ταυτοποίησης του αποστολέα και ιχνηλάτησης 

των απλών ταχυδροµικών αντικειµένων που ρίπτονται σε υπαίθρια γραµµατοκιβώτια 

αποτελούν ένα ακόµα όπλο στα χέρια των τροµοκρατών.  

Στην παρούσα διατριβή θα παρουσιαστεί η µελέτη σχεδιασµού ενός 

συστήµατος ανίχνευσης εκρηκτικής ύλης που περιέχεται σε ταχυδροµικό αντικείµενο 

που ρίπτεται σε υπαίθριο γραµµατοκιβώτιο. Επιπλέον, περιγράφεται ο τρόπος 

λειτουργίας της διάταξης και της έγκαιρης ειδοποίησης των αρµόδιων αρχών και 

υπηρεσιών για την άµεση επέµβασή τους, ώστε να αποφεύγεται η επέκταση των 

ζηµιών. Η µόνιµη εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήµατος στα υπαίθρια 

γραµµατοκιβώτια  θα µπορέσει να εστιάσει πρωτίστως στην προστασία της 

ανθρώπινης ζωής και δευτερευόντως στην έγκαιρη και άµεση κινητοποίηση των 

αρµόδιων αρχών και υπηρεσιών, σε περίπτωση ανίχνευσης ύποπτου ταχυδροµικού 

αντικειµένου, γεγονός που θα συµβεί για πρώτη φορά στη Ελλάδα. Τα δύο αυτά σηµεία 

αποτελούν και τον σκοπό αυτής της διατριβής, σε µια προσπάθεια η χρήση τεχνολογικά 

εξελιγµένων εφαρµογών να συµβάλει στην ασφάλεια και την αποφυγή ανθρώπινων 

απωλειών και υλικών ζηµιών. Στο κυρίως µέρος της διατριβής αναλύονται τα κριτήρια 

σχεδιασµού του προτεινόµενου συστήµατος, οι διατάξεις αισθητηρίων, ο 

µικροεπεξεργαστής, οι διατάξεις τροφοδοσίας και αυτονοµίας και η διάταξη 

επικοινωνίας. Ο τρόπος λειτουργίας και το περιβάλλον επικοινωνίας µε τις αρµόδιες 

αρχές και υπηρεσίες, παρουσιάζονται λεπτοµερώς µέσα από την περιγραφή του 
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σεναρίου λειτουργίας.  Επιπλέον, η διατριβή θα περιλαµβάνει οικονοµοτεχνικά 

στοιχεία που αφορούν στο κόστος λειτουργίας και τοποθέτησης  του προτεινόµενου 

συστήµατος στα υπαίθρια γραµµατοκιβώτια. Η µελέτη ολοκληρώνεται µε την 

καταγραφή των συµπερασµάτων που αναµένεται να έχει η χρήση του συγκεκριµένου 

συστήµατος. 

Λέξεις κλειδιά: εκρηκτική ύλη, φασµατογραφία κινητικότητας ιόντων, υπαίθρια 

γραµµατοκιβώτια, συσκευή ανίχνευσης εκρηκτικής ύλης 
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Abstract 

The increase in terrorist attacks at a global level has dramatically changed the 

way people live. New forms of terrorism have emerged, changing the everyday lives of 

ordinary citizens, who are often the "collateral losses" of these acts. 

In particular, the sending of "terror-packs" to target persons has highlighted the 

security gap in the provision of postal services and, in particular, the risk faced by both 

the universal service provider employees and the ordinary citizens, since the behavior 

of an explosive device is unpredictable even when it is simply moved or placed 

somewhere. Moreover, the inability of the postal provider to identify the sender and 

track simple postal items (PRIORITY B letter mail) that are dropped in outdoor 

mailboxes is another weapon in the hands of terrorists. This dissertation will present 

the design study of an explosive detection system contained in a postal item dropped in 

an open mailbox. In addition, it describes the way in which the provision and timely 

notification of the competent authorities and services are provided for their immediate 

intervention in order to avoid the extension of the damage. 

The permanent installation of such a system in outdoor mailboxes can focus primarily 

on the protection of human life and, secondarily, on the timely and immediate 

mobilization of competent authorities and services in case of detection of suspicious 

postal items, something that will be a pioneering initiative for Greece. These two points 

are also the purpose of this dissertation, in an attempt to use technologically advanced 

applications to contribute to safety and avoid human losses and material damage. In the 

main part of the dissertation the design criteria of the proposed system, sensor devices, 

the microprocessor, the supply and autonomy devices and the communication device 

are analyzed. The way of operation and the communication environment with the 

competent authorities and services are presented in detail through the description of the 

operating scenario. In addition, the dissertation will include financial and technical data 

concerning the operation and installation costs of the proposed system in outdoor 

mailboxes. The study is completed by recording the conclusions that the system is 

expected to use. 
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1.Εισαγωγή

1.1 Ιστορική Αναδροµή 

Τα τελευταία χρόνια, η ανθρωπότητα έχει γίνει µάρτυρας πολλών, αιµατηρών 

και θανατηφόρων τροµοκρατικών επιθέσεων, όπου τις περισσότερες φορές θύµατα 

είναι αθώοι, ανυποψίαστοι πολίτες. Πολυσύχναστα µέρη όπου λαµβάνουν χώρα 

εορταστικά και επετειακά δρώµενα, σιδηροδροµικοί σταθµοί και αεροδρόµια 

αποτελούν τις πρώτες επιλογές των τροµοκρατών, µε σκοπό να χτυπήσουν και να 

προκαλέσουν όσο το δυνατό αριθµητικά περισσότερες απώλειες. Τελευταία, µία άλλη 

µέθοδος τροµοκρατίας στην οποία δείχνουν ιδιαίτερη προτίµηση οι τροµοκράτες είναι 

η αποστολή «τρόµο-δεµάτων». Πρόκειται για αποστολή ταχυδροµικών αντικειµένων 

που περιέχουν εκρηκτικό µηχανισµό ή και εκρηκτική ύλη. Σε αυτή την περίπτωση, 

στόχος µπορεί να είναι µόνο το πρόσωπο – παραλήπτης του φακέλου. Ωστόσο, κανένας 

δεν µπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα να προκληθεί σοβαρός τραυµατισµός ή και 

µόλυνση όσων εµπλέκονται στη διαδικασία περισυλλογής και διανοµής των 

ταχυδροµικών αντικειµένων. Οι τροµοκράτες, εκµεταλλευόµενοι την ανωνυµία που 

τους προσφέρει η διαδικασία της αποστολής απλών ταχυδροµικών αντικειµένων, 

ρίπτουν τα «τρόµο-δέµατα» στα υπαίθρια γραµµατοκιβώτια, από όπου στη συνέχεια 

συλλέγονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες περισυλλογής του παρόχου καθολικής 

υπηρεσίας και προωθούνται προς τον τελικό προορισµό τους.  

Στο παρελθόν οι ενέργειες αυτές των τροµοκρατικών οργανώσεων έχουν 

επαναληφθεί πολλές φορές, άλλοτε µε επιτυχία και άλλοτε όχι. Το 1989 πακέτα µε 

εκρηκτικό µηχανισµό έλαβαν οι δηµοσιογράφοι ∆ηµήτρης Ρίζος της εφηµερίδας 

«Ελεύθερος Τύπος» και Κυριάκος ∆ιακογιάννης της εφηµερίδας «Αυριανή», τον 

Ιούνιο του 2010 ο «τρόµο-φάκελος» που στάλθηκε στο Υπουργείο ∆ηµοσίας Τάξης 

προκάλεσε το θάνατο ενός αστυνοµικού, ενώ τον Νοέµβριο του ίδιου έτους 

εντοπίστηκαν φάκελοι µε παραλήπτες πολιτικά πρόσωπα της Ευρώπης (κ. Αγκ. 

Μέρκελ, κ.κ. Σ. Μπερλουσκόνι και Θ. Πάγκαλο) και άλλες δεκατέσσερις πρεσβείες. 

Ακολούθως, τον Φεβρουάριο του 2011, αντίστοιχο περιστατικό σηµειώθηκε στο 

γραφείο του τότε υπουργού ∆ικαιοσύνης Χάρη Καστανίδη, τον Ιούλιο του 2013 στο 
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Πρωτοδικείο Αθηνών, στην πρώην Σχολή Ευελπίδων και στα ΕΛΤΑ Κρυονερίου, όπου 

αναφλέγει φάκελος µε παραλήπτη τον πρώην ∆ιευθυντή της Αντιτροµοκρατικής 

Υπηρεσίας. Ένα µήνα αργότερα της ίδιας χρονιάς φτάνει στο γραµµατοκιβώτιο του 

αρµόδιου για θέµατα τροµοκρατίας εισαγγελέα αντίστοιχος «τρόµο-φάκελος». Τον 

Ιανουάριο του 2015 φάκελος µε βόµβα έφτασε στα γραφεία του Χρηµατιστηρίου 

Αθηνών και τον Ιούνιο του 2016 στην οικία Εισαγγελέα [1]. Πρόσφατα, τον Μάρτιο 

του 2017, εντοπίστηκε φάκελος µε εκρηκτικό µηχανισµό στο Υπουργείο Οικονοµικών 

της Γερµανίας, µε παραλήπτη τον τότε Υπουργό Οικονοµικών της Γερµανίας κ. 

Σόιµπλε καθώς και στα γραφεία του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ) στο 

Παρίσι µε παραλήπτη τον κ. Π. Τόµσεν [2]. Τέλος, φάκελο µε περιεχόµενο εκρηκτικό 

µηχανισµό έλαβε ο τέως Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Παπαδήµο, που είχε ως 

αποτέλεσµα τον τραυµατισµό του ίδιου και ενός συνοδού του µέσα στο όχηµά τους.     

1.2 Εργαστηριακές Εξετάσεις 

Τα αρµόδια τµήµατα της Ελληνικής Αστυνοµίας διεξάγουν έρευνα και 

ελέγχουν διεξοδικά οποιοδήποτε ίχνος εκρηκτικής ύλης κατάσχεται ή βρίσκεται σε 

υπολείµµατα εκρηκτικού µηχανισµού, προκειµένου να ταυτοποιηθεί η φύση της, να 

προσδιορισθεί το είδος και η χηµική σύστασή της, να χαρακτηρισθεί (αν δηλαδή 

πρόκειται για εκρηκτική ύλη στρατιωτικής ή µη κατηγορίας, εξειδικευµένη, χαµηλής 

ή υψηλής ισχύος) και να γίνει µια πρώτη εκτίµηση της επικινδυνότητάς της.  

Ο τοµέας της αναλυτικής Χηµείας διαθέτει µια µεγάλη γκάµα εξειδικευµένων 

και αξιόπιστων µεθόδων και συσκευών που βοηθούν στον προσδιορισµό των κύριων 

συστατικών των εκρηκτικών υλών, ακόµα και στις περιπτώσεις που η εκρηκτική ύλη 

αποτελεί µείγµα διαφόρων διαφορετικών συστατικών και το δείγµα είναι σε πολύ 

περιορισµένες ποσότητες. Επίσης, ελέγχονται και τα κατάλοιπα των προϊόντων της 

έκρηξης, τα οποία παραµένουν αναλλοίωτα µετά την έκρηξη και βρίσκονται 

προσκολληµένα σε θραύσµατα του εκρηκτικού µηχανισµού ή των υλικών γύρω από το 

σηµείο της έκρηξης.   

Σε γενικές γραµµές και στην περίπτωση ελέγχου δείγµατος εκρηκτικής ύλης 

που δεν έχει εκραγεί, η συνήθης αναλυτική διαδικασία περιλαµβάνει ένα αρχικό στάδιο 
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διαχωρισµού των συστατικών του σε οργανικά και ανόργανα προϊόντα. Ακολούθως, 

πραγµατοποιείται ο διαχωρισµός των συστατικών του µείγµατος και η ταυτοποίηση 

αυτών σε κατηγορίες. Σε αυτό το στάδιο, οι εξειδικευµένες µέθοδοι και οι ειδικές 

συσκευές που χρησιµοποιούνται βασίζονται στο γεγονός ότι κάθε κατηγορία 

συστατικού µιας εκρηκτικής ύλης παρουσιάζει διαφορετικό βαθµό διαλυτότητας στο 

νερό και σε άλλους οργανικούς διαλύτες. 

Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται από τα αρµόδια αστυνοµικά τµήµατα και 

στην περίπτωση που το προς έλεγχο δείγµα προέρχεται από υπολείµµατα εκρηκτικής 

ύλης που βρίσκονται προσκολληµένα σε θραύσµατα των υλικών του εκρηκτικού 

µηχανισµού ή των υλικών που βρίσκονταν στο σηµείο της έκρηξης. Ωστόσο, 

προηγείται η διαδικασία της έκπλυσης του δείγµατος µε οργανικούς διαλύτες και νερό, 

ώστε να επιτευχθεί η παραλαβή των οργανικών και ανόργανων συστατικών. Στη 

συνέχεια, ακολουθεί παρεµβαλλόµενη µέθοδος καθαρισµού των δειγµάτων από ξένες 

προσµίξεις. Πλέον, το δείγµα µπορεί να εισαχθεί για διαχωρισµό και ταυτοποίηση των 

συστατικών του, όπως και στην προηγούµενη περίπτωση. 

Για την επίτευξη όλων των παραπάνω χρησιµοποιούνται κλασσικές συσκευές  

αέριας και υγρής χρωµατογραφίας µε φασµατοµετρία µάζας, καθώς και άλλοι, 

εξειδικευµένοι ανιχνευτές πολύ µεγάλης ευαισθησίας. Από τα αποτελέσµατα αυτών 

των ελέγχων, υπάρχει η δυνατότητα να µελετηθεί ακριβώς η ποιοτική και ποσοτική 

σύσταση της εκρηκτικής ύλης, ακόµα και όταν η διαθέσιµη ποσότητα του δείγµατος 

είναι πολύ µικρή[3]. 

 

1.3 Τεχνικές Ανίχνευσης Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Μηχανισµών 

 

Σήµερα οι νέες µορφές τροµοκρατικών επιθέσεων έχουν αποδειχθεί πιο 

επικίνδυνες και πιο εξελιγµένες, αφού χρησιµοποιούνται ακόµα και µέθοδοι 

αποµακρυσµένου ελέγχου του αυτοσχέδιου εκρηκτικού µηχανισµού, που 

επιτυγχάνεται εύκολα  µέσω µίας κοινής συσκευής κινητού τηλεφώνου.  Εποµένως, 

γίνεται εύκολα αντιληπτό πόσο σηµαντική και σπουδαία είναι η ανάπτυξη και η χρήση 

αξιόπιστων και αποτελεσµατικών συστηµάτων για την ανίχνευση εκρηκτικών 

µηχανισµών. 
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Η έγκαιρη ανίχνευση ενός εκρηκτικού µηχανισµού θα οδηγήσει στην άµεση 

απενεργοποίηση και στην ασφαλή εξουδετέρωσή του από εξειδικευµένο και ειδικά 

προς τούτο εκπαιδευµένο προσωπικό. Με τον τρόπο αυτό, τα αρµόδια τµήµατα θα 

έχουν στη διάθεσή τους όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζονται, ώστε να προχωρήσουν 

στον έλεγχο και στην ανάλυση των εκρηκτικών υλών, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα 

έγκαιρης και αποτελεσµατικής παρέµβασης των αρµόδιων υπηρεσιών προς αποφυγή 

σωµατικών και υλικών ζηµιών. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται µέθοδοι 

βασισµένες σε ειδικά αισθητήρια. 

Τι είναι όµως η αυτοσχέδια βόµβα; Από τι αποτελείται; Πώς κατασκευάζεται; 

Ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός µηχανισµός είναι ουσιαστικά ένα αυτοσχέδιο εκρηκτικό 

φορτίο. Το κυρίως τµήµα του αποτελεί ο πυροκροτητής, ο οποίος µπορεί να είναι είτε 

επαγγελµατικής είτε µη-τυποποιηµένης κατασκευής (home-made). Η ενεργοποίηση 

του πυροκροτητή απαιτεί την παρουσία εκρηκτικής ύλης. Μία αυτοσχέδια εκρηκτική 

ύλη µπορεί να είναι οποιοδήποτε χηµική ένωση ή µείγµα χηµικών ενώσεων, που υπό 

ορισµένες συνθήκες µπορεί να προκαλέσει αντίδραση που οδηγεί σε έκρηξη. Τα κύρια 

συστατικά µιας αυτοσχέδιας εκρηκτικής ύλης είναι τα ανόργανα άλατα που περιέχουν 

ενωµένα µόρια οξυγόνου, όπως το νιτρικό άλας, χλωρικό άλας, υπερχλωρικό οξύ ή 

οργανικές χηµικές ενώσεις της νιτρικής οµάδας ή υπεροξείδια [4].  

Σήµερα, συναντώνται περισσότερα από εκατό είδη στρατιωτικών και 

εµπορικών εκρηκτικών υλών. Για την ανίχνευσή τους χρησιµοποιούνται κάποια 

συγκεκριµένα χαρακτηριστικά τους, τα οποία είναι: 

� Γεωµετρία - η µεταλλική υπόσταση του πυροκροτητή µπορεί να ανιχνευθεί µε την 

ανάλυση εικόνας ή και σχήµατος, 

� Πυκνότητα υλικού - η πυκνότητα των εκρηκτικών υλικών είναι πιο µεγάλη σε 

σχέση µε τα περισσότερα οργανικά υλικά, 

� Στοιχειακή σύνθεση – αφορά στις µεθόδους ανάλυσης των εκπεµπόµενων ατµών, 

� Εκποµπή ατµών - π.χ. συγκεκριµένα χηµικά στοιχεία και οι ενώσεις αυτών, όπως 

το άζωτο, µπορούν να ανιχνευθούν σε ένα δείγµα ατµού. 
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Οι µέθοδοι ανίχνευσης αυτοσχέδιων εκρηκτικών µηχανισµών χωρίζονται σε 

δύο κατηγορίες: την Μαζική Ανίχνευση Εκρηκτικών και την Ανίχνευση Ιχνών 

Εκρηκτικών. 

Στην περίπτωση της Μαζικής Ανίχνευσης πραγµατοποιείται απευθείας 

ανίχνευση της µάζας του εκρηκτικού υλικού µακροσκοπικά, συνήθως µε την προβολή 

εικόνων από σαρωτές X-Ray ή άλλο παρόµοιο εξοπλισµό. Στην περίπτωση της 

Ανίχνευσης Ιχνών Εκρηκτικών Υλών, η εκρηκτική ύλη ανιχνεύεται µέσω της χηµικής 

ταυτοποίησης µικροσκοπικών υπολειµµάτων της. Τα υπολείµµατα αυτά µπορεί να 

είναι είτε σε µορφή σωµατιδίων είτε σε µορφή αέριων µορίων είτε και στις δύο αυτές 

µορφές. 

Στην περίπτωση που τα υπολείµµατα είναι σε µορφή αέριων µορίων, αυτά 

αφορούν σε µόρια που εκπέµπονται από ένα στερεό ή υγρό εκρηκτικό. Η τάση των 

ατµών του εκρηκτικού υλικού σχετίζεται µε τη συγκέντρωση των µορίων του υλικού 

στον αέρα, καθώς και µε άλλους παράγοντες, όπως το χρονικό διάστηµα που βρίσκεται 

στο συγκεκριµένο σηµείο το εκρηκτικό υλικό, ο τρόπος συσκευασίας του, η 

θερµοκρασία που βρίσκεται, η πιθανή ανανέωση του αέρα στην συγκεκριµένη 

τοποθεσία, κλπ. 

Στην περίπτωση ανίχνευσης σωµατιδίων, προκαλείται επικόλληση 

µικροσκοπικών σωµατιδίων του στερεού, εκρηκτικού υλικού σε επιφάνεια είτε από 

απευθείας επαφή µε το εκρηκτικό είτε από την επαφή του εκρηκτικού µε τα χέρια 

κάποιου που χειρίζεται τα εκρηκτικά. 

Σκοπός της µεθόδου µαζικής ανίχνευσης είναι να ανιχνευθούν µεγάλες 

ποσότητες εκρηκτικών. Από την άλλη, οι ανιχνευτές αερίων έχουν τη δυνατότητα 

ανίχνευσης ποσοτήτων µικρότερες του ενός µίκρο-γραµµαρίου. Υδρογόνο, άζωτο, 

άνθρακας και οξυγόνο αποτελούν τα κύρια συστατικά µιας εκρηκτικής ύλης. 

Οι συγκεντρώσεις εκρηκτικών υλών κατατάσσονται  σε τρεις βασικές οµάδες, 

σύµφωνα µε την πίεση ατµού που παρουσιάζουν: Υψηλής, Μεσαίας και Χαµηλής 

πίεσης ατµού. Στο Σχήµα 1 που ακολουθεί απεικονίζεται η µέγιστη συγκέντρωση 

ατµών στον αέρα που αφορούν σε διάφορες εκρηκτικές ύλες σε θερµοκρασία δωµατίου 

(Α, Β και C: Υψηλή, Μεσαία και Χαµηλή, αντίστοιχα). 
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Σχήµα 1: Ταξινόµηση εκρηκτικών υλών µε βάση τη συγκέντρωση των ατµών [4] 

Στην κατηγορία υψηλής πίεσης ατµών περιλαµβάνονται η δινιτρική 

αιθυλενογλυκόλη ή νιτρογλυκόλη (Ethylene Glycol Dinitrate, EGDN, ��������), η
1,2,3-τρινιτρικήπροπανοτριόληήνιτρογλυκερίνη (Nitroglycerin, NG, ���	���
) και
2,4-δινιτροτολουόλιο (2,4-dinitrotoluene, DNT, ��������). Αυτές οι εκρηκτικές ύλες
έχουν συγκεντρώσεις ατµού ισορροπίας στον αέρα της τάξης του ενός µέρους ανά 

εκατοµµύριο (1ppm: 1 part per million). Στην κατηγορία µεσαίας πίεσης ατµών 

περιλαµβάνονται το 2,4,6- τρινιτροτολουόλιο (2,4,6-trinitrotoluene, TNT, ���	����)
και το νιτρικό αµµώνιο (Ammonium Nitrate, ������). Οι εκρηκτικές ύλες αυτής της
κατηγορίας έχουν συγκεντρώσεις ατµού ισορροπίας στον αέρα της τάξης του ενός 

µέρους ανά δισεκατοµµύριο (1ppb: 1 part per billion). Τέλος, στην κατηγορία χαµηλής 

πίεσης ατµών περιλαµβάνονται το HMX (Octogen, ��������), ο κυκλωνίτης ή

εξογόνο (Hexogen ή Cyclonite, RDX, ��������) και ο πεντρίτης ή τετρανιτρικός

πενταερυθρίτης (Penta-erythri-toltetranitrate, PETN, �	������). Οι εκρηκτικές αυτές
ύλες παρουσιάζουν ακόµα χαµηλότερη πίεση ατµών. 

Για τις περιπτώσεις ανίχνευσης ιχνών των εκρηκτικών υλών, σηµαντικό ρόλο 

επιτελούν οι σχετικές τιµές των πιέσεων ατµών ισορροπίας. Αισθητήρες ανίχνευσης 

που περιλαµβάνονται σε έναν Φασµατογράφο Κινητικότητας Ιόντων (Ion Mobility 

Spectrometer, IMS) ή σε Ανιχνευτές ∆έσµευσης Ηλεκτρονίων µπορούν σχετικά 
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εύκολα να ανιχνεύσουν τις εκρηκτικές ύλες µε υψηλή πίεση ατµών. Για παράδειγµα, ο 

δυναµίτης, εκρηκτική ύλη που περιέχει EGDN και NG, µπορεί να ανιχνευθεί από τους 

ατµούς που εκπέµπει. Στην περίπτωση ανίχνευσης εκρηκτικών υλών µεσαίας πίεσης 

ατµών αυτή µπορεί να επιτευχθεί κυρίως µε τη διαδικασία της επιφανειακής σάρωσης 

(Surface Swiping). Τέλος, µέθοδοι ιχνηλάτισης, όπως η µέθοδος σάρωσης 

σωµατιδιακών υλικών, έχουν αποδειχθεί αρκετά αποτελεσµατικές στην ανίχνευση 

εκρηκτικών υλών µε χαµηλή πίεση ατµών. Το γεγονός αυτό συµβαίνει καθώς αυτές οι 

εκρηκτικές ύλες δεν παράγουν αρκετά πτητικά συστατικά ώστε να µπορούν να 

ανιχνευθούν µε τη µέθοδο επιφανειακής σάρωσης, παρά µόνο σε πολύ εξαιρετικές 

περιπτώσεις. 

Ωστόσο, προκειµένου να υπάρξει µια πολύ καλή πιθανότητα ανίχνευσης των 

εκρηκτικών υλών, αυτές θα πρέπει να υποστούν αύξηση της θερµοκρασίας τους, 

δηλαδή να θερµανθούν. Αυτή η διαδικασία απαιτείται, καθώς η πίεση ατµού µιας 

ουσίας αυξάνεται εκθετικά µε την αύξηση της θερµοκρασίας της και µόνο µε αυτό τον 

τρόπο θα υπάρξει επαρκές δείγµα προς ανίχνευση [4].  

1.3.1 Συστήµατα Μαζικής Ανίχνευσης 

Η ανάπτυξη τεχνικών, βασισµένων στις ακτίνες X (X-rays machines), ακτίνες 

γ, υπέρυθρες κλπ., έχουν συµβάλλει στην αποτελεσµατική ανίχνευση όπλων και 

εκρηκτικών µηχανισµών. Επιγραµµατικά, οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για την 

µαζική ανίχνευση περιλαµβάνουν: 

� Συστήµατα X-ray και γ – ray. 

� Μεθόδους νετρονίων. 

� Ηλεκτροµαγνητικά Συστήµατα. 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι η µέθοδος της µαζικής ανίχνευσης 

δεν είναι εφαρµόσιµη για απευθείας σάρωση σε ανθρώπους, καθώς είναι πιθανό να 

προκαλέσει προβλήµατα υγείας. 

Στο Σχήµα 2 που ακολουθεί απεικονίζονται οι µέθοδοι για την µαζική 

ανίχνευση εκρηκτικών µηχανισµών: 
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Σχήµα 2: Μέθοδοι Μαζικής Ανίχνευσης Εκρηκτικών Μηχανισµών [4] 

Η ανάλυση και η πλήρη περιγραφή αυτών των µεθόδων δεν αποτελεί µέρος της 

παρούσας διατριβής. 

1.3.2 Μέθοδοι Ανίχνευσης Ιχνών Εκρηκτικής Ύλης 

Οι µέθοδοι µε τις οποίες ανιχνεύονται ατµοί είναι µη επεµβατικές και 

στηρίζονται στη µέτρηση ιχνών κάποιων συγκεκριµένων χαρακτηριστικών, πτητικών 

χηµικών ενώσεων που εξατµίζονται από τις εκρηκτικές ύλες. Ο βαθµός πτητικότητας 

διαφέρει από εκρηκτικό σε εκρηκτικό. Η πτητικότητα αποτελεί ένα µέγεθος το οποίο 

χαρακτηρίζεται από τη συγκέντρωση των κορεσµένων ατµών που βρίσκονται κοντά 

στην επιφάνεια του εκρηκτικού. Ενδεικτικές τιµές των συγκεντρώσεων των ατµών 

ορισµένων εκρηκτικών στη θερµοκρασία των25��είναι: για τη νιτρογλυκερίνη −4,1 ∗
10����, για το TNT−7,7���, για το PETN−18��� και για το RDX−6���. Ωστόσο,

στο εσωτερικό του αισθητήρα η τιµή της συγκέντρωσης των ατµών της εκρηκτικής 

ύλης είναι χαµηλότερη κατά πολλές τάξεις µεγέθους σε σχέση µε την πίεση των 

κορεσµένων ατµών στην επιφάνεια του εκρηκτικού. Οι µέθοδοι ανίχνευσης ατµών 
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παρουσιάζουν βαθµό ευαισθησίας, ο οποίος εξαρτάται από την πίεση των ατµών. 

Αυτός ο βαθµός ευαισθησίας επηρεάζεται και περιορίζεται από κάποιους 

επιπρόσθετους παράγοντες, όπως είναι η αποτελεσµατικότητα της συλλογής ατµών, η 

βελτίωση – ενίσχυση αυτών και η µεταφορά τους. Πιο συγκεκριµένα, η πίεση των 

ατµών µειώνεται όταν ο εκρηκτικός µηχανισµός βρίσκεται σφραγισµένος και 

συσκευασµένος σε µια τσάντα. Επίσης, µείωση του βαθµού ευαισθησίας του ανιχνευτή 

προκαλείται από χαµηλές τιµές της θερµοκρασίας και µεγάλη ένταση του αέρα. Οι 

σύγχρονες συσκευές αισθητήρων ατµών έχουν τη δυνατότητα να ανιχνεύσουν 

αξιόπιστα εκρηκτικά µε πίεση ατµών της τάξης των 10� − 10����. Παρόλα αυτά,

εκείνες οι εκρηκτικές ύλες που παρουσιάζουν µικρότερη του 1ppb πίεση ατµών, όπως 

τα RDX, PETN και HMX, παρουσιάζουν αντικειµενική δυσκολία να ανιχνευθούν. Για 

το σκοπό αυτό, απαιτείται η χρήση κατάλληλης ενισχυτικής διάταξης (pre-

concentrator). 

Για την ανίχνευση των ατµών και των ιχνών εκρηκτικών υλών, 

χρησιµοποιούνται κυρίως τα παρακάτω είδη αισθητήρων: 

� Ηλεκτρονικοί – Χηµικοί αισθητήρες. 

� Οπτικοί αισθητήρες. 

� Βίο-αισθητήρες. 

Στο Σχήµα 3 απεικονίζονται οι µέθοδοι ανίχνευσης ατµών και εκρηκτικών 

υλών: 
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Σχήµα 3 : Μέθοδοι Ανίχνευσης Ιχνών Εκρηκτικών Υλών [4] 

1.4 Εφαρµογές Φασµατοµετρίας Κινητικότητας Ιόντων 

Στο τέλος του 19ου αιώνα έγινε γνωστή η δυνατότητα του σχηµατισµού ιόντων 

στον ατµοσφαιρικό αέρα. Ήταν ο γνωστός φυσικός Paul Langevin, ο οποίος στις αρχές 

του 20ου αιώνα, µελέτησε την κίνηση των ιόντων σε ένα ηλεκτρικό πεδίο. Τα 

αποτελέσµατα αυτής της µελέτης αποτέλεσαν αργότερα τη βάση για τις θεµελιώδεις 

αρχές της Φασµατοµετρίας Κινητικότητας Ιόντων (IMS). Εντούτοις, η κατασκευή της 

πρώτης συσκευής που χρησιµοποίησε αυτή τη τεχνολογία έλαβε χώρα σχεδόν 70 

χρόνια µετά. Η συσκευή ονοµάστηκε Χρωµατογραφία Πλάσµατος και οι αρχές 

λειτουργίας της βασίστηκαν στην αναλυτική ηλεκτροφορετική τεχνική αέριας φάσης. 

Στην τεχνική αυτή χρησιµοποιήθηκε µια ιονίζουσα πηγή παρόµοια µε αυτή που είχε 

χρησιµοποιηθεί σε έναν ανιχνευτή δέσµευσης ηλεκτρονίων. Επίσης, ο θάλαµος 

δείγµατος σχεδιάστηκε µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η συνεχής εισαγωγή 

οργανικών ενώσεων που χαρακτηρίζονται από υψηλή καθαρότητα.  

Τα τελευταία χρόνια, η τεχνική της φασµατογραφίας κινητικότητας ιόντων 

εξελίχθηκε και σήµερα αποτελεί µια φθηνή και πολύ αναλυτική τεχνική για την 
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ανίχνευση δειγµάτων αέριας φάσης σε συνθήκες ατµοσφαιρικής θερµοκρασίας και 

πίεσης. Η πρώτη χρήση της συσκευής πραγµατοποιήθηκε από τις Η.Π.Α και την 

Μεγάλη Βρετανία στις ζούγκλες του Βιετνάµ για την ανίχνευση ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων. Στα τέλη της δεκαετίας του ΄70 µε αρχές της δεκαετίας του ΄80, 

πανεπιστήµια, κυβερνητικοί οργανισµοί και µικρές εταιρείες ξεκίνησαν πολλά 

ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράµµατα, µε στόχο την κατασκευή µιας συσκευής 

φασµατογραφίας κινητικότητας ιόντων. Η σχεδίαση και η παραγωγή µιας τέτοιας 

συσκευής αποδείχτηκε αρκετά ελκυστική µε πολλά πλεονεκτήµατα, όπως τα πολύ 

χαµηλά όρια ανίχνευσης, η τραχύτητα, η επιλεκτικότητα και η δυνατότητα κατασκευής 

της σε µικρό-κλίµακα. Η πρόοδος της τεχνολογίας της φασµατογραφίας κινητικότητας 

ιόντων υπήρξε ραγδαία από τότε και σήµερα χρησιµοποιούνται ακόµα και φορητές 

IMS συσκευές. Η δυνατότητα φορητότητας της συσκευής συντέλεσε στην επέκταση 

και στη διεύρυνση του φάσµατος εφαρµογής των IMS οργάνων, τα οποία πλέον 

χρησιµοποιούνται όχι µόνο σε εργαστηριακό περιβάλλον. 

Το εύρος εφαρµογής των IMS συσκευών περιλαµβάνει: παρακολούθηση 

χηµικών όπλων, ανίχνευση εκρηκτικών, ανάλυση ποιότητας αέρα, ασφάλεια 

αεροδροµίων, ανάλυση ποιότητας τροφών, ανάλυση περιβάλλοντος, έλεγχος 

διαδικασιών, ιατρικές διαγνώσεις, βιολογικές και κλινικές αναλύσεις, ανίχνευση 

ναρκωτικών ουσιών, ιατροδικαστικές εξετάσεις. Η λίστα εφαρµογών συνεχώς 

επεκτείνεται, καθιστώντας το τοµέα έρευνας και ανάπτυξής τους διαρκώς 

εξελισσόµενο και ενεργό. Συγκεκριµένα, για την ανάλυση αερίων η φασµατογραφία 

κινητικότητας ιόντων αποτελεί την πιο κατάλληλη µέθοδο. 

Παράλληλα, η µέθοδος αυτού του είδους φασµατογραφίας χρησιµοποιείται σε 

νέες εφαρµογές που αφορούν στην ανάλυση πολύπλοκων, βιολογικών και χηµικών 

δειγµάτων. Εντούτοις, η φασµατογραφία κινητικότητας ιόντων από µόνη της δεν αρκεί 

ώστε να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα για την ταυτοποίηση αναλυτών. Το 

µειονέκτηµα αυτό οφείλεται στο ότι η πλειοψηφία αυτών των αναλυτών που 

περιέχονται σε πολύπλοκα µείγµατα συχνά παρουσιάζουν παρόµοια ή ακόµα και ίδια 

κινητικότητα. Για το λόγο αυτό, προτιµώνται συζευγµένες τεχνικές φασµατογραφίας 

προκειµένου να υπάρξουν βελτιωµένες αναλύσεις δειγµάτων. Μία από αυτές τις 
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συζευγµένες τεχνικές είναι η ταυτοποίηση ιόντων που διέρχονται και φιλτράρονται από 

έναν φασµατογράφο κινητικότητας ιόντων. Ουσιαστικά, σε αυτή την τεχνική, η IMS 

συσκευή χρησιµοποιείται ως ένα προ-φίλτρο για τα συστήµατα Φασµατογραφίας 

Μάζας (Mass Spectrometry, MS). Η φασµατογραφία µάζας είναι µια παγιωµένη 

τεχνική χηµικής ανάλυσης, που στόχο έχει να µετρηθεί και να υπολογισθεί η αναλογία 

µάζας προς φόρτιση (� �⁄ ) ενός µοριακού ιόντος. Η αναλογία µάζας προς φόρτιση

αποτελεί ένα πολύ χρήσιµο µέγεθος για το µόριο, που ορίζεται από τον αριθµό µάζας 

(�) ενός ιόντος διαιρούµενο µε τον αριθµό φόρτισής του (�). Σε µία IMS-MS συσκευή,

τα ιόντα διαχωρίζονται σύµφωνα µε την αναλογία µεγέθους-φόρτισης στο IMS τµήµα 

της συσκευής και σύµφωνα µε την αναλογία µάζας-φόρτισης στο MS τµήµα της 

συσκευής. Ο συνδυασµός IMS-MS συσκευών έχει το πλεονέκτηµα ότι ο µεν 

φασµατογράφος κινητικότητας ιόντων (IMS) ξεχωρίzει τα ισοµερή ίδιων χηµικών 

ενώσεων και ο φασµατογράφος µάζας (MS) στη συνέχεια ταυτοποιεί αυτές τις ενώσεις. 

Ο σωλήνας εκτροπής ενός φασµατογράφου κινητικότητας ιόντων αποτελεί τον δίαυλο 

προς ένα σύστηµα φασµατογράφου µάζας [5]. 

1.4.1 Αρχή Λειτουργίας του Φασµατογράφου Κινητικότητας Ιόντων 

Μια συσκευή φασµατογράφου κινητικότητας ιόντων απαρτίζεται ουσιαστικά 

από τέσσερα επιµέρους τµήµατα, τα οποία απεικονίζονται στο Σχήµα 4 και είναι τα 

εξής: i. Σύστηµα εισαγωγής δείγµατος (Sample Introduction System, SIS), ii. Περιοχή 

ιονισµού (Ionization Region), iii. Σωλήνας εκτροπής (όπου λαµβάνει χώρα ο 

διαχωρισµός ή η επιλογή) (Separation Region) και iv. Περιοχή Ανίχνευσης (Detection 

Region). 
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Σχήµα 4: Περιοχές λειτουργίας Φασµατογράφου Κινητικότητας Ιόντων [5] 

Αρχικά και προτού ξεκινήσει η διαδικασία ιονισµού, θα πρέπει να προηγηθεί η 

εισαγωγή του δείγµατος στη συσκευή. Η διαδικασία κατά την οποία ένα µικρό αλλά 

αντιπροσωπευτικό κλάσµα ενός άγνωστου αέριου µείγµατος δεσµεύεται, προκειµένου 

στη συνέχεια να εισαχθεί στη συσκευή, ονοµάζεται “δειγµατοληψία”. Η σύσταση 

αυτού του µικρού κλάσµατος πρέπει να αντιπροσωπεύει όσο το δυνατόν περισσότερο 

τη µέση σύνθεση του όγκου του υλικού ή του πληθυσµού. Πριν την έναρξη της 

ανάλυσης πραγµατικών δειγµάτων και τη καταγραφή µετρήσεων και αποτελεσµάτων, 

θα πρέπει να έχει προηγηθεί η βαθµονόµηση (calibration) της συσκευής. Πρόκειται για 

µια διαδικασία, κατά την οποία καθορίζεται η σχέση µεταξύ της αναλυτικής απόκρισης 

και της συγκέντρωσης της υπό ανάλυσης ουσίας. Ο καθορισµός αυτός επιτυγχάνεται 

συνήθως µε τη χρήση άλλων, γνωστών δειγµάτων. Τα γνωστά αυτά δείγµατα 

παρασκευάζονται µε τη βοήθεια χηµικών προτύπων και χρησιµοποιούνται για τη 

βαθµονόµηση οργάνων, αποφεύγοντας φαινόµενα παρεµβολών από άλλα υλικά. 

Μεταξύ των εξωτερικών, χηµικών προτύπων περιλαµβάνεται και ο επιθυµητός 

αναλυτής σε γνωστές συγκεντρώσεις. Η λήψη του σήµατος απόκρισης (ένταση, ύψος 

κορυφής, περιοχή κορυφής) ως συνάρτηση της γνωστής συγκέντρωσης της υπό 

ανάλυσης ουσίας οδηγεί στη βαθµονόµηση της συσκευής. Με τον τρόπο αυτό, 

προκύπτει µια σειρά αποτελεσµάτων – αποκρίσεων, η οποία οδηγεί σε µια καµπύλη 

βαθµονόµησης. Η καµπύλη αυτή αποτυπώνεται είτε µε τη γραφική σχεδίαση των 

αποτελεσµάτων – αποκρίσεων είτε µε την κατάλληλη προσαρµογή τους σε µια 

µαθηµατική εξίσωση. 

Για την είσοδο αερίου, υγρού ή στερεού δείγµατος βαθµονόµησης σε έναν 

φασµατογράφο κινητικότητας ιόντων χρησιµοποιείται πληθώρα συσκευών, µεταξύ 

των οποίων περιλαµβάνονται σωλήνες διείσδυσης, δοχεία καθαρισµού και φιάλες από 
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γυαλί αραίωσης, κεντρικοί δειγµατολήπτες, πυρολύτες, µονάδες εξάτµισης, µονάδες 

εισόδου µεµβράνης, µονάδες θερµικής εκρόφησης, µονάδα εκχύλισης στερεάς φάσης, 

αναδευτήρες απορρόφησης ράβδων ανάδευσης, χρωµατογραφικές στήλες και 

χρωµατογράφοι υπερ-κρίσιµου υγρού. Οι συσκευές αυτές αποτελούν κάποια από τα 

πιο ευρέως χρησιµοποιούµενα Συστήµατα Εισόδου ∆είγµατος (SISs), λόγω της 

χαµηλής τιµής τους και της ευκολίας στη λειτουργία τους και ο βασικός τους ρόλος 

είναι να µετατρέπουν υγρές ή στέρεες ουσίες σε πτητικούς αναλυτές, πριν από τον 

προσδιορισµό τους. 

Ουσιαστικά, από το σύστηµα εισαγωγής δείγµατος καθορίζεται σε πολύ µεγάλο 

βαθµό το δυναµικό των αναλύσεων ενός IMS οργάνου. Βασικοί παράγοντες για την 

σωστή επιλογή του συστήµατος εισαγωγής δείγµατος αποτελούν η υπό ανάλυση ουσία, 

η ευαισθησία και η εκλεκτικότητα που απαιτείται. Εξάλλου, πιθανές παρεµβολές που 

µπορεί να προκληθούν κατά τη διάρκεια των µετρήσεων, όπως αυτές που µπορεί να 

προκαλέσει η υγρασία ή η παρουσία κάποιων ξένων χηµικών ενώσεων που είναι εξίσου 

πτητικές µε την υπό ανάλυση ουσία στην ίδια θερµοκρασία, µπορούν να 

ελαχιστοποιηθούν αν επιλεγεί το κατάλληλο σύστηµα εισαγωγής δείγµατος. Το κόστος 

είναι ένας ακόµα σηµαντικός παράγοντας που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την 

επιλογή του συστήµατος εισαγωγής δείγµατος. Η ανάλυση δειγµάτων µε τη χρήση 

µόνο της φασµατογραφίας κινητικότητας ιόντων δεν µπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστη, 

δεδοµένου ότι πολλά αποτελέσµατα µετρήσεων που βασίστηκαν αποκλειστικά και 

µόνο στη µέθοδο αυτή αποδείχθηκαν ανεπαρκή. Οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους 

κρίνεται ανεπαρκής η αποκλειστική χρήση αυτής της µεθόδου είναι η συχνή 

αλληλεπικάλυψη των κορυφών και η τάση που παρουσιάζουν τα ιόντα να 

αλληλοεπιδρούν µεταξύ τους στην περιοχή του ιονισµού. Προκειµένου να 

αντιµετωπιστούν αυτού του είδους τα προβλήµατα, οι ουσίες που πρόκειται να 

αναλυθούν διαχωρίζονται προτού εισαχθούν στον φασµατογράφο και αυτό 

επιτυγχάνεται µε συνδυασµό διαφόρων τεχνικών. Για παράδειγµα, η ανάλυση του 

φασµατογράφου κινητικότητας ιόντων βελτιώνεται µε τη χρήση µιας συζευγµένης 

χρωµατογραφικής στήλης. Επίσης, η παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο 

συγκεκριµένων πτητικών αναλυόµενων ουσιών ικανοποιείται µε τη χρήση µιας 
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µονάδας εκχύλισης στερεάς φάσης σε συνδυασµό µε έναν φασµατογράφο. Σήµερα, τα 

πιο συνηθισµένα συστήµατα εισαγωγής δείγµατος στον φασµατογράφο κινητικότητας 

ιόντων, λόγω χαµηλού κόστους και ευκολίας στη χρήση τους, είναι οι σωλήνες 

διαπερατότητας, τα δοχεία καθαρισµού και οι φιάλες από γυαλί αραίωσης, οι 

δειγµατολήπτες υπέρυθρων και οι µονάδες εξάτµισης. Ωστόσο, τα συστήµατα ιονισµού 

µε ηλεκτροψεκασµό (electro-spray ionization, ESI) και τα συστήµατα ιονισµού 

εκρόφησης µε laser υποβοηθούµενου από υλικό µήτρας (Matrix-Assisted Laser 

Desorption Ionization, MALDI) παρουσιάζουν τα µεγαλύτερα πλεονεκτήµατα, καθώς 

και τα δύο έχουν τη δυνατότητα να αναλύσουν ενώσεις µεγάλου µοριακού βάρους και 

ενώσεις θερµικά ασταθή, όπως συνθετικά πολυµερή, πεπτίδια και πρωτεΐνες σε 

συνδυασµό µε έναν φασµατογράφο κινητικότητας ιόντων. Επιπλέον, τα συστήµατα 

αυτά διαθέτουν το πλεονέκτηµα ότι µπορούν να προκαλέσουν τον ιονισµό του 

δείγµατος (Ionization Region). Με τον τρόπο αυτό, πραγµατοποιείται απευθείας 

εισαγωγή ιονισµένου δείγµατος στον φασµατογράφο. 

Ο ραδιενεργός, χηµικός ιονισµός σε ατµοσφαιρική πίεση (Radioactive-

Atmospheric Pressure Chemical Ionization, R-APCI) αποτελεί τη πιο συνηθισµένη 

µέθοδος ιονισµού σε έναν φασµατογράφο κινητικότητας ιόντων. Πηγή αυτού του 

είδους του ιονισµού είναι µια β-πηγή ραδιενεργού ισότοπου, όπως ένα µικρό φύλλο 

Ni-63. Άλλα στοιχεία που έχουν χρησιµοποιηθεί ως πηγές ραδιενεργού ισότοπου είναι 

το τρίτιο (Τ ή  �, β-ραδιενεργό ισότοπο του υδρογόνου Η) και το διοξείδιο του

αµερίκιου (!���). Μία ακόµα µέθοδος ιονισµού αποτελεί ο φωτο-ιονισµός, που

λαµβάνει χώρα σε ατµοσφαιρική πίεση (Atmospheric Pressure Photo Ionization, APPI) 

και βασίζεται στο υπεριώδες φως (UV). Με τη µέθοδο αυτή επιτυγχάνεται ο ιονισµός 

εκείνων των µορίων που διαθέτουν δυναµικό ιονισµού µικρότερο από το δυναµικό της 

ενέργειας των εκπεµπόµενων φωτονίων. Παρόλο που αυτή η µέθοδος θα µπορούσε να 

θεωρηθεί καλύτερη, δεδοµένου ότι περιορίζει το θόρυβο που προκαλείται από το 

φυσικό περιβάλλον, ωστόσο παρουσιάζει ένα βασικό µειονέκτηµα, αφού τελικά τα 

ιονισµένα µόρια που προκύπτουν είναι πολύ λιγότερα. 

Η εφαρµογή του φαινοµένου εκκένωσης Corona σε ατµοσφαιρική πίεση 

(Corona Discharge Atmospheric Pressure Chemical Ionization, CD-APCI) αποτελεί 
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µία ακόµα τεχνική χηµικού ιονισµού. Η τεχνική αυτή χρησιµοποιεί ηλεκτρικό πεδίο 

υψηλής τάσης, που αναπτύσσεται  µεταξύ µιας ακίδας (βελόνας) ή ενός πολύ λεπτού 

καλωδίου και µιας µεταλλικής πλάκας ή ενός ηλεκτροδίου εκκένωσης. Τέλος, 

χρησιµοποιείται και ο Ιονισµός Απορρόφησης Laser (Laser Desorption Ionization, 

LDI) ως πηγή ιονισµού. 

Η µέθοδος ιονισµού που θα χρησιµοποιηθεί καθορίζει αν θα ιονιστεί το άζωτο 

και το οξυγόνο. Στην περίπτωση που αυτό συµβεί, τα θετικά και αρνητικά ιόντα του 

αζώτου και του οξυγόνου ("�#και $�%) αντιδρούν µε τα µόρια υδρατµών. Αυτό έχει ως

αποτέλεσµα να σχηµατίζονται ιόντα ( �$)((���)# και $�%( �$)(, τα οποία

ονοµάζονται αντιδρώντα ιόντα. Στον φασµατογράφο απεικονίζονται οι κορυφές αυτών 

των ιόντων, οι οποίες ονοµάζονται κορυφές αντιδρώντων ιόντων (Reactant Ion Peak, 

RIP). Η θερµοκρασία του αερίου και το επίπεδο υγρασίας της ατµόσφαιρας του αερίου 

στο εσωτερικό της περιοχής του αναλυτή µε την πηγή ιονισµού επηρεάζουν το πλήθος 

των µορίων υδρατµού ()). Επίσης, υπάρχει η πιθανότητα να σχηµατιστούν και άλλες

οµάδες ιόντων, όπως (���)(���#, οι κορυφές των οποίων ενδέχεται να απεικονιστούν

στο φάσµα κινητικότητας ως µικρές κορυφές οµάδων αµµωνίας. Οι κορυφές αυτών 

των ενώσεων εµφανίζονται πριν τις κορυφές των αντιδρώντων ιόντων (RIP) και 

ονοµάζονται pre-RIP. 

Η φόρτιση ενός µορίου * του δείγµατος µπορεί να ιονιστεί είτε θετικά (*#)

είτε αρνητικά (+%). Ενδεχοµένως, το µόριο, µετά τη θετική ή αρνητική φόρτισή του,

να συµµετέχει σε διάφορες αντιδράσεις. Παρόλα αυτά όµως, οι πιο ενδιαφέρουσες 

αντιδράσεις που συµµετέχει είναι: αυτές που λαµβάνουν χώρα µε τα ουδέτερα µόρια, 

αυτές που οδηγούν στον σχηµατισµό µονοµερών ενώσεων *�#, (* − �)% ή *��%,

και αυτές που οδηγούν στον σχηµατισµό διµερών *��#και τριµερών +� #σε µεγάλες
συγκεντρώσεις της αναλυόµενης ουσίας. Σε αυτές τις αντιδράσεις σχηµατισµού 

ενώσεων θα πρέπει να συνυπολογισθούν και αυτές που προέρχονται από την πρόκληση 

αντιδράσεων ενυδάτωσης, οι οποίες οδηγούν στο σχηµατισµό οµάδων ιόντων (ion 

clusters), όπως *±(���)(. Η αντίδραση ενυδάτωσης αποτελεί µια ιδιαίτερα

αποτελεσµατική αντίδραση, ειδικά στην περίπτωση που η σχέση των πρωτονίων του 

µορίου του δείγµατος που βρίσκονται σε αέρια φάση είναι µεγαλύτερη από αυτή του 
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νερού, δηλαδή µεγαλύτερη από 691-. ∗ �/0%. Στο Σχήµα 5 απεικονίζονται οι

κορυφές ενός µονοµερούς, ενός διµερούς και του αντιδρώντος ιόντος. 

Σχήµα 5: Απεικόνιση RIP - µονοµερές και διµερές σε έναν IMS [5]. 

Λόγω του σχηµατισµού όλων αυτών των ενώσεων, η µέθοδος της 

φασµατοµετρίας κινητικότητας ιόντων αποτελεί µια ιδιαίτερα χρήσιµη µέθοδο για τη 

µελέτη των κινητικών και θερµοδυναµικών αντιδράσεων ιόντων – µορίων. Με τη 

µέθοδο της φασµατοµετρίας έχουν ήδη προσδιορισθεί οι σχέσεις των πρωτονίων 

κάποιων χηµικών ενώσεων µε τις αντίστοιχες σταθερές ισορροπίας των αντιδράσεων 

µεταφοράς πρωτονίων. Μια ακόµα εφαρµογή του φασµατογράφου κινητικότητας 

ιόντων είναι η µελέτη των αντιδράσεων που οδηγούν στη δέσµευση ηλεκτρονίων και 

στον σχηµατισµό διµερούς µε δεσµευµένο πρωτόνιο, όπως και στη µεταφορά 

πρωτονίων. Τέλος, µια πολύ σηµαντική λεπτοµέρεια είναι ότι ο φασµατογράφος 

κινητικότητας ιόντων έχει εφαρµοστεί τόσο στη µελέτη της κινητικότητας των 

αρνητικά φορτισµένων ιόντων όσο και των θετικά φορτισµένων ιόντων.  

Εφόσον το ιόν περάσει τη διαδικασία ιονισµού στο αντίστοιχο τµήµα του 

φασµατογράφου, αυτό οδηγείται στο επόµενο τµήµα της συσκευής, που είναι το τµήµα 

εκτροπής ή διαχωρισµού. Σε κάποια κείµενα το τµήµα αυτό απαντάται και ως σωλήνας 

εκτροπής (drift tube). Πρόκειται για το κυρίως µέρος ενός φασµατογράφου 
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κινητικότητας ιόντων. Η εφαρµογή ενός ενδιάµεσου σταδίου µεταξύ των τµηµάτων 

ιονισµού και διαχωρισµού θεωρήθηκε αναγκαίο σε κάποιες συσκευές φασµατογράφου, 

ώστε να υπάρξει αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη εστίαση των ιόντων, προτού 

αυτά εισέλθουν στο τµήµα διαχωρισµού. Για παράδειγµα, σε κάποιες ειδικές 

κατασκευές, το ενδιάµεσο στάδιο αποτελεί ουσιαστικά µια εστίαση ιόντων σε επίπεδο 

FAIMS (High-Field Asymmetric Waveform Ion Mobility Spectrometry), ενώ σε άλλη 

αντίστοιχη περίπτωση, έχει κατασκευαστεί ένα είδος χωνιού, το οποίο χρησιµοποιείται 

για την εστίαση των ιόντων σε έναν συµβατικό DTIMS (Drift Time Ion Mobility 

Spectrometer). 

Άλλη τεχνική για καλύτερη και αποδοτικότερη εστίαση των ιόντων που έχει 

εφαρµοστεί είναι µία ειδική πύλη ιόντων που διαθέτει ένας φασµατογράφος DTIMS 

και διεγείρει το σµήνος των ιόντων κατά την είσοδό τους στην περιοχή διαχωρισµού. 

Υπάρχουν δύο διαφορετικά συστήµατα πυλών ιόντων, η πύλη Bradbury-Nielson 

(BNG) και η πύλη Tyndall (TG). Η αρχή λειτουργίας αυτών των συστηµάτων πυλών 

βασίζεται στη δηµιουργία ενός ηλεκτρικού πεδίου ανάµεσα σε δύο σειρές λεπτών 

καλωδίων, τα οποία είναι τοποθετηµένα διάσπαρτα και βυθισµένα κατά µήκος του 

σωλήνα εκτροπής. 

Για την κίνηση των ιόντων µέσα στο σωλήνα εκτροπής χρησιµοποιείται ένα 

µέσον σε αέρια φάση. Η κίνηση των ιόντων και του αέριου µέσου µέσα στον σωλήνα 

εκτροπής επιτυγχάνεται λόγο της επίδρασης ενός ηλεκτρικού πεδίου 1. Κατά τη κίνησή

τους, τα ιόντα επιταχύνουν λόγω των ασκούµενων δυνάµεων Coulomb και 

επιβραδύνουν λόγω των αναπόφευκτων συγκρούσεων µε τα µόρια του αέριου µέσου. 

Όταν τα ιόντα βρίσκονται σε ισορροπία κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση κατά µέσο 

όρο µε µία σταθερή ταχύτητα µετατόπισης 23, η οποία είναι ανάλογη του ηλεκτρικού

πεδίου: 23 = 5 ∗ 6. Σε αυτή την ισότητα, ο αναλογικός παράγοντας ονοµάζεται

ταχύτητα 5 και εκφράζεται συνήθως σε µονάδες 7�� ∗ 8% ∗ 9%.
Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου διαφέρει από συσκευή σε συσκευή. Για 

παράδειγµα ο φασµατογράφος DTIMS λειτουργεί µε χαµηλό  ηλεκτρικό πεδίο 

(1~7,500	8 ∗ 7�%	ή	 6 �= < 30@A). Ο λόγος6 �=  ικανοποιεί την ανάγκη επέκτασης

της σύγκρισης των αποτελεσµάτων. Εκφράζεται σε µονάδες 8 ∗ 7�� , όπου " είναι η



 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Π.ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250, 122 44, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ∆Α 
ΤΗΛ.: +30-210-5381311, MSCAUTO1@TEIPIR.GR 

Σελίδα | 30 
 

τιµή της πυκνότητας, δηλαδή ο αριθµός των µορίων ανά µονάδα όγκου. Ωστόσο, έχει 

αποφασισθεί να υιοθετηθεί η µονάδα Townsend:1@A = 10%�8 ∗ �� = 10%�8 ∗
7��. Στην σχέση αυτή η ταχύτητα είναι ένα µέγεθος που συνήθως θεωρείται σταθερό 

σε σχέση µε το ηλεκτρικό πεδίο 1. Η παραδοχή αυτή δεν απέχει από την 

πραγµατικότητα, ειδικά στην περίπτωση των DTIMS οργάνων. Στις περιπτώσεις, 

ωστόσο που οι τιµές του λόγου 6 �=  είναι µεγάλες,το ηλεκτρικό πεδίο επηρεάζει τις 

τιµές του B, δηλαδή ισχύει:C ∗ 5 = 5(6 �= ). 
Ένα ακόµα µέγεθος που επηρεάζει την κινητικότητα ενός ιόντος είναι η διατοµή 

της σύγκρουσης (D) και η πυκνότητα ", δηλαδή ο αριθµός των µορίων ανά µονάδα 

όγκου. Σύµφωνα µε τη θεωρία των Chapman-Enskog, υπολογίζεται η εξίσωση Mason-

Champ:  

5 = 3
16 ∗ E

2 ∗ F
G ∗ -H ∗ IJ

K
L ∗ � ∗ C" ∗ D 			1MίOPOQ	(1) 

όπου:  G = R∗S
R#S είναι η µειωµένη µάζα ενός ζεύγους ιόντος και µορίου, όπου το ιόν 

διάχυσης είναι µάζας � και το µόριο αερίου µέσου µάζας *, -H είναι η σταθερά του 

Boltzmann (1.38065 ∗ 10%��.5%), @ είναι η θερµοκρασία του αερίου (µετρούµενη 

σε βαθµούςB), � (χωρίς διαστάσεις) είναι ο αριθµός των στοιχειακών φορτίσεων και C 

είναι η στοιχειακή φόρτιση (1.602 ∗ 10%
�). Κατά τη λειτουργία ενός οργάνου 

FAIMS,η κινητικότητα ενός ιόντος που βρίσκεται υπό την επίδραση ενός ηλεκτρικού 

πεδίου υψηλής τάσης, είναι:  

B U1"V = BW ∗ X1 + Z U
6
�V[ = 5W ∗ \1 +] ^�(_

(` ∗ U6�V
�(a

= 5W ∗ \1 + ^� ∗ U1"V
� + Z� ∗ U6�V

�a 			1MίOPOQ	(2) 
όπου 5W = 5(6)|E=0 είναι η κινητικότητα του ιόντος όταν αυτό κινείται υπό την 

επίδραση ενός ηλεκτρικού πεδίου χαµηλού δυναµικού, όπως συµβαίνει σε ένα όργανο 

DTIMS. Οι τιµές του παράγοντα^ είναι σχεδόν ίδιες για κάθε ιόν, όταν σε αυτά 

εφαρµόζεται ηλεκτρικό πεδίο χαµηλού δυναµικού (< 30@A,~7,500	 8 7�= ). Το 
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γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα όλα τα ιόντα να παρουσιάζουν σταθερή 

κινητικότητα. Τα ιόντα µε την ίδια κινητικότητα εµφανίζουν τελικές κορυφές που θα 

υπερκαλύπτονται. Η εξάρτηση της κινητικότητας των ιόντων µε το ηλεκτρικό πεδίο 

επιδρά στη λειτουργία του γινοµένου ^ ∗ (1 "= ) εφόσον πρόκειται για σταθερή 

πυκνότητα αερίου, σε καταστάσεις ατµοσφαιρικής πίεσης και θερµοκρασίας. Η 

µαθηµατική προσέγγιση του γινοµένου ^ ∗ (1 "= ) αντιστοιχεί σε σειρά Taylor. Όλες 

οι τιµές των ^�( µπορεί να είναι θετικές ή/και αρνητικές. Αυτό εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες, ένας εκ των οποίων είναι το δυναµικό που εµφανίζει ένα ουδέτερο ιόν c. 

Στην πραγµατικότητα, κανένα ιόν δεν µπορεί να θεωρηθεί ουδέτερο (κενό, null) και ο 

παράγοντας ^ ∗ (1 "= ) δεν είναι ποτέ ακριβώς µηδέν, αλλάγια πολλές τιµές του λόγου 

1 "=  προσεγγίζει το µηδέν πάρα πολύ. Με τη βοήθεια εφαρµοσµένων µαθηµατικών 

τύπων και ολοκληρώµατα υψηλότερης τάξης του Ω µπορούν να υπολογισθούν οι 

συντελεστές ). Σύµφωνα µε µετρήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια 

πειραµάτων, έχει αποδειχθεί ότι ο συντελεστής Z� είναι µικρότερος της µονάδας κατά 

τρείς έως πέντε τάξεις µεγέθους, ενώ ο συντελεστής ^� είναι µικρότερος του 

συντελεστή ^� κατά δύο τάξεις µεγέθους. Αυτό, πρακτικά, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι 

αρκούν δύο συντελεστές και µόνο προκειµένου να υπολογισθεί το µέγεθος της 

εξάρτησης της κινητικότητας µε το ηλεκτρικό πεδίο.  

Για το τελευταίο τµήµα ενός IMS φασµατογράφου, που είναι ο ανιχνευτής, 

χρησιµοποιείται συνήθως µία πλάκα Faraday (Faraday’s plate). Η χρήση της πλάκας 

Faraday γίνεται σε συνδυασµό µε ένα πλέγµα ανοίγµατος (aperture grid), όπως 

συµβαίνει στα όργανα DTIMS και FAIMS. Στους φασµατογράφους FAIMS, αντί να 

χρησιµοποιείται ένα «κύπελο» Faraday που θα λειτουργεί ως «πώµα» της δέσµης, οι 

περισσότερες κατασκευές χρησιµοποιούν ένα ζεύγος ηλεκτρονίων. Η λειτουργία αυτού 

του ζεύγους είναι αρχικά για να ελκύει τα ιόντα και στη συνέχεια να τα ανιχνεύει µε τη 

χρήση κατάλληλων οργάνων – µετρητών ηλεκτρονίων ή pico-µετρητών. Η χρήση 

αυτής της διάταξης έχει ένα πολύ βασικό πλεονέκτηµα: την ταυτόχρονη ανίχνευση των 

θετικών και των αρνητικών ιόντων, κάτι που δεν είναι εφικτό να γίνει µε τη χρήση του 

«κυπέλου» Faraday στον ανιχνευτή, όπως συµβαίνει στα όργανα DTIMS.  
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Τα µεγέθη που µετρούνται στην έξοδο του ανιχνευτή απαιτούν ενίσχυση 

προτού σταλούν σε ένα αυτόµατο καταγραφικό. Εκεί, µε τη χρήση κατάλληλου 

λογισµικού, τα δεδοµένα αποθηκεύονται και είναι έτοιµα για επεξεργασία. Το σύνηθες 

είναι τα δεδοµένα εξόδου να είναι τιµές της έντασης του ρεύµατος. Οπότε, το φάσµα 

κινητικότητας των ιόντων αντιπροσωπεύεται από µία γραφική παράσταση της έντασης 

του ηλεκτρικού ρεύµατος των ιόντων ως συνάρτηση του χρόνου εκτροπής, δηλαδή του 

χρόνου που απαιτείται ώστε το ιόν, από τη στιγµή που αυτό περάσει την πύλη ιόντων, 

να φτάσει στο τµήµα του ανιχνευτή, όπως απεικονίζεται στο Σχήµα 6. 

 

Σχήµα 6: Σχηµατική απεικόνιση συµβατικού IMS (DTIMS) [5].  

Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, η απεικόνιση της εξόδου των IMS 

συσκευών αποτελείται από κορυφές, το ύψος των οποίων αντιστοιχούν µε το ποσοστό 

συγκέντρωσης των υπό ανάλυση ενώσεων. Εκτός όµως από αυτά τα στοιχεία, 

παρέχουν και πληροφορίες για την ποιότητα αυτών των ενώσεων, αφού το σηµείο στο 

οποίο εµφανίζονται οι κορυφές αυτές έχουν άµεση σχέση µε τη µορφή και το µέγεθος 

των ενώσεων, αφού ο συντελεστής 5 επηρεάζει το χρόνο εκτροπής. Χαρακτηριστική 

είναι η περίπτωση όπου οι κορυφές RIP των υπό ανάλυση ουσιών µειώνονται και η 

αντίστοιχη κορυφή του αναλυτή αυξάνεται, όταν το ποσοστό συγκέντρωσης του 

αναλυτή στο δείγµα είναι µεγαλύτερο από ότι το ποσοστό συγκέντρωσης των ουσιών. 

Η εφαρµογή των διαδικασιών Ανάλυσης Γκαουσιανής Καµπύλης (Gaussian-Curve-

Analysis procedures) βοηθούν στον υπολογισµό των περιοχών των κορυφών [5]. 
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1.4.2 Είδη Φασµατογράφων Κινητικότητας Ιόντων 

 

Υπάρχουν πολλά είδη φασµατογράφων κινητικότητας ιόντων. Στο σηµείο αυτό 

πρέπει να τονιστεί ότι η πλειοψηφία των IMS συσκευών δεν αποτελούν ανεξάρτητα 

όργανα, όπως ο φασµατογράφος Travelling IMS (TWIMS). Ο συγκεκριµένος τύπος 

συσκευής λειτουργεί πάντα σε συνδυασµό µε έναν φασµατογράφο µάζας. Στη 

συνέχεια, παρατίθενται τα διαθέσιµα IMSόργανα, καθώς και µια γενική περιγραφή της 

λειτουργίας τους: 

� Drift Time Ion Mobility Spectrometer (DTIMS) 

Το πιο χαρακτηριστικό όργανο της κατηγορίας IMS είναι ο φασµατογράφος 

κινητικότητας ιόντων µε χρονική εκτροπή. Στο συγκεκριµένο όργανο η κίνηση των 

ιόντων είναι αποτέλεσµα ενός οµογενούς, συνεχούς ηλεκτρικού πεδίου που 

εφαρµόζεται µέσα σε έναν σωλήνα εκτροπής µε την παρουσία µορίων αερίων (βλέπε 

προηγούµενο Σχήµα 6). Το σχεδόν οµοιόµορφο ηλεκτρικό πεδίο που δηµιουργείται 

κατά µήκος του άξονα του σωλήνα εκτροπής δηµιουργείται από µια σειρά 

στοιβαγµένων ηλεκτροδίων σε µορφή δακτυλίου που διαθέτει ο DTIMS. Τη στιγµή 

που το φέρον αέριο µαζί µε το δείγµα αερίου εισέρχονται στην περιοχή ιονισµού, 

ταυτόχρονα εισέρχεται ένα ουδέτερο αέριο (κυρίως αζώτου, ήλιου ή αργού) από την 

πλευρά του τµήµατος ανίχνευσης, αλλά µε αντίστροφη ροή. Το ουδέτερο αυτό αέριο 

ονοµάζεται αέριο εκτροπής. Το αέριο εκτροπής αποµακρύνει τυχόν µη ιονισµένα 

συστατικά µέρη του δείγµατος αερίου από την περιοχή εκτροπής. Με τη βοήθεια µιας 

ηλεκτρονικής πύλης ιόντων, τα ιόντα που θα σχηµατιστούν, ανεξαρτήτως του τρόπου 

που αυτά ιονίστηκαν, εγχέονται στην περιοχή εκτροπής. Η πύλη ιόντων παραµένει 

ανοιχτή για ένα δεδοµένο, σύντοµο χρονικό διάστηµα (50-200µs), ενώ στη συνέχεια 

κλείνει, αφήνοντας ελεύθερη τη διέλευση του σµήνους των ιόντων προς την περιοχή 

εκτροπής. Η ταχύτητα µε την οποία κινούνται τα ιόντα παραµένει σταθερή και είναι 

ανάλογη του ηλεκτρικού πεδίου. Αυτό συµβαίνει, διότι οποιαδήποτε ενέργεια 

αποκτάται λόγω της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου, αυτή εξουδετερώνεται εξαιτίας 

των συγκρούσεων µε τα ουδέτερα µόρια του αερίου εκτροπής.  

Σε αυτόν τον τύπο φασµατογράφου, ενδέχεται να παρατηρηθεί ελάττωση της 

ταχύτητας B.Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι παρόλο που το χαµηλό δυναµικό 1 του 
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ηλεκτρικού πεδίου δεν επηρεάζει τη ταχύτητα, εντούτοις η ταχύτητα επηρεάζεται από 

την τιµή της πυκνότητας ("). Επίσης, εξάγεται το συµπέρασµα ότι όταν τα ιόντα 

κινούνται υπό την επίδραση ενός σταθερού δυναµικού 1 µε µια σταθερή ταχύτητα	2, 

η µετατόπιση d είναι ανάλογη του χρόνου d = 56�. Έτσι, προκύπτει ότι ο χρόνος 

εκτροπής που απαιτείται προκειµένου ένα ιόν να διασχίσει την περιοχή εκτροπής είναι 

ανάλογος του αντίστροφου της ταχύτητας, δηλαδή του αντίστροφου του 6 �⁄ : �f�( ∝
(6 �⁄ )%. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η φασµατοµετρία κινητικότητας ιόντων είναι 

πιο αποτελεσµατική, όταν συνδυάζεται µε άλλες παρόµοιες τεχνικές. Η µελέτη, 

εποµένως, των πολυδιάστατων οργάνων IMS έχει διευρυνθεί. Πιο συγκεκριµένα, έχει 

σχεδιασθεί και µελετηθεί ο τρόπος λειτουργίας ενός IMS-IMS-MS (h*i� −*i) 

οργάνου. Σε αυτή την περίπτωση οργάνου, υπάρχει ένα πρώτο τµήµα εκτροπής και τα 

ιόντα που εξέρχονται από αυτό, εισέρχονται σε ένα δεύτερο τµήµα εκτροπής. Για την 

είσοδό τους στο δεύτερο τµήµα εκτροπής χρησιµοποιείται ένα «χωνί» ιόντων, το οποίο 

εστιάζει ακτινωτά τα σµήνη διάχυτων ιόντων, προκειµένου αυτά να οδηγηθούν στο 

δεύτερο τµήµα εκτροπής. Επίσης, υπάρχει και η περίπτωση του τρισδιάστατου (3D) 

h*i� −*i, στον οποίο έχει προστεθεί και ένα τρίτο τµήµα εκτροπής µε ανάλογο 

τρόπο λειτουργίας. Στις περιπτώσεις πολλαπλών h*i( οργάνων (n=5), προκειµένου 

να αυξηθεί η ικανότητα ανάλυσης χωρίς αυτό να οδηγήσει και σε αντίστοιχη αύξηση 

του µεγέθους του οργάνου, έχει προταθεί η χρήση ενός κυλινδρικού σωλήνα εκτροπής. 

� Travelling-Wave IMS (TWIMS) 

Ο δεύτερος τύπος φασµατογράφου κινητικότητας ιόντων είναι ο 

φασµατογράφος κινητικότητας ιόντων ταξιδεύοντος κύµατος. Το χαρακτηριστικό 

αυτού του οργάνου είναι ο οδηγός ιόντων στοιβαγµένου δακτυλίου (Stacked-Ring Ion 

Guide, SRIG) τον οποίο διαθέτει. Στον δακτύλιο αυτό εφαρµόζεται ένα ταξιδεύον κύµα 

τάσης. Στα ηλεκτρόδια του δακτυλίου που γειτονεύουν εφαρµόζεται µια RF τάση µε 

αντίθετες φάσεις. Αυτό δηµιουργεί έναν ακτινωτό περιορισµό των ιόντων που οδηγεί 

στην µετάδοσή τους µε υψηλή απόδοση (Σχήµα 7α). 
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Σχήµα 7: Αρχή λειτουργίας µιας TWIMS συσκευής [5]. 

Στην περίπτωση που η συσκευή είναι γεµάτη από αέριο, προκειµένου τα ιόντα 

να κινηθούν µέσα σε αυτή, εφαρµόζεται µια σειρά παλµών τάσης, η οποία 

επαναλαµβάνεται. Στην περίπτωση του TWIMS οργάνου δεν χρησιµοποιείται 

αντίστροφη ροή αερίου. Η παλµική τάση συνεχούς ρεύµατος είναι υπερκείµενη τάση 

στην τάση RF σε κάθε ηλεκτρόδιο διαδοχικά, από το ένα άκρο της συσκευής στην 

άλλη. Έτσι, τα ιόντα προωθούνται κατά µήκος του άξονα. Μόλις επέλθει ένα σταθερό 

χρονικό διάστηµα παραµονής που εφαρµόζεται ο παλµός σε ένα ζεύγος ηλεκτροδίων, 

η τάση µεταφέρεται στο επόµενο ζεύγος, δηµιουργώντας µε αυτό τον τρόπο ένα 

ταξιδεύον κύµα (Σχήµα 7β). Η εκτροπή προς µια συγκεκριµένη κατεύθυνση των 

διαφορετικών ειδών ιόντων που βρίσκονται µέσα στον σωλήνα επιτυγχάνεται µε την 

επίδραση του ηλεκτρικού πεδίου του ταξιδεύοντος κύµατος. Η αλλαγή του µεγέθους 

της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου του ταξιδεύοντος κύµατος οδηγεί σε αντίστοιχη 

αλλαγή της ταχύτητας των ιόντων, µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνεται ο διαχωρισµός 

τους µε βάση την κινητικότητά τους. Στη φάση του διαχωρισµού, σηµαντικό ρόλο έχει 

και το µέγεθος του κάθε ιόντος, αφού καθώς αυτά κινούνται υπό την επίδραση των 
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κυµάτων του δυναµικού, λαµβάνει χώρα ο διαχωρισµός τους ανά µέγεθος. Τα 

µικρότερα ιόντα θα συγκρουστούν λιγότερες φορές µε τα µόρια αερίου εκτροπής, ενώ 

τα ιόντα µε µεγαλύτερο µέγεθος θα συγκρουστούν περισσότερες φορές, προκαλώντας 

µια σχετική καθυστέρηση στο «ταξίδι» τους µέσα στον σωλήνα εκτροπής (Σχήµα 7β). 

Ο διαχωρισµός ενός πολύπλοκου µείγµατος επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή πολλών, 

διαδοχικών και γρήγορων «ταξιδευόντων» κυµάτων µέσα στη συσκευή. 

Ο τύπος αυτής της συσκευής λειτουργεί µε χαµηλό όριο ηλεκτρικού πεδίου, 

όπως και η DTIMS συσκευή. Ωστόσο, απαιτείται να προηγηθεί πολύ καλή 

βαθµονόµηση του χρόνου εκτροπής µέσω του TWIMSοργάνου υπό καθορισµένες 

συνθήκες (τύπος αερίου/πίεση, ταχύτητα ή ύψος του ταξιδεύοντος κύµατος, κλπ.). Το 

βήµα αυτό θεωρείται απαραίτητο, διότι εξαιτίας του συνεχώς µεταβαλλόµενου 

ηλεκτρικού πεδίου, πλέον δεν µπορεί να εφαρµοστεί η άµεση σχέση µεταξύ D και BW 

της εξίσωσης (1). Η µέτρηση αναλυτών που παρουσιάζουν παρόµοια φυσικά και 

χηµικά χαρακτηριστικά µε γνωστόDδιασφαλίζει εκείνες τις κατάλληλες συνθήκες που 

θα οδηγήσουν στη βέλτιστη βαθµονόµηση του οργάνου και στην αξιόπιστη ανάλυση 

των αποτελεσµάτων. Η δυνατότητα χρήσης της TWINS συσκευής µε και χωρίς 

βαθµονόµηση διατοµής σύγκρουσης σηµαίνει ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο ως 

συσκευή διαχωρισµού όσο και ως δοµικό εργαλείο. 

� High Field Asymmetric Waveform Ion Mobility Spectrometer (FAIMS) 

Το επόµενο, τρίτο είδος φασµατογράφου κινητικότητας ιόντων είναι ο 

φασµατογράφος κινητικότητας ιόντων υψηλού πεδίου ασύµµετρης κυµατοµορφής. Ο 

τρόπος λειτουργίας του συγκεκριµένου τύπου οργάνου βασίζεται στις διαφορές της 

κινητικότητας που εµφανίζουν τα ιόντα όταν αυτά βρίσκονται υπό την επίδραση 

ηλεκτρικού πεδίου υψηλής τάσης (> 30	@A,> 7,5008 7�= ). Αυτό το ισχυρό 

ηλεκτρικό πεδίο είναι εξαρτώµενο του χρόνου και εφαρµόζεται ως περιοδική, 

ασύµµετρη κυµατοµορφή. Ουσιαστικά, τα όργανα αυτά εκµεταλλεύονται τις 

διαφορετικές κινητικότητες των ιόντων, όταν σε αυτά εφαρµόζονται διαδοχικά 

ηλεκτρικά πεδία χαµηλής και υψηλής τάσης (Σχήµα 8). 
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Σχήµα 8: Επίπεδη επισκόπηση FAIMS συσκευής [5]. 

Η δηµιουργία και η εφαρµογή ενός υψηλού ηλεκτρικού πεδίου για τη 

λειτουργία του FAIMS οργάνου είναι σηµαντική, όπως εξίσου σηµαντικό είναι το 

ηλεκτρικό αυτό πεδίο να µπορεί να παραχθεί µέσα σε λογικά όρια τάσεων. Για το 

σκοπό αυτό, προτιµότερο είναι στον σωλήνα εκτροπής να υπάρχουν µικρότερα κενά. 

Με άλλα λόγια, ο φασµατογράφος FAIMS εύκολα θα µπορούσε να θεωρηθεί ως µια 

µικρογραφία του IMS σωλήνα εκτροπής κατασκευασµένο στην κλίµακα των 

χιλιοστών. Ωστόσο, η κατασκευή µικροσκοπικών συσκευών δεν αφορά µόνο τη 

λειτουργία του συγκεκριµένου οργάνου, καθώς η νάνο-τεχνολογία αποτελεί έναν 

ενεργό τοµέα που αφορά ολόκληρο το εύρος της φασµατογραφίας κινητικότητας 

ιόντων.  

Η εφαρµογή - χρήση ενός ηλεκτρικού πεδίου υψηλής ασύµµετρης τάσης 

(ιδανικά µε ορθογώνιο σχήµα), που ονοµάζεται πεδίο διασποράς, οδηγεί στο 

φιλτράρισµα των ιόντων. Η ανίχνευση ενός ιόντος µε τη βοήθεια του συγκεκριµένου 

οργάνου επιτυγχάνεται στην περίπτωση που µια τάση αντιστάθµισης του πεδίου 

έντασης 6k υπερτίθεται στο πεδίο διασποράς. Για ένα συγκεκριµένο ιόν το οποίο 

κινείται µε µια συγκεκριµένη ταχύτητα 5(l), ο κατάλληλος συντονισµός του 1k µπορεί 

να οδηγήσει στην ανίχνευση αυτού του ιόντος. Ιόντα µε διαφορετική ταχύτητα 5(l) 
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καταλήγουν να χαθούν στο φίλτρο ηλεκτροδίων, εξαιτίας της συγκεκριµένης τάσης 

αντιστάθµισης. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα ότι µε τη χρήση µιας σωστά 

συντονισµένης έντασης 6k του πεδίου µπορεί να γίνει η ανίχνευση ενός και µόνο είδους 

ιόντος, ενώ απαιτείται να λάβει χώρα µια σάρωση της έντασης 6k του πεδίου 

προκειµένου να παραχθεί το φάσµα του συνόλου των ιόντων. 

Υπάρχουν δύο βασικές διαµορφώσεις ηλεκτροδίων για τον φασµατογράφο 

FAIMS: ο επίπεδος φασµατογράφος FAIMS (p-FAIMS) και ο κυλινδρικός 

φασµατογράφος FAILMS (c-FAIMS). Ο επίπεδος φασµατογράφος FAIMS είναι 

γνωστός και ως ∆ιαφορικός Φασµατογράφος Κινητικότητας (Differential Mobility 

Spectrometer). Αποτελείται από δύο παράλληλα ηλεκτρόδια, τα οποία διαχωρίζονται 

από ένα «αναλυτικό» κενό. Μέσα από το κενό αυτό τα ιόντα µεταφέρονται µε τη 

βοήθεια µιας ροής αερίου και η κίνησή τους κατά τη µεταφορά τους γίνεται κάθετα στο 

ηλεκτρικό πεδίο (Σχήµα 8). Τα «αναλυτικά» κενά ποικίλουν από 35µm έως 2mm και 

το µήκος των ηλεκτροδίων ποικίλει από 300µm έως 50mm. Για τον κυλινδρικό 

φασµατογράφο FAIMS (c-FAIMS), οι διαστάσεις του κενού κυµαίνονται από 1.5 έως 

3mm. Η βασική διαφορά του φασµατογράφου FAIMS από τους φασµατογράφους 

DTIMS και TWIMS είναι ότι ο διαχωρισµός που λαµβάνει χώρα στον φασµατογράφο 

FAIMS δεν βασίζεται στο χρόνο (χρονικός διαχωρισµός), αλλά πρόκειται για έναν 

φασµατογράφο χωρικής και ηλεκτρικής κινητικότητας. Για το λόγο αυτό, η γραφική 

παράσταση ενός FAIMS χρωµατογράφου είναι παρόµοια µε αυτή που απεικονίζεται 

στο Σχήµα 5, αλλά η ένταση σχεδιάζεται όχι σε σχέση µε τον χρόνο, αλλά σε σχέση µε 

την αντισταθµιστική τάση σάρωσης ή αλλιώς το αντισταθµιστικό πεδίο. Τα 

αποτελέσµατα του FAIMS οργάνου µπορούν να παρουσιαστούν και µε τη γραφική 

παράσταση διασποράς. Σε αυτή τη γραφική παράσταση σχεδιάζονται τόσο η 

αντισταθµιστική, χαµηλή τάση DC όσο και η ασύµµετρη τάση διασποράς υψηλής 

συχνότητας. Στη συσκευή του FAIMS φασµατογράφου τα ιόντα έχουν τη δυνατότητα 

να εισέρχονται στον αισθητήρα συνεχώς. Με τον τρόπο αυτό, η εξέταση του δείγµατος 

µπορεί να γίνεται αδιάκοπτα και σε πραγµατικό χρόνο. Αυτό αποτελεί ένα από τα 

βασικά πλεονεκτήµατα του συγκεκριµένου τύπου φασµατογράφου. Ένα εξίσου 

σηµαντικό πλεονέκτηµα των FAIMS είναι ότι µπορούν να ανιχνεύουν τόσο τα θετικά 
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όσο και τα αρνητικά ιόντα ταυτόχρονα, παρόλο που αυτό αυξάνει κατά πολύ το βαθµό 

της ηλεκτρονικής πολυπλοκότητας. Το βασικό µειονέκτηµα αυτών των οργάνων είναι 

ότι το ποσοστό των ιόντων που τελικά ανιχνεύονται από ένα όργανο FAIMS-MS σε 

σχέση µε εκείνα που παράγονται στο τµήµα ιονισµού είναι σχετικά χαµηλός, όταν το 

όργανο λειτουργεί υπό συνθήκες όπου η τάση αντιστάθµισης (compensation voltage, 

CV) αυξάνεται. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε αντίστοιχη µείωση της ευαισθησίας της 

συσκευής.  

� Trapped IMS (TIMS) 

Ο Trapped IMS (TIMS) φασµατογράφος αποτελεί τον τέταρτο τύπο 

φασµατογράφου IMS. Ο τρόπος λειτουργίας του βασίζεται στη χρήση ενός µη 

οµοιόµορφου ηλεκτρικού πεδίου, το οποίο βοηθάει στη συγκράτηση των στάσιµων 

ιόντων έναντι ενός κινούµενου αερίου. Με τον τρόπο αυτό, το ηλεκτρικό πεδίο 

αντισταθµίζει τη δύναµη εκτροπής. Επίσης, ο διαχωρισµός των οµάδων ιόντων 

πραγµατοποιείται µε βάση το λόγο του µεγέθους προς τη φόρτιση. Τρεις βασικές 

περιοχές αποτελούν το τµήµα διοχέτευσης ενός φασµατογράφου TIMS (Σχήµα 9): την 

είσοδο της διοχέτευσης, την περιοχή του αναλυτή κινητικότητας και την έξοδο της 

διοχέτευσης.  
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Σχήµα 9: Σχηµατική απεικόνιση συσκευής και λειτουργίας του TIMS [5]. 

Μια διοχέτευση ιόντων χρησιµοποιείται για την έγχυση και την εστίαση των 

ιόντων προς την περιοχή διαχωρισµού κινητικότητας (Βήµα 1, πλήρωση). Τα ιόντα 

περιορίζονται ακτινικά, καθώς συµβαίνουν δύο πράγµατα ταυτόχρονα: στην περιοχή 

διαχωρισµού κινητικότητας εφαρµόζεται ένα χαµηλό, ηλεκτρικό πεδίο, το οποίο 

αυξάνει κατά µήκος της αξονικής τοµής, ενώ στα ηλεκτρόδια εφαρµόζεται ένα πεδίο 

ραδιοσυχνοτήτων RF. Ο λόγος του µεγέθους προς τη φόρτιση είναι η συνάρτηση 

σύµφωνα µε την οποία πραγµατοποιείται ο διαχωρισµός των οµάδων των ιόντων. 



 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Π.ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250, 122 44, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ∆Α 
ΤΗΛ.: +30-210-5381311, MSCAUTO1@TEIPIR.GR 

Σελίδα | 41 
 

Επιπλέον, οι περιοχές όπου η δύναµη εκτροπής αντισταθµίζεται από τη δύναµη του 

ηλεκτρικού πεδίου είναι οι περιοχές όπου οι οµάδες ιόντων παγιδεύονται (Βήµα 2, 

διαχωρισµός). Χαρακτηριστικό του τρόπου λειτουργίας αυτής της συσκευής είναι ότι 

ιόντα µε διαφορετικούς λόγους µεγέθους προς φόρτιση παγιδεύονται σε διαφορετικές 

περιοχές του άξονα, αφού η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου αυξάνει κατά µήκος του 

άξονα της συσκευής. Στην περίπτωση που το ηλεκτρικό πεδίο µειώνεται, οι οµάδες 

ιόντων θα εκλούονται από υψηλούς σε χαµηλούς λόγους µεγέθους προς φόρτιση (Βήµα 

3, έκλουση). Μια συσκευή TIMS συνδυάζεται πολύ εύκολα µε έναν αναλυτή MS. Η 

ταχύτητα αερίου εκτροπής, ο περιορισµός των ιόντων και η ταχύτητα ανόδου του 

ηλεκτρικού πεδίου αποτελούν τις βασικές παραµέτρους για τον καθορισµό της κίνησης 

των ιόντων σε έναν αναλυτή TIMS.  

� Open Loop IMS (OLIMS) 

Ο IMS Ανοιχτού Βρόχου αποτελεί τον πέµπτο τύπο φασµατογράφου. Επίσης 

αναφέρεται και ως IMS Αναρρόφησης (Aspiration IMS). Όπως συµβαίνει και στον 

φασµατογράφο FAIMS, έτσι και στην περίπτωση του φασµατογράφου OLIMS η 

διαφορετική ταχύτητα των ιόντων λόγω εφαρµογής ηλεκτρικού πεδίου είναι το 

κριτήριο διαχωρισµού τους. Μια διαφορετική ονοµασία της τεχνολογίας αυτής είναι 

και OLIMS εστίασης ιόντων, ενώ η συσκευή ονοµάζεται και Συµπυκνωτής 

Αναρρόφησης IMS µε εστίαση ιόντων. Αρχικά, οι πρώτες συσκευές αυτής της 

κατηγορίας αποτελούνταν από τρία κυλινδρικά ηλεκτρόδια, ένα κεντρικό και δύο 

εξωτερικά. Οι σύγχρονες εκδόσεις του φασµατογράφου αναρρόφησης ιόντων έχουν 

επίπεδη µορφή.  

Στην συσκευή OLIMS (Σχήµα 10), τα υπό ανάλυση ιόντα µεταφέρονται µε στη 

ροή του αερίου δείγµατος διαµέσου ενός εγκάρσιου ηλεκτρικού πεδίου. Το εγκάρσιο 

ηλεκτρικό πεδίο σχηµατίζεται από οχτώ ζευγάρια ηλεκτροδίων. Η είσοδος των ιόντων 

στην περιοχή του αναλυτή πραγµατοποιείται είτε γεµίζοντας ολόκληρη τη διατοµή της 

ροής, όπως φαίνεται στο Σχήµα 10, είτε µέσω ενός περιορισµένου ανοίγµατος της 

εισόδου, δηµιουργώντας ουσιαστικά ένα τµήµα (κλάσµα) της διατοµής ροής του 

σωλήνα εκτροπής. 
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Σχήµα 10: Λειτουργία του διαχωρισµού ιόντων στον IMS Ανοιχτού Βρόχου [5]. 

Μεµονωµένες δέσµες ιόντων δηµιουργούνται από τα ιόντα µε διαφορετικές 

κινητικότητες κατά τη φάση διαχωρισµού τους. Τα πρώτα ιόντα που εισέρχονται στο 

τµήµα ανίχνευσης έχουν την υψηλότερη κινητικότητα. Αυτά θα έρθουν σε σύγκρουση 

µε τις πρώτες πλάκες ανιχνευτών. Τα ιόντα που παρουσιάζουν χαµηλότερη 

κινητικότητα, προωθούνται πιο αργά µε τη βοήθεια της ροής του αέρα και του 

ηλεκτρικού πεδίου. Τα ιόντα αυτά διασχίζουν µεγαλύτερη απόσταση στο εσωτερικό 

του τµήµατος ανίχνευσης µεταξύ των πλακών του ανιχνευτή, έως ότου τελικά 

συγκρουστούν µε αυτές. Η συχνότητα εναλλαγής της πολικότητας του ηλεκτρικού 

πεδίου είναι πολύ µικρή, της τάξης του ενός δευτερολέπτου, µε αποτέλεσµα ένας 

κύκλος εναλλαγής από θετική σε αρνητική πολικότητα να διαρκεί ελάχιστα. Με τον 

τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται η ανίχνευση θετικών και αρνητικών ιόντων σχεδόν 

ταυτόχρονα και ακολούθως δηµιουργείται µια κατανοµή των συστάδων ιόντων που 

συγκρούονται µε τα ηλεκτρόδια. Η κατανοµή των συστάδων ιόντων (θετικών και 

αρνητικών) εκφράζεται µε ένα σχέδιο ρευµάτων (pA), τα οποία µετρούνται στα οχτώ 

θετικά και στα οχτώ αρνητικά ηλεκτρόδια (κανάλια). Το µειονέκτηµα αυτής της 

µεθόδου είναι ότι τόσο το φαινόµενο της χωρικής φόρτισης όσο και το φαινόµενο της 

διάχυσης επιδρούν αρνητικά στην χωρική διαίρεση ιόντων. Ωστόσο, το πρόβληµα αυτό 

µπορεί να αντιµετωπιστεί µε την αύξηση του ρυθµού των ροών αερίων, ώστε να 

επιτευχθεί η ελαχιστοποίηση της συγκέντρωσης ιόντων και ο χρόνος εκτροπής.  

Τα OLIMS όργανα αποτελούν µια ενδιαφέρουσα τεχνική που βρίσκει 

εφαρµογή κυρίως στους στρατιωτικούς και βιοµηχανικούς τοµείς. Είναι όργανα 

φορητά, γρήγορης απόκρισης, χαµηλής κατανάλωσης και ευαίσθητα. Μέχρι σήµερα 
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έχουν χρησιµοποιηθεί στην ανίχνευση και ταυτοποίηση χηµικών πολεµικών µέσων και 

τοξικών βιοµηχανικών χηµικών. Επίσης, έχει παρουσιάσει πολύ καλά αποτελέσµατα 

στην ανίχνευση παρασιτοκτόνων, µικροβιακών πτητικών οργανικών ενώσεων και 

πτητικών οργανικών ειδών που εκκρίνονται από τον ανθρώπινο οργανισµό.  

� Differential Mobility Analyzers (DMA) 

Ένας ακόµα τύπος φασµατογράφου κινητικότητας ιόντων, ο έκτος κατά σειρά, 

είναι ο Ανιχνευτής ∆ιαφορικής Κινητικότητας (Differential Mobility Analyzer, DMA). 

Ο διαχωρισµός των ιόντων γίνεται µε κριτήριο τις διαφορετικές ηλεκτρικές 

κινητικότητές τους και ο διαχωρισµός τους λαµβάνει χώρα στην περιοχή του 

διαστήµατος, όπως  ακριβώς συµβαίνει και στον φασµατογράφο OLIMS. Και τα δύο 

αυτά όργανα (OLIMS & DMA) χαρακτηρίζονται από παρόµοια διαµόρφωση, έχουν 

όµως και µεγάλες διαφορές. Η πρώτη, βασική τους διαφορά είναι ότι ενώ στον OLIMS 

τα ιόντα µε διαφορετικές κινητικότητες χρειάζεται να διασχίσουν διαφορετικές 

αποστάσεις µέχρι τελικά να διαχωριστούν σε διαφορετικές πλάκες ανίχνευσης, στον 

DMA φασµατογράφο όλα τα ιόντα πρέπει να διασχίσουν την ίδια απόσταση µέχρι να 

προσεγγίσουν τον ανιχνευτή. Η µεταφορά των ιόντων στον DMA πραγµατοποιείται µε 

τη βοήθεια ενός ρεύµατος αερίου, το οποίο αρχικά είναι καθαρό. Η µετακίνηση των 

ιόντων γίνεται µεταξύ δύο ηλεκτροδίων µε διαφορετικό δυναµικό το καθένα. Το 

καθαρό ρεύµα αερίου που µεταφέρει τα ιόντα ρέει παράλληλα µε αυτά τα ηλεκτρόδια. 

Η χρήση υψηλών ρυθµών ροής του φέροντος αερίου συµβάλλει στην ταξινόµηση της 

DMA συσκευής. Με τον τρόπο αυτόν, ουσιαστικά αξιοποιείται ο χώρος αντί του 

χρόνου µετατόπισης και έτσι η DMA συσκευή διαθέτει το πλεονέκτηµα να επιτυγχάνει 

υψηλότερες τιµές δυνάµεων και ποσοστά ευαισθησίας. 

Υπάρχουν δύο τύπου συσκευών DMA: οι κυλινδρικοί DMAs, οι οποίοι 

χρησιµοποιούνται ευρέως για την ανάλυση αερολυµάτων µικροµετρίας και οι επίπεδοι 

DMAs, οι οποίοι επιτρέπουν τη σύζευξη µε σχεδόν οποιοδήποτε σύστηµα 

φασµατόµετρου µάζας ιονισµού ατµοσφαιρικής πίεσης (Atmospheric Pressure 

Ionization-Mass Spectrometer System, API-MS). Στο Σχήµα 11 φαίνεται ένας επίπεδος 

DMA.  
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Σχήµα 11: ∆ιάταξη ενός επίπεδου Ανιχνευτή ∆ιαφορικής Κινητικότητας [5]. 

Κατά τη λειτουργία του επίπεδου DMA, τα ιονισµένα ιόντα εισέρχονται στη 

συσκευή µε τη βοήθεια ενός φέροντος αερίου διαµέσου µιας σχισµής. Ακολούθως, το 

αέριο αυτό ενώνεται µε ένα δεύτερο φέρον αέριο, το οποίο είναι καθαρό από σωµατίδια 

και το οποίο ρέει µεταξύ δύο παράλληλων, επίπεδων ηλεκτροδίων. Στην κατακόρυφη 

κατεύθυνση εφαρµόζεται ένα ηλεκτρικό πεδίο και µε τον τρόπο αυτό η κίνηση των 

ιόντων είναι αποτέλεσµα του συνδυασµού της ηλεκτρικής δύναµης και της απόκλισης 

ρευστού. Από τη συσκευή εξέρχονται, διαµέσου µιας σχισµής που βρίσκεται στο 
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εξωτερικό ηλεκτρόδιο, µόνο τα ιόντα µε µια δεδοµένη ηλεκτρική κινητικότητα. Στη 

συνέχεια, τα εξερχόµενα ιόντα συλλέγονται από µια πλάκα ιόντων που είναι 

συνδεδεµένη µε ένα ηλεκτρόµετρο. Τα µικρότερα σε µέγεθος ιόντα έχουν υψηλότερη 

κινητικότητα και αποκλίνουν λιγότερο από το αέριο σε σχέση µε τα µεγαλύτερα σε 

µέγεθος ιόντα, που έχουν χαµηλότερη κινητικότητα. 

� Transversal Modulation IMS (TMIMS) 

Στον έβδοµο τύπο IMS, που είναι ο Φασµατογράφος Κινητικότητας Ιόντων 

Εγκάρσιας ∆ιαµόρφωσης (Transversal Modulation IMS, TMIMS), ο διαχωρισµός των 

ιόντων γίνεται σύµφωνα µε την κινητικότητά τους και επιτυγχάνεται µε τη χρήση µόνο 

ηλεκτρικών πεδίων. Πλησιάζει πολύ τον τρόπο λειτουργίας του DMA φασµατογράφου 

και πιθανών να µπορούσε να θεωρηθεί και υπό-κατηγορία του. Χρησιµοποιούνται δύο 

ηλεκτρικά πεδία: το πρώτο ηλεκτρικό πεδίο εφαρµόζεται κατά µήκος του άξονα και 

προκαλεί την εµπρόσθια κίνηση των ιόντων, ενώ το δεύτερο ταλαντευόµενο εγκάρσιο 

ηλεκτρικό πεδίο προκαλεί εκτροπή των τροχιών των ιόντων, µε σκοπό να παραχθούν 

συνεχόµενα ιόντα επιλεγµένης κινητικότητας (Σχήµα 12). 



 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Π.ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250, 122 44, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ∆Α 
ΤΗΛ.: +30-210-5381311, MSCAUTO1@TEIPIR.GR 

Σελίδα | 46 
 

 

Σχήµα 12: Σχηµατική απεικόνιση του TMIMS φασµατογράφου και γραφική 

απεικόνιση διαφορετικών τροχιών ιόντων µέσα σε αυτόν [5]. 

Με αυτό τον τρόπο, δηµιουργούνται δύο είδη ιόντων: τα εκτρεπόµενα ιόντα, τα 

οποία δεν µεταφέρονται προς την έξοδο του αναλυτή και τα επιλεγµένα ιόντα, τα οποία 

οδηγούνται εστιαζόµενα διαµέσου της εξόδου του αναλυτή (Σχήµα 12α). Το εύρος της 

κινητικότητας που παρουσιάζουν τα επιλεγµένα ιόντα στενό, περιορισµένο. Στην 

περίπτωση που η περίοδος του ταλαντευόµενου ηλεκτρικού πεδίου ισοδυναµεί µε τον 

χρόνο παραµονής των ιόντων, αυτά τελικά φτάνουν στην σχισµή εξόδου του TMIMS 

οργάνου. ∆εδοµένου ότι η περίοδος του ταλαντευόµενου ηλεκτρικού πεδίου είναι 

αντιστρόφως ανάλογη µε την κινητικότητα, ο TMIMS φασµατογράφος παρέχει µια 

συνεχόµενη ροή ιόντων µε κινητικότητα )5W	() = ^m^ίnopq). Το Σχήµα 12b 

απεικονίζει σχηµατικά τις διαφορετικές τροχιές των ιόντων σε έναν TMIMS. Οι τροχιές 

αυτές είναι το αποτέλεσµα του συνδυασµού δύο παράλληλων ηλεκτροδίων, που είναι 

υπεύθυνα για το σταθερό ηλεκτρικό πεδίο κατά µήκος του άξονα, µε ευθυγραµµισµένες 

σχισµές εισόδου και εξόδου και δύο ηλεκτροδίων εκτροπής, που δηµιουργούν το 

ηλεκτρικό πεδίο εκτροπής. Οι τροχιές που απεικονίζονται προέρχονται από τρεις 
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διαφορετικούς τύπους ιόντων: (i) τα επιλεγµένα ιόντα, των οποίων οι τροχιές 

συνενώνονται στην έξοδο, (ii) τα ιόντα µε υψηλότερη κινητικότητα σε σχέση µε αυτή 

των επιλεγµένων ιόντων και (iii) τα ιόντα µε χαµηλότερη κινητικότητα σε σχέση µε 

αυτή των επιλεγµένων ιόντων. Εργαστηριακά έχει γίνει  η συσχέτιση δύο σταδίων 

TMIMS µε έναν MS (@*h*i� −*i). Ο πρώτος TMIMS λειτουργεί µόνο για την 

διαφανή µετάδοση όλων των ιόντων. Ακολούθως, στον δεύτερο TMIMS, εισάγεται ένα 

προσθετικό, προκειµένου να µελετηθεί η επίδραση της 2-προπανόλης σε ένα σύνολο 

πεπτιδίων.  

Ένας φασµατογράφος TMIMS είναι σχεδόν παρόµοιος µε έναν DMA 

φασµατογράφο. Η διαφορά τους έγκειται στο γεγονός ότι δεν απαιτείται η ύπαρξη ενός 

ρευστού υψηλής ταχύτητας. Με αυτό τον τρόπο, αποφεύγονται οι περιορισµοί του 

DMAπου σχετίζονται µε την αστάθεια ροής, την ταραχώδη µετάβαση και την 

συµπιεστότητα. Άλλη µια βασική διαφορά µεταξύ των δύο οργάνων είναι ότι ο TMIMS 

φασµατογράφος λειτουργεί µε τη βοήθεια ενός ταλαντευόµενου ηλεκτρικού πεδίου, 

ενώ ο DMA φασµατογράφος λειτουργεί µε ένα υψηλό, σταθερό ηλεκτρικό πεδίο. 

� Overtone Mobility Spectrometers (OMS) 

Ο όγδοος και τελευταίος τύπος φασµατογράφου κινητικότητας ιόντων είναι ο 

Φασµατογράφος Υπερευαίσθητης Κινητικότητας (Overtone Mobility Spectrometer, 

OMS). Η µεταφορά των ιόντων µέσα από πολλαπλές, πανοµοιότυπες περιοχές 

εκτροπής αποτελεί την αρχή της λειτουργίας του. Κάθε µία από αυτές τις περιοχές 

εκτροπής διαθέτει  αυτόνοµη περιοχή εξάλειψης και αυτόνοµη περιοχή µεταφοράς, 

όπως απεικονίζεται στο ∆ιάγραµµα 1.  
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∆ιάγραµµα 1: Σχηµατικό διάγραµµα περιοχών εκτροπής µιας OMS συσκευής [5]. 

Τα ιόντα που παράγονται από µια πηγή συνεχούς τάσης, όπως αυτά που 

παράγονται µε τον ιονισµό ήλεκτρο-ψεκασµού, εισέρχονται σε έναν κυλινδρικό 

σωλήνα εκτροπής. Το χαρακτηριστικό αυτού του σωλήνα είναι ότι αποτελείται από 

κατακερµατισµένες περιοχές εκτροπής. Επιλέγεται µια συγκεκριµένη συχνότητα, στην 

οποία διαµορφώνεται η λειτουργία όλων των ηλεκτρικών πεδίων εκτροπής. Η 

συχνότητα αυτή επιτρέπει τη µεταβίβαση, διαµέσου όλων των περιοχών εκτροπής, 

µόνο εκείνων των ιόντων που οι κινητικότητές τους είναι σωστά συντονισµένες στις 

εκάστοτε πειραµατικές συνθήκες. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται το φιλτράρισµα 

όλων των ιόντων από τον φασµατογράφο, εξαιρουµένων εκείνων που η κινητικότητά 

τους βρίσκεται στο στενό, επιλεγµένο εύρος. Κατά την εκτέλεση πειραµατικών 

µετρήσεων µε αυτού του είδους το όργανο, παρατηρήθηκε ότι τα ιόντα µπορούν να 

εξέλθουν από τον ανιχνευτή στις αρµονικές συχνότητες. Επιπλέον, η δυνατότητα 
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ανάλυσης σε περιοχές υψηλότερων αρµονικών είναι µεγαλύτερη από αυτή που 

παρατηρείται στη ζώνη της θεµελιώδους συχνότητας.  

Ο συγκεκριµένος τύπος φασµατογράφου έχει ελάχιστη οµοιότητα µε τον 

φασµατογράφο TWIMS. Και τα δύο όργανα απαιτούν την ύπαρξη µιας παλµικής 

ακολουθίας εφαρµοζόµενων δυναµικών, όπου η κάθε µία επαναλαµβάνεται κατά 

µήκος του σωλήνα εκτροπής. Ωστόσο, στον φασµατογράφο OMS προηγείται η 

εξάλειψη συγκεκριµένων ιόντων, αντί αυτά να φτάνουν στις περιοχές εξάλειψης και να 

διαχωρίζονται εκεί. Αυτό το χαρακτηριστικό λειτουργίας της OMS συσκευής αλλάζει 

τον γενικό µηχανισµό διαχωρισµού στην εξίσωση της ανάλυσης. 

Ο αριθµός γεωµετρικών διαµορφώσεων της συσκευής OMS σε συνδυασµό µε 

εκείνες τις παραµέτρους που χρησιµοποιούνται για να προσδιοριστεί η ανάλυση ενός 

φασµατογράφου DTIMS (rstuSv), αντιπροσωπεύουν την εξίσωση που περιγράφει την 

δυνατότητα ανάλυσης ενός OMS (rwSv) οργάνου. Ωστόσο, οι παραλλαγές των 

παραµέτρων που προσδιορίζουν την ανάλυση rstuSv (ηλεκτρικό πεδίο E, µήκος του 

σωλήνα εκτροπής L και θερµοκρασία Τ) του DTIMS οργάνου έχει αποδειχτεί ότι 

ελάχιστα επηρεάζουν την ανάλυση rwSv του OMS οργάνου. Σηµαντικός παράγοντας 

επίδρασης στην ανάλυση rwSv έχει αποδειχθεί ότι είναι ο αριθµός των φάσεων για το 

σύστηµα (δηλαδή, ο αριθµός των µοναδικών ρυθµίσεων εφαρµογής του πεδίου 

εκτροπής, ο αριθµός των περιοχών εκτροπής σε έναν πλήρη κύκλο 

µετάδοσης/εξάλειψης ιόντων), ο συνολικός αριθµός των περιοχών εκτροπής ιόντων και 

οι ρυθµίσεις της συχνότητας του πεδίου εκτροπής (αριθµός αρµονικών). Υπάρχει µία 

σχέση µοναδικής αναλογικότητας µεταξύ της ανάλυσης rwSv και του αριθµού των 

περιοχών εκτροπής (L), όπως επίσης και της συχνότητας που υποδηλώνει την βελτίωση 

της απόδοσης και της ικανότητας συλλογής της συσκευής (σε σχέση µε την επίλυση) 

για αναλογικές αλλαγές, συγκρινόµενες µε τις τεχνικές του DTIMS. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά λειτουργίας που αφορούν στους έξι πιο 

ολοκληρωµένους τύπους IMS φασµατογράφους, απεικονίζονται συνοπτικά στον 

Πίνακα 1 που ακολουθεί. ∆εδοµένου ότι οι φασµατογράφοι Υπερευαίσθητης 

Κινητικότητας (OMS) και Κινητικότητας Ιόντων Εγκάρσιας ∆ιαµόρφωσης (TMIMS) 

αποτελούν τις πιο σύγχρονες µεθόδους ανίχνευσης και δεν υπάρχουν αρκετά 



 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Π.ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250, 122 44, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ∆Α 
ΤΗΛ.: +30-210-5381311, MSCAUTO1@TEIPIR.GR 

Σελίδα | 50 
 

αποτελέσµατα για την απόδοσή τους, δεν περιλαµβάνονται τα χαρακτηριστικά 

λειτουργίας τους στον Πίνακα 1. 

Drift Time IMS 
Travelling-

Wave IMS 

High-Field 

Asymmetric 

Waveform IMS 

Trapped IMS 
Open Loop 

IMS 

Differential 

Mobility 

Analyzers 

Acronym DTIMS TWIMS FAIMS TIMS OLIMS DMA 

Αέριο 

εκτροπής 

/µεταφοράς 
Ναι Ναι Ναι Ναι Όχι 

Ναι 
(απαιτείται 
πεδίο 
υψηλής 
ταχύτητας 
ρευστού) 

Προσµίξεις 

Κοινές (π.χ. 
ακετόνη, 
αµµωνία, 2-
βουτανόλη, 
2χλωρο-
µεθάνιο) 

Όχι 

Όχι κοινές 
(π.χ. νερό, 
2χλωρο-
µεθάνιο) 

Κοινές 

Όχι κοινές 
(µη 
εµπορικής 
χρήσης) 

Μη κοινές 

Πίεση 
Περ/λοντος   
( ̴1 bar) 

0,025 – 3 
mbar 

Περ/λοντος      
( ̴1 bar) 

2,6 – 3,4 
mbar 

Περ/λοντος   
( ̴1 bar) 

80 mbar – 1 
bar 

Θερµοκρασία 
Περ/λοντος   
(  ̴ 300 K) 

̴360 K 
Περ/λοντος 
(  ̴ 300 K) 

Περ/λοντος 
(  ̴ 300 K) 

Περ/λοντος 
(  ̴ 300 K) 

Περ/λοντος  
(  ̴ 300 K) 

Ηλεκτρικό 

πεδίο Ε 

Σταθερής, 
χαµηλής 
έντασης 

Μη 
σταθερής 
χαµηλής 
έντασης 

Εναλ/µενης, 
ασύµµετρης 
έντασης 

RF χαµηλής 
έντασης 

Σταθερής, 
χαµηλής 
έντασης  

Σταθερής, 
υψηλής 
έντασης 

Επίδραση από 

υγρασία 
Ναι Ναι  Ναι Ναι Ναι Ναι 

Τεχνικές 

Σύζευξης 

MCC-IMS, 
IMS-MS, 
GC-IMS-
MS, LC-
IMS-MS 

TWIMS-
MS 

GC-FAIMS, 
FAIMS-MS, 
ESI-FAIMS, 
Py-FAIMS 

TIMS-MS OLIMS-MS DMA-MS 

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά Λειτουργίας των έξι πιο κοινών τύπων IMS [5]. 

Πολλές από τις µελέτες που έχουν διεξαχθεί µε τη χρήση συσκευών 

φασµατογράφου κινητικότητας ιόντων έχουν βασισθεί σε παρόµοιο εξοπλισµό τόσο 

για την προετοιµασία του δείγµατος όσο και για τον ιονισµό και τις µετρήσεις 

ποσότητας των ιόντων. Παρόλα αυτά, περιορισµένος αριθµός µελετών που αφορούν 

στην ανίχνευση συγκεκριµένων χηµικών ενώσεων συµπεριλαµβάνουν και τη σύγκριση  

της αποτελεσµατικότητας όλων των µεθόδων λειτουργίας διαθέσιµων συσκευών. 

Παρόλο που οι εφαρµογές ποικίλουν, η διαδικασία ανίχνευσης εκρηκτικών ουσιών µε 

τη χρήση διαφόρων τεχνικών IMS είναι η επικρατέστερη. 

Πιο συγκεκριµένα, η εφαρµογή της διαδικασίας µικρό-εκχύλισης σε στερεά 

φάση (Solid-phase micro-Extraction, SPME) σε µια συσκευή DTIMS επιτυγχάνει την 
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ανίχνευση της εκρηκτικής ουσίας µε όριο ανίχνευσης 50 ng/mL. Επίσης, έχει 

διαπιστωθεί ότι η λειτουργία µιας συσκευής TWIMS σε υψηλότερη θερµοκρασία από 

αυτή µιας συσκευής DTIMS, οδηγεί στη δηµιουργία ενός πεδίου υψηλότερης θερµικής 

επίδρασης, που ενδεχοµένως να οδηγήσει µε τη σειρά του στην αλλαγή της δοµής 

συγκεκριµένων ιόντων. Επίσης, µεγάλο κοµµάτι µελετών ασχολείται µε τη σύγκριση 

των TWIMS και DTIMS φασµατογράφων, κυρίως ως προς τη δυνατότητα 

διαχωρισµού διαφόρων ισοµερών. Οι µελέτες αυτές κατέληξαν ότι παρά το γεγονός ότι 

οι δύο τεχνικές εµφανίζουν παρόµοιους παράγοντες διαχωρισµού, εντούτοις η ανάλυση 

της DTIMS συσκευής παραµένει υψηλότερη. Επίσης, σχετικά µε τον φασµατογράφο 

DMA έχει αποδειχθεί ότι έχει την ικανότητα να µετρήσει σωµατίδια της τάξης 

µεγέθους nm, όχι µόνο µεµονωµένων ιόντων αλλά και συστοιχιών ιόντων. Επιπλέον, 

σχετική µελέτη έχει αποδείξει το πλεονέκτηµα της χρήσης µιας DMA συσκευής 

παράλληλα µε µια συσκευή DTIMS/MS, προκειµένου να εξεταστεί η διαδικασία της 

πυρήνωσης. Πρόκειται για µια διαδικασία, κατά την οποία σχηµατίζονται νάνο – 

σωµατίδια από συστάδες ιόντων µέσα σε λίγα µόνο δευτερόλεπτα. Ο συνδυασµός 

DMA και DTIMS/MS έχει το πλεονέκτηµα ότι µε τη χρήση της DMA συσκευής 

υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης (monitoring)του σχηµατισµού νάνο - 

σωµατιδίων της τάξης µεγέθους ppb µέσω της διαδικασίας της πυρήνωσης για λίγο 

µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από ότι αν χρησιµοποιηθεί µόνο η συσκευή DTIMS/MS. 

Τέλος, σχετικές µελέτες έχουν αναδείξει την ικανότητα ανίχνευσης της ένωσης ΤΝΤ 

από µια συγκεκριµένη FAIMS συσκευή σε ποσότητες της τάξης των 80 ppt, το οποίο 

είναι αρκετά ικανοποιητικό. Επιπρόσθετα, η λειτουργία µιας κυλινδρικής συσκευής 

FAIMS έχει αποδειχθεί ότι είναι  αποτελεσµατικότερη όταν αυτή συνδυαστεί µε έναν 

φασµατογράφο µάζας (MS), σε σχέση µε µία επίπεδη συσκευή FAIMS. Αυτό εξηγείται 

από το γεγονός ότι η κυλινδρική έκδοση της συσκευής παρουσιάζει υψηλότερη 

αποτελεσµατικότητα στη µεταφορά ιόντων, σε αντίθεση µε την επίπεδη έκδοσή της, 

όπου πολλά ιόντα χάνονται και δεν διέρχονται µέσω του διαφράγµατος του MS [5]. 
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2. ∆ιάταξη Ανίχνευσης Εκρηκτικής Ύλης 

 

2.1.Φυσικές και Χηµικές Ιδιότητες Εκρηκτικών Υλών 

 

Οι φυσικές και χηµικές ιδιότητες των συστατικών των εκρηκτικών υλών 

αποτελούν τα βασικά στοιχεία για τη διαδικασία ανίχνευσης ιχνών εκρηκτικής ύλης. 

Τα εκρηκτικά είναι στην ουσία κάποιες χηµικές ενώσεις, οι οποίες υπό ορισµένες 

συνθήκες υφίστανται αποσύνθεση. Η αποσύνθεση των εκρηκτικών ουσιών οδηγεί στην 

απότοµη απελευθέρωση θερµότητας και πίεσης. Ο ρυθµός καύσης των εκρηκτικών 

ουσιών αποτελεί κριτήριο για την ταξινόµησή τους σε υψηλής ή χαµηλής καύσης 

εκρηκτικά. Ο ρυθµός καύσης των εκρηκτικών χαµηλής καύσης ανέρχεται  σε ρυθµούς 

της τάξης των cm/sec, ενώ αντίστοιχα οι ταχύτητες µε τις οποίες εκρήγνυνται τα 

εκρηκτικά υψηλής καύσης εκρήγνυνται µπορούν να φτάσουν σε ρυθµούς της τάξης 

των km/sec. Τα εκρηκτικά υψηλής καύσης διαχωρίζονται επιπλέον σε πρωτογενή και 

δευτερογενή εκρηκτικά, σύµφωνα µε το βαθµό σταθερότητας που παρουσιάζουν. Τα 

πρωτογενή εκρηκτικά, όπως το αζίδιο του µόλυβδου (���), εµφανίζουν µια εξαιρετική 

ευαισθησία σε εξωτερικά ερεθίσµατα, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν 

έκρηξη. Τέτοια εξωτερικά ερεθίσµατα είναι η τριβή και η θερµική και ηλεκτρική σπίθα. 

Αντιθέτως, τα δευτερογενή εκρηκτικά, όπως το TNT και το RDX, παρουσιάζουν 

µεγάλη σταθερότητα, ενώ για να προκαλέσουν έκρηξη είναι απαραίτητη η παρουσία 

πρωτογενούς εκρηκτικού. 

Τα πλέον κοινώς χρησιµοποιούµενα εκρηκτικά είναι χηµικές ενώσεις, οι οποίες 

ταξινοµούνται σε έξι γενικότερες κατηγορίες: 

� Αλειφατικές νιτρικές ενώσεις, π.χ. το νίτρο-µεθάνιο. 

� Νίτρο-αρωµατικές ενώσεις, π.χ. το TNT. 

� Νιτραµίνες ή Νιτροζαµίνες, π.χ. το HMX και το RDX. 

� Νιτρικούς Εστέρες, π.χ. PETN, EDGN και το NQ. 

� Όξινα άλατα, π.χ. νιτρικό αµµώνιο π.χ. νιτρικό αµµώνιο (���)(���). 
� Οργανικά υπεροξείδια, π.χ. TATP και HMTD. 

Στα εκρηκτικά της τελευταίας κατηγορίας δείχνουν ιδιαίτερη προτίµηση τα 

τελευταία χρόνια οι τροµοκράτες. Τα εκρηκτικά αυτής της κατηγορίας είναι γνωστά 
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και ως «σπιτικά» εκρηκτικά (Home-made Explosives, HMEs), δεδοµένου ότι η 

σύνθεσή τους είναι απλή και εύκολα µπορούν να κατασκευαστούν µε τη χρήση υλικών 

ευρέως διατεθειµένων στο εµπόριο. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των εκρηκτικών 

είναι η πολύ υψηλή πίεση ατµών, γεγονός που οφείλεται στην παρουσία πτητικών, 

οργανικών, χηµικών ενώσεων (Volatile Organic Compounds, VCOs) που 

περιλαµβάνουν, όπως η ακετόνη. Επιπλέον, παρουσιάζουν σηµαντική αστάθεια και για 

το λόγο αυτό απαιτείται πολύ προσεκτικός χειρισµός και ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να 

αποφευχθεί η πυροδότησή τους. 

Οι πιέσεις ατµών και το βάρος των µορίων των πιο διαδεδοµένων εκρηκτικών 

υλών εµφανίζονται στον Πίνακα 2 που ακολουθεί: 

Εκρηκτικές Ύλες 
Βάρος Μορίων 

(gr/mol) 

Πίεση Ατµών στους 

yz{| (Torr) 

∆ινιτρική Αιθυλενογλυκόλη 

(EGDN) 

152.1 5.2 ×10%� 

2,4,6-τρινιτροτολουόλιο (TNT) 227.1 4.8 × 10%� 
Τετρανιτρικός Πενταερυθρίτης 

(PETN) 

316.1 6.2 ×10%� 

Πικρικό οξύ, 

2,4,6-τρινιτροφαινόλη  
229.1 3.1×10%� 

Κυκλονίτης (RDX) 222.3 8.3 × 10%W 
Τετρύλιο (Tetryl) 287.1 3.7×10%W 

Πίνακας 2: Πιέσεις ατµών και βάρη µορίων εκρηκτικών υλών [6]. 

Τα πιο κοινά και ευρέως χρησιµοποιούµενα εκρηκτικά παρουσιάζουν πολύ 

χαµηλή πίεση σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. Εξαιτίας αυτής της εξαιρετικά χαµηλής 

πίεσης ατµών, τα µόρια αυτών των ενώσεων παρουσιάζουν κολλώδη συµπεριφορά και 

έχουν την τάση να προσροφώνται σε επιφάνειες πολύ εύκολα. Ωστόσο, η πολύ χαµηλή 

πίεση ατµών αυτών των ενώσεων µπορεί να αυξηθεί ραγδαία µε την ταυτόχρονη, 

ραγδαία αύξηση της θερµοκρασίας. Και αυτό αποτελεί ένα ακόµα χαρακτηριστικό των 

εκρηκτικών, χηµικών ενώσεων. Το αποτέλεσµα της ραγδαίας αύξησης της 



 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Π.ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250, 122 44, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ∆Α 
ΤΗΛ.: +30-210-5381311, MSCAUTO1@TEIPIR.GR 

Σελίδα | 54 
 

θερµοκρασίας είναι να δηµιουργούνται ατµοί, οι οποίοι συµπυκνώνονται και 

προσροφώνται πολύ γρήγορα από πιο κρύες και δροσερές επιφάνειες. Το ποσοστό 

προσρόφησης είναι ακόµα µεγαλύτερο από επιφάνειες που εµφανίζουν υψηλή 

επιφανειακή ενέργεια, όπως επιφάνειες µετάλλων και οξειδίων µετάλλων σε σχέση µε 

επιφάνειες χαµηλής ενέργειας, όπως τα πολυµερή και τα πλαστικά. Επίσης, 

προκαλείται συµπύκνωση των µορίων των εκρηκτικών ενώσεων σε θερµοκρασία 

δωµατίου, εξαιτίας αυτής της κολλώδους ιδιότητά τους. Προκειµένου λοιπόν να 

εξαχθεί ένα ασφαλές αποτέλεσµα κατά τη διαδικασία ανίχνευσης των µορίων των 

εκρηκτικών ενώσεων και δεδοµένου του πολύ µικρού αριθµού τους, απαιτείται ένας 

πιο εξειδικευµένος τρόπος δειγµατοληψίας τους και µια ιδιαίτερη προεργασία του 

δείγµατος [6].  

 

2.2 ∆ειγµατοληψία και προ-συγκέντρωση (pre-concentration) 

 

Για τη διαδικασία της δειγµατοληψίας, δηλαδή της διαδικασίας της συλλογής 

επαρκούς ποσότητας και ποιότητας δείγµατος, απαιτείται ουσιαστικά µια 

ολοκληρωµένη διάταξη. Η διάταξη αυτή αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο κοµµάτι ενός 

ολοκληρωµένου συστήµατος ανίχνευσης. Η διαδικασία της δειγµατοληψίας αποτελεί 

ίσως και το πιο δύσκολο και απαιτητικό µέρος της ανίχνευσης και ταυτοποίησης 

εκρηκτικών υλών, δεδοµένων των ιδιαιτεροτήτων που εµφανίζουν τα µόρια αυτών των 

ενώσεων. Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούµενη ενότητα, τα περισσότερα και 

ευρέως χρησιµοποιούµενα εκρηκτικά χαρακτηρίζονται από χαµηλή πίεση των ατµών 

τους. Μια µεγάλη ποσότητα καθαρού αέρα απαιτείται, ώστε τελικά να προκύψει ένα 

ικανοποιητικό και αντιπροσωπευτικό δείγµα προς ανάλυση. Από την ποσότητα και την 

ποιότητα του δείγµατος εξαρτάται ο τελικός αριθµός των δεσµευµένων µορίων της 

εκρηκτικής ύλης που θα οδηγηθούν προς ανάλυση. Αυτονόητο είναι ότι ο βαθµός 

ευαισθησίας της συσκευής ανίχνευσης, που έπεται της διάταξης δειγµατοληψίας, 

διαµορφώνει τις απαιτήσεις δειγµατοληψίας που πρέπει να ικανοποιεί η συγκεκριµένη 

διάταξη. Όσο πιο µεγάλη είναι η ευαισθησία της συσκευής ανίχνευσης, τόσο µικρότερη 

ποσότητα µορίων προς ανάλυση απαιτείται να συλλεχθεί. Οι περισσότεροι αισθητήρες 

ανίχνευσης εκρηκτικών υλών δεν παρουσιάζουν αρκετά ικανοποιητικό βαθµό 



 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Π.ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250, 122 44, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ∆Α 
ΤΗΛ.: +30-210-5381311, MSCAUTO1@TEIPIR.GR 

Σελίδα | 55 
 

ευαισθησίας σε πραγµατικό χρόνο και για το λόγο αυτό απαιτείται ένας πολύ καλός 

τρόπος συλλογής δείγµατος. Λύση σε αυτό το πρόβληµα ήρθε να δώσει η σχεδίαση και 

η κατασκευή µιας διάταξης προ-συγκεντρωτή (pre-concentrator), η οποία 

χρησιµοποιείται για τη δειγµατοληψία της υπό ανάλυση εκρηκτικής ύλης. Ο τρόπος 

λειτουργίας του προ-συγκεντρωτή είναι απλός: αρχικά, µε τη βοήθεια µιας αντλίας, 

εισάγεται στο εσωτερικό του µια µεγάλη ποσότητα αέρα. Πρόκειται στην 

πραγµατικότητα για ένα µίγµα πολλών διαφορετικών µορίων, µεταξύ των οποίων και 

µόρια εκρηκτικών υλών σε πολύ µικρές συγκεντρώσεις. Στη συνέχεια, 

πραγµατοποιείται η δέσµευση των µορίων των εκρηκτικών υλών µε τη χρήση ειδικών 

υλικών. Προκειµένου τα ειδικά αυτά υλικά να απορροφήσουν τα µόρια, θα πρέπει 

προηγουµένως να θερµανθούν. Ο µηχανισµός της δέσµευσης βασίζεται στο φαινόµενο 

της προσρόφησης πάνω σε µεγάλες επιφάνειες. 

Οι πρώτοι προ-συγκεντρωτές που κατασκευάστηκαν ήταν µεγάλων 

διαστάσεων, η λειτουργία τους απαιτούσε µεγάλα ποσά τροφοδοσίας και 

χαρακτηρίζονταν από αργούς χρόνους απόκρισης. Όµως, η πρόοδος που έχει σηµειωθεί 

τα τελευταία χρόνια και εξακολουθεί να σηµειώνεται στον τοµέα της νάνο-τεχνολογίας 

επέτρεψε να σχεδιαστούν και να κατασκευαστούν µικροσκοπικοί προ-συγκεντρωτές, 

που εξαιτίας της χαµηλής θερµικής τους µάζας θερµαίνονται πολύ γρήγορα. 

Καλύπτονται από υλικά που µπορούν να αντέξουν τις θερµοκρασιακές µεταβολές και 

ο βαθµός αποτελεσµατικότητάς τους στη δειγµατοληψία µορίων εκρηκτικών υλών 

είναι πολύ υψηλός [6].  

 

2.3 Γενική Περιγραφή Προτεινόµενης ∆ιάταξης 

 

Στο ∆ιάγραµµα 2 που ακολουθεί απεικονίζεται η προτεινόµενη διάταξη 

ανίχνευσης εκρηκτικής ύλης σε ταχυδροµικά αντικείµενα που ρίπτονται σε υπαίθρια 

γραµµατοκιβώτια: 
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∆ιάγραµµα 2: Γενικό διάγραµµα προτεινόµενης διάταξης 

Τα ταχυδροµικά αντικείµενα εισέρχονται στα υπαίθρια γραµµατοκιβώτια µέσω 

µιας σχισµής, αρκετά πλατιάς, που βρίσκεται στην πρόσοψη των γραµµατοκιβωτίων. 

Προκειµένου να γίνει ο έλεγχος για την ύπαρξη ιχνών εκρηκτικής ύλης στο εσωτερικό 

ή και στην επιφάνεια των ταχυδροµικών αντικειµένων, αυτά αρχικά τοποθετούνται σε 

έναν προθάλαµο, ειδικά διαµορφωµένο στο εσωτερικό του γραµµατοκιβωτίου και 

στερεωµένο στο ύψος της σχισµής. Από τον προθάλαµο αυτόν, τα ταχυδροµικά 

αντικείµενα εισέρχονται σειριακά σε ένα κουτί κενό αέρος, όπου ουσιαστικά λαµβάνει 

χώρα η διαδικασία της δειγµατοληψίας. Το κουτί είναι κενό αέρος, ώστε να 

αποφευχθούν τυχόν προσµίξεις µε άλλα µόρια του περιβάλλοντος χώρου και να 

ενισχυθεί έτσι η «καθαρότητα» του δείγµατος. Στο εσωτερικό αυτού του κουτιού 

εφαρµόζεται παροχή καθαρού αέρα, ώστε να απελευθερωθούν µόρια που βρίσκονται 

στο εσωτερικό ή και στην επιφάνεια του ταχυδροµικού αντικειµένου. Η ποσότητα του 

καθαρού αέρα µαζί µε τα απελευθερωµένα µόρια εισέρχονται στον προ-συγκεντρωτή 

µε τη βοήθεια µιας αντλίας, όπου πλέον λαµβάνει χώρα η διαδικασία της δέσµευσης 

των µορίων εκρηκτικών υλών, όπως περιγράφηκε παραπάνω. Τελικά, ένα 

ικανοποιητικό ποσοστό καθαρού δείγµατος εισέρχεται στην περιοχή ιονισµού της IMS 

συσκευής και ακολουθείται η διαδικασία ανάλυσης και ταυτοποίησής του. 
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2.4 ∆ιάταξη IMS αισθητήρα 

 

Η διάταξη IMS αισθητήρα που µελετήθηκε ανήκει στην κατηγορία των 

φασµατογράφων κινητικότητας ιόντων µε χρονική εκτροπή (Drift Time Ion Mobility 

Spectrometer, DTIMS), η αρχή λειτουργίας του οποίου έχει αναλυθεί σε προηγούµενη 

ενότητα.  

Η σύγχρονη ανάπτυξη της νάνο-τεχνολογίας έχει σηµειώσει τεράστια άλµατα 

στη  συµπαγή σχεδίαση (compact design) και την κατασκευή τέτοιου είδους διατάξεων 

IMS. Σήµερα αυτού του είδους οι συσκευές εµφανίζουν πολύ µεγάλη ευαισθησία και 

γρήγορη απόκριση, ανιχνεύοντας ίχνη ποσοτήτων εκρηκτικής ύλης επιπέδου ppb-ppt 

µέσα σε διάστηµα msec, λειτουργούν σε συνθήκες ατµοσφαιρικής πίεσης και επιπλέον 

έχουν τη δυνατότητα να διαχωρίζουν ισοµερείς ενώσεις. 

Το µειονέκτηµα των αισθητήρων αυτών αποτελούσε πάντα ο σχεδιασµός και η 

συναρµολόγηση πολύπλοκων σωλήνων εκτροπής ιόντων (IMS drift tubes). 

Προκειµένου να δηµιουργηθεί το απαραίτητο, οµογενές ηλεκτρικό πεδίο στον IMS 

σωλήνα, απαιτούνταν ηλεκτρόδια και µονωτήρες, συνδυασµένα µε άλλες ηλεκτρονικές 

διατάξεις. Όλες αυτές οι απαιτήσεις σχεδιασµού και συναρµολόγησης είχαν ως 

αποτέλεσµα την αύξηση του µεγέθους και του βάρους του σωλήνα εκτροπής, χωρίς 

ταυτόχρονα να είναι εγγυηµένο το αποτέλεσµα ως προς την ευαισθησία και την 

ανάλυση της συσκευής. Η χρήση λοιπόν πανάκριβων συστηµάτων, ακατάλληλων για 

µαζική παραγωγή, ανέβαζε αρκετά το κόστος παραγωγής τέτοιων χειροκίνητων 

συσκευών και καθιστούσε απαγορευτική την πρακτική εφαρµογή τους. 

Ωστόσο, η έρευνα στον τοµέα της νάνο-τεχνολογίας προχώρησε και εξελίχθηκε 

και σήµερα υπάρχουν µικροσκοπικοί, εύκολοι στην συναρµολόγηση και φθηνοί 

σωλήνες εκτροπής ιόντων. Οι σωλήνες αυτοί είναι κατασκευασµένοι από τυλισσόµενα, 

συνεστραµµένα, κεραµικά υλικά χαµηλών θερµοκρασιών (Low Temperature Co-fire 

Ceramic, LTCC) και περιλαµβάνουν ολοκληρωµένο κύκλωµα δυναµικών αντιστάσεων 

(Integral Resistor Network). Ουσιαστικά, ο σχεδιασµός και η κατασκευή ενός τέτοιου 

σωλήνα είχε ως αποτέλεσµα να αφαιρεθούν µέχρι και 150 µεµονωµένα εξαρτήµατα, 

µειώνοντας δραµατικά το µέγεθος των µέχρι τότε αντίστοιχων συσκευών ανίχνευσης 

εκρηκτικής ύλης. Επιπροσθέτως, ο συνδυασµός αυτών των υλικών οδήγησε στην 
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παραγωγή µιας εσωτερικής, χηµικά αδρανούς επιφάνειας, βοηθώντας έτσι στην 

καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία της συσκευής.  

Η τεχνολογία συνεστραµµένων κεραµικών υλικών χαµηλών θερµοκρασιών 

(Low Temperature Co-fire Ceramic, LTCC) καλύπτει την απαίτηση για την παραγωγή 

φθηνών, αυτοµατοποιηµένων σωλήνων εκτροπής µε τον ελάχιστο αριθµό µετρήσεων 

και ηλεκτρικών συνδέσεων στα κυκλώµατα ελέγχου και ανίχνευσης. Η LTCC 

τεχνολογία επιτρέπει απλές λειτουργίες για την παραγωγή ηλεκτροδίων. Αυτά 

βρίσκονται σε πολύ µικρή απόσταση µεταξύ τους και η απόδοσή τους, δηλαδή η 

δηµιουργία του απαραίτητου, οµογενούς ηλεκτρικού πεδίου, δεν επηρεάζεται από τις 

επιφανειακά τοποθετηµένες αντιστάσεις. Οι αντιστάσεις αυτές κατασκευάζονται 

απευθείας πάνω στον σωλήνα, περιορίζοντας έτσι στο ελάχιστο τις απαιτούµενες 

ηλεκτρικές συνδέσεις. Επιπλέον, τα ολοκληρωµένα θερµικά στοιχεία είναι 

ενσωµατωµένα στην κατασκευή, αντί να εφαρµόζονται εξωτερικά, όπως συµβαίνει στη 

“stacked” σχεδίαση. 

Τα αποτελέσµατα των ελέγχων και των µετρήσεων της συσκευής µπορούν να 

αναλυθούν µε τη χρήση τεχνολογίας ψηφιακής επεξεργασίας σήµατος και να 

καθορίσουν το είδος και τη συγκέντρωση της εκρηκτικής ύλης. Για το σκοπό αυτό, 

απαιτείται η κατάλληλη βαθµονόµηση (calibration) της συσκευής [7]. 

 

2.4.1 ∆ιαδικασία Βαθµονόµησης της IMS συσκευής 

 

Βασικό και απαραίτητο βήµα πριν την ανάλυση πραγµατικών δειγµάτων, 

αποτελεί η βαθµονόµηση (calibration) µιας συσκευής. Η βαθµονόµηση µιας συσκευής 

αποτελεί τον τρόπο ρύθµισής της, λαµβάνει χώρα πριν την πραγµατοποίηση 

µετρήσεων πραγµατικών δειγµάτων και έχει σκοπό να διασφαλίσει την ορθότητα των 

αποτελεσµάτων των µετρήσεων που θα ακολουθήσουν. Το σύνηθες κατά τη διαδικασία 

της βαθµονόµησης µιας συσκευής είναι να προηγείται η µέτρηση µιας πρότυπης 

ουσίας, που ονοµάζεται βαθµονοµητήρας (calibrant) [5]. 

Πιο συγκεκριµένα, η βαθµονόµηση µιας IMS συσκευής βασίζεται στον 

καθορισµό της σχέσης µεταξύ ενός πρότυπου διαλύµατος (τιµή αναφοράς) και της υπό 



 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Π.ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250, 122 44, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ∆Α 
ΤΗΛ.: +30-210-5381311, MSCAUTO1@TEIPIR.GR 

Σελίδα | 59 
 

ανάλυσης ουσίας. Η σωστή βαθµονόµηση της IMS συσκευής στοχεύει τόσο στην 

ποιοτική (ανίχνευση) όσο και στην ποσοτική (µέτρηση ποσότητας) ανάλυση της 

εκρηκτικής ύλης. Η σύσταση του πρότυπου διαλύµατος (βαθµονοµητήρας, calibrant) 

είναι όσο το δυνατόν παρόµοια µε τη σύσταση της υπό ανάλυση εκρηκτικής ουσίας. Η 

χρήση αυτού του είδους χηµικών προτύπων διαλυµάτων στοχεύουν στην βαθµονόµηση 

των IMS συσκευών, αποφεύγοντας ταυτόχρονα φαινόµενα παρεµβολών από άλλα, 

ξένα υλικά. Προετοιµάζεται, λοιπόν µια σειρά τέτοιων εξωτερικών πρότυπων 

διαλυµάτων, που περιλαµβάνουν και την υπό ανάλυση εκρηκτική ουσία σε γνωστές, 

ποσοτικοποιηµένες συγκεντρώσεις. Κάθε φορά που εισάγεται συγκεκριµένης 

σύστασης δείγµα στην συσκευή, καταγράφεται το σήµα στην έξοδό της και µε τον 

τρόπο αυτό προκύπτει µια σειρά αντιστοιχίσεων µεταξύ της σύστασης του πρότυπου 

διαλύµατος και της γνωστής, ποσοτικοποιηµένης συγκέντρωσης της υπό ανάλυσης 

εκρηκτικής ουσίας. Ένα βασικό σήµα εξόδου είναι το ουδέτερο (blank) σήµα, που 

αποτελεί την απόκριση της συσκευής σε δείγµα που δεν περιέχει καθόλου την υπό 

ανάλυση εκρηκτική ουσία. Από τα αποτελέσµατα που καταγράφονται προκύπτει µια 

καµπύλη βαθµονόµησης είτε µε τη γραφική σχεδίασή τους είτε µε την κατάλληλη 

προσαρµογή τους σε µια µαθηµατική εξίσωση [8]. 

Οι µετρήσεις και η καταγραφή των αποκρίσεων µιας συσκευής κατά τη 

διαδικασία βαθµονόµησής της γίνεται πάντα υπό συγκεκριµένες, σταθερές και 

προκαθορισµένες συνθήκες. Βασική παραδοχή κατά τη διαδικασία βαθµονόµησης µιας 

IMSσυσκευής είναι ότι, υπό συγκεκριµένες, σταθερές συνθήκες, το γινόµενο 5W� είναι 
σταθερό, όπου 5W η σταθερά κινητικότητας ιόντων. Αυτό σηµαίνει ότι ο υπολογισµός 

της κινητικότητας διαφόρων ιόντων εκρηκτικών υλών µπορεί να γίνει µε τη βοήθεια 

της σταθεράς κινητικότητας ενός βαθµονοµητή (calibrant), 5W}, σύµφωνα µε τη σχέση: 

5W = 5W} ~�����, όπου �} είναι ο χρόνος εκτροπής του βαθµονοµητή για τις συγκεκριµένες 

συνθήκες υπό τις οποίες διεξάγεται το πείραµα και καταγράφονται µετρήσεις και �3 

είναι ο χρόνος εκτροπής της εκρηκτικής ύλης υπό τις ίδιες συνθήκες. Η συνηθέστερη 

χηµική ένωση που χρησιµοποιείται ως βαθµονοµητής για τη βαθµονόµηση µιας IMS 

συσκευής είναι η 2,4-τολουιδίνη (���
�). Η χρήση της συγκεκριµένης χηµικής ουσίας 
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µπορεί να περιορίσει κάποια λάθη στις µετρήσεις που γίνονται για τον υπολογισµό 

κάποιων παραµέτρων, εισάγει όµως άλλα, λόγω της επίδρασής της µε την υγρασία και 

τα οργανικά υπολείµµατα που πιθανόν να βρίσκονται στον σωλήνα εκτροπής. Πιο 

συγκεκριµένα, η επίδρασή της έχει ως αποτέλεσµα την δηµιουργία συστοιχιών ιόντων 

που αλλάζουν την κινητικότητα των µεµονωµένων ιόντων. 

Πειράµατα και µετρήσεις για την διακρίβωση των συσκευών IMS έχουν γίνει 

µε τη χρήση ιόντων tetra-alkyl-ammonium ([�(���)(]��#), 2-4 τολουιδίνης και di-

tetr-butyl-pyridine (�����), που θεωρούνται πολύ αποτελεσµατικά πρότυπα για τις 

IMS συσκευές, αφού η φασµατική ανάλυσή τους παράγει µοναδικές κορυφές και 

εµφανίζουν πολύ ευαίσθητο σήµα. Έρευνες έχουν δείξει ότι, προκειµένου να 

αποφευχθούν λάθη στις µετρήσεις λόγω παρουσίας άλλων, ξένων προσµίξεων κατά τη 

διάρκεια των πειραµάτων, είναι προτιµότερο να χρησιµοποιηθεί ένας συνδυασµός των 

προαναφερθέντων προτύπων, όπως ένα πρότυπο αποτελούµενο από τη 2-4 τολουιδίνη, 

όπου βοηθάει στην ανίχνευση ξένων προσµίξεων, και του tetra-alkyl-ammonium 

άλατος, το οποίο δεν επηρεάζεται από τον παράγοντα θερµοκρασίας και την παρουσία 

ξένων προσµίξεων, λόγω της χαµηλής τάσης του να δηµιουργεί συστοιχίες ιόντων. Η 

γραµµική βαθµονόµηση των IMS συσκευών ποικίλει από 10 έως 1.000 µΜ (micro - 

molars, 10%��/0/d) [9].  

Το µετρούµενο, αναλογικό µέγεθος στην έξοδο της συσκευής που µελετήθηκε 

είναι ρεύµα, το οποίο απαιτεί ενίσχυση µε τη βοήθεια κατάλληλης ηλεκτρονικής 

διάταξης (amplifier). Ακολούθως, το ενισχυµένο σήµα διέρχεται από έναν A/D 

µετατροπέα (A/D converter), ώστε τα αναλογικά δεδοµένα να µετατραπούν σε 

ψηφιακά. Από την καµπύλη βαθµονόµησης που προκύπτει, δηµιουργείται ένας πίνακας 

µετρήσεων της συγκέντρωσης των συνηθέστερων εκρηκτικών υλών (Lookup Table), 

ο οποίος χρησιµοποιείται στη συνέχεια ως βάση για τον προγραµµατισµό του 

µικροεπεξεργαστή (microprocessor). 
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2.5 Μικρoεπεξεργαστής (microprocessor) 

 

2.5.1 Λίγα λόγια για τον µικροεπεξεργαστή 

 

Ο µικροεπεξεργαστής είναι το αποτέλεσµα της ενσωµάτωσης σε ένα και µόνο 

ολοκληρωµένο κύκλωµα όλων των επιµέρους, απαιτούµενων, πολύπλοκων 

κυκλωµάτων που αποτελούν την κεντρική µονάδα επεξεργασίας. Το ολοκληρωµένο 

κύκλωµα, αφού σχεδιαστεί µε τη βοήθεια ειδικών προγραµµάτων ηλεκτρονικού 

υπολογιστή πάνω σε δίσκους πυριτίου, τοποθετείται σε πλαστική ή κεραµική βάση. Για 

τις συνδέσεις χρησιµοποιείται χρυσό σύρµα και η συναρµολόγηση ολοκληρώνεται µε 

την τοποθέτηση του πλαστικού ή κεραµικού περιβλήµατος. Στη συνέχεια απαιτείται 

προγραµµατισµός του µικροεπεξεργαστή, ώστε να διαθέτει πλέον όλες τις βασικές 

λειτουργίες ενός ψηφιακού υπολογιστή. Αρκετά από τα επιµέρους, πολύπλοκα 

κυκλώµατα χρησιµοποιούνται ως µνήµη του µικροεπεξεργαστή, ενώ κάποια άλλα για 

τη διασύνδεσή του µε τον εξωτερικό κόσµο και για τις λειτουργίες χρονισµού και 

προώθησης των δεδοµένων προς τους τελικούς προορισµούς τους. 

Ο µικροεπεξεργαστής ή αλλιώς κεντρική µονάδα επεξεργασίας, αποτελεί µία 

από τις λειτουργικές µονάδες ενός µικροϋπολογιστικού συστήµατος και ρυθµίζει όλες 

τις ενέργειες που πρέπει να εκτελέσει αυτό. Περιλαµβάνει την αριθµητική και λογική 

µονάδα, την µονάδα ελέγχου και τους καταχωρητές. Η αριθµητική και λογική µονάδα 

(Arithmetic and Logic Unit, ALU) είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδοµένων, 

η µονάδα ελέγχου (Control Unit, CU) ελέγχει και συντονίζει όλες τις µονάδες του 

συστήµατος και στους καταχωρητές (registers) πραγµατοποιείται προσωρινή 

αποθήκευση ενδιάµεσων αποτελεσµάτων και δεδοµένων. 

Ο ρόλος του µικροεπεξεργαστή σε ένα µικροϋπολογιστικό σύστηµα είναι να 

καθορίζει τη σειρά µε την οποία εκτελούνται οι εντολές, σύµφωνα πάντα µε την 

απαιτούµενη εφαρµογή. Ταυτόχρονα, συντονίζει την µετάδοση των δεδοµένων που 

εισέρχονται στο σύστηµα µέσω των εισόδων του και απευθύνονται τόσο προς τον ίδιο 

τον µικροεπεξεργαστή όσο και προς την κύρια µνήµη του συστήµατος. Στη συνέχεια, 

διευθετεί τη µετάδοσή τους προς τις προκαθορισµένες εξόδους του συστήµατος. Η 

επεξεργασία των δεδοµένων εκτελείται µε βάση το πρόγραµµα επεξεργασίας που 



 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Π.ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250, 122 44, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ∆Α 
ΤΗΛ.: +30-210-5381311, MSCAUTO1@TEIPIR.GR 

Σελίδα | 62 
 

εκτελεί το µικροϋπολογιστικό σύστηµα. Στο Σχήµα 13 απεικονίζεται η δοµή του 

µικροεπεξεργαστή. 

 
Σχήµα 13: ∆οµή του µικροεπεξεργαστή [10]. 

 

Η αριθµητική και λογική µονάδα (ALU) είναι η µονάδα όπου εκτελούνται όλες 

οι αριθµητικές και λογικές πράξεις που απαιτούνται, σύµφωνα πάντα µε το πρόγραµµα 

που «τρέχει» ο µικροεπεξεργαστής. Το σύνηθες είναι οι πράξεις αυτές να είναι µικρό-

προγραµµατιζόµενες, γεγονός που οδηγεί σε γρηγορότερη εκτέλεσή τους και 

µεγαλύτερες ταχύτητες. Για το σκοπό αυτό, χρησιµοποιούνται ξεχωριστές µνήµες 

ελέγχου (control memories), στις οποίες αποθηκεύεται το σύνολο των εντολών που 

αφορούν στην εκτέλεση των λογικών και αριθµητικών πράξεων. 

Οι αριθµητικές πράξεις οι οποίες εκτελούνται από την αριθµητική και λογική 

µονάδα του µικροεπεξεργαστή αρχικά θα µπορούσαν να θεωρηθούν περιορισµένες. Ο 

τρόπος λειτουργίας όµως της µονάδας και γενικότερα του µικροεπεξεργαστή επιτρέπει 

την εκτέλεση πολύπλοκων αριθµητικών πράξεων ως αποτέλεσµα συνδυασµού αυτών 

των απλών αριθµητικών πράξεων. Αυτές οι αριθµητικές πράξεις είναι οι εξής: η 

πρόσθεση και η αφαίρεση δύο αριθµών, η αύξηση και η ελάττωση κατά ένα ενός 

αριθµού και τέλος το συµπλήρωµα ως προς 1 ή ως προς 2 ενός αριθµού. 

Οι λογικές πράξεις αφορούν κατά κύριο λόγο σε δεδοµένα δυαδικής άλγεβρας 

και είναι οι γνωστές ΚΑΙ (AND), Ή (OR) και ΟΧΙ (NOT). Επιπλέον, ως λογικές 
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πράξεις θεωρούνται η σύγκριση δύο αριθµών (<, >, =) και η περιστροφή ή ολίσθηση 

ενός αριθµού. 

Στο Σχήµα 14 που ακολουθεί απεικονίζονται τα κυκλώµατα που περιέχει µια 

ALU µονάδα.  

 

Σχήµα 14: Η αριθµητική και λογική µονάδα του µικροεπεξεργαστή [10]. 

Αν και σε κάποιες περιπτώσεις, τα κυκλώµατα της ALU ενδεχοµένως να 

διαφέρουν µεταξύ των µοντέλων των µικροεπεξεργαστών, ωστόσο το σύνηθες είναι να 

υπάρχουν τα εξής: κύκλωµα αθροιστή (adder, για τις βασικές αριθµητικές πράξεις), 

κύκλωµα συγκριτή (comparator, για τη σύγκριση δύο αριθµών), κύκλωµα ολισθητή 

(shifter, για τη διαδικασία της περιστροφής ή ολίσθησης ενός αριθµού), µονάδα 

λογικής επεξεργασίας (εκτέλεση λογικών πράξεων), καταχωρητές (αποθήκευση των 

αποτελεσµάτων των πράξεων).  

Ως συνέπεια των τόσων αυξηµένων απαιτήσεων, είναι αυτονόητη η ανάγκη 

ύπαρξης της µονάδας ελέγχου (Control Unit, CU) του µικροεπεξεργαστή. Ουσιαστικά, 

πρόκειται για τον πυρήνα του µικροεπεξεργαστή, αφού η µονάδα αυτή είναι υπεύθυνη 

για το χρονισµό, την αποκωδικοποίηση και την ενεργοποίηση όλων των υπόλοιπων 

τµηµάτων ενός συστήµατος. Το λειτουργικό διάγραµµα της µονάδας ελέγχου του 

µικροεπεξεργαστή φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 3. 
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∆ιάγραµµα 3 : Λειτουργικό ∆ιάγραµµα Μονάδας ελέγχου µικροεπεξεργαστή [10]. 

 
Το ρολόι αποτελεί το βασικό εργαλείο για όλα τα σήµατα ελέγχου που 

χρησιµοποιούνται για τη λειτουργία των κυκλωµάτων του συστήµατος. Η διάρκεια των 

παλµών χρονισµού σε ένα σύστηµα κυµαίνεται από σχετικά µεγάλους χρόνους, της 

τάξης των secs ή msecs έως πολύ µικρούς, της τάξης των nsecs. Οι παλµοί χρονισµού 

εµφανίζονται µόνο όταν και για όσο είναι απαραίτητο, υπάρχει προκαθορισµένη 

ακολουθία µε βάση την οποία επαναλαµβάνονται ενώ υπάρχει και η πιθανότητα να 

εµφανίζονται κατόπιν συγκεκριµένης απαίτησης. 

Όπως είναι γνωστό, η λειτουργία του µικροεπεξεργαστή είναι σειριακή και 

ανάλογη µε τις εντολές του προγράµµατος που «τρέχει» σε αυτόν. Ωστόσο, δεν είναι 
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µόνο το αποθηκευµένο πρόγραµµα υπεύθυνο για την λειτουργία του. Ο 

µικροεπεξεργαστής, µε δεδοµένο το γεγονός ότι γνωρίζει τη διεύθυνση αποθήκευσης 

της πρώτης, εκτελέσιµης εντολής στη µνήµη του, καλείται να ανατρέξει σε αυτή τη 

θέση µνήµης, να ανακτήσει την εντολή και αφού την εξετάσει, να πάρει αποφάσεις για 

τις απαιτούµενες ενέργειες που πρέπει να εκτελέσει, ώστε να ικανοποιηθεί η εντολή. 

Για όλα αυτά, ο µικροεπεξεργαστή αναπτύσσει τα κατάλληλα σήµατα ελέγχου. Από τη 

στιγµή που λάβει χώρα η αποκωδικοποίηση της εντολής και προκειµένου αυτή να 

εκτελεστεί, πραγµατοποιείται η ενεργοποίηση της µνήµης, των µονάδων 

εισόδου/εξόδου και της αριθµητικής και λογικής µονάδας. Η ενεργοποίηση αυτών των 

µονάδων γίνεται σε κατάλληλα χρονικά διαστήµατα και µε τέτοιο τρόπο ώστε οι 

λειτουργίες τους να µην δηµιουργούν παρεµβολές και να µην οδηγούν σε λανθασµένα 

αποτελέσµατα. 

Οι καταχωρητές (Registers) είναι ουσιαστικά µνήµες αποθήκευσης 

προσωρινών δεδοµένων ή αποτελεσµάτων, χρήσιµα για την ορθή λειτουργία του 

µικροεπεξεργαστή. Ανάµεσα στα διάφορα µοντέλα µικροεπεξεργαστών πιθανών να 

διαφοροποιείται το πλήθος και το είδος των καταχωρητών που διαθέτουν, όµως κάποιοι 

τύποι είναι βασικοί. Συνήθως, συναντώνται οι εξής: 

� Συσσωρευτής (accumulator): Αποτελεί ένα από τα κυκλώµατα της αριθµητικής και 

λογικής µονάδας. Χρησιµεύει για την αποθήκευση είτε ενός εκ των δύο αριθµών 

που απαιτούνται για να εκτελεστεί µια αριθµητική ή λογική πράξη είτε του 

αποτελέσµατος µιας πράξης. 

� Καταχωρητής γενικού σκοπού (general purpose register): Επίσης ανήκει στην 

αριθµητική και λογική µονάδα του µικροεπεξεργαστή. Σε αυτού του είδους τους 

καταχωρητές αποθηκεύεται ο δεύτερος αριθµός που χρειάζεται για την εκτέλεση 

µιας πράξης, όπως και τα ενδιάµεσα αποτελέσµατα. Επιπλέον, χρησιµοποιούνται 

για την αποθήκευση της διεύθυνσης της θέσης µνήµης είτε που βρίσκονται οι 

αριθµοί είτε που θα αποθηκευτεί το αποτέλεσµα. Σε πολλά µοντέλα 

µικροεπεξεργαστών ο συσσωρευτής έχει αντικατασταθεί από µεγάλο αριθµό 

καταχωρητών γενικού σκοπού. 
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� Καταχωρητής κατάστασης επεξεργαστή (processor status word): Ένας ακόµα 

καταχωρητής που συναντάται στην αριθµητική και λογική µονάδα. Ουσιαστικά, 

πρόκειται για τις γνωστές σηµαίες κατάστασης (flags) ή δείκτες. Χρησιµεύουν ως 

ένδειξη της κατάστασης του µικροεπεξεργαστή ή των αποτελεσµάτων µιας πράξης 

που έχει προηγηθεί. Είναι το είδος του καταχωρητή µε το οποίο ο 

µικροεπεξεργαστής δηλώνει ένα µηδενικό (zero) ή ένα αρνητικό (negative) 

αποτέλεσµα, µια υπερχείλιση (overflow), ένα κρατούµενο (carry), κλπ. 

� Καταχωρητής εντολών (Instruction Register): Ο συγκεκριµένος καταχωρητής 

ανήκει στα κυκλώµατα της µονάδας ελέγχου του µικροεπεξεργαστή. Είναι ο χώρος 

στον οποίο, κατά την διάρκεια της αποκωδικοποίησης µιας εντολής προτού αυτή 

εκτελεστεί, αποθηκεύεται ο κώδικας λειτουργίας της.  

� Μετρητής προγράµµατος (program counter): Επίσης ένας καταχωρητής της 

µονάδας ελέγχου. Ο ρόλος του είναι να αποθηκεύει τη διεύθυνση της θέσης µνήµης 

της εντολής που πρόκειται να εκτελεστεί. Μόλις ολοκληρωθεί η εκτέλεση µιας 

εντολής, ανακαλείται από την µνήµη η εντολή, της οποίας η διεύθυνση είναι 

αποθηκευµένη στον µετρητή προγράµµατος.  

� ∆είκτης σωρού (stack pointer): Πρόκειται για την περιοχή αποθήκευσης δεδοµένων 

που χρησιµοποιεί ο µικροεπεξεργαστής. Σε κάποιες περιπτώσεις ο σωρός (stack) 

αποτελεί ένα σύνολο καταχωρητών,  ενώ σε άλλες περιπτώσεις αποτελεί ένα τµήµα 

της µνήµης RAM. Χρησιµεύει για την αποθήκευση ενδιάµεσων αποτελεσµάτων ή 

και χρήσιµων για τον µικροεπεξεργαστή πληροφοριών. Έχει τη µορφή LIFO (Last 

In First Out), δηλαδή το πρώτο δεδοµένο που θα βγει από το σωρό είναι αυτό που 

τοποθετήθηκε τελευταίο [10].   

 
2.5.2 Ο µικροεπεξεργαστής Raspberry PI 3 model B+ 

 
Ο µικροεπεξεργαστής που εξετάστηκε για τη διάταξη ανίχνευσης εκρηκτικής 

ύλης σε ταχυδροµικά αντικείµενα που ρίπτονται σε υπαίθρια γραµµατοκιβώτια είναι ο 

Raspberry PI 3 model B+.  
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Εικόνα 1: Ο µικροεπεξεργαστής Raspberry PI 3 model B+ [11]. 

Αρχικά, ο προκάτοχος του επεξεργαστή που µελετήθηκε, το µοντέλο Raspberry 

PI 3 model B, έκανε την εµφάνισή του το Φεβρουάριο του 2016, ενώ µόλις τον 

Φεβρουάριο του 2018, η εταιρεία ανακοίνωσε την καινούργια έκδοσή του (Β+). 

Εξακολουθεί να παραµένει ένας ισχυρός, µικρός και ελαφρύς υπολογιστής, βασισµένος 

σε ARM τεχνολογία. Πιο συγκεκριµένα, διαθέτει έναν 4-πύρηνο επεξεργαστή της 

εταιρείας ARM  (Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53, ARMv8), 64-bit SoC (System 

on Chip) στα 1.4GHz. Το πλεονέκτηµα αυτού του µικροσκοπικού εξαρτήµατος είναι 

ότι παρουσιάζει πολύ καλύτερη απόδοση θερµότητας, µε αποτέλεσµα να έχει τη 

δυνατότητα να λειτουργεί σχεδόν στο µέγιστο των 1.4GHz του 4πύρηνου επεξεργαστή 

[11]. Επιπλέον, έχει προστεθεί το βελτιωµένο και έξυπνο ολοκληρωµένο κύκλωµα 

διαχείρισης ισχύος (Power Management Integrated Circuit, PMIC) της εταιρείας 

MaxLinear, το MxL7704. Το κύκλωµα αυτό αντικαθιστά έναν µεγάλο αριθµό 

διακριτών εξαρτηµάτων που υπήρχαν στο προηγούµενο µοντέλο του 

µικροεπεξεργαστή. Με αυτό τον τρόπο, ο µικροεπεξεργαστής γίνεται πιο συµπαγής και 

ευέλικτος και αυτό επιτυγχάνεται µε τη µείωση των αποστάσεων και του αριθµού των 
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υλικών που απαιτούνται για την τροφοδοσία του ολοκληρωµένου BCM2837B0 και 

βρίσκονταν τοποθετηµένα περιµετρικά του. Το κέρδος εξαιτίας της χρήσης ενός 

κυκλώµατος διαχείρισης ισχύος, στην συγκεκριµένη περίπτωση του MxL7704, µπορεί 

να γίνει πιο κατανοητό, αν αναλογιστεί κανείς ότι µια τυπική, αναλογική διάταξη 

ισχύος τεσσάρων καναλιών µπορεί να χρησιµοποιήσει σχεδόν 150 υλικά, ενώ αυτός ο 

αριθµός υλικών µπορεί να αυξηθεί ραγδαία αν απαιτηθούν επιπλέον λειτουργίες από 

τον µικροεπεξεργαστή. Το κύκλωµα MxL7704 παρέχει τέσσερα κανάλια τροφοδοσίας 

και έναν σταθεροποιητή χαµηλής ισχύος (Low-Drop Out Regulator, LDO) µε µέγιστο 

ρεύµα εξόδου 100mA, χρησιµοποιεί  λιγότερα από 80 υλικά και διαθέτει πολλές 

λειτουργίες που δεν διατίθενται στις κλασσικές και βασικές αναλογικές διατάξεις 

ισχύος. Και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά συµπεριλαµβάνονται σε ένα συµπαγές, µόλις 

5mmx 5mm QFN πακέτο [12]. 

Το ολοκληρωµένο κύκλωµα διαχείρισης ισχύος παρέχει στον 

µικροεπεξεργαστή δυναµικό, κλιµακωτό έλεγχο τάσης, δυνατότητα παρακολούθησης 

της κατάστασης λειτουργίας του και έλεγχο των ακολουθιών και της δροµολόγησής 

του. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω σηµείου διεπαφής µε τον 4πύρηνο επεξεργαστή του 

µικροεπεξεργαστή. Επιπλέον, το ολοκληρωµένο περιέχει τέσσερις σύγχρονους step-

down ρυθµιστές – σταθεροποιητές, οι οποίοι παρέχουν στον µικροεπεξεργαστή ρεύµα 

από 1.5A έως 4A, ενώ ο LDO σταθεροποιητής των 100mA παρέχει καθαρή τάση από 

1.5V έως 3.6V για όλα τα αναλογικά υπό-συστήµατά του [12]. 

Ένα ακόµα χρήσιµο χαρακτηριστικό που διαθέτει το συγκεκριµένο µοντέλο 

µικροεπεξεργαστή είναι ο εκτεταµένος ακροδέκτης (header) των 40 ακίδων (pins) που 

λειτουργούν ως General Purpose Inputs/Outputs (GPIO). Η χαµηλής κατανάλωσης 

µνήµη του µικροεπεξεργαστή είναι 1GB LPDDR2-900 SDRAM. Το χαρακτηριστικό 

που αποτελεί καινοτοµία της σειράς στο κοµµάτι της συνδεσιµότητας είναι η παρουσία 

θύρας διπλής ζώνης ασύρµατης επικοινωνίας (dual-band wireless LAN), που 

λειτουργεί στα 2.4GHz και στα 5GHz και καλύπτει όλα τα πρότυπα της IEEE 

(802.11.b/g/n/ac), όπως και το Bluetooth (version 4.2 BLE), διευρύνοντας µε αυτόν τον 

τρόπο το πλήθος των εφαρµογών που µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο µικροεπεξεργαστής, 

χωρίς επιπλέον οικονοµικό αντίκτυπο και µειώνοντας σηµαντικά τους ελέγχους 
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συµβατότητας. Επιπλέον, υπάρχει µία θύρα GigabitEthernet µέσω USB2.0, µε µέγιστο 

ρυθµό µετάδοσης τα 300Mbps. Τέλος, στις δυνατότητες συνδεσιµότητας που παρέχει 

ο µικροεπεξεργαστής συγκαταλέγονται και επιπλέον τέσσερις USB 2.0 θύρες [13].  

 

Εικόνα 2: Τα εξαρτήµατα του µικροεπεξεργαστή Raspberry PI 3 model B+ [14] 

Οι απαιτήσεις του µικροεπεξεργαστή για τροφοδοσία είναι χαµηλές (5V/2.5A 

DC) και υπάρχουν πολλές δυνατότητες, ανάλογα µε την εφαρµογή. Η τροφοδοσία του 

µικροεπεξεργαστή µπορεί να γίνει είτε µέσω ενός microUSB connector (Εικόνα 4) είτε 

µέσω του GPIO ακροδέκτη [13] [16]. Τέλος, το συγκεκριµένο µοντέλο της σειράς 

παρέχει τη δυνατότητα PoE (Power over Ethernet) τροφοδοσίας, για την οποία όµως 

απαιτείται ξεχωριστό PoE HAT [15]. 
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Εικόνα 3: PoE HAT για Raspberry PI 3 model B+ [15]. 

 

 

Εικόνα 4: Το microUSB τροφοδοτικό για τον επεξεργαστή Raspberry PI [16]. 

Επίσης, ο µικροεπεξεργαστής διαθέτει µία σειρά από θύρες που έχουν τη 

δυνατότητα να υποστηρίξουν εφαρµογές εικόνας, ήχου και πολυµέσων. Πιο 
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συγκεκριµένα, ο Raspberry PI 3 model B+ διαθέτει µία θύρα HDMI πλήρους µεγέθους, 

µία θύρα για σύνδεση οθόνης (MIPIDSI display port), µία θύρα για σύνδεση κάµερας 

(MIPICSI camera port) και µία κοινή θύρα για αναπαραγωγή βίντεο και ήχου [13]. 

Το λειτουργικό σύστηµα του µικροεπεξεργαστή φορτώνεται µέσω µιας 

κατάλληλα διαµορφωµένης microSD κάρτας, η οποία τοποθετείται στην αντίστοιχη 

υποδοχή που υπάρχει στην πλακέτα του µικροεπεξεργαστή. Η κάρτα αυτή µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί επίσης και για αποθήκευση δεδοµένων που αφορούν στη λειτουργία 

του µικροεπεξεργαστή. Οι παράµετροι για την αρχική λειτουργία του 

µικροεπεξεργαστή περιέχονται στο ειδικό σύστηµα διαχείρισης και εγκατάστασης 

NOOBS (New Out Of Box Software), που αφορά το συγκεκριµένο µοντέλο 

µικροεπεξεργαστή. Το πρόγραµµα NOOBS βρίσκεται διαθέσιµο προς εγκατάσταση, 

χωρίς επιπλέον οικονοµική χρέωση, στην επίσηµη ιστοσελίδα της εταιρείας Raspberry 

[17], όπου παρέχονται και όλες οι οδηγίες εγκατάστασής του στην microSD κάρτα. Τον 

Μάρτιο του 2018 ανακοινώθηκε το NOOBS v.2.7.0, η τελευταία έκδοσή του, η οποία 

περιλαµβάνει τα εξής λειτουργικά συστήµατα [17]: 

� Rasbian: Πρόκειται για ένα λειτουργικό σύστηµα, ελεύθερο προς διάθεση, 

βασισµένο στο λειτουργικό Debian, ειδικά διαµορφωµένο για τον εξοπλισµό των 

µοντέλων µικροεπεξεργαστών Raspberry PI. Περιλαµβάνει ένα σύνολο βασικών 

και βοηθητικών προγραµµάτων, τα οποία επιτρέπουν στον µικροεπεξεργαστή να 

λειτουργεί ορθά. Επιπλέον, το λειτουργικό σύστηµα Raspbian παρέχει περισσότερα 

από 35.000 πακέτα, προ - εγκατεστηµένων λειτουργικών προγραµµάτων, µε φιλική 

προς τον χρήστη διαµόρφωση για εύκολη εγκατάσταση στον µικροεπεξεργαστή. Η 

αρχική έκδοση των πακέτων Raspbian ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2012, 

εξακολουθεί όµως να εξελίσσεται δυναµικά, δίνοντας έµφαση στη βελτίωση της 

σταθερότητας και της απόδοσής τους [18].  

� Pidora: Πρόκειται για ένα λειτουργικό σύστηµα βασισµένο σε Linux, που 

χρησιµοποιείται στα υπολογιστικά συστήµατα Raspberry PI. Περιλαµβάνει πακέτα 

λειτουργικών προγραµµάτων, διαθέσιµα στην ειδική, δωρεάν και open source 

πλατφόρµα της κοινότητας του Fedora Project [19].  
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� LibreELEC: Πρόκειται επίσης για ένα ελαφρύ, λειτουργικό σύστηµα βασισµένο 

σε Linux, κατασκευασµένο για την αναπαραγωγή πολυµέσων Kodi [20].  

� OSMC (Open Source Media Center): Είναι ένας δωρεάν και open source 

αναπαραγωγός πολυµέσων βασισµένος σε Linux [21]. 

� RISCOS: Αποτελεί το βρετανικό λειτουργικό σύστηµα, το οποίο σχεδιάστηκε 

ειδικά για τους ARM επεξεργαστές. Είναι ένα γρήγορο, αποτελεσµατικό και 

συµπαγές πρόγραµµα, το οποίο έχει σχεδιαστεί και δοκιµαστεί από έµπιστους 

χρήστες και προγραµµατιστές [22].  

� ArchLinux: Αποτελεί µια συλλογή πηγών και πληροφοριών που λειτουργούν ως 

εργαλείο για όσους ασχολούνται µε προγραµµατισµό σε Linux για υπολογιστές 

ARM [23]. 

Ο µικροεπεξεργαστής Raspberry PI 3 model B+ διαθέτει έναν ενιαίο ακροδέκτη 

µε 40 ακίδες (GPIO pins, General Purpose Inputs/Outputs). Πρόκειται για ένα από τα 

πιο δυναµικά χαρακτηριστικά του. Αποτελούν το φυσικό σηµείο διεπαφής του 

µικροεπεξεργαστή µε τον φυσικό κόσµο και ουσιαστικά λειτουργούν ως διακόπτες που 

ανοίγουν και κλείνουν. Από τις 40 ακίδες οι 26 αποτελούν γενικής φύσεως είσοδοι και 

έξοδοι, 12 ακίδες χρησιµοποιούνται για τροφοδοσία και γείωση, ενώ υπάρχουν και 2 

ακίδες οι οποίες χρησιµοποιούνται ως IDEEPROM.  

Οι ακίδες εισόδου – εξόδου µπορούν να προγραµµατιστούν µε διάφορους 

τρόπους. Τα σήµατα εισόδου δεν περιορίζονται µόνο σε αυτά που προέρχονται από 

έναν διακόπτη (switch). Ως είσοδοι προς τον µικροεπεξεργαστή µπορούν να οριστούν 

τα σήµατα που προέρχονται από ένα αισθητήριο ή από έναν υπολογιστή ή από µία άλλη 

συσκευή, γενικότερα. Αντιστοίχως, ως έξοδος του µικροεπεξεργαστή µπορεί να 

οριστεί οτιδήποτε, από την απλή περίπτωση της ενεργοποίησης ενός LED έως την 

αποστολή δεδοµένων σε µια άλλη συσκευή για αποθήκευση ή και για περαιτέρω 

επεξεργασία. Επιπλέον, ο µικροεπεξεργαστής Raspberry PI 3 model B+, µε τον 

κατάλληλο προγραµµατισµό και στην περίπτωση που αυτός αποτελεί στοιχείο ενός 

ευρύτερου δικτύου, παρέχει την δυνατότητα ελέγχου των υπόλοιπων συσκευών του 

δικτύου και λήψης δεδοµένων από αυτές για περαιτέρω επεξεργασία. Αυτή η 

δυνατότητα σύνδεσης του µικροεπεξεργαστή και ο έλεγχος άλλων συσκευών που 
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βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο µε αυτόν αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά χαρακτηριστικά 

του. 

 

∆ιάγραµµα 4: ∆ιάγραµµα GPIO τουRaspberry PI 3 model B+ [24]. 
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∆ιάγραµµα 5: ∆ιάγραµµα GPIO του Raspberry PI 3 model B+ [25]. 

� Ground: Οι ακίδες γείωσης (συνολικά 8 pins: 6, 9, 14, 20, 25, 30, 34, 39) είναι 

συνδεδεµένες µεταξύ τους, οπότε η σύνδεση της τροφοδοσίας µπορεί να γίνει σε 

οποιαδήποτε από αυτές [25]. 

� DPI (Display Parallel Interface): Συνολικά 28 pins (3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 

18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40). 

Χρησιµοποιούνται για τη σύνδεση LCD οθονών (RGB24, RGB666, RGB565) [25]. 

� GPCLK (General Purpose CLock): Συνολικά 3 pins (7, 29, 31). ∆ίνουν παλµούς 

εξόδου συγκεκριµένης συχνότητας [25]. 
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� JTAG (Joint Test Action Group): Συνολικά 11 pins (7, 13, 15, 16, 18, 22, 29, 31, 

32, 33, 37). Χρησιµοποιούνται για εντοπισµό σφαλµάτων (debugging) [25]. 

� W1 (One-Wire Interface): Συνολικά 1 pin (7). Χρησιµοποιείται για τη διαχείριση 

όλων των master-slaveσυσκευών [25]. 

� PCM (Pulse-Code Modulation): Συνολικά 4 pins (12, 35, 38, 40). Χρησιµοποιείται 

ως έξοδος ψηφιακού ηχητικού σήµατος υψηλής ανάλυσης [25]. 

� SDIO (SD Card Interface): Συνολικά 6 pins (13, 15, 16, 18, 22, 37). 

Χρησιµοποιούνται για τη διαχείριση της micro SD κάρτας [25]. 

� I2C (Inter Integrated Circuit): Συνολικά 4 pins (3, 5, 27, 28). Εξαιρετικά χρήσιµες 

ακίδες, δεδοµένου ότι χρησιµοποιούνται για επικοινωνία µε διαφορετικού τύπου 

περιφερειακά. Οι ακίδες αυτές έχουν συνδεδεµένη εσωτερικά µία pull-up 

αντίσταση 1.8 ΚΩ στα 3.3V. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να µην µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ως γενικού σκοπού είσοδοι – έξοδοι, όπου δεν απαιτείται 3.3 V 

τάση [25]. 

� SPI (Serial Peripheral Interface): Συνολικά11pins (11, 12, 19, 21, 23, 24, 26, 35, 

36, 38, 40). Πρόκειται για σειριακό δίαυλο τεσσάρων συρµάτων. Χρησιµοποιείται 

για την σύγχρονη, σειριακή, αµφίδροµη (full-duplex) επικοινωνία πολύπλοκων και 

συµβατών συσκευών που είναι συνδεδεµένες µε αρχιτεκτονική master–slave [25]. 

� UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter): Συνολικά 2 pins (8, 10). 

Χρησιµοποιείται για ασύγχρονη, σειριακή µετάδοση δεδοµένων. Αποτελεί έναν 

ασφαλή τρόπο ελέγχου του µικροεπεξεργαστή µέσω των γενικού τύπου εισόδων 

του ή για σειριακή επικοινωνία µέσω κονσόλας [25].  

� WiringPi: Συνολικά 28 pins (3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 

26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40). Σκοπός είναι να υπάρξει µια απλή 

κοινή πλατφόρµα και ένα σύνολο λειτουργιών, ώστε ο µικροεπεξεργαστής να 

µπορεί να προσπελαστεί µε τη χρήση διαφόρων γλωσσών προγραµµατισµού [25].  

Η ασύρµατη, διπλής ζώνης επικοινωνία του µικροεπεξεργαστή (W-LAN και 

Bluetooth) επιτυγχάνεται µε τη χρήση του ολοκληρωµένου κυκλώµατος CYW43455 

combo της εταιρείας Cypress [11]. Πρόκειται για ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα (single-

chip device), το οποίο παρέχει υψηλότατο επίπεδο ολοκλήρωσης για εφαρµογές που 
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χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο των Πραγµάτων (Internet of Things, IoT) και ασύρµατο 

σύστηµα συµβατό µε τα πρότυπα IEEE 802.11ac MAC/baseband/radioκαι Bluetooth 

4.2. Σύµφωνα µε το IEEE 802.11ac πρότυπο, η ασύρµατη λειτουργία του 

ολοκληρωµένου κυκλώµατος υποστηρίζει διαµόρφωση εύρους 256QAM στα κανάλια 

των 20MHz, 40MHzκαι 80MHz µε ρυθµούς µετάδοσης δεδοµένων που προσεγγίζουν 

το 433.3Mbps. Επιπλέον, υποστηρίζονται όλα τα χαρακτηριστικά των IEEE 

802.11a/b/g/n. Το ολοκληρωµένο κύκλωµα αποτελείται από επιµέρους κυκλώµατα 

ενισχυτών µετάδοσης και ενισχυτών λήψης χαµηλής κατανάλωσης στα 2.4GHzκαι στα 

5GHz, ενώ προαιρετικά υπάρχει η δυνατότητα να χρησιµοποιηθούν εξωτερικά 

κυκλώµατα ενισχυτών ισχύος (Power Amplifiers, PAs) για την µετάδοση σηµάτων και 

κυκλώµατα ενισχυτών χαµηλού θορύβου (Low-Pass Amplifiers, LPAs) για τη λήψη 

σηµάτων µε θόρυβο. Ο τρόπος διασύνδεσης µε το ασύρµατο δίκτυο µπορεί να 

επιτευχθεί µέσω ενός SDIO v.3 σηµείου διεπαφής (Secure Digital Input/Output, 

SDIO), µιας θύρας UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) τεσσάρων 

καναλιών υψηλής ταχύτητας ή και µιας σειριακής PCIeGen 1 (Peripheral Component 

Interconnect Express) θύρας. Το Bluetooth τµήµα του ολοκληρωµένου υποστηρίζει 

επίσης ένα UART σηµείο διεπαφής τεσσάρων καναλιών υψηλής ταχύτητας. Η 

σχεδίαση του συγκεκριµένου ολοκληρωµένου βασίστηκε σε αναπτυγµένες τεχνικές και 

ακολουθήθηκαν τέτοιες διαδικασίες που είχαν σκοπό να περιορίσουν την κατανάλωση 

ισχύος και να κατασκευάσουν ένα συµπαγές προϊόν. Περιλαµβάνει µια µονάδα 

διαχείρισης ισχύος, η οποία ουσιαστικά απλοποιεί την τοπολογία του συστήµατος 

ισχύος και επιτρέπει στο ολοκληρωµένο να λειτουργεί απευθείας από µια κινητή 

πλατφόρµα µπαταριών, µεγιστοποιώντας έτσι τη διάρκεια ζωής της µπαταρίας. 

Επιπρόσθετα, υλοποιεί εξαιρετικά ενισχυµένους και εξελιγµένους µηχανισµούς και 

αλγόριθµους που εξασφαλίζουν την συνύπαρξη µε τη µέγιστη απόδοση του WLAN και 

του Bluetooth. Ένα ακόµα πλεονέκτηµα του συγκεκριµένου ολοκληρωµένου είναι ότι 

επιτρέπει την υποστήριξη και τη συνύπαρξη εξωτερικών ασύρµατων συσκευών, όπως 

LTE συσκευές κινητής τηλεφωνίας (Long Term Evolution cellular) και GPS συσκευές, 

µέσω εξωτερικής θύρας. Ως αποτέλεσµα αυτής της δυνατότητας είναι η βελτιωµένη 

ποιότητα για την ταυτόχρονη µετάδοση δεδοµένων, φωνής και εικόνας [26]. 
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∆ιάγραµµα 6: Το λειτουργικό διάγραµµα βαθµίδων του ολοκληρωµένου CYW43455 
ασύρµατης επικοινωνίας [26]. 

Το ολοκληρωµένο κύκλωµα ασύρµατης επικοινωνίας CYW43455 combo 

βρίσκεται τοποθετηµένο στην πλακέτα του µικροεπεξεργαστή κάτω από την µεταλλική 

θωράκιση µε το τυπωµένο σήµα της εταιρείας Raspberry και είναι συνδεδεµένο µε µια 

προηγµένη PCB κεραία [11]. 

 

Εικόνα 5: Η µεταλλική θωράκιση µε το σήµα της εταιρείας, κάτω από την οποία 

βρίσκεται το ολοκληρωµένο κύκλωµα ασύρµατης επικοινωνίας [11]. 
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Η τοποθέτησή του κάτω από την µεταλλική θωράκιση εξασφαλίζει την 

προστασία του από παρεµβολές που πιθανών να προκληθούν από την PCB κεραία που 

βρίσκεται τοποθετηµένη ακριβώς δίπλα. Η κεραία, αδειοδοτηµένη από την εταιρεία 

ProantAB, έχει την όψη ενός ηµιδιάφανου τριγώνου και έχει χρησιµοποιηθεί και σε 

προηγούµενα µοντέλα του µικροεπεξεργαστή. Η λειτουργία της στηρίζεται σε µια 

τριγωνική κοιλότητα που βρίσκεται στο επίπεδο της πλακέτας που υπάρχει και η 

γείωση. Στο εσωτερικό της κοιλότητας, τα ραδιοκύµατα συντονίζονται και στη 

συνέχεια εστιάζουν προς το στενό άκρο της κοιλότητας. Από το σηµείο αυτό, τα 

ραδιοκύµατα µεταδίδονται προς το υπόλοιπο ασύρµατο κύκλωµα του 

µικροεπεξεργαστή [27]. 

 

Εικόνα 6: Η PCB κεραία, αδειοδοτηµένη από την εταιρεία ProantAB [28]. 

Συγκριτικά µε τα προηγούµενα µοντέλα, η τελευταία έκδοση του 

µικροεπεξεργαστή παρουσιάζει πολύ καλύτερη απόδοση στη ζώνη των 2.4GHz και 

εξαιρετική στη ζώνη των 5GHz. 

Σχετικά µε την GigabitEthernet επικοινωνία, ο µικροεπεξεργαστής διαθέτει ένα 

εξελιγµένο ολοκληρωµένο κύκλωµα, το LAN7515 της εταιρείας Microchip. Πρόκειται 
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για ένα προϊόν χαµηλού κόστους και υψηλής απόδοσης, το οποίο υποστηρίζει 

10/100/1000 Mbps µετάδοση [11]. Ο τρόπος λειτουργίας του στοχεύει στο να 

απλοποιηθεί η σχεδίαση ενός συστήµατος µέσω της αξιοποίησης της στοίβας USB που 

διαθέτει το ολοκληρωµένο και να µειωθεί µε αυτό τον τρόπο ο χώρος που 

καταλαµβάνει σε µια πλακέτα, µείωση που φτάνει έως και 65%. Η USB τεχνολογία 

στην οποία στηρίζεται η λειτουργία του συγκεκριµένου ολοκληρωµένου αποτελεί ένα 

δυνατό εργαλείο για την ανάπτυξη εναλλακτικών, χαµηλού κόστους λύσεων για τη 

διασύνδεση πολλών συσκευών σε έναν υπολογιστή, προκειµένου να επεκταθούν οι 

δυνατότητές του. Με πιο απλά λόγια, οι θύρες διασύνδεσης Ethernet και USB που 

διαθέτει το ολοκληρωµένο παρέχουν τροµερή ευελιξία στη δροµολόγηση και στην 

τοποθέτηση συσκευών σε σχέση µε τις κλασσικές διαδικτυακές λύσεις που βασίζονται 

στο PCI/PCI Express πρότυπο (Peripheral Component Interconnect Standard). Το 

LAN7515 χρησιµοποιείται ευρέως σε φορητές συσκευές (Mobile Internet Devices, 

MIDs) για εφαρµογές πολυµέσων, σε κονσόλες ηλεκτρονικών παιχνιδιών, σε ψηφιακές 

τηλεοράσεις, σε διαδικτυακούς εκτυπωτές και σε ενσωµατωµένα συστήµατα. Στο 

µόλις 9x9mm συµπαγές περίβληµά του µε τις 144 ακίδες περιλαµβάνεται ένα πλήρες 

ενσωµατωµένο USB 2.0 Hub υψηλών ταχυτήτων και ένας Ethernet ελεγκτής για την 

10/100/1000 Mbps Ethernet επικοινωνία. Η UniClock™ τεχνολογία που 

χρησιµοποιείται από την εταιρείας Microchip στοχεύει την απλοποίηση του 

κυκλώµατος χρονισµού, η οποία επιτυγχάνεται µε τη χρήση ενός µόνο κρυστάλλου στα 

25MHz που καλύπτει τόσο την USB όσο και την Ethernet διασύνδεση. Η απλοποίηση 

αυτή έχει ως άµεσο αποτέλεσµα τη µείωση των ποσοτήτων των πρώτων υλών και των 

υποσυστηµάτων (Bill of Materials, BOM) που απαιτούνται για την κατασκευή του 

τελικού προϊόντος, χωρίς να απαιτούνται επιπλέον υλικά στην περίπτωση που 

χρειαστεί να συνδεθούν και άλλα USBHubs. Για τον χρονισµό των επιπλέον USBHubs 

που πιθανόν να συνδεθούν, το ολοκληρωµένο διαθέτει και ένα ρολόι 24MHz για το 

χρονισµό τους [29].  
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Εικόνα 7: Το ολοκληρωµένο LAN7515 της εταιρείας Microchip, υπεύθυνο για την 
GigabitEthernet επικοινωνία του µικροεπεξεργαστή [28]. 

Για την USB επικοινωνία το ολοκληρωµένο διαθέτει πολλαπλές USB 2.0 θύρες 

για την downstream κίνηση. Προκειµένου να υπάρξει ορθή διαχείριση δεδοµένων από 

και προς τα υπόλοιπα κυκλώµατα του µικροεπεξεργαστή, το ολοκληρωµένο εφαρµόζει 

την λογική του Dedicated Transaction Translator (TT) [30] για κάθε µια USB 2.0 θύρα 

που συµµετέχει στην downstream κίνηση. Πρόκειται για έναν ειδικό, «λογικό» 

µηχανισµό που εφαρµόζεται στις downstream θύρες ενός hub και ο ρόλος του είναι να 

αποµονώνει ένα περιβάλλον σηµατοδοσίας υψηλής ταχύτητας από ένα περιβάλλον 

χαµηλής ή και µεικτής ταχύτητας. Με άλλα λόγια, προσαρµόζει την ταχύτητα 

µετάδοσης των upstream δεδοµένων µε την ταχύτητα των downstream δεδοµένων, 

προκειµένου να υπάρξει πλήρη συµµόρφωση µεταξύ των ρυθµών µετάδοσης 

δεδοµένων των κυκλωµάτων και των συσκευών που είναι συνδεδεµένα µε το 

ολοκληρωµένο.  

Για την Ethernet επικοινωνία, ο 10/100/1000 Ethernet ελεγκτής υποστηρίζει 

πολλά πακέτα χαρακτηριστικών για την εξοικονόµηση ενέργειας (Power Management 

Wakeup Features) και επιπλέον το IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet πρότυπο, 

το οποίο αφορά στις συσκευές που λειτουργούν ως ποµποί στο φυσικό επίπεδο και 

προβλέπει την εξοικονόµηση ενέργειάς τους κατά τη διάρκεια περιόδων χαµηλής 
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κίνησης δεδοµένων. Τέλος, έχει τη δυνατότητα να υποστηρίζει τεράστια πλαίσια 

(frames) των 9KB [29]. 

 

2.6 Απαιτήσεις τροφοδοσίας της προτεινόµενης διάταξης 

 

Οι απαιτήσεις τροφοδοσίας της προτεινόµενης διάταξης µπορούν εύκολα να 

καλυφθούν, δεδοµένου ότι στην πλειονότητά τους, τα υπαίθρια γραµµατοκιβώτια 

βρίσκονται τοποθετηµένα πολύ κοντά στην πρόσοψη των καταστηµάτων της εταιρείας 

που έχει ορισθεί ως πάροχος καθολικής υπηρεσίας και των πρακτόρων της. Το γεγονός 

αυτό αποτελεί ένα πλεονέκτηµα για τις ανάγκες τροφοδοσίας της διάταξης ανίχνευσης 

εκρηκτικής ύλης στα ταχυδροµικά αντικείµενα που ρίπτονται στα γραµµατοκιβώτια, 

αφού η διάταξη µπορεί να ηλεκτροδοτείται µέσω καλωδίου που θα προέρχεται από τις 

εγκαταστάσεις των καταστηµάτων. Για λόγους φυσικής ασφάλειας και προκειµένου 

αυτό να προφυλάσσεται τόσο από τις καιρικές συνθήκες όσο και από περιπτώσεις 

βανδαλισµού, το καλώδιο τροφοδοσίας θα πρέπει να εισέρχεται στο γραµµατοκιβώτιο 

υπογείως, µέσω ειδικού καναλιού από τη βάση στήριξης του γραµµατοκιβωτίου. 

Ένα ακόµα ζήτηµα που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη είναι το ζήτηµα 

αυτονοµίας της διάταξης σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύµατος. Η αλµατώδη 

ανάπτυξη την τεχνολογίας στο χώρο της φασµατογραφίας και των εφαρµογών της έχει 

επιτρέψει τη σχεδίαση και την κατασκευή εύχρηστων και αποτελεσµατικών 

χειροκίνητων, φορητών IMS συσκευών, οι οποίες λειτουργούν µε τη χρήση 

συστηµάτων επαναφορτιζόµενων µπαταριών. Παρόµοια συστήµατα 

επαναφορτιζόµενων µπαταριών µπορούν να χρησιµοποιηθούν και να προσαρµοστούν 

κατάλληλα στο εσωτερικό των υπαίθριων γραµµατοκιβωτίων, προκειµένου να 

προσφέρουν την απαραίτητη αυτονοµία της διάταξης και να εξασφαλίσουν τη συνεχή, 

αδιάκοπη λειτουργία της για µεγάλο χρονικό διάστηµα [31]. 

 

2.7 Σύστηµα Τηλεπικοινωνιακής Επικοινωνίας της διάταξης 

 

Η σηµερινή, ραγδαία εξέλιξη στο χώρο των τηλεπικοινωνιών παρέχει τεράστιες 

δυνατότητες ταχύτητας, οι οποίες υποστηρίζονται από το µοντέλο µικροεπεξεργαστή 
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που προτείνεται για τη συγκεκριµένη διάταξη. Παράλληλα, οι απίστευτες και 

οικονοµικές λύσεις χωρητικότητας και αποθήκευσης δεδοµένων που παρέχονται από 

τις υπηρεσίες του Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing) καθιστά τη σχεδίαση και 

την ανάπτυξη του τηλεπικοινωνιακού συστήµατος για την προτεινόµενη διάταξη µια 

σχετικά εύκολη και γρήγορη διαδικασία. 

 

2.7.1 Το Υπολογιστικό Νέφος (Cloud Computing) 

 

Το υπολογιστικό νέφος (Cloud Computing) αντιπροσωπεύει ένα µοντέλο 

εύκολης και on-demandπρόσβασης µέσω του ∆ιαδικτύου σε ένα σύνολο κατάλληλα 

διαµορφωµένων υπολογιστικών πόρων, οι οποίοι είναι εύκολα προσβάσιµοι και 

διαχειρίσιµοι και µε την ελάχιστη, ενδιάµεση αλληλεπίδραση από κάποια εταιρεία 

παροχής υπηρεσιών. Ως πόροι στο υπολογιστικό νέφος νοούνται τα δίκτυα, οι 

εξυπηρετητές, οι αποθηκευτικοί χώροι δεδοµένων, οι εφαρµογές και οι υπηρεσίες [32]. 

Η ανάπτυξη του µοντέλου του υπολογιστικού νέφους βασίζεται σε τέσσερα µοντέλα 

ανάπτυξης και τρία µοντέλα υπηρεσιών, ανάλογα µε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του 

χρήστη – πελάτη.  

Μοντέλα Υπηρεσιών 

� Software as a Service (SaaS): Πρόκειται για τη δυνατότητα που δίνεται στον 

χρήστη να χρησιµοποιεί τις εφαρµογές του παρόχου που βρίσκονται και είναι 

διαθέσιµες σε υποδοµή Νέφους. Η προσβασιµότητα στην εφαρµογή 

πραγµατοποιείται από οποιαδήποτε συσκευή του χρήστη µέσω συγκεκριµένου 

σηµείου διεπαφής, όπως για παράδειγµα µέσω web-basedηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου, είτε µέσω προγράµµατος. Ο χρήστης χρησιµοποιεί την εφαρµογή 

και µόνο, χωρίς να έχει δικαιώµατα διαχείρισης και ελέγχου επί της υποδοµής 

Νέφους, δηλαδή επί του δικτύου, των εξυπηρετητών, των λειτουργικών 

συστηµάτων και των αποθηκευτικών χώρων [32]. 

� Platform as a Service (PaaS): Στο συγκεκριµένο µοντέλο υπηρεσίας, ο χρήστης έχει 

τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει γλώσσες προγραµµατισµού, βιβλιοθήκες, 

υπηρεσίες και διάφορα άλλα εργαλεία που παρέχονται και υποστηρίζονται από τον 
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πάροχο, προκειµένου να αναπτύξει ή και να αποκτήσει µια διαδικτυακή εφαρµογή. 

Όπως και στο προηγούµενο µοντέλο υπηρεσίας, ο χρήστης δεν έχει κανένα 

δικαίωµα διαχείρισης και ελέγχου επί των υποδοµών του Νέφους. ∆ικαίωµα 

ελέγχου έχει µόνο στις εφαρµογές που αναπτύσσει ο ίδιος ο χρήστης και, υπό 

προϋποθέσεις, στις ρυθµίσεις διαµόρφωσης του περιβάλλοντος της υπό ανάπτυξη 

εφαρµογής [32]. 

� Infrastructure as a Service (IaaS): Στο τρίτο µοντέλο υπηρεσίας, ο χρήστης έχει τη 

δυνατότητα να χρησιµοποιήσει βασικούς υπολογιστικούς πόρους, όπως τα δίκτυα, 

τις µονάδες αποθήκευσης και επεξεργασίας, προκειµένου να αναπτύξει και να 

εκτελέσει κάποιο λογισµικό. Το λογισµικό αυτό µπορεί να περιλαµβάνει το 

λογισµικό κάποιου λειτουργικού συστήµατος ή κάποιας εφαρµογής. Ο χρήστης δεν 

έχει κανένα δικαίωµα διαχείρισης και ελέγχου επί των υποδοµών του Νέφους. 

Ωστόσο, ο χρήστης ενδεχοµένως να έχει δικαίωµα ελέγχου των λειτουργικών 

συστηµάτων, των αποθηκευτικών χώρων και των υπό ανάπτυξη εφαρµογών και 

πιθανόν δικαίωµα περιορισµένου ελέγχου συγκεκριµένων διαδικτυακών στοιχείων, 

όπως για παράδειγµα επί του τείχους προστασίας (firewall) [32]. 

 

Μοντέλα Ανάπτυξης 

� Private Cloud: Η ανάπτυξη της υποδοµής ενός ιδιωτικού Νέφους προορίζεται για 

χρήση αποκλειστικά και µόνο από έναν οργανισµό προς τους πελάτες του. Ο 

οργανισµός αυτός µπορεί να είναι ιδιοκτήτης αυτής της υποδοµής και να τη 

διαχειρίζεται και να τη λειτουργεί σύµφωνα µε τις ανάγκες του. Επίσης, η υποδοµή 

µπορεί να βρίσκεται εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων του οργανισµού [32].  

� Community Cloud:  Η υποδοµή του Νέφους σε αυτή την περίπτωση προορίζεται 

για χρήση από ένα συγκεκριµένο τµήµα χρηστών κάποιων οργανισµών, οι οποίοι 

οργανισµοί έχουν κοινά ενδιαφέροντα, όπως θέµατα ασφάλειας, πολιτικές και 

ζητήµατα συµµόρφωσης. ∆ικαιώµατα διαχείρισης, ιδιοκτησίας και λειτουργίας της 

υποδοµής µπορούν να έχουν ένας ή περισσότεροι οργανισµοί που ανήκουν στην 

«κοινότητα» ή συνδυασµοί αυτών [32]. 



 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Π.ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250, 122 44, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ∆Α 
ΤΗΛ.: +30-210-5381311, MSCAUTO1@TEIPIR.GR 

Σελίδα | 84 
 

� Public Cloud: Πρόκειται για υποδοµή Νέφους που απευθύνεται σε όλους και 

χρησιµοποιείται από όλους. Η υποδοµή µπορεί να ανήκει και να τη διαχειρίζεται 

µια επιχείρηση, ένας ακαδηµαϊκός ή κυβερνητικός οργανισµός ή συνδυασµός 

αυτών. Επίσης, η υποδοµή βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του παρόχου [32]. 

� Hybrid Cloud: Πρόκειται για το συνδυασµό δύο ή περισσότερων διακριτών µεταξύ 

τους υποδοµών Νέφους (private, community or public). Οι υποδοµές που 

συµµετέχουν στον συνδυασµό παραµένουν ανεξάρτητες οντότητες. Το µόνο κοινό 

τους σηµείο είναι η χρήση κοινής τεχνολογίας για τη µεταφορά δεδοµένων και την 

φορητότητα των εφαρµογών [32]. 

Λόγω της φύσης των δεδοµένων που θα παράγονται από την προτεινόµενη 

διάταξη ανίχνευσης εκρηκτικής ύλης και που θα χρειαστεί να αποθηκευτούν για κάποιο 

χρονικό διάστηµα, µια καλή και αποδοτική λύση θα ήταν η σχεδίαση και η ανάπτυξη 

ενός υπολογιστικού µοντέλου που θα βασίζεται σε µοντέλο ανάπτυξης Community 

Cloud και θα εκµεταλλεύεται τα πλεονεκτήµατα του µοντέλου Infrastructure as a 

Service. Μέλη της κοινότητας θα είναι όλες οι αρµόδιες αστυνοµικές αρχές και ο 

πάροχος καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας. Στις µονάδες αποθήκευσης που θα 

ανήκουν στην υποδοµή του Νέφους θα µπορούν να αποθηκεύονται τα δεδοµένα που 

θα λαµβάνονται από την προτεινόµενη διάταξη που θα είναι εγκατεστηµένη στα 

υπαίθρια γραµµατοκιβώτια. Μέσω συγκεκριµένου σηµείου διεπαφής και µε 

συγκεκριµένα δικαιώµατα πρόσβασης, αρµόδιοι, πιστοποιηµένοι υπάλληλοι των 

αστυνοµικών αρχών και του παρόχου καθολικής υπηρεσίας θα έχουν τη δυνατότητα 

να διαχειρίζονται και να επεξεργάζονται τα συγκεκριµένα δεδοµένα.   

 

2.7.2 Σενάριο Λειτουργίας 

 

Ο συνδυασµός των υψηλών τηλεπικοινωνιακών ταχυτήτων και των 

οικονοµικών λύσεων αποθήκευσης ικανοποιεί ένα από τα βασικά ζητούµενα της 

προτεινόµενης διάταξης. Ωστόσο, η έγκαιρη ενηµέρωση και ειδοποίηση των αρµόδιων 

αστυνοµικών αρχών και των υπεύθυνων της εταιρείας καθολικής ταχυδροµικής 

υπηρεσίας, σε περίπτωση ανίχνευσης εκρηκτικής ύλης σε κάποιο υπαίθριο 

γραµµατοκιβώτιο, αποτελεί ζήτηµα ύψιστης προτεραιότητας. Τα δεδοµένα που 
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προκύπτουν από τις µετρήσεις της διάταξης αποστέλλονται µέσω ασύρµατης 

επικοινωνίας σε πραγµατικό χρόνο σε έναν κεντρικό εξυπηρετητή στο υπολογιστικό 

Νέφος, όπου αποθηκεύονται για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, προκειµένου να 

υποστούν κάποιας µορφής επεξεργασία σε µεταγενέστερο χρόνο. Στην περίπτωση που 

υπάρξει ανίχνευση εκρηκτικής ύλης σε κάποιο ταχυδροµικό αντικείµενο, µαζί µε την 

αποστολή των δεδοµένων στον κεντρικό εξυπηρετητή, αποστέλλεται αυτόµατα και 

ηλεκτρονικό µήνυµα σε προκαθορισµένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή 

και γραπτό µήνυµα σε κινητά τηλέφωνα των επικεφαλής των αρµόδιων αστυνοµικών 

αρχών και των υπεύθυνων της εταιρείας καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας. Το 

µήνυµα αυτό περιλαµβάνει στοιχεία σχετικά µε τα αποτελέσµατα της διαδικασίας 

ανίχνευσης εκρηκτικής ύλης και του σηµείου εντοπισµού της, δηλαδή τις 

συντεταγµένες (γεωγραφικό µήκος και πλάτος) του σηµείου που βρίσκεται το υπαίθριο 

γραµµατοκιβώτιο. Αµέσως µετά την ενηµέρωση σχετικά µε τον εντοπισµό 

ταχυδροµικού αντικειµένου που περιέχει εκρηκτική ύλη, λαµβάνουν χώρα όλες εκείνες 

οι ενέργειες από πλευράς αρµόδιων αστυνοµικών αρχών σύµφωνα µε την επίσηµη 

διαδικασία που ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις. 

 

2.7.3 Το Σύστηµα Προσδιορισµού Γεωγραφικής Θέσης (Global Positioning 

System, GPS) 

 

Το παγκόσµιο σύστηµα προσδιορισµού γεωγραφικής θέσης GPS (Global 

Positioning System) χρησιµοποιεί έναν µεγάλο αριθµό δορυφόρων (αρχικά ο αριθµός 

τους ήταν 24, από το 1995 χρησιµοποιούνται για αυτό το σκοπό 31 δορυφόροι) και 

επίγειων σταθµών. Οι επίγειοι σταθµοί λειτουργούν ως σηµεία αναφοράς, προκειµένου 

το σύστηµα να µπορέσει να υπολογίσει µε πολύ µεγάλη ακρίβεια τη γεωγραφική θέση 

ενός σηµείου. Η εξέλιξη των ολοκληρωµένων συστηµάτων δίνει τη δυνατότητα 

εντοπισµού της γεωγραφικής θέσης ενός σηµείου µε ακρίβεια που φτάνει το ένα µέτρο. 

Ο τρόπος λειτουργίας του συστήµατος βασίζεται στη µέθοδο του «τριγωνισµού» 

(triangulation).Σύµφωνα µε την µέθοδο αυτή, υπολογίζεται η απόσταση του σηµείου 

από τρεις διαφορετικούς δορυφόρους, µετρώντας ουσιαστικά τον χρόνο που απαιτείται 
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για τη µετάδοση του ραδιοκύµατος από το δορυφόρο προς το σηµείο ενδιαφέροντος, 

αφού έχει προηγηθεί συγχρονισµός των ρολογιών του δορυφόρου και των δεκτών [33].  

Όπως αναφέρθηκε λεπτοµερειακά σε προηγούµενη ενότητα, ο 

µικροεπεξεργαστής Raspberry PI 3 model B+ έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει 

σύστηµα GPS µέσω USB σύνδεσης. Για το σκοπό αυτό, το συγκεκριµένο µοντέλο του 

µικροεπεξεργαστή διαθέτει δύο ακίδες εισόδου / εξόδου γενικού σκοπού UART 

(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter), κατάλληλα διαµορφωµένες, στις 

οποίες προτείνεται να συνδεθεί ένα GPSmodule. Με τον κατάλληλο προγραµµατισµό 

και την ενεργοποίηση προ-εγκατεστηµένων εντολών από τις βιβλιοθήκες της εταιρείας, 

ο µικροεπεξεργαστής λαµβάνει, επεξεργάζεται και αποστέλλει την κατάλληλη χρονική 

στιγµή τα δεδοµένα που αφορούν στις γεωγραφικές συντεταγµένες του 

γραµµατοκιβωτίου [34] [35]. 

 

2.8 Κόστος Προτεινόµενης ∆ιάταξης 

 

Το κόστος της προτεινόµενης διάταξης µπορεί να αναλυθεί ουσιαστικά σε τρία 

επιµέρους, βασικά τµήµατα: το κόστος της διάταξης ανίχνευσης εκρηκτικής ύλης, 

συµπεριλαµβανοµένου και του προ-συγκεντρωτή, το κόστος του τηλεπικοινωνιακού 

συστήµατος, που περιλαµβάνει τον µικροεπεξεργαστή και το GPSmodule και τέλος το 

κόστος του συστήµατος τροφοδοσίας και αυτονοµίας (διάταξη µπαταριών). 

Στην πλειοψηφία τους, οι εταιρείες που κατασκευάζουν και εµπορεύονται 

φορητές, χειροκίνητες συσκευές που βασίζονται στην τεχνολογία φασµατοµετρίας 

κινητικότητας ιόντων (IMS) για ανίχνευση εκρηκτικής ύλης, περιλαµβάνουν 

κατάλληλες συστοιχίες µπαταριών που εξασφαλίζουν την αυτονοµία των συσκευών 

για αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα. Λαµβάνοντας αυτό το δεδοµένο υπόψη, η τιµή 

µιας IMS συσκευής ανίχνευσης εκρηκτικής ύλης αγγίζει το ποσό των 11.000 € περίπου 

[31], συµπεριλαµβανοµένου και των συστοιχιών µπαταριών. Επιπλέον, η τιµή αγοράς 

του µικροεπεξεργαστή Raspberry PI 3 model B+ κυµαίνεται από 40 € έως 56 € το 

τεµάχιο [36][37]. Τέλος, η αγορά ενός συµβατού µε τον συγκεκριµένο 

µικροεπεξεργαστή GPSmodule κυµαίνεται από 23 € έως 30 € ανά τεµάχιο, ενώ η τιµή 
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του µπορεί να µειωθεί στη τιµή των 24 € ανά τεµάχιο για αγορά άνω των 50 τεµαχίων 

[38] [39]. 

Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ενδεικτικές τιµές για τα τρία 

µέρη της προτεινόµενης διάταξης: 

Τµήµα ∆ιάταξης Τιµή (€ / τεµάχιο) 

∆ιάταξη IMS (+µπαταρίες αυτονοµίας) 11.000 

Μικροεπεξεργαστής Raspberry PI 3 

model B+ 

40 ~ 56 

GPS module 23 ~ 30 

Σύνολο 11.063 ~ 11.086 

Πίνακας 3: Ενδεικτικές τιµές για τα τρία τµήµατα της προτεινόµενης διάταξης 

Στο συνολικό κόστος θα πρέπει να προστεθεί και το κόστος που αφορά στη 

χρήση υποδοµής χωρητικότητας του Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing) που 

θα απαιτηθεί για την αποθήκευση των δεδοµένων και την υλοποίηση της αντίστοιχης 

εφαρµογής επεξεργασίας αυτών. Για το σκοπό αυτό και προκειµένου να µειωθεί το 

συνολικό κόστος του εγχειρήµατος, οι υπηρεσίες Νέφους που προσφέρει η Κοινωνία 

της Πληροφορίας (ΚτΠ Α.Ε.) [40] στο Ελληνικό ∆ηµόσιο θα µπορούσαν να 

αποτελέσουν µία άριστη λύση.  

Πιο συγκεκριµένα, η µη κερδοσκοπική εταιρεία του ∆ηµοσίου, µετά από 

δεκαεπτά συναπτά έτη λειτουργίας της (έτος ίδρυσης 2001), έχει σήµερα να επιδείξει 

σηµαντική εµπειρία και τεχνογνωσία στην υλοποίηση και διαχείριση συστηµάτων και 

υποδοµών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) των φορέων της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Από το 2007, οπότε και ξεκίνησε η φιλοξενία και η υποστήριξη 

πληροφοριακών συστηµάτων και εφαρµογών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης σε δικό της 

Κέντρο ∆εδοµένων (Data Center), ξεκίνησε το σχεδιασµό και τελικά κατάφερε να  

φέρει εις πέρας µε ασφάλεια και συνέπεια, τη λειτουργία του Government Cloud (G-

Cloud), προσφέροντας ουσιαστικές και αποδοτικές υπηρεσίες Νέφους στους 

δηµόσιους φορείς. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα εργαλείο στρατηγικού 

εκσυγχρονισµού, καινοτόµο και πρωτοποριακό, που κατατάσσει την Ελλάδα µεταξύ 
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των τεσσάρων χωρών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (µαζί µε την Εσθονία, την 

Ισπανία και το Ηνωµένο Βασίλειο) που διαθέτουν κάτι παρόµοιο, µε στόχο τη 

βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα προς τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις [40] [41].  

Η λειτουργία του G-Cloud βασίζεται στην κοινή χρήση υπολογιστικών 

υποδοµών από υπηρεσίες και φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα τη µείωση του κόστους κτήσης, συντήρησης και υποστήριξης των 

υποδοµών αυτών για τις δηµόσιες υπηρεσίες και τους δηµόσιους φορείς, µε 

ταυτόχρονη αύξηση του βαθµού ευελιξίας και ασφάλειάς τους. Το σύνολο των 

ψηφιακών υπηρεσιών που προσφέρονται σήµερα µέσω του G-Cloud είναι υψηλών 

προδιαγραφών και προκαθορισµένης ποιότητας (Service Level Agreement, SLA), 

αναπτυγµένες κυρίως στο µοντέλου του ιδιωτικού νέφους (Private Cloud) και 

βασισµένες σε υποδοµές τελευταίας τεχνολογίας, όπως οι υποδοµές υπολογιστικού 

νέφους και εικονικοποίησης (Cloud Computingκαι Virtualization). Οι υπηρεσίες και οι 

φορείς του δηµοσίου που συνδέονται στο G-Cloud έχουν τη δυνατότητα να 

επωφεληθούν από τα πλεονεκτήµατα της υπηρεσίας IaaS (Infrastructure as a Service), 

χρησιµοποιώντας όσες εικονικές µηχανές (virtual machines, VMs) απαιτούν οι ανάγκες 

τους, µέσω ευέλικτων µεθόδων πρόσβασης και χωρίς να επωµισθούν το κόστος 

προµήθειας του απαραίτητου εξοπλισµού (υλικού και λογισµικού) [40].     

Με δεδοµένη λοιπόν την χαµηλού κόστους χρήση των υπηρεσιών G-Cloud, η 

εκτιµώµενη τιµή υλοποίησης της διάταξης ανίχνευσης εκρηκτικής ύλης που αναλύεται 

την παρούσα διατριβή, κυµαίνεται στην τιµή που αναφέρεται στον Πίνακα 3. 

 

3. Αναµενόµενα Αποτελέσµατα - Βελτιώσεις 

 

3.1 Αναµενόµενα αποτελέσµατα χρήσης της διάταξης 

 

Η προτεινόµενη διάταξη ανίχνευσης εκρηκτικής ύλης σε ταχυδροµικά 

αντικείµενα που ρίπτονται σε υπαίθρια γραµµατοκιβώτια σίγουρα αποτελεί µια 

καινοτοµία, η οποία έχει σκοπό να ελαχιστοποιήσει ή ακόµα και να εξαλείψει τις 

αρνητικές συνέπειες µιας ενδεχόµενης έκρηξης. Κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει 
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ότι η απώλεια αθώων, ανθρώπινων ζωών είναι το χειρότερο ενδεχόµενο που µπορεί να 

συµβεί σε µια τέτοια περίπτωση. ∆εδοµένου της ασταθούς και µη προβλέψιµης 

συµπεριφοράς των εκρηκτικών υλών, τις περισσότερες φορές θύµατα είναι απλοί, 

διερχόµενοι, αθώοι πολίτες ή και οι υπάλληλοι του παρόχου ταχυδροµικών υπηρεσιών, 

που απλώς εκτελούν τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο της καθηµερινής εργασίας τους.  

Το αίσθηµα του φόβου και του πανικού και η έλλειψη ασφάλειας που διακατέχει όλους 

τους πολίτες µετά από ένα τόσο δυσάρεστο γεγονός, που προκαλείται µε τόσο άσχηµο 

και βίαιο τρόπο, έχει άµεσες συνέπειες στη ψυχολογία και στον τρόπο που λειτουργούν 

καθηµερινά για µεγάλο χρονικό διάστηµα µετά το συµβάν. Ακόµα όµως και σε 

περιπτώσεις τραυµατισµών, οι συνέπειες µπορεί να είναι εξίσου δυσάρεστες, αν 

αναλογιστεί κανείς ότι υπάρχουν περιπτώσεις σοβαρών ή και µόνιµων σωµατικών 

βλαβών.  

Πέρα των πιθανών απωλειών αθώων, ανθρώπινων ζωών και σοβαρών 

τραυµατισµών που ενδεχοµένως προκληθούν και που σαφώς θα πρέπει η αποφυγή τους 

να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για όλους τους αρµόδιους, τεράστιου κόστους 

συνέπειες είναι και οι υλικές ζηµιές που θα δηµιουργηθούν στις εγκαταστάσεις και στα 

µέσα του παρόχου ταχυδροµικών υπηρεσιών. Γραµµατοκιβώτια, οχήµατα που 

µεταφέρουν σάκους µε ταχυδροµικά αντικείµενα, µηχανές αυτόµατης διαλογής που 

κοστίζουν τεράστια χρηµατικά ποσά µπορούν να καταστραφούν µερικώς ή ολικώς, ενώ 

απαιτούνται εξίσου µεγάλα ποσά για την επισκευή ή την αντικατάστασή τους. 

Επιπλέον, θα πρέπει να υπολογισθεί η οικονοµική ζηµία που θα επιφέρει στην εταιρεία 

παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών η καταστροφή µέρους του εξοπλισµού της και η 

επίδραση που θα έχει µια ενδεχόµενη διακοπή της εύρυθµης λειτουργίας της στην 

παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Τέλος, άµεση συνέπεια όλων αυτών θα είναι και 

το πλήγµα του κύρους της εταιρείας παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών.   

Η χρήση της διάταξης ανίχνευσης εκρηκτικής ύλης που θα τοποθετηθεί 

καταλλήλως στο εσωτερικό του υπαίθριου γραµµατοκιβωτίου µπορεί να αυξήσει κατά 

πολύ τις πιθανότητες αποφυγής µιας ενδεχόµενης έκρηξης και όλων των αρνητικών 

συνεπειών της. Πρωτίστως, προφυλάσσεται η ανθρώπινη ζωή και αποφεύγονται 

σοβαροί ή και µόνιµοι τραυµατισµοί αθώων πολιτών. Οι υλικές καταστροφές 
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προλαµβάνονται και σίγουρα περιορίζονται σε ένα και µόνο σηµείο: στο υπαίθριο 

γραµµατοκιβώτιο όπου τοποθετήθηκε το ταχυδροµικό αντικείµενο που περιέχει την 

εκρηκτική ύλη. Πολύ µεγάλο και σηµαντικό ρόλο, επίσης αναµένεται να έχει η χρήση 

της διάταξης στην έγκαιρη και άµεση ενηµέρωση και ειδοποίηση των αρµόδιων 

αστυνοµικών αρχών. Σε µια τέτοια περίπτωση, το δείγµα της εκρηκτικής ύλης θα 

παραµείνει αναλλοίωτο, επιτρέποντας µε αυτό τον τρόπο την ακριβέστερη εξέταση, 

ανάλυση και ταυτοποίησή του, λαµβάνοντας ταυτόχρονα και άλλες πολύ χρήσιµες 

πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο παρασκευής του. Επιπλέον, δεν καταστρέφονται 

άλλα χρήσιµα στοιχεία, όπως δαχτυλικά αποτυπώµατα που πιθανόν να βρίσκονται 

πάνω στο ταχυδροµικό αντικείµενο και θα µπορέσουν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση 

των επίδοξων τροµοκρατών.  

 

3.2 Μελλοντικές Βελτιώσεις 

 

Η συνεχώς αυξανόµενη χρήση εκρηκτικών υλών σε τροµοκρατικές επιθέσεις 

ενισχύει την απαίτηση για αποδοτικούς και όσο το δυνατόν έγκαιρους τρόπους 

ανίχνευσής τους και άµεσης ειδοποίησης των αρµόδιων αρχών. Οι επιστηµονικές 

οµάδες σε ολόκληρο τον κόσµο αναλύουν και µελετούν τη χηµική συµπεριφορά των 

υλών αυτών, µε σκοπό να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν διατάξεις βασισµένες σε 

νέα δεδοµένα, ώστε να επιτύχουν ακόµα πιο αξιόπιστα και ευαίσθητα όργανα 

ανίχνευσης εκρηκτικών υλών. Μια εξίσου ενδιαφέρουσα πρόκληση σε αυτόν τον 

επιστηµονικό τοµέα αποτελεί και η επιτυχής ανίχνευση εκρηκτικών υλών που 

βρίσκονται σε απειροελάχιστες ποσότητες. 

Άλλες καινούργιες και αρκετά υποσχόµενες µέθοδοι ανίχνευσης εκρηκτικής 

ύλης που βρίσκονται σε ερευνητικό στάδιο περιλαµβάνουν τη χρήση χηµικών 

αισθητήρων φθορισµού [42]. Στη συγκεκριµένη µελέτη, παρουσιάζεται λεπτοµερειακά 

η δοκιµή ενός νέου υλικού φθορισµού (πολυµερές φιλµ) και τα αποτελέσµατα των 

πειραµάτων που διεξήχθησαν για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών. Πιο συγκεκριµένα, 

αναλύεται η µικροδοµή του πολυµερούς φιλµ, εξετάζεται η σταθερότητα που 
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παρουσιάζει το φιλµ παρουσία ροής αέρα και ερευνάται η σχέση της µικροδοµής και 

της απόδοσης του υλικού ανάλογα µε τις µεθόδους επίστρωσης του φιλµ. 

Σε µια δεύτερη µελέτη παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα µιας έρευνας 

µέτρησης της αποτελεσµατικότητας της εκρόφησης πηγών laser στην κλίµακα των 

picoseconds και nanoseconds [43]. Σκοπός της συγκεκριµένης µελέτης είναι να 

εξεταστεί η πιθανότητα δηµιουργίας µιας συσκευής δειγµατοληψίας για την ανίχνευση 

εκρηκτικών υλών, η οποία θα µπορεί να λειτουργεί αποµακρυσµένα και χωρίς επαφή. 

Η λειτουργία της συσκευής βασίζεται στις αρχές της φασµατοµετρίας κινητικότητας 

ιόντων (IMS) και της ασύµµετρης φασµατοµετρίας κινητικότητας ιόντων (FAIMS). 

Για τα πειράµατα της συγκεκριµένης έρευνας χρησιµοποιήθηκε ένα υπόστρωµα 

χαλαζία ως πηγή εκρόφησης laser. 

Σε µια τρίτη µελέτη παρουσιάζεται η ταυτόχρονη ανίχνευση και διάκριση πέντε 

διαφορετικών ειδών εκρηκτικών υλών µε µια ειδικά κατασκευασµένη διάταξη 

κβαντικών κουκίδων [44]. Σε αυτή τη διάταξη συνδυάζονται στοιχεία πίνακα µε µια 

απλή, «πολυ-κάναλη» (multichannel) πλατφόρµα, τα αποτελέσµατα του οποίου είναι 

γρήγορα και απαιτούν πολύ µικρή ποσότητα δείγµατος. Πιο συγκεκριµένα, η µέθοδος 

αυτή χρησιµοποίησε κουκίδες κβαντισµού (quantum dots) ως ανιχνευτές που 

εκπέµπουν φως σε µια πλατφόρµα, όπου εισάγονται ταυτόχρονα πέντε διαφορετικά 

είδη εκρηκτικής ύλης µέσω αντίστοιχων υποδοχέων. Με τη χρήση ενός συγκεκριµένου 

µήκους κύµατος προκαλείται η διέγερση των κουκίδων κβαντισµού, οι οποίες 

εκπέµπουν διαφορετικό χρώµα φωτός. Η αλληλεπίδραση των υποδοχέων µε τα 

εκρηκτικά οδηγεί στην µεταβολή της απόσβεσης των κβαντικών κουκίδων.  

Σε όλη αυτή την εξέλιξη στον τοµέα της ανίχνευσης εκρηκτικών υλών δεν θα 

µπορούσε να µην έχει συµµετοχή η επιστήµη της νάνο-τεχνολογίας. Επιστήµονες από 

το Πανεπιστήµιο του Tel Aviv στο Ισραήλ, συνεργάστηκαν και κατάφεραν να 

σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα [45], το οποίο 

αποτελεί µια εξαιρετικά ευαίσθητη και ιδιαίτερα επιλεκτική πλατφόρµα, που έχει τη 

δυνατότητα να ανιχνεύσει, να διακρίνει και να ταυτοποιήσει εκρηκτικά, χηµικά είδη. 

Η λειτουργία της πλατφόρµας βασίζεται στη χρήση συστοιχιών µεγάλης κλίµακας 

ηλεκτρικών νάνο-αισθητήρων, οι οποίοι παρουσιάζουν υψηλή απόδοση.  
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Παράλληλα µε την πρόοδο των ερευνών και την ανάπτυξη των εφαρµογών στον 

τοµέα της φασµατοµετρίας, ραγδαία είναι η εξέλιξη και στο χώρο των 

τηλεπικοινωνιών. Οι δυνατότητες του µικροεπεξεργαστή που προτείνεται για τη 

διάταξη µπορούν να χρησιµοποιηθούν καταλλήλως και να υλοποιήσουν ακόµα 

περισσότερα σενάρια λειτουργίας. Μια τέτοια περίπτωση θα µπορούσε να είναι η 

αποστολή φωτογραφιών των ύποπτων ταχυδροµικών αντικειµένων σε πραγµατικό 

χρόνο, ώστε να υπάρχουν περισσότερα στοιχεία σε ενδεχόµενη ανίχνευση εκρηκτικής 

ύλης.  
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Abstract: The increase in terrorist attacks at a global level has dramatically changed the way people live. New 
forms of terrorism have emerged, changing the everyday lives of ordinary citizens, who are often the "collateral 
losses" of these acts. In particular, the sending of "terror-packs" to target persons has highlighted the security 
gap in the provision of postal services and, in particular, the risk faced by both the universal service provider 
employees and the ordinary citizens, since the behavior of an explosive device is unpredictable even when it is 
simply moved or placed somewhere. Moreover, the inability of the postal provider to identify the sender and 
track simple postal items (PRIORITY B letter mail) that are dropped in outdoor mailboxes is another weapon 
in the hands of terrorists. This dissertation will present the design study of an explosive detection system 
contained in a postal item dropped in an open mailbox. In addition, it describes the way in which the provision 
and timely notification of the competent authorities and services are provided for their immediate intervention 
in order to avoid the extension of the damage. The permanent installation of such a system in outdoor mailboxes 
can focus primarily on the protection of human life and, secondarily, on the timely and immediate mobilization 
of competent authorities and services in case of detection of suspicious postal items, something that will be a 
pioneering initiative for Greece. These two points are also the purpose of this dissertation, in an attempt to use 
technologically advanced applications to contribute to safety and avoid human losses and material damage. In 
the main part of the dissertation the design criteria of the proposed system, sensor devices, the microprocessor, 
the supply and autonomy devices and the communication device are analyzed. The way of operation and the 
communication environment with the competent authorities and services are presented in detail through the 
description of the operating scenario. In addition, the dissertation will include financial and technical data 
concerning the operation and installation costs of the proposed system in outdoor mailboxes. The study is 
completed by recording the conclusions that the system is expected to use. 
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1. Introduction  
In recent years, humanity has witnessed many, 
bloody and fatal terrorist attacks, thus in many cases 
the victims are innocent, unsuspecting citizens. 
Busy places where celebrations and anniversaries 
take place, rail stations and airports are the first 
choices of terrorists to hit and cause as many losses 
as possible. Lately, another method of terrorism to 
which terrorists are particularly preoccupied with is 
the sending of “terror-parcels”. This is the sending 
of postal items that contain an explosive device or 
explosives. In this case, the target can only be the 
person - recipient of the parcel or letter. However, 
no one can rule out the possibility of serious injury 
or contamination of those involved in the process of 

collecting and distributing postal items. Terrorists, 
exploiting the anonymity offered by the simple mail 
order process, throw the “terror-parcels” in outdoor 
mailboxes, from which they are then collected 
according to the universal service provider's 
collection procedures and forwarded to their final 
destination. In the past, these acts of terrorist 
organizations have been repeated many times, 
sometimes successfully and sometimes not. 

2. Laboratory Tests 
The competent departments of the Greek Police 
carry out a thorough investigation and thoroughly 
check that any trace of explosive material is seized 
or is in explosive remnants to identify its nature, 
determine its type and chemical composition, be 



 

 

characterized (whether it is a military explosive or 
non-class, specialized, low or high power) and to 
make a first risk assessment. The analytical 
chemistry sector has a wide range of specialized and 
reliable methods and devices that help identify the 
main components of explosives even when the 
explosive is a mixture of different components and 
the sample is in very limited quantities. Also, 
explosion product residues remain intact, which 
remain unchanged after the explosion and are 
attached to fragments of the explosive device or 
materials around the point of the explosion. 
In general, and in the case of a non-exploded 
explosive sample test, the usual analytical process 
involves an initial stage of separation of its 
components in organic and inorganic products. 
Subsequently, the components of the mixture and 
their identification are categorized. At this stage, the 
specialized methods and special devices used are 
based on the fact that each category of component of 
an explosive has a different degree of solubility in 
water and other organic solvents. 
A similar procedure shall be followed by the 
competent police departments and in the case where 
the sample to be tested is derived from explosive 
remnants attached to fragments of explosive 
material or materials at the point of explosion. 
However, the procedure of washing the sample with 
organic solvents and water is preceded in order to 
obtain the organic and inorganic components. Then, 
there is an interfering method of cleaning the 
samples from impurities. The sample can now be 
inserted for separation and identification of its 
components, as in the previous case. 
To achieve all of the above, conventional gas and 
liquid chromatography mass spectrometry devices, 
as well as other, highly sensitive sensors, are used. 
From the results of these tests, it is possible to study 
precisely the qualitative and quantitative 
composition of the explosive, even when the 
available quantity of the sample is too small [1]. 
 

3. Techniques for Detecting Excitable 

Explosive Mechanisms 
Nowadays, new forms of terrorist attacks have 
proved to be more dangerous and more 
sophisticated, since even remote control methods of 
the improvised explosive mechanism, which is 
easily achieved through a common mobile phone 
device, are also used. An improvised explosive 
device is essentially an improvised explosive 
charge. The main part is the detonator, which can be 
either home-made or professional. 

Activating the detonator requires the presence of 
explosives. An improvised explosive may be any 
chemical compound or mixture of chemical 
compounds, which under certain conditions may 
cause a reaction that leads to an explosion. The main 
components of an improvised explosive are 
inorganic salts that contain bonded oxygen 
molecules, such as nitrate, chlorate, perchloric acid 
or organic nitrate compounds or peroxides [2]. 
Today, more than a hundred types of military and 
commercial explosives are found. For their detection 
some specific characteristics are used, which are: 
• Geometry - the metallic substance of the 

detonator can be detected by image and / or 
shape analysis, 

• Density of material - the density of explosive 
materials is higher than most organic materials, 

• Elementary composition - refers to methods of 
analysis of emitted vapors, 

• Vapor emission – e.g. Specific chemical 
elements and their compounds, such as nitrogen, 
can be detected in a vapor sample. 

The methods for detecting improvised explosive 
devices are divided into two categories: Mass 
Explosive Detection and Explosive Trace Detection. 
In the case of Mass Detection, the mass of the 
explosive material is directly detected 
macroscopically, usually by viewing images from 
X-Ray scanners or other similar equipment. In the 
case of Trace Explosive Detection, the explosive is 
detected by the chemical identification of its 
microscopic residues. These residues may be either 
in the form of particles or in the form of gaseous 
molecules or in both of these forms. 
The purpose of the mass detection method is to 
detect large quantities of explosives. On the other 
hand, gas detectors have the ability to detect 
quantities of less than one microgram. Hydrogen, 
nitrogen, carbon and oxygen are the main 
ingredients of an explosive. 
Explosive concentrations are classified into three 
basic groups, according to the steam pressure they 
present: High, Medium and Low Vapor Pressure 
(Figure 1) [2]. 



 

 

 

Fig.1: Vapor concentration of explosives [2] 

 

3.1 Bulk Detection Systems 
The development of techniques based on X-rays, 
gamma rays, infrared rays, etc. have contributed to 
the effective detection of weapons and explosive 
devices. Briefly, the methods used for mass 
detection include: 
• X-ray and gamma ray systems, 
• Neutron methods 
• Electromagnetic Systems. 
The mass detection method is not applicable for 
direct scanning in humans, as it is likely to cause 
health problems. 

 
Fig.2: Overview bulk detection of explosives [2] 

 

3.2 Trace Detection Methods 
The methods by which vapors are detected are non-
invasive and rely on the measurement of traces of 
certain specific characteristics of volatile 
compounds that evaporate from explosives. The 
degree of volatility varies from explosive to 
explosive. Volatility is a size characterized by the 
concentration of saturated vapor near the surface of 

the explosive. For the detection of vapors and traces 
of explosives, the following types of sensors are 
used:  
• Electronic - Chemical sensors,  
• Optical sensors, 
• Biosensors [2]. 

 

Fig. 3: Overview traces detection of explosives  [2] 

4. Operating Principle of the Ion 

Mobility Spectrometer 
The mobile phase switch is essentially represented 
by four sub-sections illustrated in Figure 4 and is as 
follows: i. Sample Introduction System (SIS), ii. 
Ionization Region, iii. Separation Region (where 
separation or selection takes place) and iv. 
Detection Region. 

 

Fig. 4: Elements of an Ion Mobility Spectrometer [3] 
 
Initially and before the ionization process begins, the 
sample should be inserted into the device. The 
process by which a small but representative fraction 
of an unknown gas mixture is bound to be 
introduced into the apparatus is called "sampling". 
The composition of this small fraction should 
represent as much as possible the average 
composition of the material or population volume. 
Prior to initiating the actual sample analysis and 
recording measurements and results, the calibration 
of the device should be preceded. For the 
introduction of a gas, liquid or solid calibration 
sample into an ion mobility spectrometer, a plurality 
of devices are used, including permeation tubes, 
purge vessels and dilution glass flasks, central 



 

 

probes, pyrolyzers, evaporation units, membrane-
inlet systems, thermal desorption units, solid phase 
micro-extraction units, Stir-bar sorptive extractors, 
chromatographic columns and supercritical fluid 
chromatographs. These devices are some of the most 
widely used SISs because of their low price and ease 
of operation and their primary role is to convert 
liquid or solids to volatile analyzers before they are 
identified. Essentially, the sample input system 
determines to a very large extent the potential of 
analyzing of an IMS instrument. Key factors for the 
proper selection of the sample input system are the 
analytical substance, the sensitivity and the 
selectivity required. In addition, potential 
interferences that may be caused during 
measurements such as those that may be caused by 
humidity or the presence of some foreign chemical 
compounds that are as volatile as the test substance 
at the same temperature can be minimized if the 
appropriate sample system is selected. Cost is 
another important factor that should be taken into 
account when selecting the sample input system. 
Sample analysis using ion mobility spectroscopy 
alone cannot be considered as reliable since many 
measurement results based solely on this method 
have proved to be inadequate. The main reasons why 
the exclusive use of this method is considered to be 
insufficient is the frequent overlapping of the peaks 
and the tendency for the ions to interact with each 
other in the area of ionization. In order to address 
these problems, the substances to be analyzed are 
separated before being introduced into the 
spectrometer and this is achieved by combining 
different techniques. For example, analysis of the 
ion mobility spectrometer is improved using a 
coupled chromatographic column. Also, real-time 
monitoring of specific volatile analytic compounds 
is accomplished using a solid phase extraction unit 
in combination with a spectrometer. Electro spray 
ionization (ESI) systems and laser-assisted laser 
ionization systems assisted by matrix material 
(Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization, 
MALDI) have the greatest advantages, as both are 
able to analyze high molecular weight compounds 
and thermally unstable compounds. 
Radioactive Atmospheric Pressure Chemical 
Ionization (R-APCI) is the most common ionization 
method in an ion mobility spectrometer. A source of 
this type of ionization is a β-source radioactive 
isotope, such as a small Ni-63 sheet. Other elements 
that have been used as sources of radioactive isotope 
are tritium (T or ��, β-radioactive isotope of 
hydrogen H) and dietary dioxide (!���). Another 
method of ionization is photon ionization, which 
takes place at atmospheric pressure (Atmospheric 

Pressure Photo Ionization, APPI) and is based on 
ultraviolet light (UV). The Corona Discharge 
Atmospheric Pressure Chemical Ionization (Corona 
Discharge Atmospheric Pressure Chemical 
Ionization, CD-APCI) is another technique of 
chemical ionization. This technique uses a high 
voltage electric field, which develops between a 
needle or a very thin cable and a metal plate or 
discharge electrode. Finally, Laser Desorption 
Ionization (LDI) is used as the source of ionization. 
The ionization method to be used determines 
whether nitrogen and oxygen will be ionized. In this 
case, the positive and negative ions of nitrogen and 
oxygen (��#	m^�	��%) react with water vapor 
molecules. This results in ions ((���)((���)#and ��%(���)() being formed, which are called reacting 
ions. Spectroscopy shows the peaks of these ions, 
called Reactant Ion Peak (RIP). Also, there are the 
potential to form other ion groups, such as (���)(���#,  the tops of which may be depicted in 
the mobility spectrum as small peaks of ammonia 
groups. The peaks of these compounds appear 
before the reactive ion peaks (RIPs) and are called 
pre-RIP. 
Charging a sample molecule M can be ionized either 
positively (*#) or negatively (*%). Possibly, the 
molecule, after its positive or negative charge, may 
participate in various reactions. However, the most 
interesting reactions involved are those taking place 
with the neutral molecules that lead to the formation 
of monomeric compounds (*�#, (* − �)% or *��%), and those leading in the formation of dimers 
(*��#) or trimers (+� #) at high concentrations of 
the analyte. These coupling reactions should also 
include those resulting from the induction of 
hydration reactions which lead to the formation of 
ion clusters, such as +±(���)( [3]. 

 

Fig. 5: Typical IMS chromatogram showing the 
reactant ion peak (RIP), monomer and dimer [3]. 

Since it goes through the procedure of alignment 
with the corresponding section of the lens, it is 



 

 

guided in the next part of the device, which is the 
drift or partition or drift tube. Applying an 
intermediate step between the ionization and 
segregation sections was considered necessary in 
some spectrometer devices to provide a more 
efficient and efficient focusing of the ions before 
they enter in the separation section. Two different 
ion gate systems are used for this purpose: the 
Bradbury-Nielson gate (BNG) and the Tyndall (TG) 
gate. The principle of operation of these portal 
systems is based on the creation of an electric field 
between two rows of fine wires, which are located 
scattered and submerged along the deflection tube. 
For moving the ions into the diverting tube, a 
gaseous medium is used. The movement of the ions 
and the gaseous medium into the deflection tube is 
achieved due to the effect of an electric field E. In 
their movement, the ions accelerate due to the 
Coulomb forces exerted and slow down due to 
inevitable collisions with the gaseous molecules. 
When the ions are in equilibrium they move in the 
same direction on average with a constant 
displacement velocity 23, which is proportional to 
the electric field: 23 = 5 ∗ 6. The intensity of the 
electric field differs from device to device.  
For the last portion of an IMS spectrometer, which 
is the detector, a Faraday plate (Faraday's plate) is 
usually used. The use of the Faraday plate is done in 
conjunction with an aperture grid. The sizes 
measured at the detector output require 
amplification before being sent to an automatic 
logger. There, with the use of appropriate software, 
the data is stored and ready for editing. It is common 
for the output data to be current intensity values. 
Thus, the ion mobility spectrum is represented by a 
graph of the ionic current intensity as a function of 
the deflection time, i.e. the time required for the ion, 
once it passes the ion gate, to reach the detector 
portion [3]. 

 

Fig.6: Schematic of a conventional drift time IMS 
(DTIMS) system [3] 
 

4.1 Physical and Chemical Properties 

of Explosive Substances 
Physical and chemical properties of explosive 
materials are the key elements of the traceability 
detection process. Explosives are essentially some 
chemical compounds, which under certain 
conditions undergo decomposition. Decomposition 
of explosives leads to sudden release of heat and 
pressure. The rate of combustion of explosives is a 
criterion for their classification in high or low 
combustion explosives. 
The combustion rate of low combustion explosives 
amounts to cm / sec, while the velocities with which 
explosive combustion explosions explode can 
explode to the rate of km / sec. High explosive 
explosives are further separated into primary and 
secondary explosives according to the degree of 
stability they present. Primary explosives exhibit an 
excellent sensitivity to external stimuli, such as 
friction and thermal and electrical sparks, which are 
capable of causing an explosion. Instead, secondary 
explosives, such as TNT and RDX, are highly stable, 
and a primary explosive is required to cause an 
explosion. 
Home-made Explosives (HMEs), due to their simple 
composition, can easily be manufactured using 
commercially available materials. The main feature 
of these explosives is the very high vapor pressure, 
which is due to the presence of Volatile Organic 
Compounds (VCOs) including, such as acetone. In 
addition, they are highly unstable and therefore very 
careful handling and special care is needed to avoid 
their burning.  
The most common and widely used explosives show 
very low ambient pressure. Because of this 
extremely low vapor pressure, the molecules of 
these compounds exhibit sticky behavior and tend to 
adsorb onto surfaces very easily. However, the very 
low vapor pressure of these compounds can grow 
rapidly with the simultaneous, rapid increase in 
temperature. And this is another feature of 
explosive, chemical compounds. The result of the 
rapid rise in temperature is to create vapors, which 
are condensed and adsorbed very quickly by cooler 
and cooler surfaces. 
The adsorption rate is even greater than surfaces 
with high surface energy, such as metal and metal 
oxide, compared to low energy surfaces such as 
polymers and plastics. Also, condensation of 
molecules of explosive compounds at room 
temperature is caused due to this sticky property. 
Therefore, in order to obtain a safe result in the 
process of detecting the molecules of explosive 
compounds and given their very small number, a 



 

 

more specialized way of sampling and a particular 
sample preparation is required [4]. 
 

4.2 Sample-collection and Pre-

concentration 
A complete layout is required for the process of 
collecting sufficient quantity and sample quality. 
This device is essentially the first piece of an 
integrated detection system. As mentioned in the 
previous section, most widely used explosives are 
characterized by their low vapor pressure. A large 
amount of clean air is required so that a satisfactory 
and representative sample can finally be obtained.  
From the quantity and quality of the sample, the final 
number of bound molecules of the explosive will be 
determined for analysis. It goes without saying that 
the higher the sensitivity of the detection device, the 
smaller the amount of analytical molecules required 
to be collected. Most explosive detection sensors do 
not have a fairly satisfactory degree of sensitivity in 
real time and therefore a very good way to collect a 
sample is required. A solution to this problem came 
from the design and construction of a pre-
concentrator, which is used to sample explosive 
analysis. 
Pre-concentrator operation is simple: initially, with 
a pump, a large amount of air is introduced into it. It 
is actually a mixture of many different molecules, 
including molecules of explosives at very low 
concentrations. Subsequently, the explosive 
molecules are bound by the use of special materials. 
In order for these special materials to absorb the 
molecules, they should be heated beforehand. The 
binding mechanism is based on the adsorption effect 
on large surfaces [4]. 
 

4.3 Proposed Device’s General 

Description 
Diagram 1 below illustrates the proposed explosive 
detection device for postal items dropped in 
outdoor mailboxes: 

 

Diagram 1:General diagram of proposed layout. 

The postal items enter the outdoor mailboxes 
through a slot, quite wide, located on the front of the 

mailboxes. In order to check for the presence of 
traces of explosives inside or on the surface of postal 
items, they are initially placed in an antechamber, 
specially formed inside the mailbox and fixed to the 
height of the slot. From this antechamber, the postal 
items enter serially in an empty box, where the 
sampling process takes place. The box is vacuum-
free to prevent any contaminants with other 
molecules in the surrounding area and thus enhance 
the purity of the sample. A clear air supply is 
provided inside this box to release molecules located 
inside or on the surface of the postal object. The 
amount of clean air along with the released 
molecules enters the pre-concentrator by means of a 
pump, where the process of binding molecules of 
explosives, as described above, is now taking place. 
Finally, a satisfactory percentage of pure samples 
enter the ionization region of the IMS device and its 
analysis and identification process is followed. 
 

4.4 IMS Sensor 
The IMS sensor device studied belongs to the Drift 
Time Ion Mobility Spectrometer (DTIMS) class. 
The modern development of nano-technology has 
helped in the compact design and construction of 
such IMS devices. Today, these devices have a very 
high sensitivity and fast response, tracing traces of 
ppb-ppt explosive within msec interval, operating 
under atmospheric pressure, and being able to 
separate isomeric compounds. 
Tiny, easy-to-assemble, low-cost nano-ions are 
made of Low Temperature Co-Fire Ceramic 
(LTCC) and include a Integral Resistor Network). 
Essentially, the design and construction of such a 
tube results in the removal of up to 150 individual 
components, drastically reducing the size of their 
formerly equivalent explosive detection devices 
Additionally, the combination of these materials has 
led to the production of an internal, chemically inert 
surface, thus helping to improve the performance of 
the device. 
The results of the device's controls and 
measurements can be analyzed using digital signal 
processing technology and determine the type and 
concentration of the explosive. For this purpose, the 
calibration of the device is required [5]. 
 

4.5 IMS Device Calibration 

Procedure 
Basic and necessary step before analyzing real 
samples is the calibration of a device. The 
calibration of a device is how it is set up, it takes 
place before measurements of real samples are taken 
and is intended to ensure the accuracy of the results 



 

 

of the measurements to follow. The standard in the 
calibration process of a device is to precede the 
measurement of a standard substance, called a 
calibrant [3]. 
The calibration of an IMS device is based on the 
determination of the relationship between a standard 
solution (reference value) and the substance under 
analysis. Proper calibration of the IMS device 
targets both qualitative (detection) and quantitative 
(quantitative) analysis of the explosive. The 
composition of the standard solution (calibrator, 
calibrant) is as similar as possible to the composition 
of the explosive substance under analysis. The use 
of this kind of chemical standard solutions aims at 
calibrating IMS devices, while avoiding interference 
from other, foreign materials.  
Therefore, a series of such external standard 
solutions, including the explosive substance under 
investigation, are prepared at known, quantified 
concentrations. Each time a specific sample is 
inserted into the device, the signal is output at its 
output, and a series of matches between the 
composition of the standard solution and the known 
quantified concentration of the explosive substance 
are obtained. A basic output signal is the blank 
signal, which is the response of the device to a 
sample that does not contain the explosive substance 
at all. From the results recorded, a calibration curve 
shows either their graphical design or their 
appropriate adaptation to a mathematical equation 
[6]. Measurements and recording of a device's 
responses during its calibration process are always 
performed under specific, fixed and predetermined 
conditions [7].  
The measured, proportional size at the output of the 
device studied is a current, which requires 
amplification by means of a suitable electronic 
amplifier. Subsequently, the amplified signal is 
passed through an A/D converter (A/D converter). 
From the resulting calibration curve, a Lookup Table 
is created, which is then used as the basis for the 
microprocessor programming. 
 

5. The Raspberry PI 3 model B+ 

microprocessor 
The microprocessor tested for explosives detection 
device in postal items thrown in outdoor mailboxes 
is the Raspberry PI 3 model B +. It is a powerful, 
small and lightweight computer, based on ARM 
technology. More specifically, it has a four-core 
processor company ARM (Broadcom BCM2837B0, 
Cortex-A53, ARM v8), 64-bit SoC (System on 
Chip) at 1.4GHz. The advantage of this tiny 
component is that it has a much better heat output, 

making it able to operate almost at the 1.4GHz 
maximum of the 4 core processor [8]. Another 
useful feature of this particular microprocessor 
model is the extensive 40-pin pins that function as 
General Purpose Inputs / Outputs (GPIO). The low-
power microprocessor memory is 1GB of LPDDR2-
900 SDRAM. The feature that is a novelty of the 
series in the connectivity segment is the presence of 
dual-band wireless LAN, operating at 2.4GHz and 
5GHz and covering all IEEE (802.11.b / g / n / ac), 
as well as Bluetooth (version 4.2 BLE).  
In addition, there is a Gigabit Ethernet port via 
USB2.0, with a maximum transmission rate of 
300Mbps. Finally, the connectivity capabilities 
provided by the microprocessor include four USB 
2.0 ports [9]. The microprocessor requirements for 
power supply are low (5V / 2.5A DC) and there are 
many possibilities, depending on the application. 
The microprocessor can be powered either via a 
micro USB connector or via the GPIO terminal [9] 
[11]. Finally, this series model provides PoE (Power 
over Ethernet) power, but requires a separate PoE 
HAT [10]. 
 

6. Power Supply Requirements of the 

proposed layout 
The feed requirements of the proposed layout are 
easily covered, since most outdoor mailboxes are 
located very close to the front of the company's 
designated universal service provider and its agents. 
This is an advantage for the supplying needs of the 
proposed device, since its power supply can be done 
by means of a cable coming underground from the 
shop premises. 
 

With respect to the device's autonomy system, this 
may consist of rechargeable battery systems which 
will be used and suitably adapted to the interior of 
the outdoor mailboxes in order to provide the 
necessary autonomy of the device and ensure its 
continuous, uninterrupted operation for a large time 
interval [12]. 
 

7. Telecommunication System of the 

device 
The current, rapid development in the 
telecommunications sector provides enormous 
speed capabilities, which are supported by the 
proposed microprocessor model for this layout. At 
the same time, unbelievable and cost-effective data 
storage and storage solutions provided by Cloud 
Computing services make the design and 
development of the telecommunication system for 



 

 

the proposed layout a relatively easy and fast 
process. 
 

Due to the nature of the data generated by the 
proposed explosive detection device that will need 
to be stored for some time, a good and efficient 
solution would be to design and develop a 
computational model based on a Community Cloud 
development model and will take advantage of the 
Infrastructure as a Service. Members of the 
community will be all competent police authorities 
and the universal postal service provider. Storage 
data that will belong to the Cloud infrastructure will 
be able to store the data that will be obtained from 
the proposed layout that will be installed in the 
outdoor mailboxes. Through a specific interface 
point and specific access rights, competent officers, 
certified police officers and the universal service 
provider will be able to manage and process the 
specific data. 
 

8. Operation Script  
The combination of high telecommunication speeds 
and cost-effective storage solutions meets one of the 
key requirements of the proposed provision. 
However, timely notification and notification of the 
police officers and officers of the universal postal 
service, in case of explosive detection in an open 
mailbox, is a top priority issue. 
Data resulting from device metrics is sent via real-
time wireless communication to a central server in 
the Cloud computing, where they are stored for a 
certain amount of time in order to undergo some 
form of processing at a later time. In the event that 
explosive matter is detected on a postal item, along 
with the sending of data to the central server, an e-
mail will be automatically sent to predefined e-mail 
addresses or a text message to mobile phones from 
the heads of the competent police authorities and the 
company's officers universal postal service. 
This message includes information about the results 
of the explosive detection process and its location, 
i.e. the coordinates (latitude and longitude) of the 
location of the outdoor mailbox. Immediately after 
being informed of the detection of a postal item 
containing explosive, all such actions shall be taken 
by the competent police authorities in accordance 
with the formal procedure followed in such cases. 
 

9. Indicative cost of the proposed 

device 
The cost of the proposed layout can be essentially 
broken down into three separate key components: 
the cost of the explosive detection device, including 

the pre-concentrator, the cost of the 
telecommunications system, including the 
microprocessor and the GPS module, and the cost of 
power supply and autonomy (battery assembly). 
After an Internet search, a very affordable price for 
the proposed provision amounts to € 11,000 [12], 
[13], [14], [15], [16] as shown in Table 1 below: 
 

Section Price (€ / pcs) 

IMS Section (+battery 

autonomy system) 

11.000 

Raspberry PI 3 model B+ 

microprocessor 

40 ~ 56 

GPS module 23 ~ 30 
Total 11.063 ~ 11.086 

Table 1: Indicative cost of the proposed device 
 
The total cost should also be added to the cost of 
using the Cloud Computing infrastructure that will 
be required to store the data and implement the 
corresponding processing application. For this 
purpose and in order to reduce the total cost of the 
project, the Cloud Services provided by the 
Information Society (IS) [17] to the Greek State 
could be an excellent solution. 

 

10. Expected Results – Improvements 
The use of the explosive detection device to fit 
properly inside the outdoor mailbox can greatly 
increase the chances of avoiding a possible 
explosion and all its negative consequences. 
Primarily, human life is avoided and serious injuries 
to innocent civilians are sustained. Material disasters 
are prevented and are definitely confined to a single 
point: in the open mailbox where the postal item 
containing the explosive was placed. A very large 
and important role is also expected to have the use 
of the device in the timely and immediate 
notification and notification of the competent police 
authorities. In such cases, the sample of the 
explosive will remain unchanged, thus allowing for 
more accurate examination, analysis and 
identification, while at the same time receiving other 
very useful information about how it is 
manufactured. In addition, other useful data such as 
fingerprints that may be on the postal item will not 
be destroyed and will lead to the identification of 
potential terrorists. Detecting traces of explosives is 
now a challenge for the scientific world. Scientific 
teams around the world analyze and study the 
chemical behavior of these materials in order to 
design and construct new-based devices to achieve 
even more reliable and sensitive explosive detection 
instruments. Other new and promising explosive 



 

 

detection methods that are in the research phase 
include the use of chemical fluorescence sensors 
[18], the creation of a sampling device for the 
detection of explosive materials, which can operate 
remotely and without contact, by exploiting the 
desorption of sources laser on the scale of 
picoseconds and nanoseconds [19],  
the simultaneous detection and discrimination of 
five different kinds of explosives with a special 
quantum dots [20], while the promise and 
construction of an integrated circuit [21], which is 
an extremely sensitive and highly selective platform, 
capable of detecting, distinguishing and identifying 
explosive chemical substances.  
The operation of the platform is based on the use of 
large-scale electric dwarf-sensors, which are highly 
efficient. The research list is constantly increasing 
and enriched, leaving the impression that in the 
future the ion mobility sector will bring many more 
positive results to the detection of traces of 
explosives. 
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Πρόταση Μεταπτυχιακής ∆ιατριβής 

 
1. Όνομα Φοιτήτριας:  Σπυροπούλου Μαρία 

 

2. Όνομα Επιβλέποντα Καθηγητή: Παπουτσιδάκης Μιχάλης 

 

3. Τίτλος Διατριβής:  

 

Συσκευή Ανίχνευσης Εκρηκτικής Ύλης σε Ταχυδρομικά Αντικείμενα  

στα Υπαίθρια Γραμματοκιβώτια για την Προστασία των Πολιτών 

 

A Device for Explosive Materials Detection on Postal Objects in Outdoor  

Mailboxes for Citizen Protection 

 

4. Περίληψη Διατριβής: 

 

Η αύξηση των τρομοκρατικών επιθέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο έχει αλλάξει δραματικά τον τρόπο ζωής του 

ανθρώπου. Καινούριες μορφές τρομοκρατίας έχουν εμφανιστεί, αλλάζοντας την καθημερινότητα απλών 

πολιτών, οι οποίοι πολλές φορές αποτελούν τις «παράπλευρες απώλειες» αυτών των πράξεων. Ιδιαίτερα, η 

αποστολή «τρομο-δεμάτων» σε πρόσωπα-στόχους έχει αναδείξει το κενό ασφαλείας που υπάρχει στη 

διαδικασία παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και πιο συγκεκριμένα τον κίνδυνο που διατρέχουν τόσο στο 

σύνολό τους οι υπάλληλοι του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας όσο και απλοί, διερχόμενοι πολίτες, 

δεδομένου ότι η συμπεριφορά ενός εκρηκτικού μηχανισμού είναι απρόβλεπτη ακόμα και κατά την απλή 

μετακίνηση ή τοποθέτησή του. Επιπλέον, η αδυναμία ταυτοποίησης του αποστολέα και ιχνηλάτησης των απλών 

ταχυδρομικών αντικειμένων που ρίπτονται σε υπαίθρια γραμματοκιβώτια αποτελούν ένα ακόμα όπλο στα χέρια 

των τρομοκρατών.  

Στην παρούσα διατριβή θα παρουσιαστεί η μελέτη σχεδιασμού ενός συστήματος ανίχνευσης εκρηκτικής ύλης 

που περιέχεται σε ταχυδρομικό αντικείμενο που ρίπτεται σε υπαίθριο γραμματοκιβώτιο. Επιπλέον, περιγράφεται 

ο τρόπος λειτουργίας της διάταξης και της έγκαιρης ειδοποίησης των αρμόδιων αρχών και υπηρεσιών για την 

άμεση επέμβασή τους, ώστε να αποφεύγεται η επέκταση των ζημιών. Η χρήση του προτεινόμενου συστήματος, 

που εμπίπτει με τις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ., δεδομένου ότι πραγματεύεται σύγχρονες εφαρμογές τεχνολογιών 

αυτοματισμού και τηλεπικοινωνιών, θα αυξήσει το επίπεδο ασφαλείας κατά την διαδικασία περισυλλογής 

απλών ταχυδρομικών αντικειμένων. Η μόνιμη εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος στα υπαίθρια 

γραμματοκιβώτια  θα μπορέσει να εστιάσει πρωτίστως στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και δευτερευόντως 

στην έγκαιρη και άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και υπηρεσιών, σε περίπτωση ανίχνευσης ύποπτου 

ταχυδρομικού αντικειμένου, γεγονός που θα συμβεί για πρώτη φορά στη Ελλάδα. Τα δύο αυτά σημεία 

αποτελούν και τον σκοπό αυτής της διατριβής, σε μια προσπάθεια η χρήση τεχνολογικά εξελιγμένων εφαρμογών 

να συμβάλει στην ασφάλεια και την αποφυγή ανθρώπινων απωλειών και υλικών ζημιών. Στο κυρίως μέρος της 

διατριβής αναλύονται τα κριτήρια σχεδιασμού του προτεινόμενου συστήματος, οι διατάξεις αισθητηρίων, ο 

μικροελεγκτής, οι διατάξεις τροφοδοσίας και αυτονομίας και η διάταξη επικοινωνίας. Ο τρόπος λειτουργίας και 

το περιβάλλον επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, παρουσιάζονται λεπτομερώς μέσα από την 

περιγραφή του σεναρίου λειτουργίας.  Επιπλέον, η διατριβή θα περιλαμβάνει οικονομοτεχνικά στοιχεία που 

αφορούν στο κόστος λειτουργίας και τοποθέτησης  του προτεινόμενου συστήματος στα υπαίθρια 

γραμματοκιβώτια. Η μελέτη ολοκληρώνεται με την καταγραφή των συμπερασμάτων που αναμένεται να έχει η 

χρήση του συγκεκριμένου συστήματος. 

 



Υπολογίζεται ότι η μελέτη θα ολοκληρωθεί εντός 4 μηνών. Τους δύο πρώτους μήνες θα γίνει η συλλογή σχετικής 

βιβλιογραφίας και πληροφοριών από το Διαδίκτυο και θα λάβουν χώρα συναντήσεις με εκπροσώπους των 

αρμόδιων αρχών και υπηρεσιών, προκειμένου να ληφθούν χρήσιμες πληροφορίες για τις διαδικασίες που 

ακολουθούνται σε περιπτώσεις ανίχνευσης ύποπτων ταχυδρομικών αντικειμένων. Κατά τη διάρκεια του τρίτου 

μήνα θα πραγματοποιηθεί η μελέτη σχεδίασης του προτεινόμενου συστήματος και θα εξεταστούν όλες οι 

παράμετροι του σεναρίου λειτουργίας του. Κατά τον τελευταίο (τέταρτο) μήνα θα πραγματοποιηθεί η συγγραφή 

της διατριβής και οι διορθώσεις αυτής σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή. 

5. Σχέδιο Βαθμολόγησης (με ενδεικτική ποσόστωση)

• Εισαγωγή  5% 

• Βιβλιογραφική Έρευνα 15% 

• Σχεδιασμός Ερευνητικής Μεθοδολογίας 10% 

• Σχεδίαση Συστήματος 20% 

• Ανάπτυξη Συστήματος 15% 

• Έλεγχος Λειτουργίας (testing)  5% 

• Παρουσίαση Αποτελεσμάτων 15% 

• Συμπεράσματα  5% 

• Αυτοαξιολόγηση  5% 

• Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα  5% 

6. Επιτροπή Έγκρισης & Βαθμολόγησης

Δρ.Δ.Τσελές 

Καθηγητής 

Διευθυντής Π.Μ.Σ 

Δρ.Κ.Αλαφοδήμος 

Καθηγητής 

Πρόεδρος Τμ.Μηχ. 

Αυτοματισμού 

Δρ. Μ. Παπουτσιδάκης 

Επιβλέπων-Εισηγητής 




