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Μελέτη και εφαρμογές πλάσματος επαγόμενου από laser στην αέρια και 

συμπυκνωμένη ύλη  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για γρήγορες, αξιόπιστες και εύκολες στην 

χρήση αναλυτικές τεχνικές, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός και εκτός 

εργαστηρίου, έδωσε ιδιαίτερη ώθηση για ανάπτυξη τεχνικών που να πληρούν τις 

παραπάνω προϋποθέσεις. Η Φασματοσκοπία Πλάσματος Επαγόμενου από laser 

(Laser-Induced Breakdown Spectroscopy-LIBS), λόγω των σημαντικών της 

πλεονεκτημάτων, έχει προταθεί ως μια τεχνική για στοιχειακή ανάλυση υλικών, 

ανεξαρτήτως της κατάστασής τους (στερεή, υγρή ή αέρια). Κατά την τεχνική LIBS, η 

ατομοποίηση και η διέγερση των ατόμων του υλικού γίνεται σε ένα στάδιο, ενώ δεν 

απαιτείται προετοιμασία του δείγματος. Έτσι, τα τελευταία χρόνια η τεχνική LIBS 

είναι η πιο διαδεδομένη αναλυτική τεχνική βασισμένη στα laser.  

 Στην παρούσα διδακτορική διατριβή η τεχνική LIBS εφαρμόζεται σε δυο 

διαφορετικά πεδία έρευνας: στις φλόγες υδρογονανθράκων-αέρα και στην μελέτη 

πολυμερικών/πλαστικών δειγμάτων. 

 Στις φλόγες υδρογονανθράκων-αέρα, η φασματοσκοπία πλάσματος 

επαγόμενου από laser χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό του λόγου ισοδυναμίας (φ), 

ο οποίος εκφράζει την αναλογία καύσιμου προς οξειδωτικό μέσο, σε φλόγες αέριων 

και υγρών υδρογονανθράκων μέσω των λόγων των εντάσεων των φασματικών 

γραμμών του υδρογόνου, H, οξυγόνου, O, και άνθρακα, C. Μέσω αυτής της 

συσχέτισης, πραγματοποιήθηκαν χωρικά αναλυμένες μετρήσεις του φ σε προ-

αναμεμιγμένες φλόγες υδρογονανθράκων-αέρα διαφορετικής γεωμετρίας, οι οποίες 

παρείχαν σημαντικές πληροφορίες για την δομή της φλόγας.   

Επιπλέον, η τεχνική LIBS χρησιμοποιήθηκε για την ανίχνευση υδρατμών στον 

αέρα και σε φλόγες υδρογονανθράκων-αέρα και έγινε φανερό πως οι υδρατμοί 

προκαλούν σημαντικές αλλαγές στην δομή και τα χαρακτηριστικά της φλόγας, ενώ 

μέσω των φασματικών γραμμών του υδρογόνου, H, οξυγόνου, O, και αζώτου, Ν, οι 

υδρατμοί μπορούν να καθοριστούν ποιοτικά. 

 Σε ότι αφορά τα πολυμερικά/πλαστικά δείγματα, η τεχνική LIBS μπορεί να 

αποτελέσει μια σημαντική μέθοδο για την ταυτοποίηση πολυμερικών δειγμάτων, 

οπότε στην συνέχεια, έγινε μελέτη των χαρακτηριστικών του πλάσματος που 
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δημιουργείται κατά την ακτινοβόληση πολυμερικών/πλαστικών δειγμάτων και πως 

αυτά επηρεάζονται από τις ιδιότητες της δέσμης laser καθώς και από το περιβάλλον. 
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Mechanisms and applications in laser-induced plasma in solid and 

gaseous samples 
ABSTRACT 

The continuously increasing needs for fast, reliable and easy to use analytical 

techniques operating remotely and in situ, under laboratory and/or field conditions 

have boosted considerable research efforts towards the development of novel analytical 

techniques satisfying these requirements. In that view, Laser-Induced Breakdown 

Spectroscopy (LIBS) has been proposed as an efficient tool for elemental analysis of 

various types of samples exhibiting several attractive advantages. LIBS is a laser based 

spectroscopic technique which permits the simultaneous atomization and excitation of 

the sample in one step, without requiring any sample preparation. In addition, LIBS 

operates successfully with all kinds of samples while the results are obtained within 

few seconds. Because of these advantages and its attractive simplicity, LIBS has 

become rapidly the most popular laser based analytical technique.  

In this work, LIBS is used in two different fields: the study of combustible 

hydrocarbon-air mixtures and the study of the created plasma in polymeric samples.  

In hydrocarbon –air flames, LIBS was applied for the determination of the local 

equivalence ratio in different hydrocarbon (gaseous and liquid) -air mixtures. In 

particular, it is shown that the ratio of the intensities of atomic spectral lines of H, C 

and O, emitted from a laser induced spark in the gaseous mixture, can be used for the 

rapid and accurate determination of the local equivalence ratio. There are also obtained 

spatially resolved equivalence ratio profiles in laminar premixed flames of different 

geometries (Bunsen type and impinging flames), which are used in order to reveal and 

quantify important flame structure features.  

Additionally, it is shown that LIBS can be used for the detection of humidity in 

air and in hydrocarbon-air flames. The results obtained showed that humidity causes 

significant changes in flame characteristics, and through the atomic spectral lines of H, 

N and O, humidity can be qualitatively be determined.  

In polymeric samples, LIBS technique is used for the identification of polymers 

and plastics for recycling purposes. Due to the importance of this application, the 

properties of the plasma created are extensively studied. It is shown that plasma 

generation and expansion is effected by the laser properties (laser energy, laser pulse) 

and by the environmental conditions (pressure). 
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Κεφάλαιο 1      Εισαγωγή στην φασματοσκοπία πλάσματος επαγόμενου από laser 

Κεφάλαιο 1 
Εισαγωγή στην φασματοσκοπία πλάσματος επαγόμενου από 

laser (Laser-Induced Breakdown Spectroscopy - LIBS) 

 
1.1 Εισαγωγή 
 

Με την εμφάνιση του πρώτου laser (Ruby laser) το 1960 [1, 2], αμέσως έγινε 

αντιληπτό πως μια δέσμη laser μεγάλης έντασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

διεγείρει ένα υλικό και να το φέρει σε τέτοια κατάσταση ώστε να εκπέμψει 

ακτινοβολία. Η πρώτη αναφορά για την δημιουργία πλάσματος από laser έγινε από 

τους Brech και Cross [3], ενώ στην συνέχεια το 1964 οι Maker, Terhune και Savage 

[4] ανέφεραν την πρώτη παρατήρηση διάσπασης σ’ένα αέριο με οπτικό τρόπο. Την 

ίδια χρονιά οι Runge, Minck και Bryan [5] δημοσίευσαν μια εργασία που αναφερόταν 

στην δημιουργία πλάσματος πάνω σε μεταλλικό δείγμα με χρήση ενός παλμικού ruby 

laser, ενώ το 1966, οι Young, Hercher και Yu [6] περιέγραψαν τα χαρακτηριστικά 

ενός πλάσματος επαγόμενου από laser στον αέρα. 

Για τους χημικούς, η απευθείας αποδόμηση ενός υλικού στα ατομικά του 

συστατικά, η διέγερση και η παρατήρηση του πλάσματος ήταν μια πολλά 

υποσχόμενη αναλυτική τεχνική, ενώ από την άλλη, για τους φυσικούς, η 

φασματοσκοπία του πλάσματος που επαγόταν από το laser (LIPS, ή laser-induced 

breakdown spectroscopy, LIBS) είχε σημαντικό ενδιαφέρον για την μελέτη των 

μηχανισμών που οδηγούν στην οπτική διάσπαση των διαφόρων υλικών. 

Στην αρχή της δεκαετίας του 1980 υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις 

εφαρμογές του LIBS λόγω των μοναδικών πλεονεκτημάτων της τεχνικής αυτής στην 

φασματοσκοπική ανάλυση [7, 8], παρόλο που ακόμη η οργανολογία που 

χρησιμοποιόταν δεν ήταν ιδιαίτερα ευέλικτη. Με την εξέλιξη της σχετικής 

οργανολογίας, η τεχνική LIBS εφαρμόσθηκε σε πρακτικά προβλήματα όπως είναι η 

μελέτη της μόλυνσης του περιβάλλοντος, η μελέτη και η ταυτοποίηση υλικών.  

Με την καινούρια χιλιετία παρουσιάστηκαν εργασίες που στόχευαν στην 

βαθύτερη μελέτη των μηχανισμών δημιουργίας του πλάσματος, στην περαιτέρω 

ανάπτυξη της ίδιας της τεχνικής (οργανολογία, διατάξεις κτλ) με σκοπό την αύξηση 
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Κεφάλαιο 1      Εισαγωγή στην φασματοσκοπία πλάσματος επαγόμενου από laser 

της ευαισθησίας της καθώς και στην ανάπτυξη φορητών συστημάτων LIBS για την 

εφαρμογή της τεχνικής σε πραγματικές συνθήκες.  

Συνεπώς, γίνεται φανερό πως η φασματοσκοπία πλάσματος επαγόμενου από 

laser πλέον ξεπερνά τα επιστημονικά όρια που την περιορίζουν στο εργαστήριο και 

οδεύει προς εφαρμογές σε πραγματικά προβλήματα και ολοκληρωμένα εμπορικά 

συστήματα. 

 

1.2 Φασματοσκοπία πλάσματος επαγόμενου από laser 
 

Κατά την ακτινοβόληση ενός στόχου (στερεής, υγρής ή αέριας κατάστασης) 

με μια εστιασμένη δέσμη ενός παλμικού laser μεγάλης έντασης, προκαλείται τοπικά 

γρήγορη θέρμανση του στόχου, εξάτμιση και διάσπαση της ύλης στα άτομα ή μόρια 

από τα οποία αποτελείται [9-12]. Πιο αναλυτικά, η δημιουργία του πλάσματος μπορεί 

να χωρισθεί στις εξής βασικές διεργασίες: την αλληλεπίδραση laser-ύλης, την 

αποδόμηση του υλικού και τον σχηματισμό του πλάσματος. Σχηματικά όλες οι 

διεργασίες παρουσιάζονται στο σχήμα 1.1.  

Θεωρώντας παλμούς διάρκειας μερικών ns, η διαδικασία ξεκινά με την 

απορρόφηση (και την ανάκλαση) ενός ποσοστού της προσπίπτουσας ενέργειας από 

το στόχο (Σχήμα 1.1a και b). Για εντάσεις μεγαλύτερες από 106 W/cm2, η 

απορροφούμενη ενέργεια γρήγορα μετατρέπεται σε θερμότητα και προκαλεί την 

εξάτμιση του δείγματος, αφού η θερμοκρασία τοπικά αυξάνει τείνοντας στην 

θερμοκρασία τήξης του υλικού. Το αέριο που βρίσκεται ακριβώς πάνω από το στόχο 

τείνει να συμπυκνωθεί, με αποτέλεσμα την περαιτέρω απορρόφηση της ενέργειας της 

δέσμης και την σκέδαση της, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο την θέρμανση και τον 

ιονισμό του αποδομημένου υλικού, με αποτέλεσμα τον σχηματισμό του πλάσματος 

(Σχήμα 1.1c).  

Η μετέπειτα εξέλιξη του παραγόμενου πλάσματος χωρίζεται σε διάφορες 

επιμέρους φάσεις. Το αρχικό πλάσμα (π.χ. κατά τα πρώτα 100 ns) χαρακτηρίζεται 

από μεγάλες ηλεκτρονικές και ιοντικές πυκνότητες (~1017-1020 cm-3) και 

θερμοκρασίες που κυμαίνονται έως και 105 Κ. Το φάσμα εκπομπής κατά το χρονικό 

αυτό διάστημα χαρακτηρίζεται από έντονο συνεχές υπόβαθρο λόγω της ακτινοβολίας 

πέδησης και της επανασύνδεσης ηλεκτρονίων και ιόντων. Καθώς το πλάσμα 

εκτονώνεται και ψύχεται, ακούγεται και ένας χαρακτηριστικός ήχος ο οποίος 
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προέρχεται από το κύμα πίεσης (shock wave) του πλάσματος (Σχήμα 1.1d και e). Με 

την πάροδο του χρόνου το πλάσμα ψύχεται λόγω της εκτόνωσης του, το συνεχές 

υπόβαθρο μειώνεται γρήγορα και οι ατομικές φασματικές γραμμές αρχίζουν να 

εμφανίζονται καθαρότερα και διαρκούν μέχρι και μερικές δεκάδες μsec (Σχήμα 1.1f 

έως h). Η ανάλυση και μελέτη αυτών των ατομικών (ή και ιοντικών) γραμμών 

εκπομπής μπορεί να οδηγήσει στην ποιοτική και ποσοτική ανάλυση του εκάστοτε 

δείγματος.  

 

Σχήμα 1.1: Σχηματική αναπαράσταση των διαφόρων διεργασιών που 

λαμβάνουν χώρα κατά την εστίαση ισχυρού παλμού laser στην 

επιφάνεια ενός στόχου 

 
Στο κεφάλαιο 2 της παρούσας εργασίας θα παρουσιαστεί η αναλυτική 

περιγραφή των διεργασιών που χαρακτηρίζουν την δημιουργία και την εξέλιξη του 

πλάσματος επαγόμενου από το laser. 

 

1.3 Πλεονεκτήματα και Εφαρμογές της τεχνικής LIBS  

 
Η φασματοσκοπία πλάσματος επαγόμενου από laser παρουσιάζει σημαντικά 

πλεονεκτήματα έναντι άλλων αναλυτικών τεχνικών. Καταρχήν, για την στοιχειακή 
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ανάλυση δειγμάτων με την τεχνική αυτή, το δείγμα μπορεί να βρίσκεται σε στερεή, 

υγρή ή ακόμη και στην αέρια φάση και μπορεί να είναι αγώγιμο ή μονωτικό, η 

ποσότητα του δείγματος που χρειάζεται για την ανάλυση του είναι ελάχιστη, της 

τάξης των μερικών μg, ενώ δεν απαιτείται προετοιμασία του δείγματος για την 

μελέτη του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι σε άλλες αναλυτικές τεχνικές (π.χ. 

ατομική απορρόφηση, ICP-Inductively Coupled Plasma spectroscopy) η 

προετοιμασία του δείγματος που απαιτείται είναι σημαντική και χρονοβόρα. Επίσης, 

στην τεχνική LIBS η ατομοποίηση και η διέγερση των ατόμων συμβαίνουν σε ένα 

μόνο βήμα, ενώ σε άλλες μεθόδους ανάλυσης, οι δυο αυτές διεργασίες αποτελούν δυο 

ξεχωριστά βήματα της όλης διαδικασίας μέτρησης. Ο χρόνος που απαιτείται για την 

ολοκλήρωση μιας μέτρησης (ουσιαστικά την καταγραφή ενός φάσματος) είναι μόνο 

μερικά msec, οπότε πρόκειται για μια πάρα πολύ γρήγορη τεχνική η οποία δίνει 

αποτελέσματα άμεσα. Το μόνο που απαιτείται για να εφαρμοσθεί η τεχνική LIBS 

είναι η οπτική πρόσβαση προς το εξεταζόμενο δείγμα και συνεπώς το LIBS μπορεί να 

εφαρμοσθεί on line και in situ σε δυσπρόσιτα σημεία όπου δεν είναι εύκολη η 

πρόσβαση ή σε περιβάλλοντα όπου επικρατούν αντίξοες συνθήκες, όπως είναι για 

παράδειγμα σε φλόγες, σε μηχανές εσωτερικής καύσης, σε μεγάλα θαλάσσια βάθη, 

σε μεταλλουργικές διεργασίες κ.α. 

Με βάση τα παραπάνω πλεονεκτήματα η τεχνική LIBS έχει προταθεί για 

εφαρμογές σε πάρα πολλά επιστημονικά πεδία. Οι δημοσιευμένες εργασίες που 

σχετίζονται με τις εφαρμογές της τεχνικής την τελευταία δεκαετία αυξάνονται με 

γεωμετρική πρόοδο και λόγω του μεγάλου αριθμού τους, στην παρούσα εργασία θα 

αναφερθούν οι σημαντικότερες από αυτές. 

Καταρχήν, η φασματοσκοπία πλάσματος επαγόμενου από laser έχει προταθεί 

για ανάλυση υλικών όπως είναι τα μέταλλα και τα πλαστικά [13, 14]. Μάλιστα στην 

παρούσα εργασία, θα παρουσιαστεί η αποτελεσματικότητα της τεχνικής για την 

ταυτοποίηση πλαστικών. Στην βιβλιογραφία, η πλειονότητα των εργασιών αφορούν 

την μελέτη μεταλλικών δειγμάτων τόσο για την ανίχνευση όσο κυρίως για την 

ποσοτικοποίηση των μετάλλων στα εξεταζόμενα δείγματα [15, 16]. Με βάση το ίδιο 

αντικείμενο, το LIBS έχει εισχωρήσει και σε βιομηχανικές εφαρμογές, για την 

ανίχνευση μετάλλων σε κράμματα, κατά τις μεταλλουργικές διεργασίες [17-19]. Μια 

πολύ δημοφιλής εφαρμογή της τεχνικής αυτής είναι η ανίχνευση βαρέων και τοξικών 

μετάλλων σε περιβαλλοντικά δείγματα με σκοπό την καταγραφή της μόλυνσης στο 

περιβάλλον [20-22]. Επίσης, η φασματοσκοπία πλάσματος επαγόμενου από laser έχει 
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προταθεί και για την ανάλυση βιολογικών δειγμάτων, όπως είναι δόντια, οστά, 

φαρμακευτικά προϊόντα και ιστοί [23-25]. Επιπλέον, η τεχνική LIBS χρησιμοποιείται 

για την συντήρηση και αποκατάσταση έργων τέχνης, και μάλιστα με βάση την 

συγκεκριμένη εφαρμογή έχουν αναπτυχθεί ολοκληρωμένα, φορητά συστήματα LIBS 

[26, 27, 28].  

Επίσης χρησιμοποιώντας την φασματοσκοπία πλάσματος επαγόμενου από 

laser, είναι δυνατή η ανίχνευση ραδιενεργών στοιχείων όπως είναι το ουράνιο [29, 

30], καθώς και η ανίχνευση βιολογικών όπλων και εκρηκτικών [31-33]. Τέλος, η 

τεχνική LIBS έχει συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα της διαστημικής αποστολής στον 

πλανήτη Άρη, με σκοπό την ανάλυση των δειγμάτων που θα προέρχονται από τον 

πλανήτη [34-36]. Αυτή και μόνο η εφαρμογή του LIBS αποδεικνύει τις απεριόριστες 

δυνατότητες της τεχνικής για αξιόπιστη και αποτελεσματική στοιχειακή ανάλυση.  

 
1.4 Σκοπός και Οργάνωση της παρούσας εργασίας  
 

Στην παρούσα διατριβή η φασματοσκοπία πλάσματος επαγόμενου από laser 

χρησιμοποιείται σε δυο διαφορετικά προβλήματα: α) στην μελέτη συστημάτων 

καύσης υδρογονανθράκων-αέρα καθώς και την ανίχνευση υδρατμών (υγρασίας) σε 

αυτά τα συστήματα και β) στην ταυτοποίηση πλαστικών δειγμάτων και την μελέτη 

των χαρακτηριστικών του πλάσματος τέτοιων δειγμάτων. Η διάρθρωση της εργασίας 

είναι η ακόλουθη: 

Στο κεφάλαιο 2 αναφέρονται όλα τα βασικά στοιχεία της φασματοσκοπίας 

πλάσματος επαγόμενου από laser. Περιγράφονται οι κύριοι μηχανισμοί δημιουργίας 

και εξέλιξης του πλάσματος και εισάγονται οι βασικές έννοιες που απαιτούνται για 

την κατανόηση της φασματοσκοπίας, όπως είναι η τοπική θερμοδυναμική ισορροπία 

(ΤΘΙ). Αναφέρονται τρόποι προσδιορισμού των βασικών θερμοδυναμικών 

μεταβλητών που προσδιορίζουν την κατάσταση του πλάσματος όπως είναι η 

θερμοκρασία του πλάσματος, ηλεκτρονική πυκνότητα και η συγκέντρωση των 

υπαρχόντων ατομικών στοιχείων. 

Στην συνέχεια, τα επόμενα κεφάλαια περιγράφουν τα πειραματικά 

αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή της τεχνικής LIBS στα συστήματα 

που προαναφέρθηκαν.  

Πιο αναλυτικά, στο κεφάλαιο 3 της παρούσας εργασίας παρουσιάζεται η 

εφαρμογή της φασματοσκοπίας πλάσματος επαγόμενου από laser σε φλόγες 
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υδρογονανθράκων-αέρα. Υπολογίζονται οι λόγοι των εντάσεων Ηα/Ο και C/O των 

ατομικών φασματικών γραμμών του υδρογόνου, του οξυγόνου και του άνθρακα 

συναρτήσει του λόγου ισοδυναμίας της φλόγας, για τρία διαφορετικά καύσιμα 

μίγματα: μεθάνιο (CH4), αιθυλένιο (C2H4) και προπάνιο (C3H8)-αέρα. Από τις 

μετρήσεις προκύπτουν για το κάθε αέριο διαφορετικές κλίσεις στις καμπύλες 

βαθμονόμησης, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τα φασματοσκοπικά χαρακτηριστικά 

των ατομικών φασματικών γραμμών που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και με την 

στοιχειομετρία του κάθε μίγματος. Επιπλέον, η φασματοσκοπία πλάσματος 

επαγόμενου από laser χρησιμοποιείται στην συνέχεια για τον συστηματικό, χωρικά 

αναλυμένο, χαρακτηρισμό της δομής μιας φλόγας, ενώ παρουσιάζεται και ένα 

παράδειγμα εφαρμογής της τεχνικής σε μια τυρβώδη φλόγα προπανίου η οποία έχει 

ανυψωθεί από τον καυστήρα που την υποστηρίζει (lifted propane-air flame). 

Στην συνέχεια, στο κεφάλαιο 4, η μελέτη των συστημάτων καύσης μέσω της 

φασματοσκοπίας πλάσματος επαγόμενου από laser στοχεύει στην ανάλυση ακόμη πιο 

περίπλοκων συστημάτων - σε φλόγες υδρογονανθράκων με προσθήκη υδρατμών. 

Μελετάται αρχικά η ανίχνευση των υδρατμών στον αέρα, καθώς και ο κορεσμός των 

υδρατμών για διάφορες ροές του αέρα. Στην συνέχεια, υδρατμοί προστίθενται σε 

προ-αναμεμιγμένες φλόγες CH4- και C3H8-αέρα και μελετώνται οι αλλαγές που 

προκαλούνται από την παρουσία των υδρατμών στην δομή της φλόγας, καθώς και 

στα αποτελέσματα της φασματοσκοπίας LIBS σε αυτά τα πολύπλοκα συστήματα. 

Τέλος παρουσιάζονται αποτελέσματα που αφορούν φλόγες υγρών καυσίμων (C7H16-

αέρα) με και χωρίς υδρατμούς. 

Τέλος, στο κεφάλαιο5, μελετώνται πλαστικά δείγματα που προέρχονται από 

ανακύκλωση εμπορικών πλαστικών συσκευασιών με σκοπό την ταυτοποίησή τους 

και την κατηγοριοποίηση τους στις οικογένειες πολυμερών. Λόγω της σημαντικής 

πρακτικής εφαρμογής που προκύπτει από αυτή την μελέτη, παρουσιάζεται μια 

εκτενής μελέτη των χαρακτηριστικών του πλάσματος που δημιουργείται κατά την 

ακτινοβόληση πολυμερών και πώς αυτό επηρεάζεται από τις παραμέτρους του laser 

(διάρκεια παλμού, ενέργεια) καθώς και από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (π.χ. 

πίεση του περιβάλλοντος αέρα).  
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Κεφάλαιο 2 
Φασματοσκοπία Πλάσματος Επαγόμενου από Laser 

 
2.1 Εισαγωγή 

 
Η ύλη γενικά υπάρχει σε τέσσερις καταστάσεις: στην στερεή, στην υγρή, στην 

αέρια κατάσταση και στην κατάσταση του πλάσματος. Με τον ίδιο τρόπο που το 

στερεό χαρακτηρίζεται ως μια άκαμπτη, πυκνή δομή, το υγρό ως μια πυκνή αλλά 

εύκαμπτη ρευστή μορφή και το αέριο ως μια χαμηλής πυκνότητας τυχαία συλλογή 

μορίων και ατόμων, έτσι και το πλάσμα χαρακτηρίζεται ως μια συλλογή φορτισμένων 

σωματιδίων (ηλεκτρόνια/ιόντα). 

Οι τέσσερις αυτές μορφές της ύλης εναλλάσσονται μεταξύ τους καθώς 

αλλάζει η εσωτερική ενέργεια του συστήματος και μια τέτοια αλλαγή μπορεί να 

γίνεται κατά την μεταβολή π.χ. της θερμοκρασίας. Σε χαμηλές θερμοκρασίες, η ύλη 

βρίσκεται στην στερεή κατάσταση, αφού δεν έχει αρκετή ενέργεια για να υπερνικήσει 

τις δυνάμεις που συγκρατούν τα άτομα στο πλέγμα. Κατά την θέρμανση ενός στερεού 

έως το σημείο τήξης του παρέχεται αρκετή ενέργεια ώστε τα άτομα που πλέγματος να 

ξεπεράσουν τα δυναμικά που τα συγκρατούν και έτσι το σύστημα περνά στην υγρή 

φάση. Περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας έως το σημείου βρασμού αυξάνει την 

κίνηση των μορίων οπότε το σύστημα περνά στην αέρια κατάσταση.  

Η θέρμανση ενός αερίου συστήματος αυξάνει την θερμική κίνηση των 

ατόμων και των μορίων που το απαρτίζουν και η ενέργεια που προστίθεται 

ανταλλάσεται μεταξύ των ατόμων/μορίων μέσω κρούσεων. Καθώς οι κρούσεις αυτές 

αυξάνουν σε ένταση και πλήθος, η ενέργεια αυτή απορροφάται από τα μόρια και 

προκαλεί την διέγερση και τέλος τον διαχωρισμό τους στα άτομα. Καθώς τα 

ηλεκτρόνια των ατόμων απορροφούν και αυτά ενέργεια, τα διεγερμένα ατομικά 

επίπεδα πληθύζονται πολύ γρήγορα και τα ηλεκτρόνια είναι δυνατόν να 

αποσπασθούν σχηματίζοντας ένα θετικό ιόν και ένα ελεύθερο ηλεκτρόνιο. Με τον 

ιονισμό της ύλης, επιτυγχάνεται η τέταρτη κατάσταση της ύλης, το πλάσμα, και σε 

αυτήν την περίπτωση τα ηλεκτρόνια και τα ιόντα καθορίζουν την συμπεριφορά του 

συστήματος. Στο πλάσμα τα ηλεκτρόνια και τα ιόντα μπορούν να κινηθούν, και αυτή 

η κίνηση τους δημιουργεί ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία.  
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Η μελέτη των φυσικών ιδιοτήτων του πλάσματος γίνεται συχνά μέσω της 

ακτινοβολίας που εκπέμπεται ή απορροφάται από αυτό. Έτσι η φασματοσκοπία 

πλάσματος παρέχει πληροφορίες για την θερμοκρασία, την πυκνότητα των ατόμων, 

των ιόντων και των ηλεκτρονίων καθώς και για την χρονική τους εξέλιξη. Σε 

αντίθεση με άλλες φασματοσκοπικές τεχνικές, οι οποίες κυρίως ασχολούνται με την 

δομή ενός απομονωμένου μορίου/ατόμου, η ακτινοβολία του πλάσματος δεν 

επηρεάζεται μόνο από τις ιδιότητες των ατόμων, αλλά και από τις ίδιες τις ιδιότητες 

του πλάσματος λόγω της μεγάλης εμβέλειας του δυναμικού Coulomb που υφίσταται 

μεταξύ των ιονισμένων σωματιδίων, το οποίο καθορίζει την αλληλεπίδραση μεταξύ 

ηλεκτρονίων και ιόντων.  

Οι αλληλεπιδράσεις αυτές εκφράζονται στην εκπεμπόμενη ακτινοβολία με 

πολλούς τρόπους. Καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο πληθύζονται οι διακριτές 

ατομικές καταστάσεις, διαπλατύνουν και μετατοπίζουν τα ενεργειακά επίπεδα (π.χ. 

φαινόμενο Stark), χαμηλώνουν το δυναμικό ιονισμού των ατόμων, προκαλούν την 

εκπομπή συνεχούς ακτινοβολίας καθώς και την εκπομπή ακτινοβολίας από 

απαγορευμένες καταστάσεις. Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια, λόγω της υψηλής μέσης 

ταχύτητας τους καθώς και λόγω της μεγάλης εμβέλειας της αλληλεπίδρασης τους με 

άλλα φορτισμένα σωματίδια, καθορίζουν τις διεργασίες διέγερσης/αποδιέγερσης 

μέσω κρούσεων. Όμως τα ηλεκτρόνια και τα ιόντα δεν κινούνται ανεξάρτητα, οπότε 

τα φαινόμενα θωράκισης γίνονται σημαντικά και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους 

είναι σημαντικές για απόσταση περίπου ίση με την ακτίνα Debye (συλλογικά 

φαινόμενα). Συνεπώς θεωρείται ότι μόνο τα ιόντα και τα ηλεκτρόνια που 

περικλείονται μέσα σε σφαίρα ακτίνας ίσης με την ακτίνα Debye συμβάλλουν ως 

διαταρράκτες.  

Στο παρόν κεφάλαιο θα αναφερθούν με συντομία οι αρχές που διέπουν την 

δημιουργία και την εξέλιξη του πλάσματος επαγόμενου από laser. Πιο συγκεκριμένα, 

θα αναφερθούν σύντομα οι φυσικές διεργασίες που συμβαίνουν κατά την 

αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας laser με την ύλη και πως μέσα από αυτές τις 

αλληλεπιδράσεις δημιουργείται το πλάσμα. Θα παρουσιαστούν τα συλλογικά 

φαινόμενα μεταξύ ιόντων και ηλεκτρονίων στο πλάσμα, και θα αναφερθούν οι 

διάφοροι τύποι ακτινοβολίας που εκπέμπονται από αυτό.  

Στην συνέχεια θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι διεργασίες αλληλεπίδρασης 

ηλεκτρονίων-ιόντων που υπάρχουν μέσα στο πλάσμα, θα ορισθεί η έννοια της 

πλήρους και της τοπικής θερμοδυναμικής ισορροπίας (ΘΙ-ΤΘΙ) και θα αναφερθούν οι 
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προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες ένα σύστημα θεωρείται ότι τείνει προς αυτήν. 

Θα αναφερθούν οι βασικότερες σχέσεις μέσω των οποίων υπολογίζεται η ένταση των 

φασματικών γραμμών, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν στην συνέχεια για την 

ποσοτική ανάλυση δειγμάτων, οι διαπλατύνσεις που υφίστανται οι φασματικές 

γραμμές λόγω της ύπαρξης των φορτισμένων σωματιδίων που βρίσκονται στο 

πλάσμα και τέλος θα αναφερθούν οι μέθοδοι υπολογισμού μέσω ατομικών ή ιοντικών 

φασματικών γραμμών της ηλεκτρονικής θερμοκρασίας καθώς και της ηλεκτρονικής 

πυκνότητας ενός πλάσματος.  

 

2.2 Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας laser – ύλης 
 

Έχει ήδη αναφερθεί πως όταν μια δέσμη laser υψηλής έντασης εστιάζεται σε 

ένα π.χ. στερεό δείγμα, τότε στην εστία τοπικά το δείγμα τήκεται γρήγορα, 

εξατμίζεται και διασπάται στα άτομα που το αποτελούν και δημιουργείται πλάσμα το 

οποίο χαρακτηρίζεται από υψηλή θερμοκρασία [1,2]. Το πολύ θερμό πλάσμα που 

δημιουργείται αλληλεπιδρά με την περιβάλλουσα ατμόσφαιρα με δυο τρόπους, οι 

οποίοι σχηματικά παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα 2.1. Η αλληλεπίδραση αυτή 

περιλαμβάνει α) την εκτόνωση του πλάσματος, το οποίο χαρακτηρίζεται από πολύ 

υψηλή πίεση οδηγώντας στην δημιουργία ενός κύματος πίεσης και β) την μεταφορά 

ενέργειας στην ατμόσφαιρα από το πλάσμα μέσω διαδικασιών όπως είναι η θερμική 

αγωγιμότητα, οι ακτινοβολητικές διαδικασίες και η θέρμανση από το ίδιο το κύμα 

πίεσης. Η εξέλιξη του πλάσματος από κει και πέρα εξαρτάται από το μέγεθος των 

φυσαλίδων που προκάλεσαν την αποδόμηση υλικού, την σύσταση του στόχου, την 

σύσταση και την πίεση της περιβάλλουσας ατμόσφαιρας καθώς και το μήκος κύματος 

της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Στην συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου θα γίνει 

αναλυτική περιγραφή των διεργασιών που συμβαίνουν μέσα στο πλάσμα κατά την 

δημιουργία του αλλά και κατά την διάρκεια της εκτόνωσης του. Δεν θα γίνει 

περαιτέρω αναφορά στα υδροδυναμικά φαινόμενα που χαρακτηρίζουν την εξέλιξη 

ενός πλάσματος επαγόμενου από laser διότι είναι ιδιαιτέρως περίπλοκα και επιπλέον 

ξεφεύγουν από τον σκοπό της εργασίας αυτής. 
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Σχήμα 2.1: Σχηματική αναπαράσταση του πλάσματος 

παραγόμενου από laser [3] 
 

 

2.3 Τύποι ακτινοβολίας που εκπέμπονται από πλάσμα 

 
Η ακτινοβολία που εκπέμπεται γενικά από ένα πλάσμα μπορεί να είναι τριών 

ειδών, ανάλογα με τις μεταβάσεις που λαμβάνουν χώρα. Έτσι έχουμε ακτινοβολία 

που προέρχεται από μεταβάσεις μεταξύ δέσμιων καταστάσεων, ακτινοβολία 

προερχόμενη από μεταβάσεις μεταξύ δέσμιων-ελεύθερων καταστάσεων και 

ακτινοβολία που προέρχεται από μεταβάσεις μεταξύ ελεύθερων καταστάσεων [4-6]. 

Στο σχήμα 2.2 παρουσιάζεται σχηματικά ένα τυπικό ενεργειακό διάγραμμα 

ενός ατόμου όπου δείχνονται μεταβάσεις μεταξύ δέσμιων καταστάσεων. 
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Σχήμα 2.2 Σχηματική αναπαράσταση ενός ενεργειακού 

διαγράμματος ενός ατόμου [5] 

  
Η εκπομπή διακριτών φασματικών γραμμών συμβαίνει για ηλεκτρονικές 

μεταβάσεις μεταξύ δέσμιων ενεργειακών καταστάσεων (bound-bound transitions) 

αφού η διακριτή φύση μεταξύ της αρχικής και τελικής κατάστασης δίνει με την σειρά 

της ένα διακριτό, γραμμικό φάσμα. Εάν νpq είναι η συχνότητα ακτινοβολίας που 

εκπέμπεται εξαιτίας μιας μετάβασης από το ενεργειακό επίπεδο p στο επίπεδο q τότε  

( ) ( )pqhv E p E q= −      (2.1) 

Οι μεταβάσεις μεταξύ καταστάσεων διαφορετικού βαθμού ιονισμού ανήκουν 

στις μεταβάσεις μεταξύ δέσμιων–ελεύθερων καταστάσεων (free-bound transitions). 

Παραδείγματα τέτοιων μεταβάσεων είναι ο φωτοϊονισμός (δηλαδή η απορρόφηση 

ενός φωτονίου από ένα ηλεκτρόνιο που βρίσκεται σε διακριτή ενεργειακή κατάσταση 

και η μεταπήδηση του σε μια στάθμη μεγαλύτερου βαθμού ιονισμού) και η 

ακτινοβολία επανασύνδεσης (δηλαδή η ακτινοβολία που εκπέμπεται κατά την 

επανασύνδεση ενός ελεύθερου ηλεκτρονίου με ένα ιόν). Και στις δυο περιπτώσεις το 

υψηλότερο ενεργειακά επίπεδο του ηλεκτρονίου ανήκει στο συνεχές ενεργειακό 
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φάσμα, ενώ το χαμηλότερο ενεργειακά επίπεδο είναι διακριτή κατάσταση, οπότε η 

ακτινοβολία που προκύπτει από τέτοιες μεταβάσεις είναι συνεχής, αλλά έχει κάποια 

δομή λόγω της διακριτής φύσης του κατώτερου ενεργειακά επιπέδου.  

Η ακτινοβολία μεταξύ ελεύθερων καταστάσεων (free-free transitions) 

προέρχεται από τις μεταβάσεις μεταξύ ελευθέρων ενεργειακών επιπέδων. Κλασικά, 

αυτό συμβαίνει κατά την επιβράδυνση/επιτάχυνση ενός φορτισμένου σωματιδίου 

όπου εκπέμπεται ακτινοβολία. Η ακτινοβολία Bremsstrahlung ή αλλιώς ακτινοβολία 

πέδησης, προέρχεται από την επιτάχυνση φορτισμένων σωματιδίων μέσα σε ένα 

πεδίο Coulomb άλλων φορτισμένων σωματιδίων. Το μεγαλύτερο μέρος της 

ακτινοβολίας Bremsstrahlung προέρχεται από τις κρούσεις ιόντων-ηλεκτρονίων και 

αφού οι αρχικές και τελικές ενεργειακές καταστάσεις ανήκουν στο συνεχές τότε και η 

ακτινοβολία Bremsstrahlung θα είναι συνεχής. Σε ένα πλάσμα οι σχετικές εντάσεις 

της γραμμικής και της συνεχούς ακτινοβολίας εξαρτώνται από τους πληθυσμούς των 

διαφόρων ενεργειακών καταστάσεων.  

 
2.4 Συλλογικά φαινόμενα 
 

Μια σημαντική διαδικασία που συμβαίνει στο πλάσμα είναι τα συλλογικά 

φαινόμενα. Για να καθοριστεί όμως πότε τα φαινόμενα μέσα στο πλάσμα θεωρούνται 

συλλογικά, ορίζεται μια χαρακτηριστική απόσταση η οποία ονομάζεται «μήκος 

Debye λD», η οποία είναι η απόσταση μέσα στην οποία κάθε φορτίο στο πλάσμα 

αλληλεπιδρά με τα άμεσα γειτονικά του σωματίδια με υπολογίσιμη δύναμη Coulomb. 

Πέρα από αυτήν την απόσταση, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των φορτισμένων 

σωματιδίων εξασθενούν σημαντικά και θεωρούνται αμελητέες. Το μήκος Debye 

υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση:  
1

2
0

2( ) 69.0D
e e

kT Tm
n e n
ελ

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= =⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

   (2.2) 

Έτσι, για μια τυπική θερμοκρασία της τάξης των 104 Κ και για την ελάχιστη 

ηλεκτρονική πυκνότητα που απαιτείται για την ύπαρξη τοπικής θερμοδυναμικής 

ισορροπίας, 1023 m-3, από την παραπάνω σχέση προκύπτει ότι το μήκος Debye θα 

είναι: λD ≤10-8 m.  

Το πιο γνωστό παράδειγμα συλλογικού φαινομένου είναι η ύπαρξη 

ταλαντωτικής συμπεριφοράς των ηλεκτρονίων, γνωστής ως ταλάντωση πλάσματος. 
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Αυτό συμβαίνει όταν κατά την τυχαία κίνηση των ηλεκτρονίων δημιουργείται μια 

αύξηση της συγκέντρωσης τους προς την μία κατεύθυνση οπότε στιγμιαία το πλάσμα 

αποκτά πόλωση, θεωρώντας τα θετικά ιόντα ακίνητα, με αποτέλεσμα τα ηλεκτρόνια 

να τείνουν να επιστρέψουν στις θέσεις ισορροπίας τους. Η εξίσωση της κίνησης 

αυτής δίνει λύση που αντιστοιχεί σε ταλάντωση, την συλλογική ταλάντωση των 

ηλεκτρονίων μέσα στο πεδίο που δημιούργησαν. Η συχνότητα ωp της ταλάντωσης 

πλάσματος δίνεται από την σχέση [7]:  
1

2 2 1
2

0

( ) 56.4e
p

e

n eHz n
m

ω
ε

⎛ ⎞
= =⎜ ⎟
⎝ ⎠

e

+

    (2.3) 

όπου ne είναι η πυκνότητα ατόμων, me και e η μάζα και το φορτίο του ηλεκτρονίου 

αντίστοιχα, και ε0 είναι η διηλεκτρική σταθερά του κενού. Η συχνότητα αυτή είναι 

γνωστή ως συχνότητα πλάσματος. Για ηλεκτρονική πυκνότητα της τάξης 1023 m-3, 

όπως προηγουμένως, προκύπτει ότι η συχνότητα πλάσματος είναι της τάξης 1013 Hz. 

 

2.5 Δημιουργία και εξέλιξη του πλάσματος 

 
Η ηλεκτρική διάσπαση ενός υλικού που προκύπτει από την εστίαση μιας 

ισχυρής δέσμης laser έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία πλάσματος. Η παραγωγή 

και η αύξηση των ηλεκτρονίων στην εστία γίνεται μέσω δυο βασικών μηχανισμών: 

του ιονισμού μέσω κρούσεων και του ιονισμού μέσω πολυφωτονικής απορρόφησης 

[8-10]. 

Κατά την διαδικασία του ιονισμού μέσω κρούσεων, τα ελεύθερα ηλεκτρόνια 

απορροφούν την ακτινοβολία του laser. Εάν τα ηλεκτρόνια αποκτήσουν αρκετή 

κινητική ενέργεια μπορούν να ιονίσουν τα ουδέτερα μόρια ή άτομα με βάση την 

σχέση:  

2e M e M− −
↑ ↓+ → +      (2.4) 

Με αυτόν τον τρόπο προκαλείται η εκθετική αύξηση της ηλεκτρονικής πυκνότητας. 

Για να πραγματοποιηθεί ο ιονισμός μέσω κρούσεων, πρέπει στην εστία να υπάρχουν 

ήδη ελεύθερα ηλεκτρόνια. Επίσης τα ηλεκτρόνια πρέπει να αποκτήσουν ενέργεια 

μεγαλύτερη από την ενέργεια ιονισμού των ατόμων του υλικού, για να μπορέσουν με 

την σειρά τους  να ιονίσουν τα ουδέτερα άτομα.  
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Η πολυφωτονική απορρόφηση (multiphoton ionization-MPI) περιλαμβάνει 

την ταυτόχρονη απορρόφηση περισσοτέρων του ενός φωτονίων από ένα άτομο ή 

μόριο προκαλώντας τον ιονισμό του και περιγράφεται σχηματικά από την σχέση:  

M mh M eν + −+ → +      (2.5)  

Αν ΕΙ είναι το δυναμικό ιονισμού ενός ατόμου τότε ο αριθμός των φωτονίων που 

πρέπει να απορροφηθούν για τον ιονισμό ενός ατόμου θα είναι μεγαλύτερος από 

(ΕΙ/hν+1). Ο ρυθμός ιονισμού που προκαλεί μια δέσμη έντασης Ι είναι ανάλογος της 

Ιm όπου m το πλήθος των φωτονίων που απορροφήθηκαν.  

Ο ιονισμός λόγω των κρούσεων που υφίστανται τα ηλεκτρόνια είναι 

καθοριστικός για μεγάλα μήκη κύματος (λ>1μm) και για υψηλές πιέσεις (P>100 torr) 

ενώ αντίθετα ο πολυφωτονικός ιονισμός κυριαρχεί στα μικρότερα μήκη κύματος 

(λ<1μm) και για μικρή πυκνότητα (P<10 torr).  

Και οι δυο μηχανισμοί παραγωγής πλάσματος απαιτούν υψηλές εντάσεις 

ακτινοβολίας laser, συνήθως πάνω από 108 W/cm2. Εντούτοις, σε πολλές περιπτώσεις 

έχει παρατηρηθεί δημιουργία πλάσματος ακόμη και με εντάσεις της τάξης 106 

W/cm2. Εάν το στερεό είναι διαφανές στο μήκος κύματος με το οποίο ακτινοβολείται, 

τότε είναι δυνατή η κατάρρευση του υλικού και με μικρότερες εντάσεις, λόγω του 

φαινομένου της αυτοεστίασης της δέσμης από το ίδιο το υλικό.  

 

2.5.1 Δημιουργία αρχικών ηλεκτρονίων στην εστία 

Τα αρχικά ηλεκτρόνια από τα οποία ξεκινά η διαδοχική αύξηση των 

ηλεκτρονίων παράγονται από πολυφωτονικό ιονισμό εάν το μήκος κύματος της 

ακτινοβολίας είναι μικρότερο από π.χ. 1 μm και η ένταση του laser υψηλή. Για 

μεγαλύτερα μήκη κύματος η δημιουργία των αρχικών ηλεκτρονίων στην εστία είναι 

πιο περίπλοκη, παρόλο που το κατώφλι κατάρρευσης είναι αρκετά μικρότερο, διότι 

σ’ αυτήν την περίπτωση ο πολυφωτονικός ιονισμός δεν παρέχει ηλεκτρόνια. Κατώφλι 

κατάρρευσης ενός υλικού ορίζεται η ένταση πάνω από την οποία το υλικό καταρρέει 

για περισσότερους από τους μισούς παλμούς που προσπίπτουν στο δείγμα [11]. 

Επιπλέον, προσμίξεις (π.χ. οργανικοί ατμοί) με μικρό δυναμικό ιονισμού που 

προστίθενται σε αέριο δείγμα, συμβάλλουν στην γένεση αρχικών ελεύθερων 

ηλεκτρονίων μέσω πολυφωτονικού ιονισμού. Από πειραματικά αποτελέσματα έχει 

αποδειχθεί η σημασία αυτών των αρχικών ηλεκτρονίων που προήλθαν από τις 
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προσμίξεις για το κατώφλι κατάρρευσης, αφού αυξήθηκε στις περιπτώσεις όπου 

μειώθηκαν οι προσμίξεις του δείγματος.  

Σε υψηλές εντάσεις laser το ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται κατά την 

εστίαση της δέσμης είναι τόσο ισχυρό ώστε είναι δυνατό να αποσπασθεί από την 

τροχιά του ένα ηλεκτρόνιο το οποίο βρίσκεται στην εξωτερική στοιβάδα ενός ατόμου 

μέσω φαινομένου σήραγγας. Η συχνότητα νB ενός δέσμιου ηλεκτρονίου μέσα σ’ένα 

πηγάδι δυναμικού πλάτους 2α που απεικονίζει την αλληλεπίδραση του ηλεκτρονίου 

με το άτομο, δίνεται από την σχέση:  
1

2

28B
em

εν
α

⎛ ⎞
= ⎜
⎝ ⎠

⎟     (2.6)  

όπου ε και α είναι το βάθος και το μισό του πλάτους του πηγαδιού αντίστοιχα. 

 

2.5.2 Πολλαπλασιασμός ηλεκτρονίων σε αέρια 

Η μεταβολή της ηλεκτρονικής πυκνότητας μέσα στο πλάσμα περιγράφεται 

από την παρακάτω εξίσωση: 

(mIe
i e m a e R e e

dn n W n n n D n
dt

ν ν ν= + − − +∇ ∇ )   (2.7) 

όπου Wm είναι ο συντελεστής του ρυθμού πολυφωτονικού ιονισμού, νi, να, νR είναι οι 

συχνότητες κρούσης, σύνδεσης και επανασύνδεσης των ηλεκτρονίων αντίστοιχα και 

D είναι ο συντελεστής διάχυσης για τα ηλεκτρόνια [8].  

 Από την παραπάνω εξίσωση φαίνεται πως ο πολυφωτονικός ιονισμός 

εξαρτάται από την m-ιοστή δύναμη της έντασης Ι της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, 

όπου m είναι ο αριθμός των φωτονίων που πρέπει να απορροφηθούν ταυτόχρονα για 

να ιονίσουν το άτομο, δηλαδή  

m=integer part of 1IE
hν

⎛ ⎞+⎜
⎝ ⎠

⎟     (2.8) 

Ο συντελεστής Wm μπορεί να υπολογιστεί θεωρητικά μέσω προσεγγίσεων που 

αφορούν τον πολυφωτονικό ιονισμό ή να μετρηθεί πειραματικά. 

Λαμβάνοντας υπόψη τον πρώτο όρο του δεύτερου μέλους της εξίσωσης 2.7 

πρέπει να γίνει αναφορά στον πολλαπλασιασμό των ηλεκτρονίων μέσω των 

διαδοχικών κρούσεων που υφίστανται τα ηλεκτρόνια. Όταν ηλεκτρόνια βρεθούν σε 

ένα ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο, όπως αυτά που δημιουργούνται κατά την εστίαση μιας 

δέσμης laser, τότε αυξάνουν την ενέργειά τους μέσω κρούσεων μεταξύ ηλεκτρονίων-
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ουδετέρων ατόμων, οι οποίες είναι γνωστές με το όνομα αντίστροφη πέδηση (inverse 

Bremstrauhlung). Αυτή η διαδικασία είναι η αντίστροφη της ακτινοβολίας πέδησης 

όπου ηλεκτρόνια εκπέμπουν ακτινοβολία καθώς επιβραδύνονται. Τα ηλεκτρόνια 

χάνουν ενέργεια κατά την διάρκεια μη ελαστικών κρούσεων που συμβαίνουν με τα 

ουδέτερα σωματίδια, ενώ η ενέργεια που χάνεται από τα ηλεκτρόνια πηγαίνει κυρίως 

στους δονητικούς και περιστροφικούς βαθμούς ελευθερίας των μορίων καθώς και 

στην διέγερση των ατόμων. Φυσικά, κάποια ηλεκτρόνια χάνονται κατά την 

σύγκρουση αφού προσκολλώνται στα άτομα, όμως άλλα ηλεκτρόνια θα παράγονται 

από τον ιονισμό μέσω κρούσεων. Εάν η ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας 

είναι αρκετά μεγάλη, τότε κάποια ηλεκτρόνια, παρόλες τις απώλειες ενέργειας, θα 

αποκτήσουν ενέργεια μεγαλύτερη από το δυναμικό ιονισμού και αυτά τα ηλεκτρόνια 

θα παράγουν και άλλα καινούρια ηλεκτρόνια μέσω ιονισμού κρούσεων με 

αποτέλεσμα τον τελικό πολλαπλασιασμό τους. 

 Τέλος, οι όροι της εξίσωσης που εκφράζουν την μείωση του αριθμού των 

ηλεκτρονίων, αφορούν τις διαδικασίες απώλειας ηλεκτρονίων (σύνδεσης, 

επανασύνδεσης και διάχυσης). Ένα ηλεκτρόνιο μπορεί να συνδεθεί με ένα άτομο ή 

μόριο μέσω δυο βασικών μηχανισμών: μέσω προσάρτησης 3 σωματιδίων 

( ) είτε μέσω αποσύνδεσης 2 σωματιδίων 

( ).  

e AB X AB X− −+ + → +

e AB A− −+ → + B

Η επανασύνδεση ηλεκτρονίων-ιόντων επίσης είναι πολύ σημαντική για τον 

καθορισμό της ανάπτυξης του ιονισμού και γίνεται μέσω της επανασύνδεσης 3 

σωματιδίων ( e AB X AB X− ++ + → + ) καθώς και της επανασύνδεσης μέσω 

διαχωρισμού 2 σωματιδίων ( e AB A− + B+ → + ). Τέλος, μια ακόμη αιτία απωλειών 

ηλεκτρονίων είναι η διαδικασία διάχυσης. Γενικά, για μεγάλες ηλεκτρονικές 

πυκνότητες, η διάχυση των ηλεκτρονίων επηρεάζεται από το φορτίο των ιόντων που 

υπάρχουν στην εστιακή περιοχή. 

 

2.5.3 Υπολογισμός του κατωφλίου κατάρρευσης  

Το κατώφλι κατάρρευσης (breakdown threshold) ενός υλικού, γενικά, 

υπολογίζεται από την ολοκλήρωση της σχέσης 2.7 ως προς τον χρόνο και απαιτώντας 

κατά το τέλος του παλμού να έχει φτάσει το σύστημα σε ένα συγκεκριμένο βαθμό 

ιονισμού. Η εξάρτηση του κατωφλίου κατάρρευσης από τις διάφορες πειραματικές 

παραμέτρους, όπως είναι η πίεση, το μήκος κύματος και η διάρκεια του παλμού laser 

18 
 



Κεφάλαιο 2                                 Φασματοσκοπία πλάσματος επαγόμενου από laser  

μπορεί να εξαχθεί εάν μελετηθεί με ποιον τρόπο κάθε ένας από αυτούς τους 

παράγοντας επηρεάζει τους επιμέρους όρους της σχέσης 2.7. 

Με αυτό τον τρόπο, και λαμβάνοντας υπόψη αρχικά τον πολυφωτονικό 

ιονισμό (MPI), τότε για μικρά μήκη κύματος και μικρές πυκνότητες, όπου τα 

φαινόμενα κρούσης μεταξύ των σωματιδίων είναι μικρής σημασίας, τότε, η 

κατάρρευση του υλικού καθορίζεται από την πολυφωτονική απορρόφηση και οι 

απώλειες λόγω διάχυσης θα είναι αμελητέες αφού σε αυτήν την περίπτωση τα 

ηλεκτρόνια παράγονται από πολυφωτονικό ιονισμό των ουδετέρων ατόμων που 

παραμένουν στην εστία Στην περίπτωση όπου επικρατούν υψηλότερες πιέσεις (p 

≥100Torr σε N2) και για μεγαλύτερα μήκη κύματος (λ>1μm), επικρατεί ο διαδοχικός 

ιονισμός μέσω κρούσεων, δηλαδή ο πρώτος όρος του δεύτερου μέλους της εξίσωσης 

2.7.  

Λαμβάνοντας υπόψη τους εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν το πλάσμα, 

όπως είναι η πίεση και το μήκος κύματος της ακτινοβολίας, έχει βρεθεί πως το 

κατώφλι κατάρρευσης μεταβάλλεται σύμφωνα με την σχέση:  

( )
1

'm
pI p τ

−
∝ ×      (2.9) 

όπου p είναι η πίεση του περιβάλλοντος αερίου και τp είναι η διάρκεια του παλμού 

του laser. Στην περίπτωση που οι απώλειες λόγω διάχυσης δεν είναι αμελητέες, και 

λαμβάνοντας υπόψη πως ο συντελεστής διάχυσης μεταβάλλεται αντιστρόφως 

ανάλογα με την πίεση (p-1) ενώ ο ρυθμός νi είναι ανάλογος της πίεσης, τότε, η ένταση 

του κατωφλίου κατάρρευσης υπολογίζεται σε πρώτη προσέγγιση από την σχέση:  
2

'mI p−∝      (2.10) 

 

2.5.4 Χρονική εξέλιξη του πλάσματος  

Τα χαρακτηριστικά του πλάσματος επαγόμενου από laser είναι χρονικά 

μεταβαλλόμενα [12]. Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό στην καταγραφή της εκπομπής 

ακτινοβολίας του πλάσματος που δημιουργήθηκε κατά την ακτινοβόληση ενός 

δείγματος PVC από παλμούς laser χρονικής διάρκειας ns, για διάφορες χρονικές 

στιγμές, σε δυο διαφορετικές πιέσεις: ατμοσφαιρική και πίεση χαμηλότερη της 

ατμοσφαιρικής. Στα παρακάτω φάσματα παρουσιάζεται ενδεικτικά η φασματική 

περιοχή μεταξύ 720-750 nm. 
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Σχήμα 2.3 Χρονική εξέλιξη πλάσματος ενός δείγματος PVC, σε (α) 

ατμοσφαιρική και (β) χαμηλή πίεση (~10-2 mbar).  
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Παρατηρώντας το φάσμα εκπομπής του πλάσματος που δημιουργείται κατά 

ακτινοβόληση του δείγματος στον αέρα, γίνεται φανερό πως κατά τις πρώτες 

χρονικές στιγμές η εκπομπή χαρακτηρίζεται από ένα ισχυρό συνεχές υπόβαθρο, το 

οποίο προέρχεται κυρίως από τις κρούσεις ηλεκτρονίων-ιόντων. Οι ατομικές 
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φασματικές γραμμές του αζώτου φαίνονται πολύ διαπλατυσμένες. Με την πάροδο 

του χρόνου, το συνεχές υπόβαθρο μειώνεται σταδιακά, αφού μειώνονται η 

ηλεκτρονική πυκνότητα και η θερμοκρασία του πλάσματος και ταυτόχρονα οι 

ατομικές γραμμές γίνονται ευκρινέστερες και πολύ λιγότερο διαπλατυσμένες. Φυσικά 

μειώνεται και η ένταση των ατομικών φασματικών γραμμών αλλά με πιο αργό ρυθμό 

σε σχέση με το συνεχές, οπότε είναι δυνατή η καταγραφή του φάσματος σε βέλτιστο 

χρόνο, ώστε αφ’ενός να αποφευχθεί το συνεχές υπόβαθρο και αφ’ετέρου η ένταση 

των ατομικών γραμμών να είναι αρκετά μεγάλη ώστε να επιτυγχάνεται 

ικανοποιητικός λόγος σήματος/θόρυβο (Signal/noise ratio).  

Παρατηρώντας τα αντίστοιχα φάσματα του PVC, στην περίπτωση χαμηλής 

πίεσης και σε χρονικές στιγμές πιο κοντά στην γένεση του πλάσματος (20-150 ns 

μετά το πέρας του παλμού laser), παρατηρείται πως το συνεχές υπόβαθρο είναι πιο 

ασθενές, λόγω του μειωμένου αριθμού των κρούσεων μεταξύ ηλεκτρονίων-ιόντων, 

ενώ παρουσιάζονται στα 723 nm δυο πολύ ισχυρές φασματικές γραμμές που 

αντιστοιχούν στο ιόν του C (C(II) 723.13 και 723.64 nm). Με την πάροδο του χρόνου 

η ένταση των γραμμών του ιόντος μειώνεται γρήγορα και το ίδιο παρατηρείται και 

για το συνεχές υπόβαθρο, πάλι λόγω της μείωσης της ηλεκτρονικής πυκνότητας και 

της θερμοκρασίας του πλάσματος. Οι ατομικές γραμμές είναι ευκρινέστερες και 

λιγότερο διαπλατυσμένες. Στην χρονική στιγμή 500 nsec μετά την δημιουργία του 

πλάσματος, οι φασματικές γραμμές των ιόντων του C δεν υπάρχουν πλέον και οι 

μόνες φασματικές γραμμές που απομένουν είναι οι ατομικές γραμμές, με μικρότερη 

φυσικά ένταση από ότι τις προηγούμενες χρονικές στιγμές, αλλά πάντως 

ικανοποιητική για την διεξαγωγή μετρήσεων.  

 Από τις προηγούμενες επισημάνσεις εύκολα γίνεται κατανοητό ότι η τεχνική 

LIBS είναι μια χρονικά αναλυμένη φασματοσκοπική τεχνική. Για να επιτευχθεί ο 

χρονισμός του ανιχνευτή ως προς την χρονική στιγμή της γένεσης του πλάσματος, 

χρησιμοποιείται μια φωτοδίοδος που ορίζει τον χρόνο μηδέν (t=0), ο οποίος είναι ο 

χρόνος κατά τον οποίο ο παλμός laser προσπίπτει στο δείγμα. Στην συνέχεια, για την 

αποφυγή του συνεχούς υπόβαθρου, εισάγεται στην διαδικασία της μέτρησης μια 

καθυστέρηση (time delay), κατά την οποία ο ανιχνευτής δεν μετρά. Με το πέρας του 

χρόνου καθυστέρησης ο ανιχνευτής ενεργοποιείται για ένα καθορισμένο χρονικό 

διάστημα, και καταγράφει την ακτινοβολία το οποίο αποτελεί και την πραγματική 

διάρκεια της μέτρησης (gate width). Σχηματικά ο χρονισμός ενός τέτοιου πειράματος 
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σε σχέση με τις διάφορες ακτινοβολίες που εκπέμπονται από το πλάσμα φαίνονται 

στο σχήμα 2.4. 

time

Laser pulse (e.g. 5 ns)

Plasma Emission (~30 μs)

Atomic emission (~30 μs)

delay gate width

Ionic emission (<μs)

Continuum (<300 ns)

time

Laser pulse (e.g. 5 ns)

Plasma Emission (~30 μs)

Atomic emission (~30 μs)

delay gate width

Ionic emission (<μs)

Continuum (<300 ns)

Σχήμα 2.4 Τυπικοί χρόνοι ζωής των διαφόρων μορφών εκπομπής 

ακτινοβολίας από ένα πλάσμα.  
 

 
2.6 Διεργασίες αλληλεπίδρασης μεταξύ φορτισμένων σωματιδίων 

στο πλάσμα 
 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, για την επίτευξη πλήρους Θερμοδυναμικής 

Ισορροπίας (Θ.Ι.) πρέπει να συμβαίνει η πλήρης εξισορρόπηση κάθε διεργασίας 

αλληλεπίδρασης. Για ένα πλάσμα το οποίο δεν βρίσκεται σε πλήρη ΘΙ, κάποια ή 

κάποιες από τις διεργασίες αλληλεπίδρασης δεν βρίσκονται σε ισορροπία [13]. Για να 

γίνει πιο κατανοητή η κατάσταση αυτή, θα γίνει μια σύντομη αναφορά στις 

διεργασίες αλληλεπίδρασης που συμβαίνουν μεταξύ των φορτισμένων σωματιδίων 

που υπάρχουν στο πλάσμα. Επειδή οι διεργασίες αυτές καθορίζονται από τις 

πιθανότητες μετάβασης μεταξύ των καταστάσεων, οι ποσότητες αυτές πρέπει να είναι 

γνωστές όταν το πλάσμα απομακρύνεται από την πλήρη ΘΙ. 
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Εάν ως Μ παριστάνεται ένα άτομο και Μ΄το ιόν αντίστοιχα, και Ν→, Ν← οι 

πιθανότητες μετάβασης οι οποίοι εκφράζουν τον αριθμό των διεργασιών προς την μια 

ή την άλλη κατεύθυνση ανά μονάδα όγκου (cm3) και ανά μονάδα χρόνου (sec), τότε 

στην πλήρη εξισορρόπηση θα ισχύει: 

N N→ ←=      (2.11) 

Οι πιο σημαντικές διεργασίες που συμβαίνουν σε ένα πλάσμα είναι οι κρούσεις και οι 

ακτινοβολητικές διεγέρσεις/αποδιεγέρσεις. Πιο αναλυτικά: 

• Εκπομπή και απορρόφηση ακτινοβολίας:  

k i ikM M hν↔ +      (2.12) 

με πιθανότητες μετάβασης αντίστοιχα 

( )k ki v kiN n A u B→ = +      (2.12α) 

και  i iN n u Bν← k=      (2.12β) 

όπου ni είναι ο πληθυσμός της κατάστασης i, Aki και Bik, είναι οι συντελεστές 

Einstein αυθόρμητης (αυτογενούς) εκπομπής και απορρόφησης για την μετάβαση από 

την κατάσταση i στην k, και uν είναι η ενεργειακή πυκνότητα ακτινοβολίας  

• Φωτο-ιονισμός και Φωτο-επανασύνδεση: 

,1 1,z z kM e M hν−+ ↔ +     (2.13) 

με αντίστοιχες πιθανότητες μετάβασης 

0

*
,1 ,( ) ( )e z z k

u

N n n F u u dσ
∞

→ = ∫ u     (2.13α) 

'
1, 14 ( )

k

z k z
dN n J
hν

ν

νπ σ ν
ν

∞

← − −= ∫     (2.13β) 

όπου F*(u) είναι η κανονικοποιημένη κατανομή Maxwell, Jν η μέση ένταση 

ακτινοβολίας (average intensity) και σz-1,k(u) η ενεργός διατομή του φωτοιονισμού. Η 

Jν δίνεται από την σχέση:  

1 ( , )
4

J Iν ν θ ϕ
π

d= Ω∫     (2.13γ) 

• Διέγερση και αποδιέγερση μέσω κρούσεων με ελεύθερα ηλεκτρόνια: 
'( ) ( ),i kin k kin kin kin

'M e E M e E E E+ ↔ + >    (2.14) 

με πιθανότητες μετάβασης  

0

*( ) ( ) ( )i e ik i e i k e
u

N n n F u u du n n K Tσ
∞

→ = =∫ <    (2.14α) 
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0

*
,exp ( ) ( ) ( )i k i

k e z k k e k i e
k e u

g E EN n n F u u du n n K T
g kT

σ
∞

← >

⎛ ⎞−
= =⎜ ⎟

⎝ ⎠
∫  (2.14β) 

όπου gi, gk τα στατιστικά βάρη των καταστάσεων i, k αντίστοιχα 

• Διέγερση και αποδιέγερση από βαριά σωματίδια: 
''( ) '( ),i kin k kin kin kin

'M M E M M E E E+ ↔ + >   (2.15) 

με πιθανότητες μετάβασης αντίστοιχα 

' ( )a
i M i k gN n n K T→ <=     (2.15α) 

' ( )a
k M k i gN n n K T← >=     (2.15β) 

• Ιονισμός λόγω κρούσεων και επανασύνδεση 3 σωματίων (3-body 

recombination): 
'

1, ,1( ) ( )z k kin z kinM e E M e E e− + ↔ + +   (2.16) 

με πιθανότητες μετάβασης  

*
1, 1, 1, 1,( ) ( ) ( )z k e z k z k e z k e

uk

N n n F u u udu n n S Tσ
∞

→ − − − −= =∫   (2.16α) 

( ){ }
( )

3
11,12

,1 1,3
2,1 0

exp /
( )

2 2
z k ez

z e z k e
z e

h E kTg
N n n S T

g m kT

χ

π
−−

← −

−
=   (2.16β) 

όπου χz-1 είναι το δυναμικό ιονισμού. 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η πιθανότητα μετάβασης για την κάθε 

διεργασία εξαρτάται από την θερμοκρασία του πλάσματος Τ. Σε κατάσταση 

θερμοδυναμικής ισορροπίας όλες οι παραπάνω διεργασίες βρίσκονται σε ισορροπία 

μεταξύ τους και η κατανομή μεταξύ των ενεργειακών καταστάσεων ιονισμού 

υπακούει την εξίσωση του Saha, ενώ η κατανομή πληθυσμών περιγράφεται από την 

σχέση των Maxwell-Boltzmann και η κατανομή της ενέργειας των ελεύθερων 

ηλεκτρονίων είναι μια Maxwell κατανομή. Όλες οι παραπάνω κατανομές 

χαρακτηρίζονται από την ίδια θερμοκρασία, Τe. 

 

 

 

 

2.7 Θερμοδυναμική Ισορροπία (Θ. Ι.) 
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Όταν ένα πλάσμα βρίσκεται σε πλήρη θερμοδυναμική ισορροπία, η φυσική 

του κατάσταση μπορεί να εκφρασθεί πλήρως από ένα πεπερασμένο αριθμό 

θερμοδυναμικών μεγεθών: από την θερμοκρασία του, την πίεση και, στην περίπτωση 

ύπαρξης πολλών στοιχείων στο δείγμα, την συγκέντρωση των στοιχείων αυτών. Έτσι, 

ο αριθμός των σωματιδίων που βρίσκονται σε οποιαδήποτε ενεργειακή κατάσταση 

μπορεί να υπολογισθεί από τις παραπάνω μεταβλητές μέσω σχέσεων που 

παρουσιάζονται αναλυτικότερα παρακάτω.  

Είναι προφανές λοιπόν ότι το πλάσμα που δημιουργείται σε εργαστηριακές 

συνθήκες, ακόμη και το ενδοαστρικό πλάσμα δεν βρίσκονται, αλλά τείνουν, προς την 

πλήρη θερμοδυναμική ισορροπία. Παρόλα αυτά όμως, η γνώση των σχέσεων που 

διέπουν την πλήρη θερμοδυναμική ισορροπία είναι πολύ σημαντική αφού στις 

περισσότερες περιπτώσεις το πλάσμα που δημιουργείται βρίσκεται σε μια κατάσταση 

η οποία δεν διαφέρει πολύ από την πλήρη θερμοδυναμική ισορροπία. Αυτή η 

κατάσταση ονομάζεται τοπική θερμοδυναμική ισορροπία, ΤΘΙ (Local 

Thermodynamic Equilibrium-LTE), και τότε οι ενεργειακές καταστάσεις πληθύζονται 

όπως ακριβώς στην περίπτωση της πλήρους θερμοδυναμικής ισορροπίας. Όλες οι 

ενεργειακές κατανομές με μοναδική εξαίρεση αυτήν της ακτινοβολίας, υπακούουν τις 

σχέσεις που χαρακτηρίζουν την θερμοδυναμική ισορροπία.  

Επιπλέον, οι σχέσεις που χαρακτηρίζουν την θερμοδυναμική ισορροπία 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την πλήρη εξισορόπηση (detailed balancing) 

των ατομικών διεργασιών. Η πλήρης εξισορρόπηση δηλώνει πως σε ένα 

θερμοδυναμικό σύστημα το οποίο βρίσκεται σε πλήρη ισορροπία, για κάθε ατομική 

διεργασία θα υπάρχει και η αντίστροφή της και μάλιστα θα έχει και τον ίδιο ρυθμό με 

την αρχική. Η αρχή της πλήρους εξισορόπησης μεταξύ των ατομικών διεργασιών 

παρέχει πολύ χρήσιμες σχέσεις μεταξύ των διαφόρων ενεργών διατομών, των 

διεργασιών κρούσης καθώς και των αντίστοιχων διατομών για τις αντιστρεπτές 

διεργασίες.  

 

2.7.1 Τοπική Θερμοδυναμική Ισορροπία (ΤΘΙ) 

Η κατάσταση της πλήρους θερμοδυναμικής ισορροπίας υφίσταται πολύ 

σπάνια και ένα πλάσμα σε αυτήν την κατάσταση είναι ομογενές ενώ, λόγω της 

ακτινοβολίας του μέλανος σώματος, το οπτικό πάχος του είναι μεγαλύτερο της 

μονάδας. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει το ενδοαστρικό πλάσμα και το πλάσμα που 

δημιουργείται στις εκκενώσεις υψηλής πίεσης. Όμως, οι περιπτώσεις αυτές δεν 
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παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πλευράς οπτικής φασματοσκοπίας αφού δεν 

υπάρχει εκπομπή ακτινοβολίας. Συνήθως το πλάσμα που δημιουργείται, είτε από 

laser είτε από άλλες πηγές διέγερσης είναι οπτικά λεπτό (optically thin) στις 

περισσότερες συχνότητες οπότε η ακτινοβολία που εκπέμπεται από τον πυρήνα του 

πλάσματος μπορεί να διαδοθεί και να χρησιμοποιηθεί για φασματοσκοπική ανάλυση 

και μελέτη. Αυτό σημαίνει, πως αφού δεν υφίσταται πλήρης ΘΙ δεν είναι δυνατός 

πλέον ο χαρακτηρισμός του πλάσματος με λίγες θερμοδυναμικές μεταβλητές. Ο 

μόνος πρακτικός τρόπος για την μελέτη πλάσματος εκτός ισορροπίας χωρίς την 

χρήση εξαιρετικά περίπλοκων αναλυτικών ή θεωρητικών μοντέλων είναι η 

προσέγγιση ενός τέτοιου συστήματος θεωρώντας ότι το πλάσμα είναι ομογενές και 

ότι οι ταχύτητες των ηλεκτρονίων ακολουθούν την κατανομή Maxwell [13]. Για να 

ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις σε ένα πραγματικό, εκτός ισορροπίας πλάσμα θα 

πρέπει το ίδιο το πλάσμα να έχει μια σχετική ομοιογένεια, δηλαδή εάν το πλάσμα 

χωρισθεί σε στοιχειώδεις όγκους ΔΩ, θα πρέπει σε κάθε όγκο ΔΩ να είναι ομογενές 

και συγχρόνως ο στοιχειώδης όγκος ΔΩ να είναι τέτοιος ώστε τα σωματίδια μέσα σε 

αυτόν να λαμβάνουν μέρος σε ένα ικανοποιητικό αριθμό διεργασιών 

αλληλεπίδρασης.  

Στην περίπτωση της ύπαρξης τοπικής θερμοδυναμικής ισορροπίας σε ένα 

σύστημα, οι συναρτήσεις κατανομής των πληθυσμών με μοναδική εξαίρεση αυτήν 

της ακτινοβολίας, χαρακτηρίζονται από κατανομές Boltzmann. Συνεπώς, η 

θερμοκρασία Τ που αντιστοιχεί στην κινητική κατανομή, θα ισούται με την 

θερμοκρασία Τ του νόμου του Boltzmann και την θερμοκρασία Τ του νόμου Saha. 

Εξαιτίας του γεγονότος ότι οι κρούσεις που συμβαίνουν μέσα στο πλάσμα 

κυριαρχούν σε σχέση με τις άλλες ακτινοβολητικές διεργασίες, η θερμοκρασία που 

χαρακτηρίζει όλες τις παραπάνω κατανομές θα είναι η ηλεκτρονική θερμοκρασία Τe. 

Η υπόθεση της τοπικής θερμοδυναμικής ισορροπίας συναντάται πολύ συχνά 

σε πλάσματα που δημιουργούνται στο εργαστήριο. Η παρουσία της ΤΘΙ γίνεται 

κατανοητή καθώς μελετώνται οι διεργασίες αλληλεπίδρασης. Σε ένα πλάσμα το οποίο 

χαρακτηρίζεται από υψηλή ηλεκτρονική πυκνότητα, οι κρούσεις που υφίστανται τα 

ηλεκτρόνια κυριαρχούν σε σχέση με τις αντίστοιχες ακτινοβολητικές διαδικασίες και 

σε αυτήν την περίπτωση το πλάσμα ονομάζεται «collision dominated» (CD) πλάσμα 

[5, 13]. Εάν σε ένα τέτοιο πλάσμα ισχύει η ΤΘΙ, τότε η πλήρης εξισορόπηση των 

διεργασιών εκπομπής/απορρόφησης ακτινοβολίας και επανασύνδεσης/ φωτοιονισμού 

δεν ισχύουν πλέον αφού ο αριθμός των διεργασιών εκπομπής είναι μεγαλύτερος από 
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τον αριθμό των διεργασιών απορρόφησης ενώ για τις υπόλοιπες διεργασίες η πλήρης 

εξισορρόπηση δεν μεταβάλλεται σημαντικά. Η εξισορρόπηση των υπολοίπων 

διεργασιών επιτρέπει την χρησιμοποίηση των νόμων Boltzmann και Saha. 

 

2.7.2 Κινητικές κατανομές 

Θεωρώντας ένα αέριο σύστημα όγκου 1 cm3 το οποίο βρίσκεται σε Θ. Ι. και το οποίο 

περιέχει n αριθμό σωματιδίων μάζας m, τότε ένας αριθμός Δn από αυτά θα έχει 

ταχύτητες μεταξύ u και Δu+u σύμφωνα με την παρακάτω σχέση [14]  
3 22

* 2( ) 4 exp
2 2

m mun nF u u n u u
kT kT

π
π

⎛ ⎞⎡ ⎤Δ = Δ = − Δ⎜ ⎟⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎝ ⎠
  (2.17) 

Η κατανομή Maxwell F*(u) ισχύει ακόμη και όταν άλλες ποσότητες του συστήματος 

απομακρύνονται από την Θ.Ι. Η θερμοκρασία Τ που αναφέρεται στην παραπάνω 

εξίσωση (2.17) πλέον αναφέρεται στην κινητική θερμοκρασία του συστήματος. Για 

περιπτώσεις όπου το σύστημα απομακρύνεται από την ισορροπία έχει βρεθεί ότι τα 

ηλεκτρόνια και τα πιο βαριά σωματίδια (π.χ. ιόντα, άτομα) χαρακτηρίζονται και τα 

δυο από κινητικές κατανομές τύπου Maxwell με διαφορετικές όμως κινητικές 

θερμοκρασίες και σε αυτήν την περίπτωση αναφερόμαστε στην ηλεκτρονική κινητική 

θερμοκρασία Τe και στην κινητική θερμοκρασία του αερίου Τgas.  

 

2.7.3 Ο νόμος Boltzmann 

Εάν θεωρηθούν πάλι n ταυτόσημα άτομα μέσα σε όγκο 1 cm3  ενός 

πλάσματος τότε ένα ποσοστό τους θα βρίσκεται σε μια διεγερμένη κατάσταση. Σε Θ.Ι 

ή ακόμη και σε ΤΘΙ ο πληθυσμός ni αυτών των ατόμων που βρίσκονται στο i-στο 

επίπεδο, ενέργειας Ei περιγράφεται από τον νόμο Boltzmann [13] 

exp
( )

i i in g E
n U T kT

⎛= −⎜
⎝ ⎠

⎞
⎟     (2.18) 

όπου gi είναι το στατιστικό βάρος του επιπέδου i, Ei είναι η ενέργεια του επιπέδου i 

και k σταθερά Boltzmann. Ως U(T) συμβολίζεται η συνάρτηση επιμερισμού και 

αναλυτικά υπολογίζεται από την σχέση  

( ) exp i
i

i

EU T g
kT

⎛= −⎜
⎝ ⎠

∑ ⎞
⎟     (2.19) 
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Το άθροισμα για τον υπολογισμό της συνάρτησης επιμερισμού εκτείνεται σε όλα το 

επίπεδα του ουδετέρου ατόμου, μέχρι το επίπεδο ιονισμού. Το στατιστικό βάρος της 

κάθε ενεργειακής κατάστασης υπολογίζεται από την σχέση  

2i ig J 1= +      (2.20) 

όπου Ji ο κβαντικός αριθμός της στροφορμής του επιπέδου i. 

 

2.7.4 Ο νόμος Saha 

Όταν συγκρίνονται οι πληθυσμοί δυο ενεργειακών καταστάσεων 

διαφορετικού βαθμού ιονισμού, τότε χρησιμοποιείται η επέκταση του νόμου του 

Boltzmann για τα ιονισμένα άτομα, η οποία οδηγεί στο λόγο των ιονισμένων ατόμων 

nz-1 που βρίσκονται στον (z-1) βαθμό ιονισμού, ως προς τα άτομα nz σ ε βαθμό 

ιονισμού z. Αυτός ο λόγος δίνεται από την παρακάτω εξίσωση η οποία ονομάζεται 

εξίσωση Saha. 

( )
3

2
0 1

1 3
1 1

2( )( ) 2 exp
( )

z z z
e z

z z

m kTn U Tn S T
n U T h k

π χ χ− −
−

− −

− Δ⎛= = −⎜
⎝ ⎠

1z

T
⎞
⎟  (2.21) 

Έτσι, για z=1 αντιστοιχούν τα ουδέτερα άτομα, ενώ για z=2 αντιστοιχούν τα μια 

φορά ιονισμένα άτομα και ούτω κάθε εξής. nz-1, nz είναι οι πυκνότητες σωματιδίων σε 

κάθε βαθμό ιονισμού, ne είναι η ηλεκτρονική πυκνότητα, Uz-1(T), Uz(T) είναι οι 

συναρτήσεις επιμερισμού των επιπέδων ιονισμού αντίστοιχα και τέλος m0 είναι η 

μάζας ηρεμίας του ηλεκτρονίου. Δχz-1 είναι η μείωση του δυναμικού ιονισμού, που 

οφείλεται στις αλληλεπιδράσεις ηλεκτρονίων-ιόντων, ενώ χz-1 είναι το όριο ιονισμού.  

 

2.8 Ένταση φασματικών γραμμών 
 

Η ποσοτική ανάλυση ενός δείγματος μέσω της φασματοσκοπίας εκπομπής του 

πλάσματος γίνεται μέσω της μέτρησης των ολικών εντάσεων επιλεγμένων 

φασματικών γραμμών που αντιστοιχούν στα υπό εξέταση ατομικά στοιχεία που 

υπάρχουν σε αυτό. Η ένταση αυτών των φασματικών γραμμών εξαρτάται από την 

συγκέντρωση του στοιχείου αυτού και την θερμοκρασία του πλάσματος.  

Έστω ένα πλάσμα οπτικού βάθους (optical depth) τ, το οποίο βρίσκεται σε 

κατάσταση τοπικής θερμοδυναμικής ισορροπίας και σε θερμοκρασία Τ. Η ένταση Iν 

στην συχνότητα ν μιας εκπεμπόμενης γραμμής, ορίζεται ως η ενέργεια που 

εκπέμπεται από το πλάσμα ανά μονάδα χρόνου, ανα μονάδα επιφάνειας, ανα μονάδα 
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στερεάς γωνίας και ανα μονάδα συχνότητας. H μεταβολή της έντασης Iν(ν), δίνεται 

από την εξίσωση διάδοσης της ακτινοβολίας [12]: 

( ) ( ),dI ΄ B T I
dx
ν

νκ ν ν= ν−⎡ ⎤⎣ ⎦      (2.22) 

Βν(ν,T) είναι η συνάρτηση του Planck για το μέλαν σώμα. Ο συντελεστής 

απορρόφησης του πλάσματος κ΄(ν) περιλαμβάνει μια διόρθωση για την 

εξαναγκασμένη εκπομπή και δίνεται από τη σχέση: 
0 /'

0( ) ( ) (1 )bh k T
i ijh P n B e νκ ν ν ν −= −   (2.23) 

όπου h είναι η σταθερά του Planck, ni είναι η πυκνότητα των υπό εξέταση ειδών για 

το χαμηλότερο από τα δυο ενεργειακά επίπεδα της αντίστοιχης γραμμής εκπομπής 

και kb η σταθερά του Boltzmann. Τέλος, Pν(ν) είναι η συνάρτηση κατανομής της 

γραμμής εκπομπής, της οποίας η κεντρική συχνότητα είναι η ν0 και κανονικοποιείται 

έτσι ώστε να ισχύει: 

( ) 1P dν ν
+∞

−∞

=∫      (2.24) 

Ο συντελεστής απορρόφησης του Einstein, Bik, συνδέεται με τον συντελεστή 

αυθόρμητης εκπομπής Αki και με τον συντελεστή εξαναγκασμένης εκπομπής Bki 

μέσω των σχέσεων: 

0
2

0

2
k ki i ik

hg A g B
c
ν

=      (2.25) 

ikikik BgBg =      (2.26) 

όπου gi και gk είναι τα στατιστικά βάρη του κατώτερου και ανώτερου ενεργειακού 

επιπέδου, αντίστοιχα, ενώ c0 είναι η ταχύτητα του φωτός στο κενό. Πολλές φορές 

αντί των πιθανοτήτων μετάβασης του Einstein χρησιμοποιείται μια αδιάστατη 

ποσότητα, η οποία εκφράζει την ικανότητα ενός ατόμου να απορροφά ακτινοβολία 

και είναι γνωστή σαν ισχύς του ταλαντωτή απορρόφησης (oscillator strength ή f-

value) και συνδέεται με τον συντελεστή Bik με βάση την σχέση: 

0
2

0
ik ik

m hf f
e

Bν
π

= =       (2.27)  

Η εξίσωση (2.22) ολοκληρώνεται ως προς x, ενώ ως άνω και κάτω όρια θεωρούνται 

οι στάθμες του πλάσματος που απέχουν τ και συνεπώς προκύπτει η παρακάτω σχέση: 
( )( ) ( , ) (1 )΄ ΄

vI B T e κ ν τ
νν ν −= −     (2.28) 
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Η σταθερά ολοκλήρωσης μηδενίζεται λόγω του ότι σε αυτήν την περίπτωση δεν 

υπάρχει άλλη εξωτερική πηγή ακτινοβολίας στον χώρο πέρα από το πλάσμα.  

Το γινόμενο κ΄(ν)τ είναι η οπτική πυκνότητα του πλάσματος, οπότε το 

πλάσμα θεωρείται οπτικά λεπτό, αν η τιμή του γινομένου κ΄(ν)τ είναι μικρότερη της 

μονάδας και οπτικά παχύ αν είναι μεγαλύτερη της μονάδας. Όταν η τιμή του 

γινομένου γίνεται απείρως μεγάλη, η ένταση δίνεται αποκλειστικά από την 

συνάρτηση του μέλανος σώματος και το πλάσμα ουσιαστικά είναι ένα μέλαν σώμα 

θερμοκρασίας Τ. Για το ίδιο όριο, από την εξίσωση (2.22) προκύπτει ότι η ένταση 

παραμένει σταθερή παντού στο πλάσμα, περιγράφοντας έτσι την κατάσταση του 

μέλανος σώματος σαν τη κατάσταση όπου τόσο τα σωματίδια όσο και τα φωτόνια 

υπάρχουν σε μια κατάσταση πλήρους θερμοδυναμικής ισορροπίας. 

Πειραματικά η μετρούμενη ποσότητα είναι το ολοκλήρωμα I της έντασης μιας 

γραμμής εκπομπής γύρω από την κεντρική συχνότητα ν0, αντί για την ένταση Iν. Η 

ένταση Ι δίνεται από την σχέση: 

( )dvI I ν ν
+∞

−∞

= ∫      (2.29) 

και συνδυάζοντας την με την σχέση (2.28) εύκολα προκύπτει ότι:  

( ) ( ) τ
0, 1 ΄ ΄I B T e dκ ν

ν ν ν
+∞

−

−∞

⎡ ⎤≅ −⎣ ⎦∫    (2.30) 

Η συνάρτηση Bν(ν,T) έχει αντικατασταθεί από την Bν(ν0,T) και δεν βρίσκεται εντός 

ολοκληρώματος διότι η συνάρτηση του μέλανος σώματος παραμένει πρακτικά 

σταθερή για όλο το εύρος μιας γραμμής εκπομπής. 

Η ολική ένταση όπως εμφανίζεται στην σχέση (2.30) εξαρτάται από την 

συγκέντρωση των διαφόρων ειδών στο πλάσμα μέσω της πυκνότητας ni των ειδών 

που καταλαμβάνουν το χαμηλότερο ενεργειακό επίπεδο (που χαρακτηρίζεται με τον 

δείκτη i) και που περιέχεται στην έκφραση κ΄(ν)τ΄. Για μια δοσμένη τιμή της ολικής 

πυκνότητας των ειδών, η ni αποτελεί μια ισχυρή συνάρτηση της θερμοκρασίας και 

δίνεται από την κατανομή του Boltzmann βάση της σχέσης 2.18.  

Η εξάρτηση της συγκέντρωσης από την ολική ένταση Ι είναι γενικά μη 

γραμμική, διότι η αύξηση της συγκέντρωσης οδηγεί σε μείωση των σωματιδίων που 

συμμετέχουν στην εκπεμπόμενη ένταση. Για χαμηλές συγκεντρώσεις, όπου το 

πλάσμα θεωρείται οπτικά λεπτό, η ολική ένταση είναι ανάλογη της πυκνότητας. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις, το ολοκλήρωμα της εξίσωσης (2.30), μέσω αναπτύγματος σε 
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σειρά Taylor από την οποία κρατώντας τους όρους μικρής τάξης, καταλήγει στην 

σχέση: 
/

0 i 0τ΄A g n e
( )

k bE k T
kih

I
U T

ν −

=     (2.31) 

Ο υπολογισμός της έντασης ως προς την συγκέντρωση, απαιτεί την γνώση της 

συνάρτησης κατανομής Pν(ν) της φασματικής γραμμής. Αυτή δίνεται από ένα 

ολοκλήρωμα συνέλιξης δυο ή περισσοτέρων συναρτήσεων κατανομής, οι οποίες 

αντιπροσωπεύουν τους κύριους μηχανισμούς διαπλάτυνσης της συγκεκριμένης 

φασματικής γραμμής, οι οποίοι θα αναφερθούν σύντομα στην συνέχεια. Σε ένα 

οπτικά λεπτό πλάσμα ο βαθμός ιονισμού των ατόμων είναι συνήθως μικρός, ενώ η 

διαπλάτυνση των φασματικών γραμμών, λόγω φαινομένου Stark είναι σημαντική. 

Τότε, θεωρείται ότι η συνάρτηση κατανομής της γραμμής, περιγράφεται από μια 

συνάρτηση Voight: 

( )
( ) ( ) ( )

2

L
2 22/3 2

0

ΔP
/ /

q

D L D D

e dq
q

ν
νν

π ν ν ν ν ν ν

+∞ −

−∞

=
⎡ ⎤Δ Δ Δ + − Δ −⎣ ⎦

∫  (2.32) 

όπου ΔνL είναι το μισό εύρος της καμπύλης στο μισό της μέγιστης τιμής της έντασης 

(FWHM), που περιγράφεται από μια συνάρτηση κατανομής Lorentz. Η συγκεκριμένη 

συνάρτηση αντιστοιχεί στον μηχανισμό διαπλάτυνσης λόγω κρούσεων, ο οποίος σε 

αυτή την προσέγγιση γενικεύεται ώστε να περιλαμβάνει τις συνεισφορές και από το 

φαινόμενο Stark. Επίσης, ΔνD είναι το μισό εύρος στο 1/e της έντασης της Gaussian 

συνάρτησης κατανομής, η οποία οφείλεται στην διαπλάτυνση λόγω φαινομένου 

Doppler. 

Συνεπώς, παρατηρείται ότι σε κατάσταση τοπικής θερμοδυναμικής 

ισορροπίας, η ολική ένταση μιας ατομικής φασματικής γραμμής μπορεί να εκφραστεί 

με την βοήθεια ατομικών και θερμοδυναμικών μεταβλητών και με αυτόν τον τρόπο οι 

ολικές εντάσεις χρησιμοποιούνται για τον ποσοτικό προσδιορισμό των ατομικών 

στοιχείων που μπορούν να υπάρχουν σε ένα δείγμα για αναλυτικούς σκοπούς. 

 

2.9 Κατανομή της έντασης ατομικών φασματικών γραμμών 
 

Η θεωρία της διαπλάτυνσης των φασματικών γραμμών γεννήθηκε το 1905 

όταν ο H.A. Lorentz μελέτησε την κατανομή μιας φασματικής γραμμής με βάση το 

μοντέλο του αρμονικού ταλαντωτή, το πλάτος του οποίου μεταβάλλεται λόγω μη 

ελαστικών κρούσεων με άλλα σωματίδια. Ακόμη και από αυτό το απλό μοντέλο, 
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γίνεται προφανές ότι το πλάτος μιας φασματικής γραμμής καθορίζεται από την 

συχνότητα των μη ελαστικών κρούσεων που συμβαίνουν στο σύστημα, δηλαδή 

ουσιαστικά από την πυκνότητα των σωματιδίων σε αυτό. Από αυτό το παράδειγμα 

γίνεται φανερό πως η μορφή μιας φασματικής γραμμής είναι πολύ σημαντική διότι 

περιέχει πληροφορίες που σχετίζονται με το περιβάλλον μέσα στο οποίο βρίσκεται το 

άτομο ή το ιόν στο πλάσμα και τις αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν.  

Οι σημαντικότεροι μηχανισμοί διαπλάτυνσης μιας φασματικής γραμμής που 

εκπέμπεται από ένα πλάσμα είναι η διαπλάτυνση λόγω φαινομένου Doppler, η 

φυσική διαπλάτυνση και η διαπλάτυνση λόγω φαινομένου Stark και παρουσιάζονται 

εκτενέστερα παρακάτω. 

 

2.9.1 Φυσική διαπλάτυνση 

Η φυσική διαπλάτυνση οφείλεται στον πεπερασμένο χρόνο ζωής των διεγερμένων 

καταστάσεων και περιγράφεται μαθηματικά από μια κατανομή Lorentz [15]: 
12

0
2

( )1( ) 1
N N

I ω ωω
πω ω

−
⎛ ⎞−

= +⎜
⎝ ⎠

⎟     (2.33) 

όπου ω0 είναι η κεντρική συχνότητα της μετάβασης ενώ ωΝ είναι το εύρος της 

καμπύλης στο μισό της μέγιστης τιμής της έντασης (Full Width at Half Maximum-

FWHM). Το εύρος ωΝ εξαρτάται από τις πιθανότητες μετάβασης Einstein για όλα τα 

ανώτερα και κατώτερα επίπεδα με κβαντικούς αριθμούς k και i αντίστοιχα:  

' '

1 { ( , ') ( , '
2 p q

A k p A i qωΝ = +∑ ∑ )}   (2.34) 

όπου p΄ και q΄ τα χαμηλότερα ενεργειακά επίπεδα. Εν γένει σε πλάσμα που 

δημιουργείται σε εργαστήριο, η φυσική διαπλάτυνση των φασματικών γραμμών 

θεωρείται αμελητέα. 

 

2.9.2 Διαπλάτυνση λόγω φαινομένου Doppler 

Λόγω της κίνησης των ατόμων η συχνότητα της ακτινοβολίας που εκπέμπουν, 

για έναν αδρανειακό παρατηρητή, μεταβάλλεται λόγω του φαινομένου Doppler 

σύμφωνα με [16]:  

u
c

ω
ω
Δ

=      (2.35) 
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Εάν οι ταχύτητες των ατόμων χαρακτηρίζονται από μια κατανομή Maxwell, τότε 

αποδεικνύεται ότι η κατανομή της έντασης της φασματικής γραμμής περιγράφεται 

από μια γκαουσιανή κατανομή της μορφής:  
2 2

20
2

( ) 21( ) exp , ikTI 0
2Mc

ω ωω
ββ π

⎛ ⎞−
= − =⎜ ⎟

⎝ ⎠

ωβ   (2.36) 

όπου Τi, M είναι η θερμοκρασία και η μάζα των ιόντων αντίστοιχα. Το εύρος της 

καμπύλης στο μισό της μέγιστης τιμής της έντασης (FWHM) ωD δίνεται από την 

σχέση:  
1

2
0 2

2(ln 2) ( )D
kT

Mc
ω ω=

1
2     (2.37) 

 

2.9.3 Διαπλάτυνση λόγω φαινομένου Stark 

Όταν το φαινόμενο που ευθύνεται για την διαπλάτυνση μιας φασματικής 

γραμμής προέρχεται από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ατόμων τότε σε αυτήν την 

περίπτωση η διαπλάτυνση εξαρτάται από την πυκνότητα των ατόμων. Η διαπλάτυνση 

Stark είναι συνέπεια της αλληλεπίδρασης των ατόμων από τα οποία προέρχεται η 

ακτινοβολία του πλάσματος με τα ελεύθερα ηλεκτρόνια και ιόντα που υπάρχουν στο 

πλάσμα, μέσω των ηλεκτρικών πεδίων που αυτά τα φορτισμένα σωματίδια 

δημιουργούν. Η ύπαρξη του φαινομένου Stark είναι αλληλένδετη με το πλάσμα αφού 

τα σωματίδια που εκπέμπουν ακτινοβολία υπόκεινται σε ηλεκτρικά πεδία των 

φορτισμένων σωματιδίων που αποτελούν το πλάσμα. Σε ένα πλάσμα με υψηλό βαθμό 

ιονισμού, τα ηλεκτρόνια και τα ιόντα παίζουν τον ρόλο των διαταρρακτών 

(perturbers). Η αλληλεπίδραση αυτή μαθηματικά αντικατοπτρίζεται από τον πρώτο 

όρο ενός πολυπολικού αναπτύγματος της αλληλεπίδρασης [5, 17]  

( )V t d E= − •
r r

     (2.38) 

όπου  είναι η διπολική ροπή του ατόμου που εκπέμπει την ακτινοβολία και  είναι 

το ηλεκτρικό πεδίο το οποίο δημιουργείται από τον διαταρράκτη (δηλαδή από το 

ελεύθερο ιόν/ηλεκτρόνιο το οποίο διαταράσσει το άτομο).  

d
r

E
r

 Επειδή η διαπλάτυνση Stark σχετίζεται άμεσα με την πυκνότητα των 

σωματιδίων μέσα στο πλάσμα, πολλές φορές χρησιμοποιείται ως εργαλείο μέσω του 

οποίου υπολογίζεται η πυκνότητα των σωματιδίων και μάλιστα γι’ αυτό το σκοπό 

έχουν διατυπωθεί διάφορες προσεγγίσεις για την ποσοτικοποίηση αυτού του 

μηχανισμού. Η πιο σημαντική από αυτές είναι η ημι-στατική προσέγγιση (quasi-static 
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approximation) όπου για ένα αργά κινούμενο ιόν η διαταραχή που επιφέρει θεωρείται 

σταθερή και συνεπώς η κίνησή του μπορεί να αγνοηθεί σε πρώτη προσέγγιση. Σε 

αυτήν την προσέγγιση δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα ιόντα λόγω ότι προκαλούν πιο 

έντονα φαινόμενα από τα ηλεκτρόνια κατά την διάρκεια της εκπομπής ακτινοβολίας. 

Παρόμοιες προσεγγίσεις λαμβάνουν υπόψη την επίδραση των στάσιμων ιόντων και 

των ηλεκτρονικών κρούσεων. Κάποιες άλλες προσεγγίσεις ημιεμπειρικού χαρακτήρα 

εφαρμόζονται για συγκεκριμένες φασματικές γραμμές κάποιων στοιχείων. Η πιο 

γνωστή από αυτές είναι η περίπτωση της ατομικής φασματικής γραμμής Ηβ, βάσει 

της οποίας ο Griem [17] πρότεινε έναν αναλυτικό τύπο για τον υπολογισμό της 

ηλεκτρονικής πυκνότητας ne από την διαπλάτυνση Stark της γραμμής αυτής:  

( )( 3/ 2 19
1/ 2 1/ 236.57 1.72ln 10en λ λ= − Δ Δ )     (2.39) 

όπου ne είναι η ηλεκτρονική πυκνότητα σε m-3 και Δλ είναι το FWHM της 

φασματικής γραμμής Ηβ σε Ǻ.  

Οι διαφορετικές προσεγγιστικές θεωρίες [17-22] που αφορούν την 

διαπλάτυνση Stark μιας φασματικής γραμμής εκπομπής για δεδομένη θερμοκρασία 

πλάσματος Te δίνουν και διαφορετικά αποτελέσματα για την ηλεκτρονική πυκνότητα 

ne. Εάν κανείς συγκεντρώσει τις τιμές της ηλεκτρονικής πυκνότητας που 

υπολογίζονται από τις παραπάνω προσεγγιστικές θεωρίες με χρονολογική σειρά, τότε 

οι τιμές της ηλεκτρονικής πυκνότητας θα μειώνονται όσο πλησιάζουμε στο παρόν. 

Αυτό συμβαίνει λόγω ότι κάθε καινούρια προσέγγιση που χρησιμοποιεί την 

διαπλάτυνση Stark για τον υπολογισμό της ne λαμβάνει υπόψη την συνεισφορά όλο 

και περισσότερων διαταραχών που υφίσταται το άτομο από τα γειτονικά φορτισμένα 

σωματίδια και συνεπώς προσθέτοντας το διαταρακτικό φαινόμενο των ελεύθερων 

ηλεκτρονίων, αντιστοιχίζεται μικρότερη πυκνότητα ιόντων για την δημιουργία της 

ίδιας διαπλάτυνσης στην φασματική γραμμή. 

Στην παρούσα εργασία για τον υπολογισμό της ηλεκτρονικής πυκνότητας ne 

μέσω της διαπλάτυνσης Stark ατομικών φασματικών γραμμών χρησιμοποιήθηκε η 

παρακάτω σχέση, λαμβάνοντας υπόψη την quasi-static προσέγγιση του Griem [17]: 
1

4 1
3

1 16 16 162
2 3.5 1 1.2

10 10 10
e e

D
N Nw A N wλ −⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛⎡ ⎤Δ = + − ×⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜⎢ ⎥⎣ ⎦⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝

eN ⎞
⎟
⎠

  (2.40) 

όπου Δλ1/2 είναι το πλάτος της γραμμής στο μισό του ύψους, Ne είναι η ηλεκτρονική 

πυκνότητα (cm-3), w είναι η ηλεκτρονική παράμετρος κρούσης, Α είναι η ιοντική 
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παράμετρος διαπλάτυνσης και ND είναι ο αριθμός των σωματιδίων στην σφαίρα 

Debye ο οποίος δίνεται από την σχέση:  
3

2
9

1 32

( )1.72 10
( )

D

e

T eVN
N cm−

= ×     (2.41) 

Η ιοντική παράμετρος διαπλάτυνσης καθώς και η ηλεκτρονική παράμετρος κρούσης 

παρουσιάζουν ασθενή εξάρτηση από την θερμοκρασία του πλάσματος. Ο πρώτος 

όρος της σχέσης 2.40 αναφέρεται στην ηλεκτρονική διαπλάτυνση ενώ ο δεύτερος 

δίνει την διόρθωση λόγω της ιοντικής διαπλάτυνσης. Εν γένει η συνεισφορά της 

ιοντικής διαπλάτυνσης σε μια ατομική φασματική γραμμή είναι μικρή όποτε σε 

πρώτη προσέγγιση η διαπλάτυνση μιας φασματικής γραμμής δίνεται από την σχέση: 

1 162
2

10
eNwλ ⎛Δ = ⎜

⎝ ⎠
⎞
⎟     (2.42) 

 

2.10 Προσδιορισμός θερμοκρασίας του πλάσματος  
 

Ο προσδιορισμός της θερμοκρασίας ενός πλάσματος μπορεί να γίνει με 

διάφορους τρόπους όπως είναι για παράδειγμα μέσω της ανάλυσης της κατανομής 

της έντασης ατομικών φασματικών γραμμών όταν το φαινόμενο Doppler είναι ο 

κυρίαρχος μηχανισμός διαπλάτυνσης, είτε μέσω μέτρησης της συνεχούς ακτινοβολίας 

κ.α. Η πιο συνηθισμένη πάντως μέθοδος προσδιορισμού της θερμοκρασίας στην 

φασματοσκοπία πλάσματος επαγόμενου από laser είναι μέσω της σχετικής έντασης 

φασματικών γραμμών, η οποία είναι γνωστή ως μέθοδος των διαγραμμάτων 

Boltzmann [23]. Παρακάτω παρουσιάζονται δυο διαφορετικές μέθοδοι 

προσδιορισμού της θερμοκρασίας από φασματικές γραμμές: στην πρώτη περίπτωση 

χρησιμοποιούνται φασματικές γραμμές του ίδιου στοιχείου, ενώ στην δεύτερη 

χρησιμοποιούνται γραμμές από διαφορετικά στοιχεία.  

 

2.10.1 Προσδιορισμός της θερμοκρασίας του πλάσματος από φασματικές γραμμές 

του ίδιου στοιχείου 

Ο λόγος των ολικών εντάσεων δυο ατομικών φασματικών γραμμών του ίδιου 

στοιχείου, θα είναι [23]: 

1 1 1 2 2 1 1 2

2 2 2 1 1 2

expI A g U n E E
I A g U n kT

λ
λ

−⎛= −⎜
⎝ ⎠

⎞
⎟    (2.43) 
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Οι δείκτες 1,2 αναφέρονται στην πρώτη και δεύτερη ατομική φασματική γραμμή 

αντίστοιχα. Εάν και οι δυο φασματικές γραμμές χαρακτηρίζονται από τον ίδιο βαθμό 

ιονισμού του ατόμου, τότε οι συναρτήσεις επιμερισμού U1, U2 είναι οι ίδιες, ενώ το 

ίδιο ισχύει και για τις ατομικές πυκνότητες στην θεμελιώδη κατάσταση n1=n2, οπότε 

η παραπάνω εξίσωση μετατρέπεται στην  

1 1 1 2 1 2

2 2 2 1

expI A g E E
I A g kT

λ
λ

−⎛= −⎜
⎝ ⎠

⎞
⎟     (2.44) 

Έτσι, για την κάθε φασματική γραμμή θα ισχύει ότι  

1 1 1

1 1

expI E
A g kT
λ ⎛= −⎜

⎝ ⎠
⎞
⎟   ⇒  (2.45) 

1 1
1

1 1

1ln I E
A g kT
λ⎛ ⎞

= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

    (2.46) 

δηλαδή είναι μια ευθεία της μορφής y ax= −  όπου 1a
kT

= . Με αυτό τον τρόπο, και 

χρησιμοποιώντας ατομικές φασματικές γραμμές με διαφορετικά ανώτερα ενεργειακά 

επίπεδα, κατασκευάζεται το διάγραμμα Boltzmann από το οποίο υπολογίζεται, από 

την κλίση της βέλτιστης ευθείας που προσαρμόζεται στα πειραματικά σημεία, η 

θερμοκρασία του πλάσματος. Ένα τυπικό παράδειγμα διαγράμματος Boltzmann 

φαίνεται στο παρακάτω σχήμα 
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Σχήμα 2.5 Τυπικό διάγραμμα Boltzmann το οποίο χρησιμοποιείται για τον 

υπολογισμό της θερμοκρασίας του πλάσματος Τ 
 

Διαφορίζοντας την σχέση 2.44 προκύπτει ότι:  

( )1 2

1 2 1 2

/
/

I IT kT
T E E I I

ΔΔ
=

−
    (2.47) 

Όπως γίνεται φανερό, η ακρίβεια στον προσδιορισμό της θερμοκρασίας γίνεται 

μεγαλύτερη καθώς αυξάνει η ενεργειακή διαφορά των επιπέδων Ε1 και Ε2. Επιπλέον 

σφάλματα στον προσδιορισμό της θερμοκρασίας εισάγονται και από την αβεβαιότητα 

με την οποία είναι γνωστές οι τιμές των πιθανοτήτων μετάβασης Aki, η οποία σε 

ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι σημαντική. Ένας τρόπος για να βελτιωθεί η 

ακρίβεια προσδιορισμού της θερμοκρασίας είναι η χρησιμοποίηση στο διάγραμμα 

Boltzmann όσο το δυνατόν περισσότερων φασματικών γραμμών. 

 Η απαίτηση μεγάλης ενεργειακής διαφοράς (Ε1-Ε2) οδηγεί στην 

χρησιμοποίηση γραμμών που προέρχονται από διαφορετικά επίπεδα ιονισμού. Για να 

υπολογιστεί η θερμοκρασία μέσω γραμμών διαφορετικού βαθμού ιονισμού 

χρησιμοποιείται αντίστοιχα η εξίσωση Saha 
3

2 31 1 1 2 1 22
3

2 2 2 1

2 12 exp
e

I A g E EmkT T
I A g h n kT

λ χ χπ
λ

− + −Δ⎧ ⎫⎛ ⎞= −⎨ ⎬⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎩ ⎭

  (2.48)  
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όπου Δχ είναι η μείωση του δυναμικού ιονισμού και χ το δυναμικό ιονισμού. 

 

2.10.2 Προσδιορισμός της θερμοκρασίας του πλάσματος από φασματικές γραμμές 

διαφορετικών ατομικών στοιχείων 

Εάν εφαρμοσθεί η εξίσωση του Saha σε δυο διαφορετικά ατομικά στοιχεία 

που βρίσκονται στο πλάσμα, τότε οι εξισώσεις του Saha που αντιστοιχούν στο 

καθένα θα σχετίζονται μεταξύ τους με κοινή θερμοκρασία διέγερσης καθώς και με 

κοινή ηλεκτρονική πυκνότητα [23]. Στην περίπτωση που οι ενέργειες ιονισμού των 

δυο στοιχείων είναι πολύ διαφορετικές, τότε είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν περιοχές 

με υψηλή θερμοκρασία μέσα στο πλάσμα ώστε το ένα στοιχείο να είναι ιονισμένο 

ενώ το άλλο να παραμένει ουδέτερο. Σε αυτήν την περιοχή, ο λόγος των ατομικών 

γραμμών (ή της μιας ατομικής και της άλλης ιοντικής γραμμής) έχει ισχυρή εξάρτηση 

από την θερμοκρασία. Εάν ο δείκτης 1 εκφράζει το ένα στοιχείο και ο δείκτης 2 το 

άλλο, τότε η εξίσωση του Saha παίρνει την εξής μορφή: 
3

1 2 1 1 2

2 1 2 2 1

exp 1

2

I g f U aEM
I g f U kT a

λ
λ

+

+

⎛ ⎞ Δ⎛ ⎞= ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠

    (2.49) 

όπου g1, g2 είναι τα στατιστικά βάρη των χαμηλότερων καταστάσεων των 

αντίστοιχων μεταβάσεων, f1και f2 οι ταλαντωτές απορρόφησης αντίστοιχα ενώ Μ 

είναι ο λόγος των ηλεκτρονικών πυκνοτήτων ( 2

1

nM
n

= ), α1, α2 είναι οι βαθμοί 

ιονισμού των δυο στοιχείων και ΔΕ είναι η ενεργειακή διαφορά των ενεργειών 

ιονισμού που μειώνονται από την διαφορά των ενεργειών διέγερσης. 

( )* *
1 2 1 2E E Eχ χΔ = − − −     (2.50) 

Υπάρχουν περιπτώσεις κατά την μελέτη πλάσματος μεταλλικών στόχων (όπου το 

μέταλλο χαρακτηρίζεται από χαμηλό δυναμικό ιονισμού) οι οποίοι περιβάλλονται 

από ευγενή αέρια (τα οποία χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλό δυναμικό ιονισμού) 

και χρησιμοποιούνται φασματικές γραμμές του μετάλλου οι οποίες είναι οπτικά 

λεπτές. Σε αυτή την περίπτωση η παραπάνω μέθοδος υπολογισμού της θερμοκρασίας 

μέσω φασματικών γραμμών διαφορετικών στοιχείων μπορεί να είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμη [24].  
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Κεφάλαιο 3 
Μελέτη καύσιμων μιγμάτων υδρογονανθράκων-αέρα με την 

τεχνική LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) 
 

3.1 Εισαγωγή 

 
Η καύση έδωσε στον αρχέγονο άνθρωπο την πρώτη πηγή ενέργειας: ζέστη και 

φως, αύξησε την ποικιλία των τροφών που μπορούσε να καταναλώσει και του έδωσε 

την δυνατότητα να επεξεργάζεται τα μέταλλα. Μέχρι και σήμερα η καύση παρέχει 

πάνω από το 95% της καταναλισκόμενης ενέργειας και παρά όλη την συνεχιζόμενη 

αναζήτηση για εναλλακτικές ενεργειακές λύσεις η καύση θα παραμείνει σημαντική 

για τις κοινωνίες ύπαρξη για καιρό ακόμη. Όμως, τα αποθέματα των καύσιμων υλών 

μειώνονται όλο και πιο πολύ, πράγμα που συνεπάγεται ότι τα ίδια τα καύσιμα 

ακριβαίνουν και βρίσκονται στην φύση όλο και πιο δύσκολα, οπότε ένα από τα πιο 

σημαντικά θέματα που απασχολούν την ανθρωπότητα είναι η επίτευξη όλο και πιο 

ενεργειακά αποδοτικής καύσης. Επιπλέον, αφού η ίδια η καύση είναι επιβαρυντική 

για το περιβάλλον, είναι πολύ σημαντικό η αύξηση της απόδοσής της να γίνει με 

μηδαμινές περιβαλλοντικές συνέπειες. Για όλους τους παραπάνω λόγους, η μελέτη 

των διαδικασιών καύσης είναι ένα σημαντικό ερευνητικό πεδίο.  

Καθοριστική παράμετρος για τον έλεγχο των διαδικασιών καύσης είναι η 

αναλογία του καύσιμου/οξειδωτικού μέσου, ο οποίος είναι γνωστός ως λόγος 

ισοδυναμίας (equivalence ratio). Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες για 

ανάπτυξη τεχνικών για την μέτρηση του λόγου ισοδυναμίας με μη παρεμβατικές 

μεθόδους.  

Τέτοιες τεχνικές είναι οι οπτικές τεχνικές, οι οποίες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό του λόγου καύσιμου προς οξειδωτικό μέσο. Τα 

πλεονεκτήματά τους είναι ο πολύ μικρός χρόνος απόκρισης (της τάξης των nsec), η 

δυνατότητα να παρέχουν τοπικές μετρήσεις, και η μη διαταραχή της καύσης που είναι 

αναπόφευκτη όταν χρησιμοποιούνται τεχνικές λήψης δείγματος. Επιπλέον σ΄αυτές τις 

τεχνικές απαιτείται μόνο οπτική πρόσβαση.  

Συγκρίνοντας τις διάφορες οπτικές τεχνικές, η τεχνική LIBS παρουσιάζει 

σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις άλλες οπτικές διαγνωστικές τεχνικές όπως 
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είναι η φασματοσκοπία Raman και η φασματοσκοπία φθορισμού επαγόμενου από 

laser (Laser-Induced Fluoresence-LIF) διότι και οι δυο αυτές φασματοσκοπικές 

τεχνικές απαιτούν την ταύτιση του μήκους κύματος της πηγής διέγερσης με το μήκος 

κύματος της απορρόφησης του στόχου για να πραγματοποιηθεί η ατομική μετάβαση. 

Αντιθέτως, η τεχνική LIBS δεν εξαρτάται καθόλου από το μήκος κύματος του laser 

και αρκεί η ενέργεια της προσπίπτουσας δέσμης να είναι αρκετά μεγάλη ώστε να 

επιτευχθεί κατάρρευση του μέσου. Επιπλέον, η τεχνική LIBS, λόγω της 

ατομοποίησης που προκαλεί στον στόχο, ανιχνεύει τα άτομα των στοιχείων που 

υπάρχουν στο υπό μελέτη σύστημα, τα οποία είναι ανεξάρτητα από τις αντιδράσεις 

και τους μηχανισμούς της καύσης και συνεπώς η συγκεκριμένη τεχνική μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τον ατομικό ποσοτικό προσδιορισμό της σύστασης των καυσίμων 

είτε υπάρχει αντίδραση είτε όχι. Τέλος, σε συνδιασμό με μοντέλλα χημείας της 

καύσης είναι δυνατόν να προσφέρει πληροφορίες και για μοριακά είδη. 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής της 

φασματοσκοπίας πλάσματος επαγόμενου από laser σε φλόγες υδρογονανθράκων-

αέρα και χωρίζεται σε δυο βασικές ενότητες. Αρχικά περιγράφονται τα 

σημαντικότερα χαρακτηριστικά και οι βασικές έννοιες της καύσης 

υδρογονανθράκων-αέρα. Γίνεται μια εκτενής αναφορά στις ιδιότητες των φλογών 

ενώ παρουσιάζονται και ορίζονται τα κυριότερα μεγέθη τα οποία χαρακτηρίζουν τις 

φλόγες, όπως είναι ο λόγος ισοδυναμίας ενός καύσιμου μίγματος, η ταχύτητα της 

καύσης κ.α.  

Στην συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μελέτης μιας προ-

αναμεμιγμένης φλόγας υδρογονανθράκων-αέρα στρωτής ροής με την τεχνική LIBS. 

Ειδικότερα, προσδιορίζονται οι λόγοι των σχετικών εντάσεων Ηα/Ο και C/O των 

ατομικών φασματικών γραμμών του υδρογόνου, του οξυγόνου και του άνθρακα 

συναρτήσει του λόγου ισοδυναμίας της φλόγας για τρία διαφορετικά αέρια καύσιμα 

μίγματα: μεθανίου-, αιθυλενίου- και προπανίου-αέρα. Από τις μετρήσεις αυτές 

προκύπτουν για το κάθε μίγμα διαφορετικές κλίσεις, οι οποίες σχετίζονται άμεσα την 

στοιχειομετρία του κάθε μίγματος.  

Στο δεύτερο μέρος, η φασματοσκοπία πλάσματος επαγόμενου από laser 

χρησιμοποιείται για τον συστηματικό, χωρικά αναλυμένο, χαρακτηρισμό της δομής 

της φλόγας. Έτσι, παρουσιάζονται αποτελέσματα σχετικά με την χωρική κατανομή 

του λόγου ισοδυναμίας καθώς και το μέγεθος της περιοχής ανάμιξης σε μια 

στοιχειομετρική φλόγα μεθανίου-αέρα. Επιπλέον, παρουσιάζονται αντίστοιχα 

42 
 



Κεφάλαιο 3                                Μελέτη καύσιμων μιγμάτων με την τεχνική LIBS 

αποτελέσματα και για φλόγες αιθυλενίου- και προπανίου-αέρα, τα οποία 

επιβεβαιώνουν την εφαρμογή της τεχνικής για μεγάλο εύρος λόγων ισοδυναμίας. 

Περαιτέρω μετρήσεις έγιναν και σε φλόγες διαφορετικής γεωμετρίας, όπως είναι οι 

φλόγες που προσπίπτουν σε μεταλλικές επιφάνειες (impinging flames), με σκοπό την 

μελέτη της επίδρασης της μεταβολής της πίεσης μέσα στην φλόγα.  

Τέλος, παρουσιάζεται παράδειγμα εφαρμογής της τεχνικής LIBS σε μια 

τυρβώδη φλόγα προπανίου η οποία έχει ανυψωθεί από τον καυστήρα ο οποίος την 

υποστηρίζει (lifted propane-air flame), το οποίο επιδεικνύει την ικανότητα της 

τεχνικής αυτής να εφαρμοσθεί και σε ακόμη πιο περίπλοκα συστήματα.  

 

3.2 Βασικές έννοιες της καύσης  

 
Φαινόμενα καύσης προκύπτουν από την αλληλεπίδραση χημικών και φυσικών 

διεργασιών. Ως καύση ορίζεται η χημική αντίδραση μεταξύ ενός καύσιμου και ενός 

οξειδωτικού μέσου και περιλαμβάνει σημαντική απελευθέρωση ενέργειας με την 

μορφή θερμότητας [1]. Καύσιμο είναι κάθε υλικό που απελευθερώνει ενέργεια καθώς 

οξειδώνεται (π.χ. μεθάνιο-CH4, οκτάνιο-C3H18, κτλ) ενώ οξειδωτικό μέσο είναι κάθε 

ουσία που περιέχει οξυγόνο (π.χ. αέρας). Η αντίδραση συνήθως συμβαίνει σε ένα 

μικρό όγκο μέσα στην ζώνη αντίδρασης (reaction zone) ή στην φλόγα. Η αντίδραση 

μεταξύ καύσιμου και οξειδωτικού μέσου μπορεί να παράγει ενδιάμεσα προϊόντα τα 

οποία μπορεί να προκαλούν φωταύγεια ή σωματίδια τα οποία ακτινοβολούν. Σε αυτά 

τα φαινόμενα οφείλεται το χαρακτηριστικό χρώμα της εκάστοτε φλόγας.  

Μια σημαντική παράμετρος της καύσης είναι ο λόγος ισοδυναμίας καύσιμου 

προς οξειδωτικό μέσο (equivalence ratio-φ) [2]. Ο λόγος ισοδυναμίας ορίζεται ως ο 

λόγος καύσιμου προς οξειδωτικό μέσο προς τον αντίστοιχο λόγο στην 

στοιχειομετρία: 

. .

. . . .

/ /
( / ) ( / )

m m
m m

καυσ αερα καυσ αερα

καυσ αερα στοιχ καυσ αερα στοιχ

η η
φ

η η
= =    (3.1) 

όπου ο λόγος του καύσιμου ως προς τον αέρα, εκφράζεται είτε με τον λόγο των 

μαζών (m), είτε των moles (η). Ως στοιχειομετρία ορίζεται το μίγμα εκείνο καύσιμου 

και αέρα το οποίο περιέχει ακριβώς τόσο οξυγόνο όσο χρειάζεται για να γίνει πλήρης 

καύση του καύσιμου. Βάσει αυτού του ορισμού, μίγματα με φ<1 θεωρούνται φτωχά 

σε καύσιμο (fuel-lean), με φ>1 πλούσια σε καύσιμο (fuel-rich), ενώ για   φ=1 το 
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μίγμα θεωρείται στοιχειομετρικό. Ο λόγος ισοδυναμίας σχετίζεται με τον λόγο 

αέρα/καύσιμο (Air to Fuel Ratio- AFR) ως εξής: 

.
1AFR AFRστοιχφ

= .    (3.2) 

Για καθαρό καύσιμο ισχύει ότι AFR=0 και φ=∞, ενώ για καθαρό αέρα ισχύει AFR=∞ 

και φ=0. Η αντίδραση πλήρους καύσης ενός υδρογονάνθρακα περιγράφεται από την 

γενική αντίδραση  

2 2 2 2
0.79 0.79
0.21 2 0.21x y

y aC H a O N xCO H O N⎛ ⎞+ + → + +⎜ ⎟
⎝ ⎠

2   (3.3) 

όπου 
4
ya x= + . Έτσι, ο στοιχειομετρικός λόγος αέρα προς καύσιμο κατ’όγκο είναι 

,

0.791
0.21

1st volume

a
AFR

⎛ ⎞+⎜ ⎟
⎝= ⎠     (3.4) 

όπου το α δίνεται από την παραπάνω σχέση. Έτσι, για παράδειγμα για το CH4 ισχύει 

ότι x=1, y=4, α=2 και AFRst,volume=9.524. 

Για την γενική περίπτωση καύσης, χωρίς την προϋπόθεση ότι είναι πλήρης, η σχέση 

3.3, θα γίνει  

2 2 1 2 2 3 2 4 2 5 2
0.79 0.79
0.21 0.21x y

a aC H O N a CO a CO a H O a H a O N
φ φ

⎛ ⎞+ + → + + + + +⎜ ⎟
⎝ ⎠

2     (3.5) 

Για την περίπτωση ενός φτωχού σε καύσιμο μίγματος (φ<1), οι συντελεστές α2 και α4 

μηδενίζονται (α2=α4=0) ενώ αντίστοιχα οι συντελεστές α1=x, α3=y/2. Όλο το καύσιμο 

οξειδώνεται σε CO2 και H2O ενώ ο παράγοντας α5(α5=(1-φ)/φ) ονομάζεται 

πλεόνασμα αέρα. Όταν φ>1, είναι αδύνατος ο ακριβής υπολογισμός των τελικών 

προϊόντων μόνο από την διατήρηση των ατόμων στην αντίδραση διότι εισέρχονται 

περισσότεροι άγνωστοι όπως είναι τα CO και H2. 

Όλα τα παραπάνω αφορούν κυρίως την χημεία της καύσης, ασχέτως εάν αυτή 

λαμβάνει χώρα σε κλειστό δοχείο ή όχι. Εάν η ανάφλεξη συμβαίνει σε μια 

εντοπισμένη περιοχή τότε δημιουργείται ένα «κύμα καύσης»[2]. Για παράδειγμα, εάν 

τα αέρια περιέχονται σε ένα σωλήνα μεγάλου μήκους και η αντίδραση ξεκινά στο ένα 

άκρο του από π.χ. ένα σπινθήρα, τότε το κύμα καύσης θα ταξιδέψει σ’όλο το σωλήνα 

και ένα τέτοιο κύμα ονομάζεται φλόγα. Εάν τα αντιδρώντα έχουν την κατάλληλη 

ταχύτητα ως προς το μέτωπο του κύματος, τότε η φλόγα θα σταθεροποιηθεί. Στην 

πραγματικότητα, για να σταθεροποιηθεί η φλόγα είναι απαραίτητη η κατασκευή ενός 
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καυστήρα, ο οποίος θα κρατά την φλόγα σε μια θέση και θα την καθιστά αμετάβλητη 

απέναντι σε διάφορες διακυμάνσεις όπως είναι π.χ. οι διακυμάνσεις στην ταχύτητα 

της ροής των αντιδρώντων. 

Έως τώρα έχουν αναφερθεί περιπτώσεις όπου τα αντιδρώντα αέρια (καύσιμο και 

οξειδωτικό μέσο) πρώτα αναμιγνύονται. Σε αυτήν την περίπτωση η φλόγα που 

δημιουργείται ονομάζεται προ-αναμεμιγμένη (premixed flame), ενώ όταν τα δύο 

αντιδρώντα αέρια είναι διαχωρισμένα μεταξύ τους και η αντίδραση συμβαίνει στην 

κοινή επιφάνεια τους, ονομάζεται φλόγα διαχύσεως (diffusion flame). Η φλόγα που 

δίνει ένα κερί αποτελεί ένα παράδειγμα φλόγας διαχύσεως. Στην περίπτωση αυτή, η 

εξάτμιση του κεριού παίζει τον ρόλο του καύσιμου το οποίο καίγεται λόγω της 

ανάμιξης του με τον περιβάλλοντα αέρα.  

Οι φλόγες διακρίνονται επίσης σε στρωτές (laminar) και τυρβώδης (turbulent) [2]. 

Οι τυρβώδης φλόγες είναι ασταθείς και παρουσιάζουν αρκετές δυσκολίες στην 

μελέτη τους, αφού η ύπαρξη χαοτικών τοπικών κινήσεων δεν επιτρέπει άμεσες 

μετρήσεις. Οι στρωτές φλόγες είναι σταθερές και επειδή μπορούν να θεωρηθούν 

αμετάβλητες ως προς τον χρόνο (steady-state) μπορούν να μελετηθούν με πολλαπλές 

μετρήσεις. Η διάκριση ανάμεσα σε στρωτές και τυρβώδεις ροές γίνεται συνήθως με 

την βοήθεια μιας αδιάστατης ποσότητας, του “αριθμού Reynolds” o οποίος ορίζεται 

μέσω της σχέσης: 

Re udρ
η

=       (3.6) 

όπου ρ είναι η πυκνότητα του μίγματος, u η ταχύτητα της ροής, d η διάμετρος του 

καυστήρα, και η ο συντελεστής ιξώδους. Σε ένα σωλήνα κυκλικής διατομής με λείο 

τοίχωμα, για τιμές χαμηλότερες από Re=2300 η ροή θεωρείται στρωτή, ενώ για τιμές 

Re=3200 και άνω, τυρβώδης. Για τις ενδιάμεσες τιμές 2300-3200 η ροή παρουσιάζει 

αρκετές διαταραχές που την κάνουν απρόβλεπτη. 

Ο καυστήρας τύπου Bunsen υποστηρίζει και προ-αναμεμιγμένες φλόγες και 

φλόγες διαχύσεως και απεικονίζεται σχηματικά παρακάτω. 
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Σχήμα 3.1 Σχηματική αναπαράσταση του καυστήρα Bunsen 

 
Ο ρόλος ενός καυστήρα Bunsen είναι τριπλός για μια προ-αναμεμιγμένη 

φλόγα. Εντός του καυστήρα επιτυγχάνεται η ανάμιξη του μίγματος, με αποτέλεσμα 

να καθίσταται αυτό ομογενές πριν την καύση του, διασφαλίζεται η στρωτή ροή του 

μίγματος και επίσης επιτυγχάνεται η σταθεροποίηση της φλόγας στο ακροφύσιο του 

σωλήνα. Η σταθεροποίηση της φλόγας πάνω στον καυστήρα γίνεται μέσω της 

εξισορρόπησης της ταχύτητας της καύσης, η οποία θα οριστεί παρακάτω, και της 

ταχύτητας της ροής του άκαυστου μίγματος καύσιμου-αέρα. Στο ακροφύσιο 

συμβαίνει απώλεια θερμότητας (ίσως και ενεργών στοιχείων) με συνέπεια την μείωση 

της ταχύτητας της καύσης (burning velocity). 

Σε έναν καυστήρα Bunsen έχουμε τον ταυτόχρονο σχηματισμό προ-

αναμεμιγμένης φλόγας και φλόγας διαχύσεως. Το προ-αναμεμιγμένο μίγμα αντιδρά 

σχηματίζοντας έναν εσωτερικό και έναν εξωτερικό κώνο που αντιστοιχούν σε φλόγα 

προ-αναμεμιγμένη και διαχύσεως, αντίστοιχα. Στον εσωτερικό κώνο λαμβάνουν 

χώρα οι αντιδράσεις της καύσης ενώ στον εξωτερικό κώνο υπάρχει διάχυση του 

καύσιμου που έχει ήδη καεί και του περιβάλλοντος αέρα. Στο Σχήμα 3.2 δίνεται μια 

φλόγα μεθανίου-αέρα από έναν καυστήρα Bunsen, στην οποία διακρίνονται καθαρά 

οι δύο διαφορετικές περιοχές. 
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Diffusion zone

Premixed zone
Flame front

Flame tip
Diffusion zone

Premixed zone
Flame front

Flame tip

 

Σχήμα 3.2 Φωτογραφία προ-αναμεμιγμένης φλόγας μεθανίου-αέρα στρωτής 

ροής. Φαίνονται η προ-αναμεμιγμένη περιοχή και η περιοχή διαχύσεως, η 

κορυφή του εσωτερικού κώνου της προ-αναμεμιγμένης περιοχής καθώς και το 

μέτωπο της φλόγας όπου ουσιαστικά λαμβάνουν χώρα όλες οι αντιδράσεις. 

 
Δυο χαρακτηριστικές και πολύ σημαντικές ιδιότητες της προ-αναμεμιγμένης 

φλόγας στρωτής ροής που μπορούν να καθοριστούν και να μετρηθούν εύκολα είναι η 

ταχύτητα της καύσης (burning velocity) Su και η θερμοκρασία της (flame 

temperature) [2,3]. Η ταχύτητα της καύσης ενός δεδομένου μίγματος καύσιμου-αέρα 

ορίζεται ως η ταχύτητα με την οποία το μέτωπο του κύματος διαδίδεται κάθετα ως 

προς την επιφάνειά του με κατεύθυνση το άκαυστο μίγμα. Στο σχήμα 3.3 

παρουσιάζεται σχηματικά η ταχύτητα της καύσης. 
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Σχήμα 3.3 Σχηματική αναπαράσταση προ-αναμεμιγμένης φλόγας 

στρωτής ροής. Απεικονίζεται το διάνυσμα της ταχύτητας καύσης 

καθώς και της ταχύτητας της ροής του άκαυστου μίγματος. 

 
Πρακτικά, για να υπολογισθεί η ταχύτητα της καύσης μιας φλόγας 

χρησιμοποιείται η γεωμετρία του σχήματος 3.3, από την οποία προκύπτει ότι  

sinuS u α=       (3.7) 

όπου α είναι η ήμισυ γωνία της κορυφής του κώνου και u είναι η ταχύτητα του 

άκαυστου μίγματος.  

Η ταχύτητα της καύσης επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες [1]. 

Καταρχήν επηρεάζεται από τις χημικές διεργασίες της φλόγας: όσο πιο γρήγορα 

πραγματοποιούνται οι επιμέρους αλυσιδωτές αντιδράσεις ενός καύσιμου μίγματος 

τόσο πιο γρήγορη η ταχύτητα της καύσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η φλόγα Η2 η 

οποία χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ταχύτητα καύσης από ότι οι φλόγες 

υδρογονανθράκων αφού οι χημικές διεργασίες που λαμβάνουν μέρος σ’αυτήν είναι 

πιο γρήγορες. Επιπλέον, η Su επηρεάζεται και από τον λόγο ισοδυναμίας του 

μίγματος: όσο πιο μακριά βρίσκεται το άκαυστο μίγμα από την στοιχειομετρία, η 

τελική θερμοκρασία της φλόγας θα είναι σαφώς μικρότερη οπότε θα είναι μικρότερη 

και η ταχύτητα της καύσης. Για αυτό ακριβώς το λόγο η διάδοση της φλόγας σε 

περιπτώσεις πολύ φτωχής ή πολύ πλούσιας σε καύσιμο φλόγας είναι αδύνατη, αφού 

οι χημικές διεργασίες της καύσης γίνονται πολύ αργά. Επίσης όσο πιο μεγάλη είναι η 

αρχική θερμοκρασία του άκαυστου μίγματος, τόσο πιο μεγάλη η Su και μάλιστα 
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πειραματικά έχει δειχθεί ότι είναι ανάλογη του τετραγώνου της θερμοκρασίας (Su ~ 

Τ2).Τέλος, θεωρητικά ισχύει πως η ταχύτητα της καύσης εν γένει είναι ανεξάρτητη 

της πίεσης, παρόλο που πειράματα έχουν δείξει πως υπάρχει μια ασθενική εξάρτηση 

μεταξύ των δυο ποσοτήτων (Su~ p-1/2). 

Όταν η ταχύτητα της καύσης υπερβεί την ταχύτητα του άκαυστου μίγματος 

τότε η φλόγα διαδίδεται προς την μεριά του μίγματος (flash-back limit) ενώ όταν η 

ταχύτητα του άκαυστου, αυξηθεί πέρα από ένα σημείο, η φλόγα ακολουθώντας την 

μεταβολή αυτή, αυξάνει το ύψος της με αποτέλεσμα να γίνει ασταθής και να 

ανυψωνεται από τον καυστήρα (blow-off limit). Οι δύο αυτές ακραίες καταστάσεις 

που ορίζουν και τα όρια μέσα στα οποία η φλόγα είναι σταθερή εξαρτώνται από την 

διάμετρο του καυστήρα και από την σύνθεση του αέριου μίγματος [3]. 

 

3.3 Προηγούμενες μελέτες συστημάτων καύσης με την τεχνική 

LIBS 

 
Πρόσφατα έχουν δημοσιευτεί πολλές μελέτες που έχουν ως σκοπό την 

εφαρμογή της φασματοσκοπίας πλάσματος επαγόμενου από laser ως διαγνωστική 

τεχνική για την μέτρηση των ατομικών συγκεντρώσεων των στοιχείων σε συστήματα 

καύσης. Σε εργασία του Ferioli et al. [4] δημιουργήθηκε πλάσμα σε απαέρια μηχανών 

και μετρήθηκαν οι ολικές εντάσεις των ατομικών φασματικών γραμμών του άνθρακα 

(C(I) 711 nm), του αζώτου (N(I) 742-746 nm) και του οξυγόνου (O(I) 777 nm) καθώς 

και η μοριακή ταινία του CN (708-734 nm). Οι λόγοι C/O C/N συσχετίστηκαν με τον 

λόγο ισοδυναμίας του καύσιμου μίγματος και βρέθηκε ότι ισχύει μια γραμμική σχέση 

μεταξύ τους. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε μελέτη της ίδιας ομάδας από μετρήσεις 

και σε προ-αναμεμιγμένες φλόγες C3H8- και CH4-αέρα [5]. Επίσης, η τεχνική LIBS 

εφαρμόσθηκε σε διάφορα αέρια μίγματα όπως CO2-air, C3H8-CO2, C3H8-CO2 και 

C3H8-N2 για τον καθορισμό των σχετικών λόγων των εντάσεων των στοιχείων C, H, 

N και O [6].  

Η ομάδα του T. X. Phuoc έχει παρουσιάσει αρκετές εργασίες που σχετίζονται 

με την μελέτη συστημάτων καύσης μέσω της φασματοσκοπίας LIBS, οι οποίες 

μπορούν να χωριστούν σε δυο κατηγορίες: σε εκείνες τις μελέτες όπου εξετάζεται η 

ανάφλεξη ενός καύσιμου μίγματος από σπινθήρα laser, και σε εκείνες όπου 

μελετώνται οι ατομικές φασματικές γραμμές που προκύπτουν από το επαγόμενο 
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πλάσμα. Στην πρώτη περίπτωση υπολογίζεται η ελάχιστη ενέργεια του παλμού του 

laser για την ανάφλεξη (minimum ignition energy) διαφόρων μιγμάτων καύσης όπως 

είναι για παράδειγμα το μίγμα CH4-αέρα, καθώς επίσης υπολογίζεται και η ενέργεια 

που απορροφάται από το πλάσμα στις διάφορες περιπτώσεις [7-9]. Στην δεύτερη 

περίπτωση παρουσιάζονται μετρήσεις του λόγου Hα/Ο σε σχέση με τον λόγο 

ισοδυναμίας του καύσιμου μίγματος για την περίπτωση μίγματος CH4-αέρα σε 

σταθερής στατικής πίεσης θάλαμο [10] ή σε φλόγα διαχύσεως (methane diffusion jet 

flame) [11]. Τα αποτέλεσμα δείχνουν ότι ο λόγος Hα/Ο σχετίζεται γραμμικά με το φ, 

οπότε με βάση αυτή την αντιστοιχία καθορίζεται η ακτινική κατανομή του λόγου 

ισοδυναμίας για περιορισμένα όμως ύψη μέσα στην φλόγα. Τέλος, σε πρόσφατη 

δημοσίευση της ίδιας ομάδας [12], δείχθηκε ότι για την περίπτωση καύσιμων 

μιγμάτων CH4-αέρα και Η2-αέρα, ο λόγος Hα/Ο σχετίζεται γραμμικά με τον λόγο 

ισοδυναμίας με βάση την σχέση ,

,

o H

o OI

I
b

I
αφ α

⎛ ⎞
= +⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
, όπου τα α, b είναι παράμετροι οι 

οποίες εξαρτώνται από την πίεση.  

Προηγούμενες μελέτες της ίδιας ομάδας σε προ-αναμεμιγμένη φλόγα CH4-αέρα 

στρωτής ροής, έχουν επίσης δείξει ότι υφίσταται γραμμική σχέση μεταξύ του λόγου 

Hα/O και του λόγου ισοδυναμίας και έχουν χρησιμοποιήσει αυτήν την γραμμικότητα 

για την χαρτογράφηση της αξονικής και ακτινικής κατανομής του λόγου ισοδυναμίας, 

μέσα και έξω από την προ-αναμεμιγμένη περιοχή για δυο διαφορετικούς λόγους 

ισοδυναμίας που αντιστοιχούν σε πλούσια και φτωχή σε καύσιμο φλόγα [13]. 

Επιπλέον, χρησιμοποιώντας τις ατομικές φασματικές γραμμές του αζώτου στα 850-

872 nm, έγινε δυνατός, μέσω των διαγραμμάτων Boltzmann, ο καθορισμός της 

θερμοκρασίας του πλάσματος σε φλόγα CH4-αέρα και υπολογίστηκε η ηλεκτρονική 

πυκνότητα του πλάσματος, μέσω της διαπλάτυνσης Stark από τις γραμμές του 

αζώτου στα 742.4 και 746.8 nm [14]. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη 

εργασία είναι η πρώτη στην οποία έγινε ο φασματοσκοπικός χαρακτηρισμός του 

επαγόμενου πλάσματος σε τέτοια συστήματα όπως είναι η φλόγα CH4-αέρα.  

 

3.4 Πειραματική διάταξη 

 
Για την μελέτη προ-αναμεμιγμένων φλογών υδρογονανθράκων-αέρα 

χρησιμοποιήθηκε ένα Q-switched Nd:YAG laser, με χρόνο παλμού 8 nsec, το οποίο 
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λειτουργεί στο θεμελιώδες μήκος κύματος, 1064 nm, με ρυθμό λειτουργίας 

(repetition rate) 10 Hz. Κατά την εστίαση της δέσμης από ένα συγκλίνοντα φακό 

εστιακής απόστασης 200 mm (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά για το εκάστοτε 

πείραμα), δημιουργείται πλάσμα στο κέντρο ενός καυστήρα τύπου Bunsen και σε 

ύψος 1 mm πάνω από το ακροφύσιο του, όπως φαίνεται από το σχήμα 3.4. Όπως 

αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα, στο κέντρο του καυστήρα, αλλά και σε 

περιοχές προσκείμενες σε αυτήν, η ροή των αερίων καθώς και οι συγκεντρώσεις τους 

θεωρούνται ομογενείς. [π.χ. 13, 14]. Η διάμετρος της δέσμης του laser μετρήθηκε 

στον αέρα με την βοήθεια μιας CCD κάμερας και υπολογίστηκε ότι είναι 36±6 μm 

στην εστία για την περίπτωση ενός φακού εστιακής απόστασης 200 mm [15]. Η 

ενέργεια των παλμών του laser μετρήθηκε από ένα κατάλληλα βαθμονομημένο 

μετρητή ενέργειας (Joule meter), ενώ οι ενεργειακές διακυμάνσεις δεν ξεπερνούν το 

5%. 
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Το πλάσμα δημιουργείται ακριβώς στο κέντρο της διατομής της φλόγας και η 

ακτινοβολία του συλλέγεται υπό γωνία 900 με την βοήθεια συγκλίνοντος φακού 

εστιακής απόστασης 150 mm και εστιάζεται σε οπτική ίνα, η οποία με την σειρά της 
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Σχήμα 3.4 Σχηματική αναπαράσταση της πειραματικής διάταξης που 

χρησιμοποιήθηκε για την μελέτη προ-αναμεμιγμένης φλόγας 

υδρογονανθράκων - αέρα 
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οδηγεί το φως σε μονοχρωμάτορα, εστιακής απόστασης 0.46 m (Jobin Yvon HR 

460), όπου αναλύεται φασματοσκοπικά. Ο μονοχρωμάτορας έχει την δυνατότητα 

αλλαγής των ολογραφικών φραγμάτων περίθλασης που χρησιμοποιούνται (150, 600 

και 1200 χαραγές/mm), αναλόγως την διακριτική ικανότητα που απαιτείται κάθε 

φορά. Τα φράγματα που χρησιμοποιήθηκαν έχουν απόκριση στην φασματική περιοχή 

200-900 nm. Τέλος, ο ανιχνευτής στον οποίο ανιχνεύεται και καταγράφεται το φάσμα 

είναι μια 1024×1024 ICCD κάμερα (Andor iStar DH734-18U-03). Ειδικά για την 

φασματική περιοχή 825-880 nm χρησιμοποιήθηκε μια άλλη 1024×1024 ICCD 

κάμερα (Andor DH734-18F-73) με καλύτερη απόκριση σε αυτά τα μήκη κύματος 

στην φασματική περιοχή VIS-NIR, ώστε να επιτευχθεί καλύτερος λόγος σήματος 

προς θόρυβο, συγκρινόμενη με την προηγούμενη κάμερα. Στο παράρτημα Α 

παρουσιάζονται οι αποκρίσεις των δυο ICCD ανιχνευτών που χρησιμοποιήθηκαν για 

εύρος μηκών κύματος από 200-900 nm. Ο έλεγχος της κάμερας γίνεται μέσω ενός 

υπολογιστή, στον οποίο αποθηκεύονται τα φάσματα που προέρχονται από την 

ανάλυση της ακτινοβολίας του πλάσματος. Για βέλτιστο λόγο σήματος/θόρυβο, η 

χρονική καθυστέρηση για την λήψη της μέτρησης (gate delay) και ο χρόνος 

ολοκλήρωσης (gate width) επιλέχθηκαν στα 1μs και 3μs αντίστοιχα. 

Όλα τα φάσματα που παρουσιάζονται στο παρόν κεφάλαιο έχουν 

βαθμονομηθεί, ως προς το μήκος κύματος της ακτινοβολίας χρησιμοποιώντας τις 

ατομικές γραμμές του υδραργύρου από μια λυχνία εκκένωσης υδραργύρου, ενώ η 

φασματική απόκριση του συστήματος ανίχνευσης βαθμονομήθηκε χρησιμοποιώντας 

την συνεχή ακτινοβολία μιας λυχνίας εκκένωσης Xe. Για την μελέτη της επίδρασης 

της φωταύγειας της φλόγας στις μετρήσεις της ακτινοβολίας του πλάσματος, 

μετρήθηκε η φωταύγεια υπό τις ίδιες συνθήκες (δηλ. στους ίδιους χρονισμούς που 

χρησιμοποιούνται στις μετρήσεις του πλάσματος) κατά την απουσία του ίδιου του 

πλάσματος και βρέθηκε πως η φωταύγεια που προέρχεται από την φλόγα είναι 

αμελητέα σε σχέση με την ακτινοβολία που εκπέμπεται από το πλάσμα. 

Οι προ-αναμεμιγμένες φλόγες στρωτής ροής υδρογονανθράκων-αέρα ήταν 

σταθεροποιημένες σε ένα καυστήρα τύπου Bunsen μήκους 200 mm ώστε να 

εξασφαλίζεται πλήρως η ομογενοποίηση των  ροών του εκάστοτε καύσιμου αερίου 

με τον αέρα. Χρησιμοποιήθηκαν δυο καυστήρες εσωτερικής διαμέτρου 8.0 και 9.5 

mm αντίστοιχα. Τα καύσιμα αέρια υδρογονανθράκων που χρησιμοποιήθηκαν 

(μεθάνιο, αιθυλένιο και προπάνιο) προέρχονταν από υψηλής καθαρότητας φιάλες 
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(MESSER), το ίδιο και ο συνθετικός αέρας (21% O2–79% N2 κατ’όγκο), ενώ η ροή 

τους καθοριζόταν από κατάλληλα βαθμονομημένα ροόμετρα. Στην παρακάτω εικόνα 

παρουσιάζεται η φωτογραφία μιας φτωχής σε καύσιμο φλόγας μεθανίου/αέρα 

(φ=0.76) η οποία λήφθηκε με την βοήθεια της ICCD κάμερας, και απεικονίζεται 

ξεκάθαρα ο κώνος Bunsen.  
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Σχήμα 3.5 Φωτογραφία φλόγας μεθανίου-αέρα (φ=0.76), όπου 

διακρίνονται η προ-αναμεμιγμένη περιοχή και η περιοχή διαχύσεως 

της φλόγας καθώς και το σημείο όπου παραγόταν το πλάσμα 

 

 

3.5 Αποτελέσματα και Συζήτηση 

 
3.5.1 Καθορισμός του λόγου ισοδυναμίας σε φλόγες υδρογονανθράκων 

Για τον καθορισμό του λόγου ισοδυναμίας σε προ-αναμεμιγμένες φλόγες 

υδρογονανθράκων στρωτής ροής δημιουργήθηκε πλάσμα 1 mm πάνω από το 
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ακροφύσιο του καυστήρα τύπου Bunsen, ο οποίος είχε εσωτερική διάμετρο 8.0 mm 

(καυστήρας Α). Η ενέργεια των παλμών του laser ήταν σταθερή για όλες τις 

μετρήσεις που παρουσιάζονται σε αυτήν την ενότητα και ίση με 75 mJ.  

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται χαρακτηριστικά φάσματα LIBS που 

αντιστοιχούν σε δυο διαφορετικές φασματικές περιοχές: από 620 έως 800 nm και από 

825 έως 875 nm για μια πλούσια σε καύσιμο φλόγα μεθανίου-αέρα (φ=1.26) 

(σχήματα 3.6 (a) και (b)) και μια πλούσια σε καύσιμο φλόγα αιθυλενίου-αέρα (φ=1.4) 

(σχήματα 3.6 (c) και (d)). Κάθε φάσμα αντιστοιχεί στο άθροισμα φασμάτων που 

έχουν ληφθεί από 20 διαδοχικούς παλμούς laser και έχει διορθωθεί για το συνεχές 

υπόβαθρο, δηλαδή η συνεισφορά στο σήμα από το dark current της ICCD έχει 

μετρηθεί ξεχωριστά και έχει αφαιρεθεί από το φάσμα. Επίσης τα φάσματα αυτά 

έχουν διορθωθεί λαμβάνοντας υπόψη την μεταβολή της φασματικής απόκρισης του 

συστήματος ανίχνευσης για τα διάφορα μήκη κύματος. 
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 Σχήμα 3.6 Χαρακτηριστικά φάσματα LIBS για φλόγα (a), (b) CH4-αέρα και 

(c), (d) C2H4-αέρα. Απεικονίζονται και για τα δυο καύσιμα δυο φασματικές 

περιοχές: (a) και (c) από 620-800 nm, (b) και (d) από 830-875 nm. Στα ένθετα 

παρουσιάζονται οι τριπλές ατομικές γραμμές του Ο(Ι) στα 777 και 844.6 nm 

με μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα  

 
Στα φάσματα του σχήματος 3.6 οι ατομικές φασματικές γραμμές εκπομπής 

που μετρήθηκαν είναι οι φασματικές γραμμές Balmer του υδρογόνου, Hα, στα 656.3 

nm, οι ατομικές φασματικές γραμμές του οξυγόνου O(I) στα 777 και στα 844.6 nm 

που στην πραγματικότητα είναι τριπλές, και η φασματική γραμμή του άνθρακα C(I) 

στα 833.5 nm. Τα παραπάνω φάσματα καταγράφηκαν χρησιμοποιώντας φράγματα 

περίθλασης 150 και 600 χαραγές/mm για τις γραμμές του Hα και Ο(Ι) στα 777 nm και 

C(Ι) και Ο(I) στα 844.6 nm αντίστοιχα. Στην ίδια εικόνα απεικονίζονται επίσης και οι 

τριπλές γραμμές του οξυγόνου όπως κατεγράφησαν από φράγμα περίθλασης 

μεγαλύτερης διακριτικής ικανότητας (1200 χαραγές/mm). Επιπλέον, στο σχήμα 3.6 

διακρίνονται πολύ καθαρά και οι ατομικές φασματικές γραμμές του αζώτου Ν(Ι) στα 

740-750 nm και 855-880 nm, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της 

ηλεκτρονικής πυκνότητας και της θερμοκρασίας του πλάσματος αντίστοιχα [14]. 
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Ολοκληρώνοντας την περιοχή που περικλείει η εκάστοτε φασματική γραμμή, 

υπολογίζεται η ολική έντασή της, η οποία είναι ανάλογη προς την πυκνότητα των 

ατόμων του αντίστοιχου στοιχείου μέσα στο πλάσμα [16]. Στην εικόνα 3.7 

παρουσιάζεται η μεταβολή των ολικών εντάσεων των ατομικών φασματικών 

γραμμών Hα (656.3 nm), C(I) (833.5 nm) και O(I) (777 and 844.6 nm) συναρτήσει 

του λόγου ισοδυναμίας για τα τρία διαφορετικά καύσιμα που μελετώνται στην 

παρούσα εργασία. Σε όλες τις περιπτώσεις η ολική ροή καύσιμου και αέρα παρέμενε 

σταθερή. 
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Σχήμα 3.7 Η ολική ένταση των ατομικών φασματικών γραμμών του Hα (656.3 nm), O 

(I) (777 και 844.6 nm), C (I) (833.5 nm) συναρτήσει του λόγου ισοδυναμίας φ, για 

φλόγες μεθανίου-, αιθυλενίου και προπανίου-αέρα 

Παρατηρώντας τα διαγράμματα αυτά, είναι φανερό πως όταν το αέριο μίγμα 

γίνεται πιο πλούσιο σε καύσιμο, δηλαδή όταν αυξάνεται ο λόγος ισοδυναμίας, οι 

ατομικές φασματικές γραμμές Ha και C(I) αυξάνουν επίσης, ενώ αντίθετα η ολική 

ένταση και των δυο ατομικών γραμμών του Ο(Ι) μειώνονται. Οι παρατηρήσεις αυτές 

είναι σωστές και έχουν αναφερθεί και σε προηγούμενη εργασία [10] αφού κατά την 
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αύξηση του λόγου ισοδυναμίας, το αέριο μίγμα είναι σχετικά πιο πλούσιο σε καύσιμο 

και συνεπώς πιο φτωχό σε οξυγόνο. 

Στην συνέχεια υπολογίστηκαν οι λόγοι των σχετικών εντάσεων των ατομικών 

φασματικών γραμμών Hα 656.3/O777 και C833.5/O844.6 για προ-αναμεμιγμένες φλόγες 

στρωτής ροής CH4-, C2H4- και C3H8- αέρα για διάφορους λόγους ισοδυναμίας. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στο σχήμα 3.8. Τα σφάλματα που απεικονίζονται στις 

γραφικές εκφράζουν την απόκλιση της μέσης τιμής των μετρήσεων, ενώ οι συνεχείς 

γραμμές απεικονίζουν τις ευθείες των ελαχίστων τετραγώνων που προσαρμόστηκαν 

στα πειραματικά δεδομένα. Επίσης στο ίδιο διάγραμμα παρουσιάζονται οι κλίσεις 

των ευθειών αυτών καθώς και ο συντελεστής της ευθείας που προκύπτει από την 

γραμμική προσαρμογή των πειραματικών σημείων (R), ο οποίος για κάθε περίπτωση 

είναι πολύ κοντά στην μονάδα. 
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Σχήμα 3.8 Λόγοι Η/Ο και C/O συναρτήσει του λόγου ισοδυναμίας 

για φλόγες μεθανίου-, αιθυλενίου- και προπανίου-αέρα 

 
Από τα διάγραμματα του σχήματος 3.8 φαίνεται πως υπάρχει πολύ καλή 

γραμμική σχέση μεταξύ του λόγου ισοδυναμίας και των σχετικών λόγων Hα 656.3/O777 

και C833.5/O844.6 και για τα τρία αέρια. Όσον αφορά το λόγο Hα 656.3/O777, η τόσο καλή 

58 
 



Κεφάλαιο 3                                Μελέτη καύσιμων μιγμάτων με την τεχνική LIBS 

γραμμική σχέση έχει παρατηρηθεί ξανά στην περίπτωση του μεθανίου, βλ. ενότητα 

3.3 [5, 10-14]. Στην παρούσα μελέτη όμως έχει επεκταθεί και σε άλλα αέρια καύσιμα 

μεγάλης πρακτικής σημασίας, κορεσμένων και ακόρεστων υδρογονανθράκων, αλλά 

συγχρόνως έχει επεκταθεί και στον σχετικό λόγο C833.5/O844.6. Το πιο σημαντικό εδώ 

όμως είναι ότι για κάθε αέριο μίγμα υδρογονανθράκων, οι σχετικοί λόγοι Ηα/Ο και 

C/O έχουν διαφορετική κλίση που, όπως θα δειχθεί στην συνέχεια, σχετίζεται άμεσα 

με την στοιχειομετρία του εκάστοτε αερίου μίγματος. 

Θεωρώντας το πλάσμα που επάγεται από laser ως οπτικά λεπτό, οπότε 

φαινόμενα όπως θωράκιση του πλάσματος, αυτοαπορρόφηση ατομικών φασματικών 

γραμμών δεν υφίστανται, και για θερμοκρασία πλάσματος Τplasma, είναι γνωστό από 

τον νόμο του Boltzmann ότι ο λόγος των σχετικών εντάσεων δυο ατομικών 

φασματικών γραμμών, Iα/Ib, δυο διαφορετικών στοιχείων a, b με εντάσεις Iα και 

Ib,αντίστοιχα, θα είναι ανάλογος με τον λόγο των ατομικών πυκνοτήτων τους [17]: 

( )
( )

( )
( )

( )
( )

a m b mE E
mn m b k Ta b a a

b a mn m a bb

A g U T a

b

I N Ne D T
I A g U T N N

λ
λ

−
−

= = ×  (3.8) 

όπου λ είναι το μήκος κύματος της φασματικής γραμμής, Amn είναι η πιθανότητα 

μετάβασης από το υψηλότερο ενεργειακό επίπεδο m στο χαμηλότερο ενεργειακό 

επίπεδο n, gm είναι το στατιστικό βάρος του υψηλότερου ενεργειακού επιπέδου, Eam-

Ebm είναι η ενεργειακή διαφορά των υψηλότερων ενεργειακών επιπέδων των 

στοιχείων a, b, U(T) είναι η συνάρτηση επιμερισμού του κάθε στοιχείου και Ν(Τ) 

είναι αντιστοίχως η πυκνότητα ατόμων για το κάθε στοιχείο. Η συνάρτηση 

επιμερισμού δίδεται από τον H.R. Griem [18] ως: 

( ) exp i
i

i

EU T g
kT

⎛= −⎜
⎝ ⎠

∑ ⎞
⎟

1

    (3.9) 

όπου gi είναι το στατιστικό βάρος του i-στου ενεργειακού επιπέδου Ei  
2i ig J= +      (3.10) 

και Ji είναι ο κβαντικός αριθμός της στροφορμής του επιπέδου. Η συνάρτηση 

επιμερισμού U(T) είναι εξάρτηση μόνο της θερμοκρασίας και μάλιστα για αρκετά 

στοιχεία υπολογίζεται αναλυτικά με την μορφή πολυωνύμων τρίτου βαθμού [π.χ. 19-

21]. Σ’ότι αφορά τα στοιχεία που μελετώνται στην παρούσα εργασία η συνάρτηση 

επιμερισμού για το Η, C(Ι) και Ο(Ι) δίνεται αντίστοιχα από τις σχέσεις:  
2

4 3( ) 3.33*10 5.64*10 2.02
1000 1000H

T TU T − −⎛ ⎞ ⎛ ⎞= −⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

+   (3.11) 
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2
3 2( ) 2.92*10 7.28*10 8.39

1000 1000O
T TU T − −⎛ ⎞ ⎛ ⎞= +⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
+   (3.12) 

 
2

3 2( ) 11.20*10 2.21*10 8.87
1000 1000C

T TU T − −⎛ ⎞ ⎛ ⎞= +⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

+   (3.13) 

Στο παράρτημα της παρούσας εργασίας παρατίθενται οι τιμές της συνάρτησης 

επιμερισμού για τα τρία αυτά στοιχεία για διάφορες τιμές της θερμοκρασίας του 

πλάσματος καθώς επίσης υπάρχει και αναλυτικός πίνακας με όλες τις 

φασματοσκοπικές σταθερές οι οποίες υπάρχουν στην σχέση 3.8. Στον παρακάτω 

πίνακα παρουσιάζονται οι τιμές των λόγων των συναρτήσεων επιμερισμού 

UH656/UO777 και UC833/UO844 οι οποίοι παρουσιάζονται στην σχέση 3.8, για διάφορες 

θερμοκρασίες του πλάσματος.  

 

Temperature (K) UH656.3 nm/UO777 nm UC833.5 nm/UO844.6 nm

16000 0.196 1.174 

18000 0.191 1.211 

20000 0.186 1.252 

22000 0.181 1.295 

 
Πίνακας 3.1 Λόγοι των συναρτήσεων επιμερισμού UH656/UO777 και UC833/UO844 

για διάφορες θερμοκρασίες του πλάσματος  

Για μια δεδομένη θερμοκρασία του πλάσματος, Τ, όλες οι παραπάνω 

φασματοσκοπικές παράμετροι, εκφρασμένοι ως D(T), είτε είναι γνωστοί είτε μπορούν 

να υπολογιστούν. Στο παράρτημα δίνονται οι τιμές του D(T) για ένα μεγάλο εύρος 

θερμοκρασιών. Επιπροσθέτως, υπό σταθερές πειραματικές συνθήκες, όπως είναι για 

παράδειγμα η ενέργεια του laser, η χρονική καθυστέρηση και ο χρόνος ολοκλήρωσης 

των μετρήσεων, η θερμοκρασία του πλάσματος θεωρείται σταθερή. Για αυτή την 

περίπτωση, ο λόγος των ολικών εντάσεων θεωρείται ότι σχετίζεται άμεσα με τον λόγο 

των αντίστοιχων ατομικών πυκνοτήτων. 

Οι στοιχειομετρικές αντιδράσεις για τα τρία αέρια καύσιμα είναι:  
 

4 2 2 2 2
0.79 1.58 + 2 + 2
0.21 0.21

CH O N CO H O N⎛ ⎞ → + +⎜ ⎟
⎝ ⎠

2    (3.14) 
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2 4 2 2 2 2 2
0.79 2.37 + 3 + 2 2
0.21 0.21

C H O N CO H O N⎛ ⎞ → + +⎜ ⎟
⎝ ⎠

  (3.15) 

3 8 2 2 2 2 2
0.79 3.95 + 5 + 3 4
0.21 0.21

C H O N CO H O N⎛ ⎞ → + +⎜ ⎟
⎝ ⎠

  (3.16) 

Από τις παραπάνω αντιδράσεις είναι φανερό πως ο ατομικός λόγος ΝΗ/ΝΟ για την 

καύση του μεθανίου, αιθυλενίου και προπανίου είναι αντίστοιχα 1:1, 2:3 και 4:5. 

Ομοίως, για τον ατομικό λόγο NC/NO οι αντίστοιχες τιμές για τα τρία καύσιμα είναι 

1:4, 1:3, και 3:10. Προφανώς, το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού των ατομικών 

λόγων ΝΗ/ΝΟ και NC/NO με τις αντίστοιχες φασματοσκοπικές σταθερές θα πρέπει να 

αντιστοιχεί στις κλίσεις των καμπύλων βαθμονόμησης για τα τρία αέρια καύσιμα.  

 Για τον υπολογισμό του παράγοντα D(T) από τις φασματοσκοπικές σταθερές 

των στοιχείων Η, Ο, C πρέπει να ληφθεί υπόψη πως οι ατομικές φασματικές γραμμές 

του υδρογόνου και του οξυγόνου, παρουσιάζουν την ιδιομορφία ότι είναι πολλαπλές 

γραμμές και οι ολικές εντάσεις που υπολογίζονται από την ολοκλήρωση των 

αντίστοιχων κορυφών στα φάσματα αφορούν όλες τις γραμμές μαζί. Για αυτό το 

σκοπό ο παράγοντας D(T) υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη όλες τις φασματικές 

γραμμές που συμμετέχουν στην κορυφή του υδρογόνου, οι οποίες είναι επτά 

ξεχωριστές φασματικές γραμμές και αντίστοιχα για το οξυγόνο λήφθηκαν υπόψη και 

οι τρεις φασματικές γραμμές που αποτελούν τις κορυφές στα 777 και 844.6 nm. 

Αναλυτική αναφορά στον υπολογισμό του D(T) για διάφορες θερμοκρασίες του 

πλάσματος βρίσκεται στο παράρτημα Β.  

Λαμβάνοντας υπόψη την θερμοκρασία του πλάσματος και την ηλεκτρονική του 

πυκνότητα, όπως έχουν υπολογιστεί [14], οι οποίες κυμαίνονται στα 18 000-20 000 Κ 

και 1.5*1017 cm-3 αντιστοίχως, υπολογίζονται τα γινόμενα D(T)*ΝΗ/ΝΟ και 

D(T)*ΝC/ΝΟ και για τα τρία αέρια καύσιμα. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στους 

πίνακες 3.2 και 3.3, όπου παρουσιάζονται και οι πειραματικές κλίσεις των καμπυλών 

βαθμονόμησης για κάθε περίπτωση. 
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Από την σύγκριση των παραπάνω τιμών γίνεται φανερό πως οι πειραματικές 

κλίσεις προκύπτουν από τα γινόμενα των D(T) με τους αντίστοιχους λόγους των 

ατομικών πυκνοτήτων (D(T)*ΝΗ/ΝΟ και D(T)*ΝC/ΝΟ).  

Η παραπάνω ανάλυση δείχνει ότι η κλίση μιας καμπύλης βαθμονόμησης που 

προκύπτει από τα φάσματα LIBS μπορεί να συσχετιστεί ποσοτικά με την 

στοιχειομετρία ενός αερίου μίγματος. Παρόμοιες μελέτες των Cremers και 

Radziemski [22] έχουν δείξει την ικανότητα της τεχνικής για την ταυτοποίηση 

μορίων που περιέχουν διαφορετικό αριθμό ατόμων φθορίου όπως είναι για 

παράδειγμα τα SF6, C2Cl3F3, CCl2F2 από την μέτρηση της ατομικής γραμμής του 

 
Hydrocarbon 

mixtures 

 
D(T) 

 
(NC/NO)stoich

( )
⎛ ⎞

× ⎜ ⎟
⎝ ⎠

C

O Stoich

ND T
N

  
b 

CH4-air 1:4 0.076 0.070±0.001 

C2H4-air 1:3 0.101 0.103±0.001 

C3H8-air 

 

0.304 

3:10 0.091 0.083±0.001 

Πίνακας 3.3 Υπολογισμένες φασματοσκοπικές σταθερές, D(T), πυκνότητες ατόμων 

στην στοιχειομετρία για το εκάστοτε καύσιμο (NC/NO)stoich και πειραματικές κλίσεις 

(b) των καμπυλών βαθμονόμησης για προ-αναμεμιγμένες φλόγες μεθανίου-, 

αιθυλενίου- και προπανίου-αέρα.

Πίνακας 3.2 Υπολογισμένες φασματοσκοπικές σταθερές, D(T), πυκνότητες ατόμων στην 

στοιχειομετρία για το εκάστοτε καύσιμο (NH/NO)stoich και πειραματικές κλίσεις (b) των 

καμπυλών βαθμονόμησης για προ-αναμεμιγμένες φλόγες μεθανίου-, αιθυλενίου- και 

προπανίου-αέρα. 

 
Hydrocarbon 

mixtures 

 
D(T) 

 
(NH/NO)stoich

( )
⎛ ⎞

× ⎜ ⎟
⎝ ⎠

H

O Stoich

ND T
N

 

 
b 

CH4-air 1:1 3.952 3.919±0.018 

C2H4-air 2:3 2.634 2.731±0.022 

C3H8-air 

 

3.952 

4:5 3.161 2.996±0.018 
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φθορίου στα 685.6 nm. Στην συγκεκριμένη εργασία δείχθηκε ότι οι κλίσεις των 

καμπύλων βαθμονόμησης, οι οποίες αποτελούνταν από τον λόγο των σχετικών 

εντάσεων των ατομικών γραμμών F/Ar συναρτήσει της συγκέντρωσης, κλιμακώνεται 

ανάλογα με τον αριθμό των F ατόμων που αποτελούν τα μόρια. Αυτό προϋποθέτει 

πλήρη ατομοποίηση του συστήματος/δείγματος κατά την παραγωγή του πλάσματος. 

Σε σχετική μελέτη του Dudragne et al. [23], παρατηρήθηκε επίσης ότι οι κλίσεις των 

καμπύλων βαθμονόμησης είναι ανάλογες με τον αριθμό των ατόμων άνθρακα για 

διάφορα αλκάνια που μελετήθηκαν. Η παρούσα εργασία αποτελεί ένα ακόμη 

σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση, αφού είναι η πρώτη φορά που συσχετίζεται 

η κλίση της καμπύλης βαθμονόμησης με την στοιχειομετρία του αερίου καύσιμου και 

μάλιστα δείχνεται ότι προκύπτει αποκλειστικά από τις φασματοσκοπικές σταθερές 

των γραμμών που μελετώνται.  

 

3.5.2 Χωρικά αναλυμένες μετρήσεις του λόγου ισοδυναμίας σε προ-

αναμεμιγμένες φλόγες στρωτής ροής 

Στο δεύτερο μέρος του παρόντος κεφαλαίου, παρουσιάζεται η παραμετρική 

μελέτη της επίδρασης των χαρακτηριστικών της φλόγας στις μετρήσεις LIBS σε προ-

αναμεμιγμένες φλόγες μεθανίου-, αιθυλενίου- και προπανίου-αέρα. Μάλιστα, σε αυτή 

την περίπτωσης για την φλόγα μεθανίου, χρησιμοποιήθηκε καυστήρας εσωτερικής 

διαμέτρου d0 9.5mm (καυστήρας Β) ενώ για να σταθεροποιηθούν οι φλόγες των δυο 

άλλων αερίων, χρησιμοποιήθηκε ο καυστήρας με εσωτερική διάμετρο d0 8.0mm 

(καυστήρας Α). 

Αρχικά μελετήθηκαν φλόγες μεθανίου-αέρα στον καυστήρα Β για 

διαφορετικούς αριθμούς Reynolds, που συνεπάγεται και διαφορετικές ταχύτητες 

ροών του άκαυστου μίγματος, και για λόγους ισοδυναμίας μεταξύ φ = 0.6 - 1.6. Η 

ενέργεια του laser ήταν 75 mJ, ενώ το πλάσμα δημιουργείτο στο κέντρο της φλόγας, 

ακριβώς πάνω από το ακροφύσιο του καυστήρα. Παρακάτω παρουσιάζονται οι 

σχετικοί λόγοι των ατομικών φασματικών γραμμών Ηα/Ο και C/O συναρτήσει του φ 

για εύρος των αριθμών Reynolds από 1060 έως 2750. 
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 Σχήμα 3.9 Λόγοι Η/Ο και C/O συναρτήσει του λόγου ισοδυναμίας για 

διάφορες ταχύτητες ροών που αντιστοιχούν σε διαφορετικούς αριθμούς 

Reynolds, για φλόγα μεθανίου-αέρα 

 
Κάθε σημείο των διαγραμμάτων του σχήματος 3.9 αποτελεί τον μέσο όρο του 

αντίστοιχου λόγου 5 διαφορετικών σετ μετρήσεων, καθένα από τα οποία αποτελεί το 

άθροισμα 20 παλμών laser. Τα σφάλματα που απεικονίζονται εκφράζουν την 

απόκλιση της μέσης τιμής των μετρήσεων αυτών.  

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα για τους δυο λόγους Ηα/Ο και C/Ο 

παρατηρείται πως στην δεύτερη περίπτωση τα σφάλματα είναι πιο σημαντικά. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι στα συγκεκριμένα πειράματα χρησιμοποιήθηκε η ICCD 
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κάμερα (Andor iStar DH734-18U-03) η οποία παρουσιάζει μειωμένη απόκριση στην 

φασματική περιοχή 825-875 nm. Από τα παραπάνω διαγράμματα φαίνεται πως η 

ταχύτητα της ροής των άκαυστων αερίων καθώς και η μεταβολή του αριθμού 

Reynolds, από τιμές που αντιστοιχούν σε στρωτή ροή έως τυρβώδεις, δεν επηρεάζει 

τις καμπύλες βαθμονόμησης των λόγων των σχετικών εντάσεων Ηα/Ο και C/O. 

Παρόμοιες παρατηρήσεις έγιναν και στις φλόγες αιθυλενίου- και προπανίου-αέρα. 

Μέσω της ανάλυσης η οποία γίνεται στον πρώτο μέρος του κεφαλαίου και 

σχετίζει άμεσα τους λόγους Ηα/Ο και C/O με τον λόγο ισοδυναμίας της φλόγας, 

παρουσιάζεται στο σχήμα 3.10 η ακτινική κατανομή του λόγου ισοδυναμίας σε 

στοιχειομετρική φλόγα μεθανίου-αέρα (φ=1) για 4 διαφορετικά ύψη της φλόγας: 

ακριβώς πάνω από το ακροφύσιο του καυστήρα (z/h = 0), στο μέσο του ύψους του 

κώνου Bunsen (z/h = 0.5), ακριβώς στην κορυφή του κώνου (flame tip, z/h = 1.0) και 

σε ένα σημείο στην φλόγα διαχύσεως (z/h = 2.5). Ως h ορίζεται το ύψος του κώνου 

και στην συγκεκριμένη φλόγα ισούται με 20 mm και d0 η διάμετρος του καυστήρα 

(d0=9.5 mm). Οι μονάδες στο παρακάτω διάγραμμα είναι ανηγμένες. Η ταχύτητα της 

ροής του άκαυστου μίγματος καύσιμου-αέρα ήταν 1.55 m/s, η οποία αντιστοιχούσε 

σε αριθμό Reynolds, Re=1100. Η ενέργεια του laser ήταν 75 mJ ώστε να 

δημιουργείται παντού πλάσμα μέσα στην φλόγα, ενώ ο φακός εστίασης της 

προσπίπτουσας δέσμης ήταν f=100 mm ώστε το ίδιο να μην αυξάνεται ο όγκος του 

πλάσματος και να μην εκτείνεται και στην προ-αναμεμιγμένη περιοχή και στην 

φλόγα διαχύσεως και να παραμένει χωρικά εντοπισμένο.  
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Σχήμα 3.10 Χωρικά αναλυμένες μετρήσεις του λόγου ισοδυναμίας 

βασισμένες στον λόγο των εντάσεων Η/Ο των ατομικών φασματικών 

γραμμών για διάφορα ύψη, σε στοιχειομετρική φλόγα CH4-αέρα 

Από τα διαγράμματα του σχήματος 3.10 φαίνεται πως ακριβώς πάνω από το 

ακροφύσιο του καυστήρα, ο λόγος ισοδυναμίας έχει κατανομή τύπου “top hat” με 

μέγιστη τιμή την μονάδα, αφού είμαστε στην στοιχειομετρία της καύσης. Για σημεία 

ακριβώς έξω από τον κώνο της φλόγας (x/d0=±0.5) ο λόγος ισοδυναμίας μειώνεται 

πολύ απότομα (σχεδόν μηδενίζεται). Δεν παρατηρείται καμία διάχυση των προϊόντων 

της καύσης αφού από τα φάσματα LIBS φαίνεται ότι για τα σημεία εκτός του κώνου, 

σε αυτό το ύψος, h πυκνότητα ατόμων του υδρογόνου ή του άνθρακα είναι μηδαμινή.  

Σε μεγαλύτερα ύψη μέσα στην φλόγα, παρατηρείται πως η κατανομή των φ 

τείνει σε παραβολική μορφή, λόγω της διάχυσης προς τα έξω των προϊόντων της 

καύσης και ουσιαστικά, της αύξησης του στρώματος ανάμιξης του αέρα με τα 

προϊόντα της καύσης. Επιπλέον, στο ύψος της κορυφής του κώνου (flame tip) 

παρατηρείται πως ο λόγος ισοδυναμίας έχει μειωθεί σε σχέση με την στοιχειομετρία, 

δηλαδή εκεί η φλόγα είναι πιο φτωχή σε καύσιμο (φ=0.85). Αυτό αποδίδεται σε 

διαρροή των αντιδρώντων, έως ότου φτάσουν στην κορυφή του κώνου και μάλιστα 

επιβεβαιώνει αντίστοιχους θεωρητικούς υπολογισμούς. [24]. Σε μεγαλύτερα ύψη της 
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φλόγας, z/h=2.5, που αντιστοιχεί σε περίπου 5 διαμέτρους του ακροφύσιου, οι 

δυναμικές γραμμές της ροής είναι σχεδόν παράλληλες με τον άξονα συμμετρίας της 

φλόγας επιτρέποντας μεγαλύτερη εισροή αέρα σε σημεία πιο κοντά στον άξονα 

συμμετρίας. Συνεπώς, για ακτινική θέση x/d0 = 1.25, η στοιχειομετρία αυξάνει από 

φ=0 που είναι στην έξοδο του καυστήρα, σε φ=0.25 στην κορυφή του κώνου της 

φλόγας και στην συνέχεια μειώνεται σε φ = 0.15 για ύψος z/h = 2.5. 

Στην συνέχεια μελετήθηκε η ακτινική κατανομή του λόγου ισοδυναμίας στην 

ίδια στ

θ η Η

οιχειομετρική φλόγα μεθανίου-αέρα, για z/h = 0, αυτή τη φορά μέσω της 

συσχέτισης του λόγου C/Ο με το φ και παρουσιάζεται στο σχήμα 3.11. Συγκρίνοντας 

τα σχήματα 3.10 και 3.11, παρατηρείται μεγάλη ομοιότητα στην κατανομή του φ στις 

περιοχές μέσα στον κώνο της φλόγας (την προ-αναμεμιγμένη περιοχή) και έξω στην 

περιοχή διαχύσεως. Όμως κοντά στο μέτωπο της φλόγας (flame front) ο λόγος C/O 

αυξάνεται. Αυτό το αποτέλεσμα φαίνεται αντιφατικό συγκρινόμενο με τα 

προηγούμενα που ελήφ ησαν για την περίπτωσ  του λόγου α/Ο [13]. Η μεταβολή 

αυτή μπορεί να οφείλεται σε διάχυση του μεθανίου προ τα έξω πριν καταναλωθεί, 

κοντά στο ακροφύσιο του καυστήρα, παρόλο που υπολογισμοί [25] υποδεικνύουν ότι 

η διάχυση του μεθανίου συμβαίνει σε μια φτωχή σε καύσιμο φλόγα μεθανίου-αέρα 

(φ=0.77).  
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Σχήμα 3.11 Χωρικά αναλυμένες μετρήσεις του λόγου ισοδυναμίας, 

βασισμένες από την καμπύλη βαθμονόμησης του λόγου C/O, σε ύψος  z/h = 0 

σε μια στοιχειομετρική φλόγα μεθανίου-αέρα 

Για την περαιτέρω μελέτη της τοπικής αύξησης του λόγου C/O, 

πραγματοποιήθηκαν χωρικά αναλυμένες μετρήσεις του λόγου C/O σε πλούσιες σε 

καύσιμο φλόγες μεθανίου-αέρα καθώς και σε φλόγες αιθυλενίου- και προπανίου-

αέρα. 

Για την περίπτωση του καύσιμου μίγματος μεθανίου-αέρα, ο λόγος 

ισοδυναμίας ήταν φ=1.66, η ταχύτητα του άκαυστου μίγματος u0=1.59 m/sec και ο 

αριθμός Reynolds Re=1129 ενώ για την φλόγα αιθυλενίου-αέρα ο λόγος ισοδυναμίας 

ήταν φ=1.40 και η ταχύτητα του άκαυστου μίγματος ήταν u0=1.82 m/s, που 

αντιστοιχεί σε αριθμό Reynolds Re =1035. Αντίστοιχα, για το προπάνιο, ο λόγος 

ισοδυναμίας ήταν φ=1.26, η ταχύτητα u0=3.30 m/sec, ο αριθμός Reynolds Re = 1860. 

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται οι ακτινικές κατανομές του λόγου C/O για τις 

τρεις προαναφερθείσες φλόγες. Η ενέργεια του laser ήταν 75 mJ ώστε να 

δημιουργείται παντού πλάσμα μέσα στην φλόγα, ενώ ο φακός εστίασης της 

προσπίπτουσας δέσμης σε αυτήν την περίπτωση ήταν f=150 mm.  
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Σχήμα 3.12 Χωρικά αναλυμένες κατανομές του λόγου C/O για ύψος z/h = 

0 σε πλούσιες σε καύσιμο φλόγες μεθανίου-αέρα (φ = 1.66), αιθυλενίου-

αέρα, (φ = 1.40), και προπανίου-αέρα, (φ = 1.26). 

 
Οι κατανομές του σχήματος 3.12 του λόγου C/O και για τα τρία αέρια καύσιμα 

μίγματα επιβεβαιώνουν την διαταραχή του λόγου C/O κοντά στο μέτωπο της φλόγας 

και στα τρία συστήματα και συνεπώς η διαταραχή αυτή σχετίζεται με την δυναμική 

της φλόγας και όχι σε πρόβλημα της πειραματικής διαδικασίας. Τα μεγάλα σφάλματα 

που εμφανίζονται τοπικά κοντά στο μέτωπο της φλόγας οφείλονται στην διαταραχή 

που προκαλούσε ο σπινθήρας του laser στο το μέτωπο της φλόγας. Επιπλέον, 

παρατηρείται πως όσο το μίγμα καύσιμου-αέρα περιέχει μεγαλύτερους 

υδρογονάνθρακες, ο λόγος C/O στην προ-αναμεμιγμένη περιοχή χαρακτηρίζεται από 

μικρότερες τιμές.  

Παρακάτω παρουσιάζονται οι αντίστοιχες κατανομές του λόγου Ηα/Ο για τις 

τρεις ίδιες, πλούσιες σε καύσιμο, φλόγες, πάλι για z/h = 0. Και στις τρεις περιπτώσεις 

παρουσιάζεται μια κατανομή τύπου “top-hat” όμοια με αυτήν του σχήματος 3.10 

όπου εκεί τα αποτελέσματα αφορούσαν μια στοιχειομετρική φλόγα μεθανίου-αέρα. 

Αφού έχει ήδη δειχθεί μέσω της ποσοτικής ανάλυσης η οποία γίνεται στον πρώτο 

μέρος του κεφαλαίου και συσχετίζει άμεσα τους λόγους Ηα/Ο και C/O με τον λόγο 
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ισοδυναμίας της φλόγας,τότε από το σχήμα 3.13α είναι δυνατή η χωρική κατανομή 

του φ στις τρεις πλούσιες σε καύσιμο φλόγες. Αυτό παρουσιάζεται στο σχήμα 3.13b 

όπου γίνεται φανερό πως οι λόγοι ισοδυναμίας που υπολογίζονται μέσω των 

καμπυλών βαθμονόμησης Ηα/Ο vs. φ είναι σε πολύ καλή συμφωνία με τους 

αντίστοιχους λόγους ισοδυναμίας που υπολογίζονται από τα ροόμετρα σε κάθε 

περίπτωση. 
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x/d0  
Σχήμα 3.13 Χωρικά αναλυμένες μετρήσεις (a) του λόγου των σχετικών 

εντάσεων H/O των ατομικών φασματικών γραμμών και (b) του λόγου 

ισοδυναμίας που προκύπτει από την καμπύλη βαθμονόμησης του Η/Ο για ύψος 

z/h = 0 σε πλούσιες σε καύσιμο φλόγες μεθανίου-αέρα (φ = 1.66), αιθυλενίου-

αέρα (φ = 1.40) και προπανίου-αέρα (φ = 1.26). 
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3.5.2.1 Μελέτη φλόγας προσπίπτουσας σε μεταλλική πλάκα (Impinging Flame) 

Στην συνέχεια η τεχνική LIBS χρησιμοποιήθηκε για την μελέτη των 

γεωμετρικών χαρακτηριστικών μιας επίπεδης προ-αναμεμιγμένης φλόγας, στρωτής 

ροής, η οποία προσπίπτει σε μεταλλική πλάκα. Οι φλόγες τέτοιας δομής έχουν 

μελετηθεί εκτενώς τόσο πειραματικά όσο και υπολογιστικά [26-28]. Για την 

δημιουργία μιας τέτοιας φλόγας τοποθετήθηκε μια μεταλλική πλάκα διαμέτρου 330 

mm και πάχους 12 mm πάνω από τον καυστήρα Β (d0=9.5 mm), η οποία ψυχόταν 

ομοιόμορφα μέσω κυκλοφορίας νερού, όπως δείχνει και η πειραματική διάταξη του 

σχήματος 3.14. Η απόσταση μεταξύ της πλάκας και του ακροφυσίου του καυστήρα 

ήταν σταθερή και ίση με Η= 2d0. Επειδή στην επίπεδη φλόγα οι μεταβολές της πίεσης 

είναι έντονες, η ενέργεια του laser αυξήθηκε σε 90 mJ ώστε να δημιουργείται πλάσμα 

και στην προ-αναμεμιγμένη περιοχή και στην περιοχή διαχύσεως, ενώ ο φακός 

εστίασης της προσπίπτουσας δέσμης ήταν f=150 mm. 
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Water-Cooled 
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AirCH4 AirCH4 AirCH4 AirCH4
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Σχήμα 3.14 Σχηματική αναπαράσταση διάταξης για την μελέτη φλόγας 

προσπίπτουσας σε μεταλλικό τοίχος (impinging plate) 

 
Η επίπεδη φλόγα που μελετήθηκε ήταν μια στοιχειομετρική προ-αναμεμιγμένη φλόγα 

μεθανίου-αέρα (φ=1). Η απόσταση της μεταλλικής πλάκας ήταν τέτοια ώστε ο κώνος 

Bunsen της προ-αναμεμιγμένης περιοχής να μην διαταράσσεται από την παρουσία 

της μεταλλικής πλάκας [24]. Η ταχύτητα ροής του άκαυστου μίγματος ήταν 1 m/s. Η 
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χωρική κατανομή του λόγου ισοδυναμίας παρουσιάζεται στο σχήμα 3.12 για τρία 

διαφορετικά ύψη μέσα στη φλόγα. 
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 Σχήμα 3.15 Χωρικά αναλυμένες μετρήσεις του λόγου ισοδυναμίας σε 

διάφορα ύψη μιας στοιχειομετρικής φλόγας μεθανίου-αέρα (φ=1), που 

προσπίπτει σε μεταλλικό τοίχο. 

  
Από την εικόνα 3.15 παρατηρείται ότι στο ακροφύσιο του καυστήρα η χωρική 

κατανομή του φ έχει το προφίλ «top-hat», όμοιο με αυτό που παρατηρείται στην 

περίπτωση μιας Bunsen φλόγας. Στην μέση του ύψους της προ-αναμεμιγμένης 

περιοχής, δηλαδή για z/h = 0.5, παρατηρείται ένα παραβολοειδές προφίλ του λόγου 

ισοδυναμίας, όπου το φ για x/d0 = ±2, έχει μηδενιστεί (καθαρός αέρας), ενώ για 

μεγαλύτερες διαμέτρους φαίνεται ότι πάλι αυξάνεται. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στην 

παρουσία μιας περιοχής διάχυσης στην παράλληλη διεύθυνση με την μεταλλική 

πλάκα, με πάχος το οποίο αυξάνει ανάλογα με την απόσταση από τον άξονα 

συμμετρίας. Ακριβώς πριν την επιφάνεια της μεταλλικής πλάκας (z/h = 1.5), το 

στρώμα ανάμιξης γίνεται πολύ πλατύ λόγω της ακτινικής ταχύτητας οπότε για 

απόσταση x/d0 = 2 ο λόγος ισοδυναμίας ισούται με φ = 0.5, σε αντίθεση με μια 

Bunsen φλόγα όπου στο ίδιο σημείο θα αντιστοιχεί φ = 0.1. Τέλος, σε ότι αφορά τις 

φλόγες που προσπίπτουν σε μεταλλική πλάκα, στην κορυφή του κώνου της προ-

αναμεμιγμένης περιοχής παρουσιάζεται ο λόγος ισοδυναμίας φ να ισούται με 1, αφού 

η μεταβολή της πίεσης εμποδίζει τυχόν διαρροή των αντιδρώντων, ενώ στην 
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αντίστοιχη στοιχειομετρική Bunsen φλόγα μεθανίου-αέρα, στην κορυφή του κώνου 

(flame tip) ο λόγος ισοδυναμίας έχει μειωθεί από την στοιχειομετρία.  

 
3.6   Εφαρμογή της τεχνικής LIBS σε τυρβώδη φλόγα 

προπανίου-αέρα 
 

Ολο ρόν κεφάλαιο που αφορά την μελέτη συστημάτων 

αύσης με την φασματοσκοπία πλάσματος επαγόμενου από laser θα παρουσιαστεί 

ένα ακό

γούμενες 

περιπτώσεις

κληρώνοντας το πα

κ

μη παράδειγμα της χρησιμότητας της τεχνικής αυτής σε αυτά τα συστήματα, 

η μελέτη μιας φλόγας προπανίου-αέρα, τυρβώδους ροής, η οποία έχει ανυψωθεί από 

τον καυστήρα που την υποστηρίζει (lifted propane-air flame). Η σημαντικότερη 

διαφορά αυτής της περίπτωσης σε σχέση με όλες τις προαναφερόμενες φλόγες είναι 

ότι εδώ η φλόγα αποτελεί μια χρονικά μεταβαλλόμενη διαδικασία και η ύπαρξη 

χαοτικών τοπικών κινήσεων δεν επιτρέπει μέσες μετρήσεις οπότε δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ως μια κατάσταση αμετάβλητη ως προς τον χρόνο (steady-state).  

Για την συσχέτιση των ατομικών φασματικών γραμμών με τον λόγο 

ισοδυναμίας, ακολουθήθηκε η ίδια μεθοδολογία όπως σε όλες τις προη

 και κατασκευάστηκε η καμπύλη βαθμονόμησης Ηα/Ο συναρτήσει του, 

για ένα πολύ μεγάλο εύρος του λόγου ισοδυναμίας σε φλόγα προπανίου-αέρα, από 

μικρές ταχύτητες ροής έως μεγάλες και παρουσιάζεται στο σχήμα 3.16. Η ενέργεια 

του laser ήταν ίση με 75 mJ, ενώ ο φακός εστίασης ήταν f=200 mm. Κάθε σημείο του 

παρακάτω διαγράμματος αποτελεί τον μέσο όρο 3 διαφορετικών σετ μετρήσεων, 

καθένα από τα οποία αποτελεί το άθροισμα 20 παλμών laser. Τα σφάλματα που 

απεικονίζονται εκφράζουν την απόκλιση της μέσης τιμής των μετρήσεων αυτών. 
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Σχήμα 3.16 Συσχέτιση του λόγου Ηα/Ο με τον λόγο ισοδυναμίας για ένα 

μεγάλο εύρος των φ, σε φλόγα προπανίου-αέρα 

Με βάση αυτήν την καμπύλη βαθμονόμησης, μετρήθηκε ο λόγος Ηα/Ο και 

αντιστοιχίστηκε με το φ, σε μια τυρβώδη φλόγα προπανίου-αέρα με ταχύτητα ροής 

του άκαυστου μίγματος 5.89 m/s και αντίστοιχα αριθμό Reynolds Re =3345. Λόγω 

της μεγάλης ταχύτητας ροής, η φλόγα είχε ανυψωθεί πάνω από τον καυστήρα 

διαμέτρου 8 mm (καυστήρας Α) και το πλάσμα δημιουργείτο 32 mm πάνω από το 

ακροφύσιο, στο κέντρο του καυστήρα, μέσα στην φλόγα. Η ενέργεια του laser για 

αυτήν την περίπτωση ήταν επίσης 75 mJ, όπως και προηγουμένως. Στις τυρβώδεις 

φλόγες η ύπαρξη χαοτικών τοπικών κινήσεων σε αυτές δεν επιτρέπουν μέσες 

μετρήσεις, και συνεπώς σε αυτήν την περίπτωση η μέτρηση του Ηα/Ο έγινε 

καταγράφοντας 500 φάσματα ενός παλμού (single scan). Στο παρακάτω διάγραμμα 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα με την μορφή ιστογράμματος.  
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Σχήμα 3.17 Κατανομή του λόγου ισοδυναμίας σε τυρβώδη φλόγα 

προπανίου-αέρα, σε σημείο στο κέντρο του άξονα της φλόγας. 

 
Από την παραπάνω κατανομή φαίνεται πως η πιο πιθανή τιμή του λόγου 

ισοδυναμίας είναι 5<φ<6, ενώ ο λόγος ισοδυναμίας έτσι όπως ορίστηκε από τα 

ροόμετρα ήταν 5.6. Οι μεγάλες αποκλίσεις γύρω από την πιο πιθανή τιμή του φ 

οφείλεται στην αστάθεια της ίδια στης φλόγας λόγω της τύρβης.  

Τέλος πραγματοποιήθηκαν ακτινικές μετρήσεις στην ίδια φλόγα προπανίου-

αέρα, στο ίδιο ύψος (32 mm) και παρουσιάζονται στο σχήμα 3.18. Κάθε σημείο του 

διαγράμματος αντιστοιχεί σε 15 διαφορετικά σετ μετρήσεων, ενώ κάθε σετ ήταν το 

άθροισμα 5 φασμάτων παλμών laser. Εδώ πρέπει να τονιστεί πως ήταν απαραίτητη η 

άθροιση, για την βελτίωση του λόγου σήματος προς θόρυβο. Η ενέργεια του laser 

ήταν 120 mJ ώστε να δημιουργείται πλάσμα παντού μέσα στην φλόγα, ακόμη και 

στις περιοχές με έντονες διακυμάνσεις πίεσης. Τα αποτελέσματα φαίνονται στο 

σχήμα 3.18.  
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Σχήμα 3.18 Ακτινική κατανομή του λόγου ισοδυναμίας σε τυρβώδη φλόγα 

προπανίου-αέρα, 32 mm πάνω από τον καυστήρα. 
 

Και σε αυτήν την περίπτωση επιβεβαιώνεται η ίδια χωρική κατανομή του 

λόγου ισοδυναμίας όπως και σε όλες τις προηγούμενα εξεταζόμενες φλόγες τύπου 

Bunsen CH4-, C2H4-, C3H8- αέρας, αλλά και στις φλόγες που προσπίπτουν σε 

μεταλλική επιφάνεια.  

Με αυτό το τελευταίο παράδειγμα εφαρμογής της τεχνικής LIBS, 

επιβεβαιώνεται η χρηστικότητα της τεχνικής αυτής ακόμη και σε τόσο περίπλοκα 

συστήματα καύσης όπως είναι οι τυρβώδεις ροές. 

 

3.7 Συμπεράσματα 

 
Στο παρόν κεφάλαιο εφαρμόσθηκε η φασματοσκοπία πλάσματος επαγόμενου 

από laser σε συστήματα καύσης υδρογονανθράκων-αέρα. Αρχικά, δημιουργήθηκε 

πλάσμα σε προ-αναμεμιγμένες φλόγες στρωτής ροής μεθανίου-, αιθυλενίου-, και 

προπανίου-αέρα και κατεγράφησαν οι λόγοι H 656 nm /O 777 nm και C 833 nm /O844 nm των 

ατομικών φασματικών γραμμών των Hα  (656 nm), C (833 nm) και O (777 nm και 

844 nm) συναρτήσει του λόγου ισοδυναμίας της εκάστοτε φλόγας. Από τα 
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αποτελέσματα βρέθηκε πως οι παραπάνω ατομικοί λόγοι παρουσίασαν μια γραμμική 

εξάρτηση από το φ. Ειδικότερα, για το κάθε αέριο, ο εκάστοτε ατομικός λόγος 

χαρακτηρίζεται από διαφορετική κλίση, η οποία συνδέεται άμεσα με τις 

χαρακτηριστικές φασματοσκοπικές σταθερές των ατομικών γραμμών που 

χρησιμοποιήθηκαν καθώς και από την στοιχειομετρία του μίγματος. Οπότε με βάση 

αυτή τη μέθοδο είναι δυνατή η ταυτοποίηση ενός άγνωστου αέριου καύσιμου 

μίγματος εάν η στοιχειομετρία του είναι γνωστή και αντιθέτως στην περίπτωση ενός 

γνωστού αέριου καύσιμου μίγματος είναι δυνατόν να βρεθεί η στοιχειομετρία του.  

Στο δεύτερο μέρος του παρόντος κεφαλαίου, παρουσιάστηκαν αποτελέσματα 

χωρικά αναλυμένων μετρήσεων των λόγων Hα/O και C/O σε προ-αναμεμιγμένες 

φλόγες στρωτής ροής. Μέσω της συσχέτισης των λόγων αυτών με τον λόγο 

ισοδυναμίας, υπολογίστηκε η χωρική κατανομή του λόγου ισοδυναμίας σε 

στοιχειομετρική φλόγα μεθανίου-αέρα καθώς και σε αντίστοιχες πλούσιες σε 

καύσιμο φλόγες μεθανίου-, αιθυλενίου- και προπανίου-αέρα. Επιπλέον 

παρουσιάστηκε η χωρική κατανομή του φ για την περίπτωση μιας φλόγας που 

προσπίπτει σε μεταλλική πλάκα, η οποία αποτελεί πιο περίπλοκη περίπτωση από τις 

αντίστοιχες Bunsen φλόγες.  

Τέλος, σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάστηκαν μετρήσεις σε φλόγες 

προπανίου-αέρα τυρβώδους ροής, όπου γίνεται φανερό ότι η τεχνική LIBS μπορεί αν 

εφαρμοσθεί και σε τέτοια, χρονικά μεταβαλλόμενα συστήματα, με επιτυχία. 
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Κεφάλαιο 4 
Ανίχνευση της υγρασίας σε συστήματα καύσης αέριων και 

υγρών καύσιμων 

 
4.1 Εισαγωγή 

 
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται μια εκτενής μελέτη ανίχνευσης υδρατμών 

(H2O) στον αέρα καθώς και σε προ-αναμεμιγμένες φλόγες υδρογονανθράκων 

στρωτής ροής.Η μελέτη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική δεδομένου ότι η παρουσία 

υδρατμών μεταβάλλει την καύση των μιγμάτων υδρογονανθράκων-αέρα.  

Για παράδειγμα, έχει δειχθεί από προηγούμενες μελέτες ότι οι υδρατμοί 

επηρεάζουν σημαντικά την διαδικασία της καύσης. Γενικά, η προσθήκη υδρατμών σε 

συστήματα καύσης αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες πρακτικές για την μείωση 

της εκπομπής ΝΟx που παράγονται κατά τις βιομηχανικές διεργασίες [1-7]. Η 

επίδραση των υδρατμών σε ένα σύστημα καύσης γίνεται με δυο τρόπους: i) μέσω της 

μείωσης της θερμοκρασίας της φλόγας και ii) μέσω της χημείας της καύσης [1, 4, 6]. 

Αποτέλεσμα των σημαντικών μεταβολών της χημείας της καύσης παρουσία 

υδρατμών είναι η τροποποίηση των βασικών χαρακτηριστικών της φλόγας όπως είναι 

π.χ. η αλλαγή της θερμοκρασίας της και η μείωση της ταχύτητας της καύσης (burning 

velocity) [2, 8]. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, εφαρμόζεται η τεχνική LIBS για να 

εξετασθεί η ανίχνευση υδρατμών σε διάφορα συστήματα καύσης.  

Στο παρόν κεφάλαιο αρχικά μελετάται η ανίχνευση υδρατμών στον αέρα, η 

αλλαγή που επιφέρει στα φάσματα LIBS καθώς και το αν οι υδρατμοί που 

προστίθενται στον αέρα είναι κορεσμένοι για τις διάφορες ροές του αέρα. Στην 

συνέχεια, θα παρουσιασθεί η μελέτη της επίδρασης των υδρατμών σε προ-

αναμεμιγμένες φλόγες υδρογονανθράκων-αέρα. Θα διερευνηθούν οι αλλαγές που 

προκαλούνται από τους υδρατμούς στην δομή της φλόγας, την γεωμετρία της, την 

ταχύτητα της καύσης και θα παρουσιαστούν αποτελέσματα της φασματοσκοπίας 

LIBS σε αυτά τα συστήματα. Οι φλόγες που μελετήθηκαν ήταν μίγματα 

μεθανίου/αέρα και προπανίου/αέρα. Μέσω αυτών των μετρήσεων γίνεται σε πρώτη 

προσέγγιση μια προσπάθεια ποσοτικοποίησης της υγρασίας σε αυτά τα συστήματα 

καύσης.  
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Στο τρίτο μέρος αυτού του κεφαλαίου, παρουσιάζονται αποτελέσματα από 

μετρήσεις LIBS σε φλόγες υγρών καυσίμων, όπως είναι το επτάνιο. Στην περίπτωση 

αυτή, μελετάται αρχικά η φλόγα επτανίου-αέρα, υπολογίζονται οι ταχύτητες καύσης 

για διάφορες ποσότητες επτανίου στο σύστημα και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

των μετρήσεων Ηα/Ο σε σχέση με τον λόγο ισοδυναμίας της φλόγας, όπως έγινε και 

για τις φλόγες αέριων υδρογονανθράκων-αέρα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αφού 

είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζονται μετρήσεις LIBS σε σχέση με τον λόγο 

ισοδυναμίας σε φλόγες υγρών καύσιμων. Τέλος, παρουσιάζονται μετρήσεις στην ίδια 

φλόγα για την περίπτωση προσθήκης υδρατμών. 

 

4.2 Πειραματική διάταξη 

 
Για την πραγματοποίηση των πειραμάτων σχετικά με την επίδραση των 

υδρατμών σε αέρα και σε προ-αναμεμειγμένες φλόγες υδρογονανθράκων, η 

πειραματική διάταξη αποτελείται από δυο ξεχωριστά μέρη: από την οπτική διάταξη 

για την φασματοσκοπία του πλάσματος επαγόμενου από το laser και την διάταξη 

προσθήκης και ελέγχου των υδρατμών στο εκάστοτε εξεταζόμενο σύστημα. Η 

πειραματική διάταξη παρουσιάζεται σχηματικά στην εικόνα 4.1. 
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Σχήμα 4.1. Πειραματική διάταξη ανάμιξης υδρατμών με αέρα και αέριους 

υδρογονάνθρακες 
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Η οπτική διάταξη του πειράματος έχει αναφερθεί εκτενώς σε προηγούμενο 

κεφάλαιο και έτσι εδώ θα αναφερθεί συνοπτικά. Αποτελείται από ένα Q-switched 

Nd:YAG laser, με διάρκεια παλμού 8 ns, το οποίο λειτουργεί στα 1064 nm, με 

επαναληψιμότητα 10 Hz. Η δέσμη του laser εστιάζεται με την βοήθεια ενός 

συγκλίνοντος φακού, εστιακής απόστασης 200 mm, έτσι ώστε να δημιουργείται το 

πλάσμα στο κέντρο και 1 mm πάνω από το άκρο ενός καυστήρα Bunsen. Η ενέργεια 

του laser μετράται με την βοήθεια ενός κατάλληλα βαθμονομημένου μετρητή (Joule 

meter) και οι διακυμάνσεις της δεν ξεπερνούσαν το 5%. Κατά την διάρκεια των 

πειραμάτων που παρουσιάζονται η ενέργεια του laser ήταν σταθερή στα 75 mJ. 

Η συλλογή της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας του πλάσματος γίνεται υπό γωνία 

900 με την βοήθεια ενός φακού εστιακής απόστασης 150 mm και εστιάζεται στην 

είσοδο οπτικής ίνας, η οποία την οδηγεί στην είσοδο ενός μονοχρωμάτορα, εστιακής 

απόστασης 0.46 m (Jobin Yvon HR 460), για φασματική ανάλυση. Ο 

μονοχρωμάτορας περιέχει ολογραφικό φράγμα περίθλασης με 150 χαραγές/mm. Η 

ανίχνευση της αναλυόμενης ακτινοβολίας γίνεται με την βοήθεια μιας 1024×1024 

ICCD κάμερας (Andor iStar DH734-18U-03). Ο έλεγχος της κάμερας γίνεται μέσω 

υπολογιστή, στον οποίο αποθηκεύονται τα σχετικά φάσματα. Για τη βελτιστοποίηση 

του λόγου σήματος/θόρυβο, η χρονική καθυστέρηση για την λήψη της μέτρησης και 

ο χρόνος ολοκλήρωσης επιλέχθηκαν στα 1μs και 3μs αντίστοιχα. 

Η υπόλοιπη διάταξη περιλαμβάνει 2 καυστήρες Bunsen κατασκευασμένους 

από ανοξείδωτο ατσάλι, εσωτερικής διάμετρου 9.5 και 8.0 mm αντίστοιχα και μήκους 

200 mm, ώστε να εξασφαλίζεται ικανοποιητική ανάμιξη πριν την καύση. Τα αέρια 

καύσιμα, CH4 και C3H8 καθαρότητας 99.95 %, καθώς και ο συνθετικός αέρας (21% 

Ο2–79% Ν2 κατ’ όγκο) παρέχονταν από φιάλες (MESSER), ενώ η ροή τους 

καθοριζόταν από βαθμονομημένα ροόμετρα. 

Για τον εμπλουτισμό του ξηρού αέρα με υγρασία, η παρεχόμενη ροή 

χωρίζεται σε δυο μέρη, καθένα από τα οποία ρυθμίζεται από επιμέρους ροόμετρα. Το 

ένα μέρος του αέρα κατευθύνεται απευθείας στον καυστήρα, αφού έχει πρώτα 

αναμειχθεί καλά με το αέριο καύσιμο, ενώ το άλλο μέρος οδηγείται στην συσκευή 

ανάμιξης με την υδρατμούς (bubbler). Για την περίπτωση της εμπλουτισμένης με 

υδρατμούς φλόγας μεθανίου/αέρα και προπανίου/αέρα η ροή του αέρα που περνούσε 

από τον bubbler ήταν για όλα τα πειράματα 6 l/min αντιστοίχα. Για την μελέτη των 
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υδρατμών στον αέρα, ο αέρας περνούσε εξ’ολοκλήρου από τον bubbler, χωρίς να 

γίνεται διαχωρισμός της παροχής του σε δυο μέρη. 

Ο bubbler είναι τοποθετημένος σε κατάλληλη δεξαμενή νερού, σε σταθερή 

θερμοκρασία, η οποία μπορεί να μεταβάλλεται ελεγχόμενα από τους 25 έως 65 0C, με 

ακρίβεια 0.1 0C. Είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται εξίσωση της θερμοκρασίας του νερού του bubbler με αυτήν του νερού 

της δεξαμενής. Για τον λόγο αυτό, κατά την διάρκεια των πειραμάτων όπου απαιτείτο 

αλλαγή της θερμοκρασίας υπήρχε αναμονή κατάλληλου χρονικού διαστήματος ώστε 

να επιτευχθεί πλήρης θερμική ισορροπία. Οι υπολογισμένες τιμές της τάσης ατμών 

της υγρασίας σε σχέση με την θερμοκρασία, όπως δίνονται από την βιβλιογραφία [9], 

παρουσιάζονται στο σχήμα 4.2.  
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Σχήμα 4.2 Υπολογισμένες τιμές της τάσης κορεσμένων ατμών του νερού 

[9] 

 
Τέλος, αφού εξέλθει ο εμπλουτισμένος με υδρατμούς αέρας από τον bubbler, 

οδηγείται στον εκάστοτε καυστήρα Bunsen μέσω μεταλλικών θερμαινόμενων 

σωλήνων σε θερμοκρασία T=90 0C, για να αποφευχθεί η συμπύκνωση υδρατμών 

στους σωλήνες.  
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4.3 Αποτελέσματα και Συζήτηση 

 
4.3.1 Μελέτη της επίδρασης της υγρασίας στον αέρα 

Για την μελέτη της επίδρασης των υδρατμών στον αέρα, αρχικά ελήφθηκαν 

φάσματα LIBS για την περίπτωση δημιουργίας πλάσματος σε ξηρό αέρα και στην 

συνέχεια σε αέρα εμπλουτισμένο με υδρατμούς και παρουσιάζονται στο σχήμα 4.3. 

Τα φάσματα αυτά κατεγράφησαν χρησιμοποιώντας ένα ολογραφικό φράγμα 

περίθλασης με 150 χαραγές/mm, και απεικονίζουν την φασματική περιοχή 620 έως 

800 nm. Σε αυτή την φασματική περιοχή φαίνονται οι ατομικές φασματικές γραμμές 

του υδρογόνου, Hα  στα 656.3 nm, του αζώτου, N (I) στα 742.4, 744.2, 746.8 nm και 

τέλος του οξυγόνου, O (I) στα 777 nm. Οι φασματικές γραμμές του αζώτου και του 

υδρογόνου προέρχονται από το σπάσιμο των δεσμών και την ατομοποίηση των 

μορίων του ξηρού αέρα και των υδρατμών αντίστοιχα, ενώ η γραμμή του οξυγόνου 

προέρχεται και από τους υδρατμούς και τον αέρα συγχρόνως. Κάθε φάσμα είναι το 

αποτέλεσμα της άθροισης 40 παλμών laser σε σταθερή ενέργεια παλμού laser 75 mJ. 

Αφού η ένταση κάθε φασματικής γραμμής ενός στοιχείου είναι ανάλογη με τον 

αριθμό των αντίστοιχων ατόμων του στοιχείου στο πλάσμα, οι σχετικές πυκνότητες 

των ατόμων των στοιχείων μπορούν να προσδιοριστούν από το λόγο των ολικών 

εντάσεων των αντίστοιχων ατομικών φασματικών γραμμών.  
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Σχήμα 4.3 Φάσματα LIBS που απεικονίζουν την φασματική περιοχή 620-800nm 

για α) ξηρό αέρα, β) ατμοσφαιρικό αέρα, γ) αέρα με υδρατμούς στους 25 0C και δ) 

αέρα με υδρατμούς στους 45 0C 

 
Συγκρίνοντας μεταξύ τους τα φάσματα του σχήματος 4.3, γίνεται φανερό πως 

στην περίπτωση του ξηρού αέρα, όπου η υγρασία είναι μηδαμινή, η γραμμή του 

υδρογόνου είναι πρακτικά αμελητέα, ενώ στην περίπτωση του πλάσματος στον 

περιβάλλοντα αέρα, η φασματική γραμμή Hα είναι εμφανής λόγω της υπάρχουσας 

υγρασίας του ατμοσφαιρικού αέρα. Καθώς ο ξηρός αέρας διαπερνά τον bubbler, και 

για μικρή θερμοκρασία της δεξαμενής του (25 0C), που αντιστοιχεί σε μικρή τάση 

ατμών του νερού (24.1 mmHg), παρασέρνει υδρατμούς και η φασματική γραμμή του 

υδρογόνου (Hα) γίνεται πιο έντονη, ενώ για μεγαλύτερες θερμοκρασίες (45 0C), η Hα 

γίνεται η πλέον έντονη φασματική γραμμή της συγκεκριμένης φασματικής περιοχής. 

 Ένα σημείο το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά την μελέτη αέριων 

συστημάτων που περιέχουν υδρατμούς, είναι η εξέταση του κορεσμού για την 

εκάστοτε θερμοκρασία στην οποία βρίσκονται. Για να εξετασθεί λοιπόν το επίπεδο 

κορεσμού των υδρατμών που εξέρχονται από τον bubbler, μετρήθηκε ο λόγος των 
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φασματικών γραμμών του υδρογόνου (Η) και του αζώτου (Ν), Η/Ν, σε σχέση με την 

θερμοκρασία της δεξαμενής, άρα σε σχέση με τις αντίστοιχες τάσεις ατμών του 

νερού, για μικρές και μεγάλες ροές αέρα. Τα αποτελέσματα φαίνονται στα 

διαγράμματα 4.4α και β. Κάθε σημείο του εκάστοτε διαγράμματος αντιστοιχεί στην 

μέση τιμή τριών διαφορετικών σειρών μετρήσεων όπου κάθε μια προκύπτει από το 

άθροισμα 40 παλμών του laser. Επίσης δίνεται και η απόκλιση της μέσης τιμής.  
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Σχήμα 4.4 Ο λόγος H/N για (α) μικρές και (β) μεγάλες ροές αέρα για 

διαφορετικές θερμοκρασίες της δεξαμενής, σε σύγκριση με την καμπύλη 

των κορεσμένων ατμών για τις ίδιες θερμοκρασίες. 
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Από τα παραπάνω φαίνεται πως όταν χαμηλές ροές του ξηρού αέρα (0.3-2 

lt/min) περνούν από το νερό της δεξαμενής, ο λόγος των εντάσεων Η/Ν υπολείπεται 

της καμπύλης των κορεσμένων ατμών, ενώ αντίθετα, όταν η ροή του αέρα αυξάνεται, 

ο λόγος Η/Ν τείνει προς αυτήν, και μάλιστα για υψηλές ροές αέρα (5-10 lt/min) 

συμπίπτει με την καμπύλη κορεσμένων ατμών.  

Σε αυτό το σημείο είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι στο διάγραμμα 4.4 γίνεται 

σύγκριση μόνο της μορφής των δυο καμπυλών (πειραματικά αποτελέσματα-καμπύλη 

τάσης ατμών από βιβλιογραφία) παρόλο που και οι δυο αναφέρονται σε διαφορετικά 

μεγέθη (ο λόγος Η/Ν προέρχεται από τα φάσματα LIBS ενώ η καμπύλη κορεμένων 

ατμών αναφέρεται στην τάση ατμών του νερού). Όμως, μια τέτοιου είδους σύγκριση 

δεν είναι άστοχη αφού από την μια, ο λόγος Η/Ν σχετίζεται με τους υδρατμούς που 

υπάρχουν στον αέρα και από την άλλη η τάση ατμών ουσιαστικά εκφράζει την 

ποσότητα των υδρατμών που εισέρχονται στο σύστημα. Με βάση τα παραπάνω, 

γίνεται φανερό πως στο διάγραμμα 4α οι υδρατμοί δεν είναι κορεσμένοι, σε αντίθεση 

με τις μεγαλύτερες ροές αέρα, όπου οι ο λόγος Η/Ν συμπίπτει με την καμπύλη, οπότε 

οι υδρατμοί θεωρούνται ότι είναι κορεσμένοι. Η διαφορά αυτή στο επίπεδο κορεσμού 

μεταξύ των χαμηλών και υψηλών ροών του αέρα μπορεί να οφείλεται στο ότι στις 

χαμηλές ροές η ταχύτητα του ξηρού αέρα δεν είναι τέτοια ώστε να παρασύρει όλους 

τους υδρατμούς που υπάρχουν στον bubbler. Οι παραπάνω παρατηρήσεις αποτελούν 

την πρώτη ένδειξη ότι η τεχνική LIBS μπορεί να εφαρμοσθεί για την μελέτη του 

κορεσμού σε ένα υγρό ποσοτικά. 

Στην συνέχεια, μετρήθηκαν οι λόγοι των φασματικών γραμμών Hα/Ν και Ο/Ν 

για ένα μεγάλο εύρος ροών ξηρού αέρα (2-25 lt/min) που περνά μέσα από το bubbler 

για θερμοκρασίες 25, 35, 45 and 55 0C με αντίστοιχες τάσεις υδρατμών 24.1, 42.8, 

72.9 και 119.1 mmHg. Στα διαγράμματα του σχήματος 4.5 παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα. 
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Σχήμα 4.5 Λόγοι των εντάσεων H/N και O/N των φασματικών γραμμών οι 

οποίοι προέρχονται από αέρα με υδρατμούς για θερμοκρασίες δεξαμενής 

T=25, 35 45 και 55 0C για διάφορες ροές αέρα 
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Από τα διαγράμματα του σχήματος 4.4 μπορούν να εξαχθούν διάφορα 

συμπεράσματα. Το πιο σημαντικό είναι η μεταβολή του λόγου Η/Ν κατά την αύξηση 

της θερμοκρασίας της δεξαμενής, δηλαδή κατά την αύξηση της ποσότητας των 

υδρατμών. Κατά συνέπεια, ο λόγος Η/Ν, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατ’αρχάς για τον 

προσδιορισμό της υγρασίας, τουλάχιστον ποιοτικά. 

Επίσης, από το ίδιο διάγραμμα, φαίνεται πως ο λόγος H/N παραμένει 

σταθερός για σχεδόν όλες τις ροές αέρα μεγαλύτερες από 6 lt/min για μια σταθερή 

θερμοκρασία της δεξαμενής. Αντίθετα, στις μικρότερες ροές αέρα, οι λόγοι 

παραμένουν σταθεροί μόνο για τις, σχετικά χαμηλές, θερμοκρασίες 25 και 35 0C που 

αντιστοιχούν σε μικρές τάσεις ατμών. Αυτό οφείλεται στο ότι στις χαμηλές 

θερμοκρασίες, οι μικρότερες ροές αέρα παρασέρνουν όλους τους υδρατμούς που 

υπάρχουν λόγω της μικρής τάσης ατμών, ενώ στις μεγαλύτερες θερμοκρασίες οι 

υδρατμοί είναι τόσοι πολλοί που δεν μπορούν να παρασυρθούν από τις μικρές ροές 

αέρα, οπότε και ο λόγος Η/Ν για αυτές τις περιπτώσεις δεν παραμένει σταθερός. 

Αντίθετα, αναφορικά με τον λόγο Ο/Ν, η διαφοροποίηση των τιμών του για 

τις διάφορες θερμοκρασίες, δεν είναι τόσο έντονη όσο για τον λόγο Η/Ν, λόγω του 

ότι άτομα του οξυγόνου μπορεί να προέρχονται τόσο από τους υδρατμούς όσο και 

από τον αέρα σε αντίθεση με αυτά του υδρογόνου τα οποία προέρχονται πρακτικά 

αποκλειστικά από τους υδρατμούς. Επομένως, η συμπεριφορά του λόγου Ο/Ν 

αποτελεί πιο σύνθετο πρόβλημα και δεν είναι κατάλληλος σε αυτή τη φάση για την 

ανίχνευση υδρατμών.  

  
4.3.2.Μελέτη της επίδρασης της υγρασίας σε προαναμειγμένες φλόγες 

μεθανίου/αέρα 

Όπως εχει ήδη αναφερθεί, η παρουσία υδρατμών είναι δυνατόν να επιφέρει 

σημαντικές αλλαγές σε μια διαδικασία καύσης. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η 

επίδραση της υγρασίας σε προ-αναμεμιγμένες φλόγες στρωτής ροής μεθανίου- και 

προπανίου-αέρα.  

Εμπλουτίζοντας μια φλόγα μεθανίου-αέρα με υδρατμούς, προκαλούνται 

σημαντικές αλλαγές στην δομή της ίδιας της φλόγας και αυτό γίνεται αμέσως 

αντιληπτό από το σχήμα 4.6, όπου παρουσιάζονται τρεις εικόνες ολικής φωταύγειας 

που έχουν ληφθεί με τη βοήθεια μιας ICCD κάμερας, μιας πλούσιας σε καύσιμο 

φλόγας μεθανίου/αέρα (φ=1.26). Στην πρώτη εικόνα παρουσιάζεται η φλόγα χωρίς 

υδρατμούς (σχήμα 4.6α) και διαδοχικά με όλο και αυξανόμενη ποσότητα υδρατμών. 
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Αρχικά η φλόγα έχει ύψος 280 mm και ο χαρακτηριστικός κώνος “Bunsen” της προ-

αναμεμιγμένης περιοχής φαίνεται καθαρά. Καθώς η ποσότητα υδρατμών αυξάνεται, 

η φλόγα γίνεται πιο φτωχή σε καύσιμο σε σχέση με την αρχική της στοιχειομετρία 

και ο κώνος “Bunsen” γίνεται λιγότερο έντονος. Επιπλέον, φαίνεται πως η πρόσθεση 

υδρατμών αμβλύνει την κορυφή του κώνου της προ-αναμεμιγμένης περιοχής. Αυτό 

έχει παρατηρηθεί ξανά [2] όπου μάλιστα έχει δειχθεί ότι η κορυφή αμβλύνεται πιο 

έντονα σε πλούσιες σε καύσιμο φλόγες από ότι σε φτωχές. 

no humidity added Bath temperature 35 0C Bath temperature 55 0Cno humidity added Bath temperature 35 0C Bath temperature 55 0C

 

Σχήμα 4.6 Εικόνες από μια στοιχειομετρική φλόγα CH4/αέρα (α) χωρίς την 

προσθήκη υδρατμών και με προσθήκη υδρατμών για θερμοκρασία της 

δεξαμενής (β) 35 και (γ) 55 0C που αντιστοιχούν σε τάσεις υδρατμών 42.8 και 

119.1 mmHg. 

 
 

Η παρουσία υδρατμών μεταβάλλει επίσης την ταχύτητα καύσης. Αυτό γίνεται 

αντιληπτό από το διάγραμμα του σχήματος 4.7 που παρουσιάζει την υπολογισμένη 

ταχύτητα της καύσης για διάφορες ποσότητες υδρατμών. Οι ταχύτητες της φλόγας 

υπολογίστηκαν με την μέθοδο που παρουσιάστηκε προηγούμενα από την σχέση (3.6). 

Για μεγάλες ποσότητες υδρατμών (που αντιστοιχούν στις μεγάλες 

θερμοκρασίες της δεξαμενής) δεν υπάρχουν δεδομένα, γιατί η φλόγα γινόταν τόσο 

φτωχή σε καύσιμο ώστε δεν σταθεροποιόταν πάνω στον καυστήρα και έσβηνε. Για 

λόγους σύγκρισης, στο ίδιο διάγραμμα παρουσιάζεται και η ταχύτητα καύσης για μια 

φλόγα μεθανίου/αέρα χωρίς την παρουσία υδρατμών. 
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Σχήμα 4.7 Οι ταχύτητες καύσης για φλόγα μεθανίου/αέρα εμπλουτισμένης με 

διάφορες ποσότητες υδρατμών. Για σύγκριση παρουσιάζονται και οι 

αντίστοιχες τιμές για φλόγα μεθανίου/αέρα χωρίς υδρατμούς 
 

 

Από το διάγραμμα του σχήματος 4.7 εξάγονται δυο συμπεράσματα. 

Καταρχάς, η μέγιστη ταχύτητα καύσης της φλόγας επιτυγχάνεται για φλόγα κοντά 

στην στοιχειομετρία, σύμφωνα με τις βασικές έννοιες της καύσης που 

παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 3. Έτσι, όσο πιο κοντά βρίσκεται το άκαυστο μίγμα 

στην στοιχειομετρία, η θερμοκρασία της φλόγας θα είναι μεγαλύτερη οπότε θα είναι 

μεγιστοποιείται και η ταχύτητα της καύσης [8]. Το αποτέλεσμα αυτό ισχύει για όλες 

τις θερμοκρασίες του bubbler, δηλαδή και για μεγάλες και για μικρές ποσότητες 

προστιθέμενων υδρατμών.  

Συγκρίνοντας τώρα τις ταχύτητες της καύσης για τις διάφορες τάσεις 

υδρατμών, φαίνεται ότι η πρόσθεση υδρατμών στην φλόγα μεθανίου-αέρα προκαλεί 

σημαντική μείωση της ταχύτητας της καύσης για ένα λόγο ισοδυναμίας. Το 

αποτέλεσμα αυτό είναι αναμενόμενο διότι η προσθήκη υγρού σε μια προ-

αναμεμιγμένη φλόγα μειώνει την ταχύτητα της καύσης αναλόγως με την 

θερμοχωρητικότητα του υγρού [2]. 
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Στην συνέχεια, δημιουργείται πλάσμα στο κέντρο της φλόγας μεθανίου-αέρα 

εμπλουτισμένης με υδρατμούς ακριβώς πάνω από το ακροφύσιο του καυστήρα. Στο 

σχήμα 4.8 παρουσιάζεται ένα τυπικό φάσμα εκπομπής που αντιστοιχεί στην 

φασματική περιοχή 620-800 nm για μια στοιχειομετρική φλόγα μεθανίου/αέρα με και 

χωρίς την προσθήκη υδρατμών. Στο ένθετο του παρακάτω διαγράμματος φαίνεται σε 

μεγέθυνση η φασματική γραμμή Hα  στα 656.3 nm ώστε να είναι πιο ευκρινής η 

διαφορά που προκαλούν σε αυτή την φασματική γραμμή οι υδρατμοί, καθώς και οι 

αντίστοιχες κορυφές του αζώτου N από τα ίδια φάσματα μεγεθυμένες για τον ίδιο 

λόγο. 
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Σχήμα 4.8 a) Φάσματα LIBS μιας φλόγας CH4/αέρα με και χωρίς την 

προσθήκη υδρατμών. Στο ένθετο φαίνεται σε μεγέθυνση η φασματική 

γραμμή του υδρογόνου Hα  στα 656.3 nm και b) μεγεθυμένες οι 

αντίστοιχες γραμμές του αζώτου N. 

Συγκρίνοντας τα παραπάνω φάσματα γίνεται φανερό πως η προσθήκη 

υδρατμών στην φλόγα μεθανίου/αέρα προκαλεί σημαντική αύξηση της γραμμής του 

υδρογόνου και αυτό φαίνεται πιο καθαρά στο ένθετο του ίδιου διαγράμματος. Η ίδια 

παρατήρηση μπορεί να γίνει και για την φασματική γραμμή του οξυγόνου, παρόλο 

που σε αυτή την περίπτωση η διαφορά δεν είναι τόσο έντονη. Η γραμμή του αζώτου 
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παραμένει σταθερή, γεγονός που είναι αναμενόμενο αφού το άζωτο προέρχεται εξ 

ολοκλήρου από τον αέρα που παραμένει σταθερός και συνεπώς δεν επηρεάζεται από 

την παρουσία υδρατμών. 

Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις και λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενες 

μελέτες, που έγιναν στο εργαστήριο μας, [10,11], όσο και από άλλες ομάδες [12-15], 

οι πιο κατάλληλοι ατομικοί λόγοι οι οποίοι μπορούν να συσχετίζουν τις μετρήσεις 

LIBS με τον λόγο ισοδυναμίας μιας φλόγας (φ), είναι οι λόγοι Ηα/Ν και Ο/Ν των 

αντίστοιχων φασματικών γραμμών. Σε αυτή την περίπτωση ο αριθμητής και των δυο 

λόγων, Ηα/Ν και Ο/Ν, μεταβάλλεται με τον λόγο ισοδυναμίας αλλά και με την 

προσθήκη υδρατμών, ενώ ο παρονομαστής, δηλαδή το Ν, και στις δυο περιπτώσεις 

παραμένει σταθερός αφού αυτό προέρχεται αποκλειστικά από τον αέρα. Στα 

διαγράμματα του σχήματος 4.9 παρουσιάζονται οι λόγοι Ηα/Ν και Ο/Ν για ένα 

μεγάλο εύρος λόγων ισοδυναμίας, φ, και για διάφορες θερμοκρασίες της δεξαμενής 

(διαφορετικές ποσότητες προστιθέμενων υδρατμών στο σύστημα). Και στα δυο 

διαγράμματα του σχήματος 4.9 παρουσιάζεται η περίπτωση μιας φλόγας 

μεθανίου/αέρα χωρίς την προσθήκη υδρατμών για λόγους σύγκρισης. Σε όλες τις 

περιπτώσεις οι μετρήσεις έγιναν 1 mm πάνω από το ακροφύσιο του καυστήρα και 

ακριβώς στο κέντρο του Bunsen κώνου (βλ. Σχήμα 4.6). 
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Σχήμα 4.9 Λόγοι Hα/N και O/N σε μια φλόγα CH4/αέρα με 

προσθήκη υδρατμών για θερμοκρασίες της δεξαμενής T=25, 35, 45 

και 55 0C. Τα άδεια τετράγωνα παρουσιάζουν μετρήσεις LIBS μιας 

φλόγας CH4/αέρα χωρίς υδρατμούς για σύγκριση 
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Σε ότι αφορά τον λόγο των εντάσεων Ηα/Ν φαίνεται πως οι ευθείες που 

αντιστοιχούν στην γραμμική προσαρμογή των πειραματικών σημείων με και χωρίς 

υδρατμούς είναι σε σημαντικό βαθμό παράλληλες. Συνεπώς, η προσθήκη υδρατμών 

σε ένα τέτοιο σύστημα προκαλεί μια παράλληλη μετατόπιση του λόγου Ηα/Ν, χωρίς 

να μεταβάλλει την γραμμική σχέση του λόγου αυτού με το φ. Αυτή η παρατήρηση 

είναι πολύ σημαντική, διότι υπονοεί ότι η παρουσία (ή η απουσία) των υδρατμών 

μπορεί να εκτιμηθεί από την ύπαρξη αυτής της παράλληλης μετατόπισης.  

Παρόμοιες παρατηρήσεις μπορούν να γίνουν και για τον λόγο Ο/Ν. Για όλες 

τις θερμοκρασίες ο λόγος Ο/Ν παραμένει σταθερός σε σχέση με την αλλαγή του 

λόγου ισοδυναμίας, όπως αναμένεται αφού τα δυο στοιχεία, άζωτο και οξυγόνο, 

προέρχονται από τον αέρα και τους υδρατμούς αντίστοιχα, οι οποίοι για δεδομένη 

θερμοκρασία της δεξαμενής παραμένουν σταθεροί. Όμως, καθώς αυξάνεται η 

θερμοκρασία και κατά συνέπεια και η τάση των υδρατμών, η προσθήκη των 

υδρατμών προκαλεί παράλληλη μετατόπιση του λόγου Ο/Ν. Σε αυτό το σημείο, 

συγκρίνοντας τα δυο αυτά διαγράμματα γίνεται εμφανές ότι ο λόγος Ο/Ν παρουσιάζει 

μεγαλύτερα σφάλματα από ότι ο αντίστοιχος Ηα/Ν και οι μετρήσεις στις διάφορες 

θερμοκρασίες δεν είναι τόσο ευδιάκριτες. Αυτό οφείλεται, όπως και στην περίπτωση 

της επίδρασης των υδρατμών στον αέρα, στο γεγονός ότι τα άτομα του οξυγόνου 

προέρχονται και από τους υδρατμούς και από τον αέρα, σε αντίθεση με τα άτομα του 

υδρογόνου που προέρχονται αποκλειστικά από τους υδρατμούς. 

 

4.3.3 Μελέτη της επίδρασης των υδρατμών σε προ-αναμειγμένες φλόγες 

προπανίου/αέρα 

Από τα αποτελέσματα που ήδη παρουσιάστηκαν, είναι φανερό πως η τεχνική 

LIBS μπορεί να ανιχνεύσει τους υδρατμούς σε φλόγα μεθανίου/αέρα. Έτσι, το 

επόμενο βήμα είναι η ανίχνευση υδρατμών σε φλόγες μεγαλύτερων και βαρύτερων 

υδρογονανθράκων από ότι το μεθάνιο. Γι’ αυτό τον λόγο, επιλέχθηκε η φλόγα 

προπανίου/αέρα, στην οποία το καύσιμο που χρησιμοποιείται είναι πιο βαρύ από το 

μεθάνιο και επίσης τα άτομα του υδρογόνου τα οποία θα δημιουργηθούν από την 

διάσπαση των μορίων του καύσιμου, θα είναι διπλάσια απ’ ότι στο μεθάνιο.  

Η πειραματική διάταξη καθώς και όλες οι υπόλοιπες πειραματικές παράμετροι 

(ενέργεια του laser, χρόνος καθυστέρησης και χρόνος ολοκλήρωσης, φασματική 

περιοχή που καταγράφηκε κτλ.) που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ίδιες με αυτές του 

μεθανίου. Η ροή του ξηρού αέρα που εμπλουτιζόταν με υδρατμούς ήταν 6 l/min και 
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παρέμεινε σταθερή για όλες τις μετρήσεις, όπως και στην περίπτωση του μεθανίου. 

Το πλάσμα δημιουργήθηκε ακριβώς πάνω από το ακροφύσιο του καυστήρα, ο οποίος 

έχει εσωτερική διάμετρο 8.0 mm, στο κέντρο της διατομής του. Μετρήθηκαν οι λόγοι 

των ολικών εντάσεων Ηα/Ν και Ο/Ν των φασματικών γραμμών συναρτήσει του 

λόγου ισοδυναμίας της φλόγας, όπως αυτός καθοριζόταν από τα βαθμονομημένα 

ροόμετρα. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο σχήμα 4.10. 
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Σχήμα 4.10 Μεταβολή των λόγων H/N και O/N σε φλόγα C3H8/αέρα για 

θερμοκρασίες της δεξαμενής T=25, 35, 45 και 55 0C. Τα ανοιχτά τετράγωνα 

αντιστοιχούν σε μετρήσεις φλόγας προπανίου/αέρα χωρίς υδρατμούς για 

λόγους σύγκρισης. 
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Καθώς αυξάνει η θερμοκρασία της δεξαμενής αυξάνει η τάση ατμών του 

νερού με αποτέλεσμα την αύξηση των υδρατμών στην φλόγα. Η αύξηση αυτή 

υποδηλώνεται από την παράλληλη μετατόπιση των ευθειών Η/Ν και Ο/Ν. Όπως 

φαίνεται και σε αυτή την περίπτωση, τα πειραματικά αποτελέσματα έχουν την ίδια 

συμπεριφορά όπως για το μίγμα μεθανίου-αέρα-υδρατμών, αποδεικνύοντας την 

δυνατότητα της τεχνικής για την ανίχνευση υδρατμών σε διάφορα συστήματα 

καύσης.  

Παρ’ όλα αυτά, στην περίπτωση του προπανίου για μικρές θερμοκρασίες της 

δεξαμενής (25 και 35 0C),που αντιστοιχούν σε μικρές τάσεις υδρατμών (24.1 και 42.7 

mmHg αντιστοίχως), οι τιμές των λόγων Ηα/Ν και Ο/Ν δεν διαφέρουν μεταξύ τους 

αρκετά, όπως συνέβαινε στην περίπτωση του μεθανίου, ακόμη κι όταν συγκρίνονται 

με τις αντίστοιχες τιμές που προέρχονται από μια φλόγα προπανίου χωρίς την 

προσθήκη υδρατμών. Το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι, για μικρές 

ποσότητες υδρατμών, τα άτομα του υδρογόνου και του οξυγόνου που προέρχονται 

από τα μόρια του νερού είναι συγκριτικά πολύ λιγότερα, σχεδόν αμελητέα, από τα 

αντίστοιχα που προέρχονται από την καύση, οπότε πρακτικά η παρουσία υδρατμών 

στην περίπτωση αυτή είναι δύσκολο να ανιχνευθεί.  

 

4.3.4 Εξέταση της αυτο-απορρόφησης της φασματικής γραμμής του υδρογόνου  

Έως τώρα έχει θεωρηθεί πως το πλάσμα είναι οπτικά λεπτό για όλα τα μήκη 

κύματος που μελετήθηκαν καθώς και ότι δεν συμβαίνουν φαινόμενα αυτο-

απορρόφησης για κάποια από τις φασματικές γραμμές που εξετάζονται. Τα τελευταία 

είναι ιδιαίτερα σημαντικά διότι θα μπορούσαν να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των 

μετρήσεων, στο βαθμό που παντού έως τώρα έχουμε θεωρήσει ότι οι ολικές εντάσεις 

των γραμμών είναι ανάλογες προς την πυκνότητα των αντίστοιχων ατόμων στις 

φλόγες. 

Σ’ αυτό το σημείο λοιπόν θα γίνει η εξέταση ύπαρξης φαινομένων αυτο-

απορρόφησης κυρίως για τις φασματικές γραμμές του υδρογόνου Ηα και του 

οξυγόνου Ο(Ι), λόγω της μεγάλης τους συγκέντρωσης στα συστήματα καύσης με την 

παρουσία υδρατμών. Η πιο «ύποπτη» φασματική γραμμή για αυτο-απορρόφηση είναι 

η γραμμή του υδρογόνου, αφού υπάρχει πλεόνασμα ατόμων υδρογόνου τόσο από 

τους υδρογονάνθρακες όσο και από τους υδρατμούς.  

Για την εξέταση της αυτο-απορρόφησης της Ηα δίνονται στο σχήμα 4.11 τα 

διαγράμματα της ολικής έντασης της γραμμής συναρτήσει της τάσης ατμών του 
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νερού για τις τρεις περιπτώσεις που έχουν μελετηθεί σε αυτό το κεφάλαιο: αέρα-

υδρατμοί, φλόγα μεθανίου-αέρα-υδρατμοί και τέλος φλόγα προπανίου-αέρα-

υδρατμοί.  
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 Σχήμα 4.11 Ολική ένταση της φασματικής γραμμής Ηα για τα συστήματα 

(α) αέρα-υδρατμοί, (β) CH4-αέρα-υδρατμοί και (γ) C3H8-αέρα-υδρατμοί σε 

σχέση με την τάση ατμών του νερού 
 

99 
 



Κεφάλαιο 4                                           Ανίχνευση υγρασίας σε συστήματα καύσης 

Από τις γραφικές παραστάσεις του σχήματος 4.11 φαίνεται πως στην 

περίπτωση του συστήματος αέρα-υδρατμών δεν παρουσιάζεται αυτο-απορρόφηση 

στην Ηα, αφού για όλες τις ροές αέρα η ένταση της είναι ανάλογη με την τάση ατμών, 

δηλαδή με την ποσότητα των υδρατμών, άρα και με την πυκνότητα ατόμων 

υδρογόνου που προστίθενται στο σύστημα. Αντίθετα, στην φλόγα μεθανίου-αέρα-

υδρατμών παρουσιάζεται κορεσμός της γραμμής Ηα για τάση ατμών μεγαλύτερη των 

119.1 mmHg, οπότε επέρχεται κορεσμός της Ηα στους 55 0C, όπου πλέον η ποσότητα 

των υδρατμών είναι μεγάλη, και επομένως υπάρχει μεγάλη ποσότητα ατόμων 

υδρογόνου. Παρόμοια, στην φλόγα προπανίου-αέρα-υδρατμών ο κορεσμός γίνεται 

εμφανής από τάση ατμών μεγαλύτερη των 72.9 mmHg που αντιστοιχεί σε 45 0C. 

Οπότε, σε ότι αφορά το σύστημα προπανίου-αέρα-υδρατμών υπάρχει σημαντική 

αυτο-απορρόφηση της φασματικής γραμμής του υδρογόνου, η οποία μπορεί να 

επηρεάσει τις μετρήσεις σχετικά με την ποσοτικοποίηση της προστιθέμενων 

υδρατμών στην φλόγα.  

 
4.3.5 Μελέτη υγρών καυσίμων 

Στην τελευταία ενότητα του παρόντος κεφαλαίου παρουσιάζονται τα πρώτα 

αποτελέσματα μελέτης με την τεχνική LIBS φλογών υγρών υδρογονανθράκων-αέρα. 

Ο υγρός υδρογονάνθρακας που μελετήθηκε ήταν το επτάνιο, το οποίο αποτελεί από 

τα πλέον διαδεδομένα υγρά καύσιμα. 

Για την μελέτη του επτανίου χρησιμοποιήθηκε η ίδια πειραματική διάταξη 

όπως και για την προσθήκη υδρατμών (βλ. Σχήμα 4.1), με την διαφορά ότι μέσα στον 

bubbler αντί για νερό, υπήρχε επτάνιο (C7H16, καθαρότητας 99.9%, MERCK). Ο 

αέρας διαχωριζόταν σε δυο ροές, η κάθε μια από τις οποίες ελεγχόταν από ροόμετρο. 

Η μια ροή του αέρα περνούσε μέσα από το bubbler και παρέσερνε μια ορισμένη τάση 

ατμών υγρού καύσιμου, καθοριζόμενη από ελεγχόμενη θερμοκρασία του bubbler, 

ενώ η άλλη οδηγείτο προς τον καυστήρα. Ο καυστήρας που χρησιμοποιήθηκε είχε 

εσωτερική διάμετρο 9.5 mm  

Αρχικά υπολογίστηκε η ταχύτητα της καύσης μιας φλόγας επτανίου-αέρα, 

όπως και στην περίπτωση της φλόγας μεθανίου-αέρα-υγρασίας, από εικόνες της 

ολικής φωταύγειας της φλόγας για 40 και 500C. Οι εικόνες της φλόγας για τις δυο 

περιπτώσεις φαίνονται στο σχήμα 4.12 και οι ταχύτητες καύσης που υπολογίστηκαν 

παρουσιάζονται στο σχήμα 4.13.  
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Σχήμα 4.12 Εικόνες ολικής φωταύγειας φλόγας επτανίου-αέρα για 

δυο θερμοκρασίες της δεξαμενής που αντιστοιχούν σε διαφορετικές 

τάσεις ατμών επτανίου  
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Σχήμα 4.13. Η ταχύτητα καύσης μιας φλόγας επτανίου/αέρα για 

δυο διαφορετικές θερμοκρασίες της δεξαμενής. 
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Από το σχήμα 4.13 φαίνεται πως η αύξηση της θερμοκρασίας της δεξαμενής η 

οποία προκαλεί την αύξηση των ατμών του επτανίου, άρα και την αύξηση της 

ποσότητας του καύσιμου το οποίο τελικά συμμετέχει στην καύση, έχει ως 

αποτέλεσμα την αύξηση της ταχύτητας της καύσης.  

Στην συνέχεια, δημιουργείται πλάσμα στο κέντρο της φλόγας επτανίου-αέρα 

και ακριβώς πάνω από το ακροφύσιο του καυστήρα. Από τα φάσματα που 

καταγράφηκαν, μετρήθηκε ο λόγος των εντάσεων Ηα/Ο για διάφορες ροές αέρα που 

περνούν μέσα από το επτάνιο και παρουσιάζεται στο σχήμα 4.14 παρακάτω 

συναρτήσει της θερμοκρασίας της δεξαμενής. Στο ίδιο διάγραμμα παρουσιάζονται 

και οι τιμές της τάσης ατμών του επτανίου για τις αντίστοιχες θερμοκρασίες που 

δίνονται στην βιβλιογραφία [16].  
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Σχήμα 4.14 Ο λόγος εντάσεων Ηα/Ο σε σχέση με την θερμοκρασία της 

δεξαμενής, σε σύγκριση με την καμπύλη των κορεσμένων ατμών 

C7H16 που δίνεται στην βιβλιογραφία [16].

 

Όπως και στην περίπτωση της ανίχνευσης των υδρατμών στον αέρα, έτσι και 

εδώ παρατηρήθηκε πως για όλες τις ροές του αέρα που περνούν από το επτάνιο, ο 

λόγος των εντάσεων των γραμμών Ηα/Ο ήταν ο ίδιος με τις τιμές της καμπύλης της 

τάσης ατμών του επτανίου που υπάρχουν στην βιβλιογραφία, οπότε συμπεραίνεται 

πως για όλες τις ροές του αέρα, οι ατμοί του επτανίου ήταν κορεσμένοι για όλες τις 

θερμοκρασίες της δεξαμενής.  
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Δεδομένου του κορεσμού της τάσης ατμών του καύσιμου, είναι δυνατός ο 

υπολογισμός της ποσότητας του επτανίου που παρασέρνεται από τον αέρα για κάθε 

περίπτω

Αρχικά υπολογίσθηκε η αναλογία των mole του 

επτανίο α

αμίας της φλόγας, οι οποίοι υπολογίστηκαν 

σύμφω

 

ση, οπότε υπολογίζεται με έμμεσο τρόπο και ο λόγος ισοδυναμίας της 

εκάστοτε φλόγας επτανίου-αέρα.  

Για τον υπολογισμό του επτανίου που παρασέρνεται από τον αέρα, 

ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα. 

υ που βρίσκονται στην αέρια φάση και παρασέρνονται από τον έρα. Αυτό 

γίνεται με την βοήθεια των τιμών των κορεσμένων ατμών που πρακτικά αντιστοιχούν 

στην μερική πίεση των ατμών του. Στην συνέχεια για να υπολογιστεί η ροή του 

επτανίου πολλαπλασιάζονται τα mole με την ροή του αέρα που περνούν από το 

bubbler. Με αυτό τον τρόπο γίνεται πλέον γνωστή η ροή του καύσιμου και τέλος, 

μέσω της εξίσωσης καύσης για το επτάνιο, είναι δυνατός ο υπολογισμός του λόγου 

ισοδυναμίας της φλόγας επτανίου-αέρα.  

Στην συνέχεια μετράται ο λόγος Ηα/Ο για διάφορες θερμοκρασίες της 

δεξαμενής, για διάφορους λόγους ισοδυν

να με τα παραπάνω. Η ροή του αέρα που περνούσε μέσα από το επτάνιο ήταν 

σταθερή και ίση με 2 l/min για όλες τις θερμοκρασίες. Τα αποτελέσματα φαίνονται 

στο διάγραμμα του σχήματος 4.15. 
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Σχήμα 4.15 Ο λόγος των εντάσεων Ηα/Ο για διάφορες θερμοκρασίες της 

δεξαμενής συναρτήσει του λόγου ισοδυναμίας για φλόγα C7H16/αέρα 
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Όπως φαίνεται από τις καμπύλες του σχήματος 4.15 υπάρχει μια γραμμική 

σχέση μεταξύ του λόγου Ηα/Ο και του λόγου ισοδυναμίας, κάτι που έρχεται σε 

συμφωνία με όλες τις προηγούμενες παρόμοιες μελέτες που έχουν ήδη γίνει σε προ-

αναμεμιγμένες φλόγες υδρογονανθράκων/αέρα [10-15]. Όμως είναι η πρώτη φορά 

που παρατηρείται η ίδια συμπεριφορά και σε συστήματα καύσης υγρών καύσιμων, τα 

οποία είναι πιο περίπλοκα συστήματα. Ένα σημείο το οποίο πρέπει να τονιστεί εδώ 

είναι η αλλαγή της κλίσης της ευθείας που προσεγγίζει γραμμικά τα πειραματικά 

σημεία. Αυτό οφείλεται πιθανότατα στην σημαντική αυτο-απορρόφηση της 

φασματικής γραμμής του υδρογόνου, λόγω της μεγάλης πυκνότητας ατόμων 

υδρογόνου στο συγκεκριμένο σύστημα, αφού το επτάνιο έχει 16 άτομα υδρογόνου 

ανά μόριο. Για το λόγο αυτό κατασκευάστηκε το διάγραμμα της ολικής έντασης της 

ατομικής φασματικής γραμμής του υδρογόνου συναρτήσει του λόγου ισοδυναμίας για 

διάφορες θερμοκρασίες της δεξαμενής (σχήμα 4.16). 

 

Όπως φαίνεται, για λόγους ισοδυναμίας μεγαλύτερους από 2.5, η ολική 

ένταση της γραμμής του υδρογόνου παραμένει σταθερή αντί να αυξάνεται, κάτι που 

δείχνει την ύπαρξη αυτο-απορρόφησης της συγκεκριμένης γραμμής. Επιπλέον, 
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Σχήμα 4.16 Η ολική ένταση της κορυφής του υδρογόνου συναρτήσει του 

λόγους ισοδυναμίας της φλόγας για διάφορες θερμοκρασίες της δεξαμενής. 
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συγκρίνοντας τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την αύξηση της θερμοκρασίας 

της δεξαμενής, φαίνεται πως όσο η θερμοκρασία αυξάνεται (που συνεπάγεται αύξηση 

της ποσότητας του καύσιμου που εισέρχεται στο σύστημα), τόσο λιγότερο διακριτές 

είναι οι μεταβολές στην ολική ένταση της Ηα. Συνεπώς, η αυτο-απορρόφηση της 

φασματικής γραμμής Ηα είναι πιο έντονη σε φλόγες που περιλαμβάνουν μεγαλύτερη 

ποσότητα επτανίου.  

 

4.3.6 Μελέτη φλόγας επτανίου-αέρα με την προσθήκη υγρασίας 

Ολοκληρώνοντας την μελέτη των διαφόρων συστημάτων καύσης, θα 

παρουσιαστεί η μελέτη ενός επιπλέον συστήματος, περισσότερο περίπλοκου, μιας 

προ-αναμεμιγμένης φλόγας στρωτής ροής επτανίου-αέρα με προσθήκη υδρατμών.  

Για να επιτευχθεί αυτό, συνδέθηκε σε σειρά δεύτερος bubbler, ο οποίος 

περιείχε νερό και τοποθετήθηκε στην ίδια δεξαμενή όπου βρισκόταν και ο bubbler για 

το υγρό καύσιμο. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως το νερό και το επτάνιο 

χαρακτηρίζονται από τάσεις ατμών ίδιας θερμοκρασίας. Μάλιστα, επειδή το επτάνιο 

είναι πιο πτητικό από ότι το νερό, ο bubbler με το νερό τοποθετήθηκε μετά τον 

αντίστοιχο του επτανίου, ώστε να μην επηρεάζονται οι ροές των ατμών των δυο 

υγρών. Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται οι υπολογισμένες ταχύτητες καύσης 

της φλόγας επτανίου-αέρα-υδρατμών για δυο διαφορετικές θερμοκρασίες της 

δεξαμενής, 25 και 40 0C, οι οποίες αντιστοιχούν σε 24.1 και 56.1 mmHg τάσεις 

ατμών για το νερό 45.7 και 92.4 mmHg για το επτάνιο αντίστοιχα.  
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Όπως αναμενόταν, η αύξηση της θερμοκρασίας της δεξαμενής προκάλεσε 

αύξηση της ποσότητας του επτανίου καθώς επίσης και της ποσότητας των υδρατμών 

που εισέρχονται στην φλόγα με αποτέλεσμα τη σημαντική αλλαγή της ταχύτητας της 

φλόγας. Συγκρίνοντας το διάγραμμα του σχήματος 4.17 με αντίστοιχα διαγράμματα 

ταχυτήτων καύσης (σχήματα 4.7 και 4.13), εδώ παρατηρείται μόνο ο ένα κλάδος στην 

ταχύτητα καύσης, ενώ ο άλλος κλάδος που αντιστοιχεί σε μικρότερους λόγους 

ισοδυναμίας απουσιάζει, αφού δεν ήταν δυνατό να σταθεροποιηθεί φλόγα σε 

μικρότερα φ.  

Επιπλέον, στο σύστημα αυτό μετρήθηκε ο λόγος των εντάσεων Hα/O. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στο διάγραμμα 4.18. 
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Σχήμα 4.17 Μετρήσεις ταχυτήτων καύσης της φλόγας επτανίου-αέρα-

υδρατμών για δυο διαφορετικές θερμοκρασίες της δεξαμενής  
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 Σχήμα 4.18 Λόγοι Ηα/Ο φλόγας επτανίου-αέρα-υγρασίας 

συναρτήσει του λόγου ισοδυναμίας για διάφορες θερμοκρασίας 

της δεξαμενής 

 
Από το παραπάνω σχήμα παρατηρείται πως για διαφορετικές θερμοκρασίες, δηλαδή 

για μεγαλύτερες ποσότητες επτανίου και υδρατμών, υπάρχει μια γραμμική σχέση 

μεταξύ του λόγου Ηα/Ο και του λόγου ισοδυναμίας. Η κλίση της ευθείας που 

προκύπτει από τα πειραματικά αποτελέσματα μεταβάλλεται με την θερμοκρασία της 

δεξαμενής. Εδώ πρέπει να τονιστεί πως σε αυτήν την περίπτωση μελετάται ο λόγος 

Η/Ο στον οποίο τα άτομα του υδρογόνου προέρχονται από το καύσιμο και τους 

υδρατμούς ενώ τα άτομα του οξυγόνου από τον αέρα και τους υδρατμούς, και έτσι η 

ερμηνεία της συμπεριφοράς του λόγου γίνεται πλέον περίπλοκη.  

 

4.4 Συμπεράσματα 

 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα της 

τεχνικής LIBS στην ανίχνευση υδρατμών τόσο σε απλά συστήματα όπως είναι ο 

αέρας, όσο σε πιο περίπλοκα, όπως είναι οι φλόγες υδρογονανθράκων-αέρα.  
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Σ’ ότι αφορά την ανίχνευση υδρατμών στον αέρα, δείχθηκε ότι οι υδρατμοί 

μπορούν να ανιχνευθούν εύκολα εξετάζοντας την ύπαρξη της φασματικής γραμμής 

Ηα στα 656.3 nm. Στην συνέχεια, μετρήθηκε ο λόγος των εντάσεων Ηα/Ν για 

διάφορες ροές αέρα που περνούσαν από τον bubbler και δείχθηκε η συσχέτιση του 

λόγου αυτού με την περιεκτικότητα των υδρατμών. Επιπλέον, κατεγράφησαν οι λόγοι 

Ηα/Ν και Ο/Ν συναρτήσει της ροής του αέρα που περνούσε από τον bubbler για 

διάφορες θερμοκρασίες της δεξαμενής και παρατηρήθηκε ότι η αύξηση των 

υδρατμών προκαλεί μεταβολή του λόγου Ηα/Ν. 

Στην συνέχεια, μελετήθηκε η επίδραση των υδρατμών σε προ-αναμεμιγμένες 

φλόγες αερίων υδρογονανθράκων-αέρα, CH4- και C3H8-αέρα. Μέσω φωτογραφιών 

ολικής φωταύγειας φλόγας CH4-αέρα, παρατηρήθηκαν οι αλλαγές στην δομή της 

φλόγας λόγω των υδρατμών. Υπολογίστηκαν οι ταχύτητες καύσης για διάφορες 

ποσότητες προστιθέμενων υδρατμών και φάνηκε πως η προσθήκη υδρατμών 

προκαλεί μείωση της ταχύτητας καύσης. Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με 

αντίστοιχα αποτελέσματα της βιβλιογραφίας. 

Από τα φάσματα που καταγράφησαν κατά την δημιουργία πλάσματος στις 

φλόγες CH4-, C3H8-αέρα-υδρατμοί, μετρήθηκε ο λόγος Ηα/Ν συναρτήσει του λόγου 

ισοδυναμίας. Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν δείχθηκε πως και στις δυο 

περιπτώσεις οι υδρατμοί προκαλούν παράλληλη μετατόπιση του λόγου Ηα/Ν, χωρίς 

να μεταβάλλει την γραμμική σχέση του λόγου αυτού με το φ. Η παρατήρηση αυτή 

μπορεί να χρησιμεύσει ως «εργαλείο» για την ανίχνευση υδρατμών σε φλόγες 

υδρογονανθράκων-αέρα. 

Στην συνέχεια, εξετάσθηκε η ύπαρξη αυτο-απορρόφησης της φασματικής 

γραμμής Ηα στις διάφορες περιπτώσεις που μελετήθηκαν. Φάνηκε πως στα 

συστήματα αέρα- και μεθάνιο-αέρα-υδρατμοί δεν υπάρχει αυτο-απορρόφηση της 

γραμμής, σε αντίθεση με την περίπτωση της φλόγας προπανίου-αέρα-υδρατμοί, όπου 

η αυτο-απορρόφηση της Ηα είναι σημαντική λόγω την μεγάλης πυκνότητας ατόμων 

του υδρογόνου στην φλόγα αυτή. 

Στο τελευταίο μέρος του κεφαλαίου αυτού, μελετήθηκε η φλόγα υγρού 

καύσιμου (C7H16), με και χωρίς την προσθήκη υδρατμών. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

πως και σε αυτήν την περίπτωση ο λόγος Ηα/Ο έχει γραμμική εξάρτηση με τον λόγο 

ισοδυναμίας της φλόγας, όπως έχει ήδη δειχθεί για φλόγες υδρογονανθράκων αέριων 

καυσίμων. Από την εξέταση της αυτο-απορρόφησης της φασματικής γραμμής Ηα 

στην περίπτωση της φλόγας επτανίου-αέρα χωρίς την προσθήκη υδρατμών, φαίνεται 
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πως πράγματι η αυτο-απορρόφηση σε αυτήν την περίπτωση είναι σημαντική για 

λόγους ισοδυναμίας μεγαλύτερους από 2.5. 

109 
 



Κεφάλαιο 4                                           Ανίχνευση υγρασίας σε συστήματα καύσης 

4.5 Βιβλιογραφία  
  

1. D. Zhao, H. Yamashita, K. Kitagawa, N. Arai and T. Furuhata, Comb. and 

Flame 130, 352 (2002). 

2. K. Muller-Dethlefs and A.F. Schlader, Comb. and Flame 27, 205 (1976). 

3. D.E. Giles, S. Som and S. K. Aggarwal, Fuel 85, 1729 (2006).  

4. J. Park, S.G. Kim, K.M. Lee and T.K. Kim, Int. J. Energy Res.26, 1141 

(2002). 

5. J. Park, S.C. Kim, S. I. Keel, D.S. Noh, C. B. Oh and D. Chung, Int. J. Energy 

Res. 28, 1075 (2004). 

6. S.C. Kim J. Park and S. I. Keel, Int. J. Energy Res. 26, 1073 (2002). 

7. W. Yang and R. J. Kee, Comb. and Flame 130, 322 (2002). 

8. http://www.eng.cam.ac.uk/~em257/: E. Mastorakos, Energy and Power 

Generation-Combustion in Power Generation, Engineering Department, 

Cambridge University.  

9. Handbook of Chemistry and physics, 73rd edition, CRC press, 1993, David R. 

Lire editor at chive 

10. P. Stavropoulos, A. Michalakou, G. Skevis and S. Couris, Chem. Phys. Lett. 

404, 309 (2005). 

11. P. Stavropoulos, A. Michalakou, G. Skevis and S. Couris, Spectrochim. Acta 

B, 60, 1092 (2005). 

12. T.X. Phuoc, Optics and Laser Eng. 44, 520 (2006). 

13. F. Ferioli, P.V. Puzinauskas and S.G. Buckley, Appl. Spectrosc. 57, 1183 

(2003). 

14. F. Ferioli and S.G. Buckley, Comb. and Flame 144, 435 (2006). 

15. T.X. Phuoc and F.P. White, Fuel 81, 1761 (2002). 

16. http://www.s-ohe.com 

110 
 

http://www.eng.cam.ac.uk/%7Eem257/
http://www.s-ohe.com/


Κεφάλαιο 5           Χαρακτηρισμός πλάσματος επαγόμενου από laser σε πολυμερή 

Κεφάλαιο 5  
Χαρακτηρισμός πλάσματος επαγόμενου από laser κατά την 

ακτινοβόληση πολυμερικών/πλαστικών υλικών 

 
5.1 Εισαγωγή 

 
Ένας από τους πιο διαδεδομένους τυπούς υλικών είναι τα πλαστικά/πολυμερή, 

κυρίως λόγω ότι είναι δυνατή η προσθήκη διαφόρων προσθετικών ουσιών σε αυτά με 

σκοπό την τροποποίηση των χημικών και μηχανικών ιδιοτήτων των πολυμερών. 

Αυτές οι προσθετικές ουσίες μπορεί να είναι ανόργανες ενώσεις, όπως για 

παράδειγμα TiO2, ZnO, Fe2O3 κ.α., επιβραδυντικά καύσης π.χ. Sb2O3 συνδυασμένα 

με βρωμιούχες ενώσεις καθώς και διάφοροι θερμικοί και φωτομηχανικοί 

σταθεροποιητές (όπως οργανικές μεταλλικές ενώσεις των Ba, Sn και Zn). Αναλόγως 

των επιθυμητών ιδιοτήτων των πλαστικών, οι περιεκτικότητες των διαφόρων 

προσθετικών μπορεί να διαφέρουν από μερικά ppm έως ένα σημαντικό ποσοστό της 

ολικής μάζας του πλαστικού. [1-3] 

Η ευρεία χρήση των πλαστικών σε όλα σχεδόν τα καταναλωτικά προϊόντα 

καθημερινής χρήσης, έχει ως αποτέλεσμα την δραματική αύξηση των πλαστικών 

αποβλήτων στο περιβάλλον. Μια μέθοδος για την αντιμετώπιση αυτού του 

προβλήματος είναι η ανακύκλωση τους. Για να είναι εφαρμόσιμη η ανακύκλωση των 

πλαστικών είναι απαραίτητος ο γρήγορος διαχωρισμός των πλαστικών στις 

κατηγορίες των πολυμερικών πρώτων υλών από τα οποία αποτελούνται. Έχουν 

προταθεί διάφορες μέθοδοι για την ταυτοποίηση πολυμερών όπως για παράδειγμα η 

φασματοσκοπία κοντινού υπέρυθρου [4] ή η φασματοσκοπία Raman [5]. Άλλη μια 

τεχνική η οποία έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση των πλαστικών είναι η 

φασματοσκοπία πλάσματος επαγόμενου από laser [1, 6, 7]. Παρόλο που τα 

αποτελέσματα της φασματοσκοπίας αυτής αποδεικνύουν την εφαρμογή της τεχνικής 

στην ανακύκλωση πλαστικών, έως τώρα δεν έχουν γίνει ιδιαίτερες μελέτες του 

δημιουργούμενου πλάσματος και της επίδρασης των πειραματικών παραμέτρων σε 

αυτό, ώστε να βρεθούν οι βέλτιστες συνθήκες για την διεξαγωγή τέτοιων 

πειραμάτων.  
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Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η μελέτη του πλάσματος που 

δημιουργείται κατά την ακτινοβόληση πολυμερών. Αρχικά, μελετώνται πλαστικά 

δείγματα που προέρχονται από ανακύκλωση εμπορικών πλαστικών συσκευασιών με 

σκοπό την ταυτοποίησή τους και την κατηγοριοποίηση τους στις οικογένειες 

πολυμερών που αυτά ανήκουν. Αυτό γίνεται μέσω του λόγου των σχετικών εντάσεων 

των φασματικών γραμμών του άνθρακα και του υδρογόνου (C/H). Ιδιαίτερη προσοχή 

δίνεται στην ταυτοποίηση πολυμερών που περιέχουν αλογόνα, όπως είναι λ.χ. το 

PVC το οποίο περιέχει χλώριο, λόγω ότι οι ατμοί του Cl είναι ιδιαίτερα τοξικοί και 

επιβλαβείς, όχι μόνο για τον ανθρώπινο οργασμό, αλλά προκαλούν και διάβρωση στα 

συστήματα ανακύκλωσης.  

Επειδή η εφαρμογή της φασματοσκοπίας πλάσματος επαγόμενου από laser 

μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική μέθοδο για την ταυτοποίηση πολυμερικών 

δειγμάτων, στην συνέχεια του κεφαλαίου αυτού, η μελέτη επικεντρώνεται στα 

χαρακτηριστικά του πλάσματος που δημιουργείται κατά την ακτινοβόληση 

πολυμερικών/πλαστικών δειγμάτων. Ακριβώς λόγω ότι το ενδιαφέρον εστιάζεται στα 

χαρακτηριστικά του πλάσματος και πώς αυτά επηρεάζονται από τις παραμέτρους του 

laser και από τις συνθήκες του περιβάλλοντος, χρησιμοποιήθηκαν δείγματα χωρίς την 

προσθήκη διαφόρων προσθετικών, τα οποία παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες με τα 

πλαστικά. Ένα τέτοιο δείγμα είναι το πολυμερές PVC.  

Επιπλέον, αφού το ένα από τα βασικά στοιχεία που αποτελούν τα 

πολυμερικά/πλαστικά δείγματα είναι ο άνθρακας, οι φασματικές γραμμές του οποίου 

χρησιμοποιούνται κατά την μελέτη της ταυτοποίησης των δειγμάτων αυτών, έγινε 

αναλυτική μελέτη των χαρακτηριστικών του πλάσματος που δημιουργείται κατά την 

ακτινοβόληση δείγματος γραφίτη. Μελετήθηκε η επίδραση της διάρκειας του παλμού 

laser καθώς επίσης και η επίδραση της πίεσης του περιβάλλοντος 

(ατμοσφαιρική/πίεση χαμηλότερη της ατμοφαιρικής) στα χαρακτηριστικά του 

πλάσματος, όπως είναι η θερμοκρασία και η ηλεκτρονική πυκνότητα, καθώς και στην 

συμπεριφορά των ατομικών φασματικών γραμμών.  

 

5.2 Πειραματική διάταξη 

 
Για την μελέτη του πλάσματος των πολυμερικών/πλαστικών δειγμάτων 

χρησιμοποιήθηκαν δυο συστήματα laser με χρόνους διάρκειας παλμού ps και ns 
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αντίστοιχα. Το ps laser ήταν ένα Νd:YAG laser (YG900 Quantel) εγκλείδωσης 

ρυθμού (mode-locked) με παλμό χρονικής διάρκειας 35 ps ενώ το ns laser ήταν ένα 

Νd:YAG Q-switched laser (Ekspla NT342) με χρονική διάρκεια 5 ns. Και τα δυο 

laser στα πειράματα που παρουσιάζονται εδώ λειτουργούσαν στο θεμελιώδες μήκος 

κύματος, 1064 nm, με ρυθμό λειτουργίας (repetition rate) 10 Hz. Στο παράρτημα Α 

παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά για το κάθε σύστημα laser που 

χρησιμοποιήθηκε. Για την μέτρηση της ενέργειας της ακτινοβολίας laser σε κάθε 

περίπτωση χρησιμοποιήθηκε ένας κατάλληλα βαθμονομημένος μετρητής ενέργειας 

(Joule meter). Η μεταβολή της ενέργειας από παλμό σε παλμό ήταν λιγότερο από 5% 

και 20% για το ns και το ps laser, αντίστοιχα. 

Και για τα δυο συστήματα laser η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε 

ήταν πανομοιότυπη. Η εστίαση της δέσμης του laser γινόταν μέσω συγκεντρωτικού 

φακού από χαλαζία εστιακής απόστασης 200 mm. Η απόσταση φακού-δείγματος 

επιλέχθηκε να είναι μερικά mm μικρότερη από την εστιακή απόσταση για την 

εξασφάλιση δημιουργίας πλάσματος πάνω στην επιφάνεια του στόχου. Με αυτόν τον 

τρόπο, το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας του παλμού, αποδιδόταν στην επιφάνεια 

του δείγματος, με αποτέλεσμα την πιο αποδοτική δημιουργία πλάσματος [8, 9]. 

Σχηματικά, η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε φαίνεται στο σχήμα 5.1. 
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Σχήμα 5.1 Σχηματική αναπαράσταση της πειραματικής διάταξης που 

χρησιμοποιήθηκε για την μελέτη των πολυμερικών/πλαστικών δειγμάτων.  

 
Το δείγμα τοποθετείτο πάνω σε μικρομετρική βάση (x, y, z) ώστε να υπάρχει 

η δυνατότητα ακτινοβόλησης καινούριου σημείου, χωρίς την μεταβολή της 

ευθυγράμμισης. Η συλλογή της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας από το πλάσμα γινόταν 

υπό γωνία 900 μέσω συγκλίνοντος φακού από χαλαζία, εστιακής απόστασης 150 mm, 

ο οποίος εστίαζε την ακτινοβολία σε οπτική ίνα. Η ακτινοβολία του πλάσματος μέσω 

της ίνας κατευθυνόταν σε μονοχρωμάτορα (Jobin Yvon HR 460) όπου αναλυόταν 

φασματοσκοπικά. Ο μονοχρωμάτορας ήταν εξοπλισμένος με φράγματα περίθλασης 

διαφορετικής αναλυτικής ικανότητας. Τέλος η ανίχνευση και η καταγραφή των 

φασμάτων γινόταν μέσω κατάλληλου ανιχνευτή ICCD (Intensified Charged Coupled 

Device).  

Στα πειράματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν 2 ICCD κάμερες διαφορετικής 

απόκρισης. Η μια (ANDOR DH734-18U-03) έχει καλή απόκριση σε μικρά μήκη 

κύματος (UV), οπότε και χρησιμοποιήθηκε για την ανίχνευση της 2ης τάξης κορυφής 

του άνθρακα (2* 247.86=495.7 nm), ενώ η δεύτερη (ANDOR DH712-18F-13) 

παρουσίαζε πολύ καλή απόκριση σε μήκη κύματος κοντά στην περιοχή 600-900 nm 

και χρησιμοποιήθηκε για την ανίχνευση του χλωρίου καθώς και για τον καθορισμό 

114 
 



Κεφάλαιο 5           Χαρακτηρισμός πλάσματος επαγόμενου από laser σε πολυμερή 

της θερμοκρασίας του πλάσματος που έγινε μέσω των γραμμών του αζώτου στην 

φασματική περιοχή των 850-872 nm. Οι φασματικές αποκρίσεις των δυο 

ανιχνευτικών συστημάτων παρουσιάζονται στο παράρτημα Α. Η εκάστοτε ICCD 

κάμερα σκανδαλιζόταν (triggered) εξωτερικά με την βοήθεια μιας φωτοδιόδου ενώ ο 

χρονισμός των πειραμάτων, δηλαδή η χρονική καθυστέρηση για τη λήψη της 

μέτρησης (gate delay) και ο χρόνος ολοκλήρωσης (gate width) επιλέχθηκε σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις της εκάστοτε πειραματικής διαδικασίας. 

Στα πειράματα τα οποία έγιναν υπό συνθήκες κενού, χρησιμοποιήθηκε ένας 

θάλαμος κενού (κελί), μέσα στον οποίο τοποθετείτο το δείγμα. Ο θάλαμος αντλήθηκε 

με μια μηχανική αντλία, μέχρι η πίεση να φτάσει περίπου στα 10-2 mbar. Ο θάλαμος 

ήταν κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι και είχε δυο οπτικά παράθυρα τα 

οποία δίνουν την δυνατότητα οπτικής πρόσβασης μέσα στο κελί. Τα οπτικά 

παράθυρα ήταν διαμέτρου 50 mm και πάχους 2.5 mm. Επειδή η ανάκλαση του 

μπροστινού οπτικού παραθύρου πάνω στο οποίο προσέπιπτε η δέσμη του laser 

επέστρεφε εστιασμένη πίσω στον φακό εστίασης (back-reflection), τοποθετήθηκε μια 

ίριδα με σκοπό να ανακόψει την πορεία της ανάκλασης αυτής και να προστατευθεί ο 

φακός εστίασης. Ο θάλαμος ήταν τοποθετημένος πάνω σε μικρομετρική βάση ώστε 

να υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης του δείγματος και να παρέχεται καινούριο 

σημείο από μέτρηση σε μέτρηση χωρίς να χαλάσει ούτε η οπτική ευθυγράμμιση αλλά 

ούτε και η πίεση μέσα στο θάλαμο. Παρακάτω παρουσιάζονται φωτογραφίες της 

πειραματικής διάταξης και του θαλάμου κενού που χρησιμοποιήθηκε. 
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Σχήμα 5.2 Φωτογραφίες του θαλάμου κενού και της 

πειραματικής διάταξης που χρησιμοποιήθηκε 

 

 
Για την αποφυγή της αλληλεπίδρασης του πλάσματος με τον περιβάλλοντα 

αέρα, μελετήθηκε η εστίαση της προσπίπτουσας δέσμης πάνω στο δείγμα. 

Παρατηρήθηκε πως για καμία εστίαση της δέσμης στο δείγμα οι φασματικές γραμμές 

του οξυγόνου και του αζώτου δεν εξαφανίζονταν από τα καταγεγραμμένα φάσματα, 

σε αντίθεση με τις αντίστοιχες φασματικές γραμμές του χλωρίου και άνθρακα, που 
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προέρχονται από τα πολυμερή, οι οποίες μεταβάλλονταν σημαντικά κατά την 

απομάκρυνση της εστίας από την επιφάνεια του δείγματος. Συνεπώς η βέλτιστη 

εστίαση της δέσμης θεωρήθηκε πως είναι εκείνη όπου οι κορυφές του C και Cl είναι 

μέγιστες. Ένα σημείο το οποίο πρέπει να τονιστεί εδώ είναι πως σε όλες τις 

περιπτώσεις η ακτινοβολία του πλάσματος που συλλέγεται από το φακό συλλογής και 

εστιάζεται τελικά στην ίνα είναι ακτινοβολία που προέρχεται από όλο το πλάσμα 

οπότε χάνεται η χωρική πληροφορία που περικλείεται σε αυτό. Εάν υπήρχε η 

δυνατότητα της χωρικής ανάλυσης και κατευθυνόταν στην ίνα η ακτινοβολία από το 

πλάσμα που πρόσκειται στην επιφάνεια του δείγματος προφανώς οι φασματικές 

γραμμές του αζώτου και του οξυγόνου δεν θα καταγράφονταν. 

Τα δείγματα που μελετήθηκαν στο παρόν κεφάλαιο χωρίζονται σε τρεις 

κατηγορίες: σε πλαστικά δείγματα, σε καθαρά πολυμερή PVC και σε δείγματα 

καθαρού γραφίτη. Τα πλαστικά, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την μελέτη της 

ταυτοποίησης τους, είναι «εμπορικά» πλαστικά και περιέχουν διάφορα χημικά 

πρόσθετα, όπως χρώματα, αντιοξειδωτικά, επιβραδυντικά καύσης, πλαστικοποιητές 

(για αύξηση της ευκαμψίας, της εκτατικότητας και μείωση της σκληρότητας), 

λιπαντικές ουσίες για μείωση της εσωτερικής ή εξωτερικής τριβής κ.α., 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πολυμερή Πλαστικά Δείγματα 

HDPE pink 

HDPE green 

LDPE yellow 
PE 

LDPE green 

PP blue 
PP 

PP orange 

HDPS gray 

PS green PS 

PS orange 

PVC PVC  soft 

Πίνακας 5.1 Πλαστικά δείγματα που μελετήθηκαν και οι 

πολυμερικές οικογένειες στις οποίες ανήκουν  
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Τα καθαρά δείγματα πολυμερούς PVC κατασκευάστηκαν στο εργαστήριο του 

Δρ. Γ. Βογιατζή, στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών 

Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας (ΕΙΧΗΜΥΘ), στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και 

Έρευνας (ITE). Παρήχθησαν σε διαλύτη DΜF, είναι υψηλής καθαρότητας δείγματα 

και έχουν μοριακό βάρος 43000 gr/mol (PVC43000). Τα δείγματα του καθαρού 

γραφίτη ήταν υπό την μορφή δισκίου, διαμέτρου 25 mm. Οι δυο τελευταίες 

κατηγορίες δειγμάτων (καθαρό πολυμερές και γραφίτης) αποτελούν πιο απλά 

συστήματα/μήτρες διότι δεν περιέχουν χημικά πρόσθετα όπως τα αντίστοιχα που 

προέρχονται από τα πλαστικά, συνεπώς η μελέτη της εξέλιξης του πλάσματος και ο 

χαρακτηρισμός του θα γίνει μέσω αυτών. 

 

5.3 Αποτελέσματα και Συζήτηση 

 
5.3.1 Ταυτοποίηση πολυμερών μέσω του λόγου C/Hβ

Η κατηγοριοποίηση των πλαστικών στους τύπους πολυμερών που αυτά 

ανήκουν έγινε μέσω του στοιχειομετρικού λόγου C/H. Είναι γνωστό πως οι διάφοροι 

τύποι πολυμερών έχουν διαφορετική στοιχειομετρία ατόμων άνθρακα προς υδρογόνο. 

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται για 4 είδη πολυμερών η στοιχειομετρική 

αναλογία του C/H και ο μοριακός τους τύπος  

 

Πολυμερές Στοιχειομετρία C/H Μοριακός τύπος 

PE 0.5 (-CH -CH -)2 2 n

PP 0.5 (-CHCH -CH -)3 2 n

PS 1.0 (-CHC H -CH -)6 5 2 n

PVC 0.66 (-CH -CHCl-)2 n

 

 

 

Πίνακας 5.2 Η στοιχειομετρία των ατόμων C/H για 4 κατηγορίες πολυμερών 

ευρείας χρήσης καθώς και ο μοριακός τους τύπος 

Για να καταστεί δυνατή η ταυτοποίηση των πολυμερών μέσω της μέτρησης 

του στοιχειομετρικού τους λόγου C/H επιλέχθηκε η φασματική περιοχή 463-510 nm 

όπου φαίνονται καθαρά η φασματική γραμμή Hβ της σειράς Balmer του υδρογόνου 

στα 486.1 nm και η 2η τάξη της φασματικής γραμμής 247.86 nm του C (Ι), η οποία 

αντιστοιχεί σε μήκος κύματος 495.7 nm. Το φράγμα περίθλασης το οποίο 
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χρησιμοποιήθηκε είχε 600 χαραγές/mm. Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζονται 

χαρακτηριστικά φάσματα της φασματικής αυτής περιοχής για όλες τις κατηγορίες 

πολυμερών που μελετήθηκαν. Η επιβεβαίωση ότι η φασματική κορυφή που 

παρουσιάζεται στα 495.7 nm είναι πράγματι η 2η τάξη της φασματικής γραμμής 

247.86 nm του άνθρακα έγινε με την χρησιμοποίηση ενός φίλτρου το οποίο 

αποκόπτει τα μικρά μήκη κύματος (short pass filter) ώστε να αποφευχθούν οι 2ης 

τάξης περιθλάσεις. Τα φάσματα που παρουσιάζονται παρακάτω κατεγράφησαν κατά 

την ακτινοβόληση πλαστικών δειγμάτων με παλμούς laser χρονικής διάρκειας ns, με 

ενέργεια παλμού 80 mJ, χρόνο καθυστέρησης 2.5 μsec και χρόνο ολοκλήρωσης 10 

μsec. 

Σχήμα 5.3 Χαρακτηριστικά φάσματα πλαστικών τα οποία ανήκουν σε 

διάφορες κατηγορίες πολυμερών και αντιστοιχούν στην φασματική περιοχή 

465-510 nm 
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Από τα παραπάνω φάσματα φαίνεται πως ενώ σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες 

πλαστικών μπορεί να γίνει εύκολα η ταυτοποίηση των πολυμερών μέσω του λόγου 

C/Hβ, στο PVC θα πρέπει να βρεθεί άλλος τρόπος ταυτοποίησης, λόγω της ύπαρξης 

μιας επιπλέον κορυφής η οποία επικαλύπτεται με την κορυφή του υδρογόνου, οπότε 
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σε αυτήν την περίπτωση ο λόγος των εντάσεων των γραμμών του C/Hβ θα δώσει 

λανθασμένα αποτελέσματα. Συνεπώς απαιτείται ένα επιπλέον κριτήριο μέσω του 

οποίου θα γίνει η ταυτοποίηση του πολυμερούς PVC. Ένα τέτοιο κριτήριο είναι η 

ανίχνευση του χλωρίου ή όχι, αφού το PVC είναι το μοναδικό πολυμερές το οποίο 

περιέχει χλώριο στην μοριακή του αλυσίδα.  

Λαμβάνοντας υπόψη τις υπόλοιπες κατηγορίες πολυμερών, μετρήθηκαν οι 

ολικές εντάσεις των φασματικών γραμμών του υδρογόνου και του άνθρακα 

συναρτήσει του χρόνου καθυστέρησης ώστε να βρεθεί ο βέλτιστος χρονισμός του 

πειράματος για την ταυτοποίηση των πλαστικών. Στα διαγράμματα του σχήματος 5.4 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν ενδεικτικά το δείγμα HDPE. Ο 

χρόνος ολοκλήρωσης ήταν σταθερός για όλες τις περιπτώσεις και ίσος με 1 μsec, ενώ 

το κάθε σημείο του διαγράμματος αντιστοιχεί στην ολική ένταση της κάθε 

φασματικής γραμμής και προέρχεται από ένα φάσμα LIBS, το οποίο είναι το 

αποτέλεσμα της άθροισης 20 παλμών laser σε σταθερή ενέργεια 80 mJ, όπως και 

προηγουμένως. 
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Σχήμα 5.4 Η εξάρτηση της ολικής έντασης του φασματικών γραμμών 

του C(Ι), Hβ συναρτήσει του χρόνου καθυστέρησης σε δείγμα HDPE. 

Ο χρόνος ολοκλήρωσης ήταν 1 μsec. 

 
Από τα διαγράμματα του σχήματος 5.4, γίνεται φανερό πως και οι δυο φασματικές 

γραμμές φθίνουν πολύ γρήγορα, ενώ για χρόνους μικρότερους από 1 μsec η 

διαπλάτυνση της γραμμής του υδρογόνου είναι σημαντική. Οπότε ο βέλτιστος χρόνος 

καθυστέρησης για την ταυτοποίηση των πλαστικών θα κυμαίνεται μεταξύ 1 και 3 

μsec. Συνεπώς μετράται ο λόγος C/H  για χρόνους μεταξύ αυτών των ορίων για τις β
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διάφορες κατηγορίες πλαστικών και τα αποτελέσματα φαίνονται στο σχήμα 5.5 για 

τις τρεις κατηγορίες πλαστικών. 

Σχήμα 5.5 Ο λόγος C/Hβ για διαφορετικούς τύπους πολυμερών, για 

διάφορους χρόνους καθυστέρησης. Στο διάγραμμα επίσης παρουσιάζονται 

και οι θεωρητικές τιμές του λόγου C/Hβ για τα πολυμερή αυτά  
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Από τα αποτελέσματα παρατηρείται πως για χρόνο καθυστέρησης 2 μsec ο λόγος 

C/Hβ συμπίπτει με τις στοιχειομετρικές αναλογίες με σχεδόν μηδενικό σφάλμα 

μεταξύ της θεωρητικής και της πειραματικής τιμής. Τα πλαστικά τα οποία ανήκουν 

στην οικογένεια του πολυ-στυρενίου, εύκολα ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα πλαστικά 

ενώ για τις περιπτώσεις του πολυαιθυλενίου και του πολυ-προπυλενίου ο 

διαχωρισμός είναι αδύνατος, αφού και οι δυο οικογένειες πολυμερών έχουν τον ίδιο 

θεωρητικό στοιχειομετρικό λόγο C/H. Συνεπώς για αυτές τις δυο οικογένειες 

απαιτείται ένα επιπρόσθετο κριτήριο για τον διαχωρισμό τους.  

 
5.3.2 Ταυτοποίηση πολυμερούς που περιέχει χλώριο 

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, τα πολυμερή που περιέχουν αλογόνα 

όπως είναι το χλώριο (Cl) ή το βρώμιο (Br) επιβάλλεται να ταυτοποιηθούν και να 

επεξεργαστούν ξεχωριστά από τις υπόλοιπες οικογένειες πολυμερών διότι οι ατμοί 
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των αλογόνων που θα προκύψουν από την τήξη των πλαστικών κατά την 

ανακύκλωση είναι ιδιαίτερα τοξικοί. Η παραπάνω μέθοδος κατηγοριοποίησης των 

πλαστικών (C/Hβ) που ήδη αναφέρθηκε δυστυχώς δεν μπορεί να εφαρμοσθεί σε 

πλαστικά όπως είναι το πλαστικό PVC soft διότι το πλαστικό αυτό περιέχει στοιχεία 

από τα οποία προκύπτει μια επιπρόσθετη φασματική κορυφή στα μήκη κύματος που 

αντιστοιχούν στην κορυφή του υδρογόνου (βλ. σχήμα 5.3), οπότε και δεν μπορεί να 

υπολογιστεί η ολική ένταση της γραμμής του υδρογόνου.  

Συνεπώς ένα επιπλέον κριτήριο για την εξέταση ενός άγνωστου πλαστικού 

δείγματ

 

ος αν είναι ή όχι PVC, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιπρόσθετα ή/και 

ανεξάρτητα από τον λόγο C/Hβ, είναι η ανίχνευση του χλωρίου. Είναι γνωστό πως το 

χλώριο έχει έντονες φασματικές γραμμές στο VUV (vacuum ultra violet) και σε μήκη 

κύματος κόντα στο NIR. Έτσι χρησιμοποιήθηκε η ICCD κάμερα η οποία έχει 

καλύτερη απόκριση σε μήκη κύματος στο υπέρυθρο (ANDOR DH712-18F-13), αφού 

η ανίχνευση φασματικών γραμμών στο VUV γίνεται μόνο από συστήματα 

ανίχνευσης τα οποία βρίσκονται από συνθήκες κενού λόγω ότι το μοριακό οξυγόνο, 

Ο2, του αέρα απορροφά τα μήκη κύματος από 130-200 nm (μοριακές ταινίες 

Schumann-Runge). Δημιουργώντας πλάσμα σε καθαρό πολυμερές PVC ανιχνεύτηκαν 

3 διαφορετικές γραμμές του χλωρίου οι οποίες είναι οι 725.66, 754.71 και 837.59 nm 

και παρουσιάζονται στο φάσμα του σχήματος 5.6. Η ενέργεια του laser ήταν 20 mJ 

και ο χρόνος καθυστέρησης και ολοκλήρωσης ήταν αντίστοιχα 500 και 50 ns  
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Σχήμα 5.6 Φασματικές γραμμές του χλωρίου κατά την δημιουργία 

πλάσματος σε καθαρό PVC. Επίσης φαίνονται φασματικές γραμμές των C, 

N και O 

  
Στο παραπάνω φάσμα παρουσιάζονται επίσης φασματικές γραμμές του 

αζώτου

ατικές 

γραμμέ

 και του οξυγόνου. Το οξυγόνο προέρχεται αποκλειστικά από τον αέρα που 

βρίσκεται ακριβώς μπροστά από την επιφάνεια του δείγματος PVC και αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι το πλάσμα το οποίο δημιουργείται στο δείγμα αλληλεπιδρά 

και με τον αέρα. Το άζωτο μπορεί να προέρχεται τόσο από τον περιβάλλοντα αέρα 

όσο και από το ίδιο το δείγμα, αφού για την παρασκευή του δείγματος PVC 

χρησιμοποιήθηκε ο διαλύτης DΜF, ο οποίος είναι γνωστό ότι περιέχει άζωτο.  

Συνεπώς, από τα παραπάνω προκύπτει ότι υπάρχουν τρεις φασμ

ς του χλωρίου, οι οποίες μπορούν να ανιχνευθούν άρα τρεις διαφορετικές 

επιλογές για την αναγνώριση πολυμερών που περιέχουν χλώριο. Έως τώρα, στις 

περισσότερες δημοσιευμένες εργασίες, η μόνη επιλογή για την ανίχνευση του Cl(I) 

ήταν η φασματική κορυφή στα 837 nm [10-12]. 
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5.3.3. Μελέτη των χαρακτηριστικών του πλάσματος για διαφορετικούς χρόνους 

παλμούς 

Είναι γνωστό πως η δημιουργία πλάσματος με παλμούς διαφορετικής 

χρονικής διάρκειας οφείλεται σε διαφορετικούς μηχανισμούς κατά την γένεση και 

την εξέλιξη του ίδιου του πλάσματος. Στην βιβλιογραφία υπάρχει μεγάλος αριθμός 

εργασιών στις οποίες γίνεται σύγκριση αποτελεσμάτων που προέρχονται από 

διαφορετικής διάρκειας παλμούς. Σ αυτό το σημείο θα αναφερθούν συνοπτικά τα 

σημαντικότερα χαρακτηριστικά της αλληλεπίδρασης laser-ύλης με διαφορετικής 

διάρκειας παλμούς. 

Για την περίπτωση των fs παλμών, η διάρκεια του παλμού είναι τόσο μικρή 

ώστε μπορεί να θεωρηθεί ότι η θερμική διάχυση της ενέργειας στον στόχο είναι 

αμελητέα και το υλικό μεταβαίνει απ’ευθείας από την στερεά φάση στην αέρια [13, 

14].  

Για ps παλμούς, η θερμική διάχυση ακολουθείται από αποδόμηση υλικού των 

ηλεκτρονίων, με αποτέλεσμα την δημιουργία μιας τηγμένης περιοχής στον κρατήρα 

που δημιουργείται στην εστία της δέσμης laser. Και σε αυτήν την περίπτωση η 

αλλαγή φάσης του υλικού θεωρείται ότι γίνεται πάλι από την στερεή κατευθείαν στην 

αέρια φάση, ενώ η παρουσία της υγρής φάσης συμβαίνει μόνο μέσα στον κρατήρα. 

Το πιο ελκυστικό σε ότι αφορά τους στενούς παλμούς είναι ότι η ακτινοβόληση 

δειγμάτων με παλμούς της τάξης μερικών ps, μειώνει την απόθεση υλικού γύρω από 

την αποδομημένη περιοχή και συγχρόνως αυξάνει την επαναληψιμότητα και την 

αποδοτικότητα της αποπροσρόφησης υλικού (desorption). 

Για ns παλμούς, όπου η διάρκεια του παλμού συγκριτικά με τις προηγούμενες 

περιπτώσεις θεωρείται πολύ μεγάλη, η απορροφούμενη ενέργεια του παλμού αρχικά 

θερμαίνει την επιφάνεια του στόχου έως το σημείο τήξης και στην συνέχεια έως την 

θερμοκρασία εξαέρωσης. Κατά την διάρκεια της αλληλεπίδρασης η κύρια πηγή 

απώλειας ενέργειας είναι η θερμική διάχυση μέσα στο υλικό. Σ αυτήν την περίπτωση 

υπάρχει αρκετός χρόνος για την διάδοση του κύματος θερμότητας μέσα στο υλικό με 

αποτέλεσμα την δημιουργία ενός μεγάλου στρώματος τηγμένου υλικού. Τα θερμικά 

φαινόμενα στην περίπτωση αυτή είναι πολύ έντονα ενώ η μετάβαση του υλικού από 

την στερεή φάση στην αέρια γίνεται μέσω της υγρής φάσης.  

Το πλάσμα που δημιουργείται από στενούς παλμούς δημιουργείται από 

απευθείας φωτοϊονισμό λόγω πολυφωτονικού ιονισμού, ενώ αντίθετα στην 

περίπτωση παλμών laser χρονικής διάρκειας ns, όπου το υλικό τήκεται τοπικά και 
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επαναστερεοποιείται, το αποδομημένο υλικό ιονίζεται από τις κρούσεις μεταξύ των 

ηλεκτρονίων και των ιόντων [15].  

Επιπλέον, στην περίπτωση ns παλμών, ο χρόνος παλμού είναι τόσο μεγάλος 

που αλληλεπιδρά με το ίδιο το παραγόμενο πλάσμα, ενώ για ps παλμούς ο χρόνος 

παλμού είναι μικρός, με συνέπεια οι αλληλεπιδράσεις του παλμού με το πλάσμα να 

είναι ιδιαίτερα ασθενείς. [π.χ. 14, 16, 17]. Μάλιστα, για αυτόν ακριβώς το λόγο, ο 

όγκος του πλάσματος στην περίπτωση ps παλμών είναι περίπου 10 φορές μικρότερος 

συγκριτικά με τον αντίστοιχο όγκο για ns παλμούς, ενώ για ns παλμούς, η περαιτέρω 

θέρμανση επιμηκύνει το πλάσμα προς την κατεύθυνση του laser.  

Στο σχήμα 5.7 παρουσιάζονται ενδεικτικά εικόνες SEM από κρατήρες που 

δημιουργήθηκαν από την ακτινοβόληση παλμών διάρκειας 200 fs, 80 ps και 3.3 ns 

αντίστοιχα [13]. 

 

 

 

Σχήμα 5.7 Εικόνες SEM που απεικονίζουν κρατήρες από την 

ακτινοβόληση στερεού χάλυβα από (α) fs, (β) ps και (γ) ns παλμούς. 

Οι εικόνες προέρχονται από [13] 

 

(α) (β) (γ) 

Σε αυτήν την ενότητα του κεφαλαίου παρουσιάζονται αποτελέσματα που 

φανερώνουν τον τρόπο με τον οποίο όλες οι παραπάνω διεργασίες που λαμβάνουν 

χώρα για διαφορετικούς παλμούς, επηρεάζουν το πλάσμα που δημιουργείται σε 

πολυμερή. 

 

5.3.3.1 Φασματική εκπομπή του πλάσματος για ns και ps παλμούς laser 

Αρχικά, για την μελέτη του πλάσματος, καταγράφηκε για τις διάφορες 

κατηγορίες πλαστικών και του γραφίτη όλη η φασματική κατανομή της 

εκπεμπόμενης ακτινοβολίας από το πλάσμα στην περιοχή 250-900 nm με σκοπό την 

καταγραφή και αναγνώριση των φασματικών κορυφών που εμφανίζονται στα 
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διάφορα δείγματα. Αυτό έγινε χρησιμοποιώντας ns και ps παλμούς laser, με χρόνο 

καθυστέρησης 300 nsec και αντίστοιχο χρόνο ολοκλήρωσης 1 μsec και για τις δυο 

περιπτώσεις. Η ενέργεια του laser για την περίπτωση του παλμού διάρκειας ns ήταν 

30 mJ ενώ για την περίπτωση του ps παλμού 18 mJ. Τα δείγματα για την περίπτωση 

του ps παλμού laser βρίσκονται υπό ατμοσφαιρική πίεση. Για το ns laser το δείγμα 

βρίσκεται σε πίεση χαμηλότερη της ατμοσφαιρικής, ώστε να μειωθεί το συνεχές 

υπόβαθρο, το οποίο σε αυτούς τους χρόνους είναι έντονο και να καταγραφούν πιο 

καθαρά οι φασματικές γραμμές. Το φράγμα περίθλασης που χρησιμοποιήθηκε είχε 

150 χαραγές/mm ώστε κάθε μέτρηση να περιλαμβάνει μεγαλύτερο φασματικό εύρος 

(με μικρότερη όμως διακριτική ικανότητα). Όλο το φάσμα από 250-900 nm 

καταγράφηκε περιστρέφοντας το φράγμα περίθλασης σε διαδοχικές φασματικές 

περιοχές, ενώ η βαθμονόμηση του μήκους κύματος της εκάστοτε περιοχής έγινε με 

την βοήθεια μιας λάμπας εκκένωσης Hg. Χρησιμοποιήθηκε η ICCD κάμερα (DH734-

18U-03) η οποία παρουσιάζει καλύτερη απόκριση στο υπέρυθρο, οπότε δεν είναι 

δυνατή η καταγραφή της 2ης τάξης περίθλαση φασματικής κορυφής του άνθρακα στα 

495.7 nm.  

Τα φάσματα που φαίνονται στην εικόνα 5.8 αντιστοιχούν στην περίπτωση του 

ps παλμού για καθαρό πολυμερές PVC και για ένα από τα πλαστικά δείγματα (PS) 

ώστε να διαπιστωθούν τυχόν διαφορές λόγω των προσθετικών που περιέχει το 

πλαστικό, ενώ στην εικόνα 5.9 παρουσιάζεται ένα φάσμα που αντιστοιχεί στον 

καθαρό γραφίτη κατά την ακτινοβόλησή του με ns παλμούς laser για αναγνώριση 

φασματικών γραμμών του άνθρακα.  
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Σχήμα 5.9 Φασματική κατανομή της ακτινοβολίας που εκπέμπεται από 

το πλάσμα κατά την ακτινοβόληση καθαρού γραφίτη από ns παλμούς 
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Καταρχήν, συγκρίνοντας τα φάσματα που καταγράφηκαν για τον ps χρόνο 

παλμού για τα δυο δείγματα (PS, PVC), παρατηρείται πως τα φάσματα αυτά δεν 

διαφοροποιούνται. Και στις δυο περιπτώσεις διακρίνονται ξεκάθαρα η Hα στα 656.3 

nm, η φασματική γραμμή του οξυγόνου Ο(Ι) στα 777 nm, η Ηβ στα 486.1 nm, η C (II) 

στα 589.16 nm και τέλος η γραμμή του οξυγόνου στα 844.5 nm. Οι κορυφές του 

άνθρακα C(I) στα 833.5 nm και η αντίστοιχη του χλωρίου Cl(I), για την περίπτωση 

του PVC, στα 837.5 nm δεν φαίνονται λόγω της μικρής διακριτικής ικανότητας που 

παρέχει το φράγμα των 150 χαραγών/mm. Επίσης και στα δυο φάσματα 

παρουσιάζονται οι μοριακές ταινίες του άνθρακα (C 3
2 Swan Bands, d Π -a3Πg u) για 

διάφορες δονητικές μεταπτώσεις (Δν=-1, 0, +1) στα 474, 517 και 564 nm αντίστοιχα 

καθώς και η μοριακή μετάπτωση C2 Deslandres-d’Azambujas στα 385.2 nm (C1Πg-

A1Π ) [18].  u

Ανάλογες παρατηρήσεις μπορούν να γίνουν και για την περίπτωση 

ακτινοβόλησης καθαρού γραφίτη από παλμούς ns, αν και παρουσιάζονται αρκετές 

διαφοροποιήσεις. Οι φασματικές γραμμές του υδρογόνου στα 656.3 και 486.1 nm δεν 

παρουσιάζονται, αναμενόμενο διότι σ αυτή την περίπτωση το δείγμα δεν είναι 

πολυμερές αλλά καθαρός γραφίτης και επομένως δεν περιέχει υδρογόνο και επιπλέον 
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το δείγμα βρίσκεται σε χαμηλή πίεση, οπότε και δεν υπάρχει παρουσία υδρογόνου 

από τον ατμοσφαιρικό αέρα ή/και την υγρασία του περιβάλλοντος. Στο φάσμα αυτό 

φαίνονται καθαρά αρκετές φασματικές γραμμές που ανήκουν στο ιόν του άνθρακα C 

(II), όπως η 426.72 nm και η 723.64 nm, ενώ οι φασματικές γραμμές C(II) στα 657.80 

nm και 658.28 nm δεν διακρίνονται στο παραπάνω φάσμα λόγω της χαμηλής 

αναλυτικής ικανότητας του φράγματος περίθλασης που χρησιμοποιήθηκε.  

Μια σημαντική παρατήρηση που προκύπτει συγκρίνοντας τα σχήματα 5.8 και 

5.9 είναι η απουσία των ιοντικών γραμμών του άνθρακα στην πρώτη περίπτωση 

(PVC43000) και η παρουσία τους στην δεύτερη (Pure C), ενώ οι χρόνοι 

καθυστέρησης και ολοκλήρωσης και στις δυο περιπτώσεις είναι οι ίδιοι. Αυτό το 

αποτέλεσμα επιβεβαιώνει τις διαπιστώσεις της υπο-ενότητας 5.3.3 όπου αναφέρεται 

ότι για ps παλμό, η αλληλεπίδραση laser-ύλης δεν είναι θερμικής φύσης και η 

ενέργεια του laser αλληλεπιδρά με τα ελεύθερα ηλεκτρόνια του στόχου, με 

αποτέλεσμα το πλάσμα να ψύχεται πολύ πιο γρήγορα, ενώ για τον ns παλμό το 

πλάσμα θερμαίνεται περαιτέρω από τον ίδιο τον παλμό. Συνεπώς, για την ίδια 

χρονική στιγμή, το πλάσμα για τον ps παλμό έχει ήδη μικρότερη θερμοκρασία από το 

πλάσμα που δημιουργήθηκε από τον ns παλμό [13-17, 19-21] 

Στην συνέχεια, λαμβάνονται αντίστοιχα φάσματα για όλο το φασματικό εύρος 

200-900 nm για χρονικές στιγμές στην αρχή της δημιουργίας του πλάσματος, με 

χρόνους καθυστέρησης 20 και 150 ns και ολοκλήρωσης 50 και 100 ns, ώστε να 

καταστεί δυνατή η ανίχνευση και άλλων ιοντικών φασματικών γραμμών, οι οποίες 

υπάρχουν στην αρχή της γένεσης του πλάσματος. Αυτό πραγματοποιήθηκε και για 

τους δυο χρόνους παλμού, σε καθαρό γραφίτη και σε συνθήκες χαμηλής πίεσης ώστε 

να αποφευχθεί η διαπλάτυνση των φασματικών γραμμών η οποία σε αυτούς τους 

χρόνους είναι πολύ μεγάλη αλλά και για να μειωθεί το συνεχές υπόβαθρο. Η ενέργεια 

του laser για την περίπτωση των ps και ns παλμών ήταν 20 mJ και 30 mJ αντίστοιχα. 

Τα αποτελέσματα φαίνονται στο σχήμα 5.9 και αντιστοιχούν για 2 χρονικές στιγμές: 

α) για 20 ns χρονική καθυστέρηση και 50 ns χρόνο ολοκλήρωσης, δηλαδή στην αρχή 

της δημιουργίας του πλάσματος και β) για 150 ns χρονική καθυστέρηση και 100 ns 

χρόνο ολοκλήρωσης, οπότε το πλάσμα πλέον έχει δημιουργηθεί και εκτονώνεται. 

Αναλυτικά στον πίνακα 5.3 αναφέρονται οι φασματικές γραμμές που παρατηρούνται 

για κάθε περίπτωση.  
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Σχήμα 5.10 Φασματική κατανομή της έντασης της ακτινοβολίας του πλάσματος για 

ns παλμούς σε χρόνο καθυστέρησης α) 20 ns και β)150 ns, και αντίστοιχα για ps 

παλμούς όπου γ) 20 ns και δ) 150 ns. Σε όλες τις περιπτώσεις το δείγμα ήταν 

καθαρός γραφίτης. 
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20 ns delay (50 ns width) 150 ns delay (100 ns width) 

ns ps ns ps 

C II 387.58     

C III 406.73     

C II 426.72 C II 426.72 C II 426.72 C II 426.72 

C III 464.74 C III 464.74 C III 464.74  

C IV 580.13  C II 589.15 C II 589.15 

C II 657.80/658.28 C II 657.80/658.28 C II 657.80/658.28 C II 657.80/658.28 

C II 678.39    

C II 711.99    

C II 723.64  C II 723.64 C II 723.64 

 

 

 

Πίνακας 5.3 Ατομικές φασματικές γραμμές που παρατηρούνται στα φάσματα της 

εικόνας 5.9 για τις διάφορες συνθήκες σχηματισμού του πλάσματος 

Από τα παραπάνω φάσματα και από τον πίνακα 5.3 μπορεί να εξαχθούν 

μερικά σημαντικά συμπεράσματα. Καταρχήν, και για τους δυο παλμούς παρατηρείται 

για χρόνο κοντά στην δημιουργία του πλάσματος η παρουσία φασματικών γραμμών 

που αντιστοιχούν σε άτομα άνθρακα διπλά και τριπλά ιονισμένα (C(III), C(IV)), και 

επιπλέον στην περίπτωση του ns παλμού φαίνεται ξεκάθαρα ότι το συνεχές υπόβαθρο 

είναι έντονο. Στην μεταγενέστερη χρονικά στιγμή (d=150 ns) το συνεχές υπόβαθρο 

είναι πλέον αμελητέο και για τις δυο περιπτώσεις ενώ στην περίπτωση του 

πλάσματος που δημιουργείται από ps παλμούς laser είναι πλέον διακριτές και οι 

μοριακές ταινίες (C2 Swan bands). Και οι δυο παρατηρήσεις ερμηνεύονται από το 

γεγονός ότι στην περίπτωση των ps παλμών το πλάσμα ψύχεται πιο γρήγορα, λόγω 

ότι δεν υπάρχουν θερμικά φαινόμενα, ενώ στην περίπτωση του ns παλμού, λόγω της 

περαιτέρω θερμικής αλληλεπίδρασης, το συνεχές υπόβαθρο παρουσιάζεται πιο 

έντονα, υφίσταται ο ιονισμός των ατόμων σε μεγαλύτερη τάξη, ενώ επιπλέον και το 

ίδιο το πλάσμα ψύχεται σε μεταγενέστερους χρόνους.  

 

5.3.3.2 Εξάρτηση των φασματικών γραμμών των C (Ι), Cl (Ι) από την ενέργεια του 

laser 

Πριν την λεπτομερή μελέτη των χαρακτηριστικών του πλάσματος μέσω των 

ατομικών φασματικών γραμμών του άνθρακα και του χλωρίου κατά την 

132 
 



Κεφάλαιο 5           Χαρακτηρισμός πλάσματος επαγόμενου από laser σε πολυμερή 

ακτινοβόληση του πολυμερούς PVC, είναι απαραίτητο να μελετηθεί η επίδραση της 

ενέργειας του laser στις υπο μελέτη φασματικές γραμμές ώστε να αποφευχθεί τυχόν 

κορεσμός της εκάστοτε φασματικής γραμμής. Στο σχήμα 5.11 παρουσιάζεται η 

εξάρτηση της ολικής έντασης των φασματικών γραμμών του C(I) στα 833.5 nm και 

του Cl(I) στα 837.6 nm από την ενέργεια του laser και για τους δυο χρόνους παλμού. 

Όλα τα αποτελέσματα αφορούν φάσματα που καταγράφηκαν για χρόνο 

καθυστέρησης 300 ns και χρόνο ολοκλήρωσης 1μs. 
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Σχήμα 5.11 Μεταβολή της έντασης των φασματικών γραμμών του 

άνθρακα και του χλωρίου με την ενέργεια του laser για ns και ps 

παλμούς ενός δείγματος καθαρού πολυμερούς PVC  
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Η ίδια συμπεριφορά έχει καταγραφεί και για τις άλλες δυο, πιο ασθενικές, 

φασματικές γραμμές του Cl(I) στα 725.66 και στα 754.71 nm παρόλο που δεν 

παρουσιάζονται εδώ. Για την κάθε χρονική διάρκεια παλμού γίνεται φανερό πως και 

οι δυο φασματικές γραμμές των δυο στοιχείων συμπεριφέρονται με τον ίδιο ακριβώς 

τρόπο. Σ’ ότι αφορά τους ns παλμούς, οι ολικές εντάσεις αυξάνονται γραμμικά με την 

ενέργεια και μόνο για υψηλές ενέργειες του laser (Ε > 70 mJ) παρουσιάζεται 

κορεσμός του σήματος. Αντίθετα, για την ακτινοβόληση του δείγματος με παλμούς 

laser διάρκειας ps παρατηρείται ότι η γραμμική εξάρτηση της έντασης των 

φασματικών γραμμών με την ενέργεια επιτυγχάνεται για ενέργειες Ε<10 mJ. 

Επιπροσθέτως, από τα παραπάνω διαγράμματα του σχήματος 5.11 φαίνεται πως τόσο 

για τους ps όσο και για τους ns παλμούς καμία από τις φασματικές γραμμές οι οποίες 

μελετώνται δεν παρουσιάζει αυτοαπορρόφηση, αφού με την αύξηση της ενέργειας 

δεν παρατηρείται μείωση της ολικής έντασης των φασματικών γραμμών. Συνεπώς, 

στην περίπτωση των ps παλμών χρησιμοποιείται πράγματι η μέγιστη ένταση της 

δέσμης, για βέλτιστο λόγο σήματος/θόρυβο. Για τους ns παλμούς, όπου ο λόγος 

σήμα/θόρυβο είναι ήδη ικανοποιητικός, χρησιμοποιείται ενέργεια παλμού laser 

μεταξύ 20 και 30 mJ ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω θερμικά φαινόμενα στο 

πολυμερές (π.χ. λιώσιμο του δείγματος, μεγαλύτεροι κρατήρες στο δείγμα κτλ) [14]. 

 

5.3.3.3  Μελέτη της χρονικής εξέλιξης των ατομικών φασματικών γραμμών 

του άνθρακα και του χλωρίου και η επίδραση της πίεσης 

Για την μελέτη της εξέλιξης του πλάσματος που δημιουργείται από παλμούς 

laser διαφορετικής διάρκειας καθώς και την επίδραση της εξωτερικής πίεσης στο ίδιο 

το πλάσμα, κατεγράφησαν η φασματική γραμμή του C (I) στα 833.5 nm και οι 

φασματικές γραμμές του Cl (I) στα 725.6, 754.7 και 837.6 nm για συνθήκες χαμηλής 

πίεσης (της τάξης των 10-2 mbar) και ατμοσφαιρικής πίεσης, κατά την ακτινοβόληση 

του πολυμερούς PVC με παλμούς διάρκειας ns και ps. Οι φασματικές περιοχές στις 

οποίες βρίσκονται οι αντίστοιχες γραμμές φαίνονται στο σχήμα 5.6. Οι μετρήσεις 

πραγματοποιήθηκαν με το ολογραφικό φράγμα περίθλασης 600 χαραγές/mm ενώ ο 

χρόνος ολοκλήρωσης ήταν σε όλες τις περιπτώσεις 50 nsec, ώστε να είναι δυνατή η 

καταγραφή πολύ γρήγορων μεταβολών στην εξέλιξη του πλάσματος. Το κάθε φάσμα 

που καταγράφηκε ήταν άθροισμα 15 διαδοχικών παλμών laser, ενώ η ενέργεια του 

παλμών laser διάρκειας ps και ns ήταν 20 mJ αντίστοιχα. Στο σχήμα 5.12 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των C (I) στα 833.5 nm και Cl (I) στα 837.6 nm, 
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ενώ ταυτόσημη συμπεριφορά ακολουθούν και οι άλλες δυο φασματικές γραμμές του 

Cl(I) στην περιοχή των 720 και 750 nm. Το κάθε σημείο των παρακάτω 

διαγραμμάτων αντιστοιχεί στην μέση τιμή τριών διαφορετικών σειρών μετρήσεων 

ενώ επίσης δίνεται και η απόκλιση της μέσης τιμής.  

Επιπλέον, για τις ίδιες ακριβώς ενέργειες και χρόνο ολοκλήρωσης μετρήθηκε 

και η ιονισμένη φασματική γραμμή C(II) στα 426.7 nm και παρουσιάζεται στο σχήμα 

5.13 σε σύγκριση με την ουδέτερη γραμμή του C(I).  
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Σχήμα 5.12 Χρονική εξέλιξη των ατομικών φασματικών γραμμών του C(I) στα 

833.5 nm και του Cl(I) στα 837.6 nm για παλμούς laser διάρκειας ps και ns κατά 

την ακτινοβόληση πολυμερούς PVC 
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833.4 nm και C(II) στα 426.7 nm για ps και ns παλμούς laser.  
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Στα σχήματα 5.12 και 5.13 υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία απαιτούν 

ιδιαίτερη προσοχή και σχετίζονται με την συμπεριφορά του πλάσματος στις εκάστοτε 

συνθήκες. 

Καταρχάς, στο σχήμα 5.12, σε όλες τις περιπτώσεις (ns/ps και συνθήκες 

χαμηλής/ατμοσφαιρικής πίεσης) παρουσιάζεται στις πρώτες στιγμές δημιουργίας του 

πλάσματος (t>200 nsec) αύξηση της ολικής έντασης των φασματικών γραμμών, ενώ 
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στην συνέχεια παρουσιάζεται φθίνουσα εκθετική συμπεριφορά. Η εκθετική μείωση 

είναι αναμενόμενη λόγω ότι εκφράζει την μείωση της θερμοκρασίας του πλάσματος 

με την πάροδο του χρόνου και μάλιστα κατά την προσαρμογή των πειραματικών 

αυτών δεδομένων είναι δυνατός, σε πρώτη προσέγγιση, ο καθορισμός του χρόνου 

ζωής της μετάβασης η οποία αντιστοιχεί στην εκάστοτε φασματική γραμμή 

εκπομπής.  

Η συμπεριφορά των ουδετέρων φασματικών γραμμών στις πρώτες στιγμές 

δημιουργίας πλάσματος στην περίπτωση ακτινοβόλησης του δείγματος με ps και ns 

παλμούς laser εξηγείται λαμβάνοντας υπόψη τον διαφορετικό τρόπο θέρμανσης του 

δείγματος από την ακτινοβολία του laser [14, 19-22]. Για τον παλμούς laser διάρκειας 

ps το πλάσμα δημιουργείται από το ήδη εκτινασσόμενο υλικό (ηλεκτρόνια-ιόντα) και 

το ίδιο το πλάσμα δεν θερμαίνεται περαιτέρω από την ακτινοβολία. Το υλικό που έχει 

αποδομηθεί εκτονώνεται σε ένα μη θερμό περιβάλλον και συνεπώς τα ιόντα μπορούν 

να αποδιεγερθούν μόνο μέσω επανασύνδεσης τους με ηλεκτρόνια. Οπότε ο αριθμός 

των ουδετέρων ατόμων αυξάνεται κατά τα πρώτα 100 ns περίπου λόγω της 

επανασύνδεσης των ιόντων με τα ηλεκτρόνια και στην συνέχεια μειώνονται καθώς το 

πλάσμα ψύχεται. Ο μηχανισμός αυτός επιβεβαιώνεται από το αντίστοιχο διάγραμμα 

του σχήματος 5.13, από το οποίο προκύπτει ότι ο χρόνος ζωής της ιοντικής γραμμής 

C(II) περίπου 100 ns και το μέγιστο της καμπύλης του C(I) βρίσκεται στα 150 ns 

περίπου. [22-24] 

Στην περίπτωση του ns παλμού laser παρατηρείται η ίδια συμπεριφορά των 

ιοντικών και των ουδετέρων φασματικών γραμμών όπως και για τους ps παλμούς, οι 

οποίες όμως οφείλονται σε διαφορετικούς μηχανισμούς. Σε αυτήν την περίπτωση το 

πλάσμα δημιουργείται και διατηρείται από την απορρόφηση της ακτινοβολίας μέσω 

της ανάστροφης ακτινοβολίας πέδησης (inverse Bremsstrahlung). Το αποδομημένο 

υλικό ατομοποιείται και ιονίζεται από τις πρώτες στιγμές του πλάσματος. Η 

συμπεριφορά των φασματικών γραμμών εξηγείται από την ατομοποίηση και τον 

ιονισμό των εκτινασσόμενων σωματιδίων σε ένα πολύ θερμό πλάσμα και 

λαμβάνοντας υπόψη την μεγάλη διάρκεια του παλμού, τα εκτινασσόμενα σωματίδια 

διεγείρονται επανειλημμένα κατά την διάρκεια του πλάσματος. Συνεπώς η 

επανασύνδεση των ιόντων και η διέγερση των ουδετέρων ατόμων συμβαίνει σε 

μεταγενέστερους χρόνους από τα από ότι στους πιο στενούς χρονικά παλμούς [23]. 

Αυτό επιβεβαιώνεται, όπως και στην περίπτωση των ps παλμών, από το σχήμα 5.13 

137 
 



Κεφάλαιο 5           Χαρακτηρισμός πλάσματος επαγόμενου από laser σε πολυμερή 

όπου ο χρόνος ζωής της ιονισμένης γραμμής είναι περίπου 130 ns και αντίστοιχα το 

μέγιστο της ουδέτερης είναι στα 200 ns περίπου. 

Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από το σχήμα 5.12 είναι η 

επίδραση της πίεσης στην χρονική εξέλιξη του πλάσματος. Από τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν φαίνεται πως στην περίπτωση του πλάσματος που δημιουργείται από 

παλμό laser διάρκειας ns, η αλλαγή της εξωτερικής πίεσης του περιβάλλοντος δεν 

επηρεάζει την εξέλιξη του πλάσματος ενώ στην περίπτωση του ps παλμού laser η 

αλλαγή αυτή επιφέρει σημαντικές διαφοροποιήσεις στο πλάσμα.  

Υπολογίζοντας προσεγγιστικά και τους χρόνους ζωής από το 1/e της μέγιστης 

έντασης Ι0 που αντιστοιχούν σε κάθε περίπτωση, κατασκευάζεται ο παρακάτω 

συγκεντρωτικός πίνακας.  

 ns  ps 

Air (ns) Cell (ns) Air (ns) Cell (ns) 

C (I) 833.5 nm 860 720 610 770 

Cl (Ι) 837.6 nm 630 740 320 740 

Πίνακας 5.4 Προσεγγιστικοί χρόνοι ζωής για τις ατομικές φασματικές γραμμές 

του C (I) και Cl (I). 
 

Η διαφορά που παρατηρείται στους χρόνους ζωής των αντίστοιχων 

φασματικών γραμμών οφείλεται στο γεγονός ότι, στο ns παλμό, λόγω της μεγάλης 

θέρμανσης του ίδιου του πλάσματος από τον παλμό, δημιουργούνται μέσα στο ίδιο το 

πλάσμα μεγάλες διαβαθμίσεις της πίεσης οπότε η αλλαγή της εξωτερικής πίεσης είναι 

συγκριτικά ασήμαντη και δεν μεταβάλλει την εξέλιξη του πλάσματος.  

Αντίθετα, στους ps παλμούς, όπου τα εκτινασσόμενα σωματίδια διαδίδονται 

στο χώρο χωρίς επιπλέον θέρμανση λόγω της μικρής χρονικής διάρκειας του παλμού, 

οι μεταβολές τις πίεσης μέσα στο ίδιο το πλάσμα δεν είναι τόσο μεγάλες οπότε η 

διαφοροποίηση της εξωτερικής πίεσης επηρεάζει σημαντικά το πλάσμα. Συνεπώς, η 

εξάρτηση της έντασης των φασματικών γραμμών από την πίεση του περιβάλλοντος 

είναι πολύ πιο σημαντική στην περίπτωση των παλμών laser χρονικής διάρκειας ps 

από την περίπτωση των ns παλμών laser. [22].  

Η επίδραση του περιβάλλοντος στο πλάσμα αναφέρεται και σε εργασία των 

Mao, Russo [24], όπου ακτινοβολείται στερεό δείγμα Cu με ns και ps παλμούς και 

μεταβάλλεται το αέριο που περιβάλλει το δείγμα (He, Ar). Τα αποτελέσματα εκείνης 
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της εργασίας έδειξαν πως για ns παλμούς, η μεταβολή του περιβάλλοντος δεν 

επηρεάζει το πλάσμα ενώ στην περίπτωση των ps παλμών η αλλαγή του 

περιβάλλοντος αερίου επιφέρει αλλαγές στο πλάσμα, κάτι που επιβεβαιώνει και τα 

συμπεράσματα από τα παραπάνω αποτελέσματα.  

 Οι ατομικές φασματικές γραμμές που έχουν αναφερθεί έως τώρα προέρχονται 

από το δείγμα (PVC 43000). Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η εξέταση και των 

φασματικών γραμμών που προέρχονται από το ίδιο πλάσμα και τον περιβάλλοντα 

αέρα που βρίσκεται ακριβώς πάνω από την επιφάνεια του δείγματος. Σ’ αυτό το 

σημείο υπενθυμίζεται πως η ακτινοβολία που συλλέγεται από το φακό συλλογής και 

καταγράφεται, είναι ακτινοβολία που προέρχεται από όλο το πλάσμα (space 

averaged) το οποίο εκτείνεται και στον περιβάλλοντα αέρα, γι’ αυτό και εμφανίζεται 

η φασματική γραμμή του οξυγόνου Ο(Ι) στα 844.6 nm, στοιχείο το οποίο δεν 

περιέχεται στο πολυμερές. Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα στο σχήμα 

5.14 για την φασματική γραμμή του Ο(Ι) από την ακτινοβόληση του πολυμερούς 

PVC και με τους δυο παλμούς, σε περιβάλλον ατμοσφαιρικής πίεσης και πίεσης 

χαμηλότερης της ατμοσφαιρικής. Η ενέργεια του laser για τις δυο περιπτώσεις ήταν 

20 και 30 mJ για τους ps και ns παλμούς αντίστοιχα, ενώ ο χρόνο ολοκλήρωσης ήταν 

50 nsec για όλες τις περιπτώσεις. 
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Σχήμα 5.14 Χρονική εξέλιξη της ατομικής φασματικής γραμμής 

του Ο(Ι) στα 844 nm για ps και ns παλμούς σε χαμηλή πίεση και σε 

ατμοσφαιρική πίεση 
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Τα αποτελέσματα για το Ο(Ι) έρχονται σε αντίθεση με τα αντίστοιχα που 

προέκυψαν από το C(I) και το Cl(I): στην περίπτωση του ps παλμού η εξωτερική 

πίεση δεν επηρεάζει την ατομική φασματική γραμμή ενώ αντίθετα στην περίπτωση 

του ns φαίνεται πως την επηρεάζει έντονα. Επιπλέον, δεν παρατηρήθηκε στους 

μικρούς χρόνους καθυστέρησης η αύξηση της ολικής έντασης όπως συμβαίνει στο 
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σχήμα 5.12. Όλα αυτά οφείλονται στο ότι το Ο(Ι) προέρχεται από τον αέρα οπότε 

στην περίπτωση του ns παλμού η εκτόνωση του πλάσματος είναι μεγαλύτερη και 

εκτείνεται μέσα στον περιβάλλοντα αέρα, και σε αυτήν την περίπτωση η φασματική 

γραμμή του Ο(Ι) θα διαφοροποιείται σημαντικά σε σχέση με την πίεση. Η παρουσία 

της ατμοσφαιρικής πίεσης έχει ως αποτέλεσμα τον χωρικό περιορισμό του πλάσματος 

οπότε αυξάνει ο χρόνος ζωής της γραμμής του Ο(Ι) [25]. Στην περίπτωση των ps 

παλμών laser όπου έτσι κι αλλιώς η εκτόνωση του πλάσματος είναι μικρή, η διαφορά 

της πίεσης του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο βρίσκεται το δείγμα δεν επιφέρει 

αλλαγές στην φασματική γραμμή του Ο(Ι).  

 

5.3.3.4  Προσδιορισμός και χρονική εξέλιξη της θερμοκρασίας του 

πλάσματος για διαφορετικές πιέσεις και για παλμούς laser διαφορετικής διάρκειας 

Τα χαρακτηριστικά των ατομικών φασματικών γραμμών που παρατηρήθηκαν 

παραπάνω, ουσιαστικά ακολουθούν τις μεταβολές της θερμοκρασίας του πλάσματος 

και της ηλεκτρονικής του πυκνότητας. Συνεπώς για να μελετηθεί η επίδραση της 

χρονικής διάρκειας του παλμού του laser αλλά και της εξωτερικής πίεσης στο πλάσμα 

που δημιουργείται, υπολογίστηκε η θερμοκρασία του πλάσματος συναρτήσει του 

χρόνου καθυστέρησης και για τις δυο διάρκειες παλμών, σε συνθήκες ατμοσφαιρικής 

πίεσης και χαμηλής πίεσης (~ 10-2 mbar).  

Ο υπολογισμός της θερμοκρασίας του πλάσματος γίνεται με βάση την μέθοδο 

των διαγραμμάτων Boltzmann, από την σχέση [26]: 

 

( )ln ln
( )

mn mn m

m mn pl

I EN T
g A U T kT
λ⎛ ⎞ ⎛ ⎞

= −⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠

   (5.1) 

όπου λmn είναι το μήκος κύματος της μετάβασης από την ανώτερη ενεργειακά στάθμη 

m στην κατώτερη n, gm και Em είναι το στατιστικό βάρος και η ενέργεια του 

ανώτερου επιπέδου και Amn είναι η πιθανότητα μετάβασης, U(T) η συνάρτηση 

επιμερισμού, Ν(Τ) η πυκνότητα των ατόμων του στοιχείου και k η σταθερά 

Boltzmann. 

Η σχέση αυτή ισχύει για ένα πλάσμα που βρίσκεται σε κατάσταση τοπικής 

θερμοδυναμικής ισορροπίας (ΤΘΙ), οπότε ο πληθυσμός των διεγερμένων και 

ιονισμένων ηλεκτρονικών καταστάσεων περιγράφεται από μια κατανομή Boltzmann 
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και σε αυτή την περίπτωση οι σχετικές εντάσεις των φασματικών γραμμών μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της θερμοκρασίας του πλάσματος.  

Σε αυτήν την περίπτωση, η χάραξη του διαγράμματος έγινε με την χρήση των 

έξι γραμμών του αζώτου (Ν(Ι)) που βρίσκονται στην φασματική περιοχή 856 με 872 

nm όπως φαίνεται στο σχήμα 5.6. Ο χρόνος ολοκλήρωσης ήταν 50 ns σε όλες τις 

περιπτώσεις, ενώ η ενέργεια του laser ήταν και για τις δυο χρονικές διάρκειες των 

παλμών 20 mJ. Για την περίπτωση των ns παλμών το δείγμα που ακτινοβολήθηκε 

ήταν καθαρός γραφίτης ενώ αντίστοιχα για τους ps παλμούς laser ήταν το δείγμα 

PVC43000. Οι φασματοσκοπικές σταθερές των χρησιμοποιούμενων φασματικών 

γραμμών δίνονται στον Πίνακα 5.5. Ένα παράδειγμα διαγράμματος Boltzmann 

παρουσιάζεται στο σχήμα 5.15, και αντιστοιχεί για την ακτινοβόληση δείγματος 

PVC43000 με ns παλμό laser, σε περιβάλλον χαμηλής πίεσης και χρόνο 

καθυστέρησης 300 ns. Τα αποτελέσματα για την επίδραση της πίεσης στην 

θερμοκρασία του πλάσματος για την περίπτωση του ns παλμού δίνονται στο σχήμα 

5.16. 

 

λmn (nm) En (cm-1) Em (cm-1) gm A (s-1) mn

856.77 86137.35 97805.84 4 4.92*106

859.40 86137.35 97770.18 2 2.09*107

862.92 86220.51 97805.84 4 2.66*107

870.32 83284.07 2.10*107
94770.88 2 

871.17 83317.83 1.28*107
94793.49 4 

871.88 83364.62 6.75*106
94830.89 6 

Πίνακας 5.5 Φασματοσκοπικές σταθερές των φασματικών γραμμών του Ν (Ι) 

στην περιοχή των 850 nm για τον προσδιορισμό της θερμοκρασίας του 

πλάσματος. 
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Σχήμα 5.15 Διάγραμμα Boltzmann των φασματικών γραμμών του 

Ν(Ι) στην περιοχή των 850 nm, για χρόνο καθυστέρησης 300 ns και 

χρονική διάρκεια παλμού ns 
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 Σχήμα 5.16 Μεταβολή της θερμοκρασίας του πλάσματος συναρτήσει 

του χρόνου καθυστέρησης, για ακτινοβόληση με ns παλμούς laser σε 

ατμοσφαιρική πίεση και σε χαμηλή πίεση 
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Τα μεγαλύτερα σφάλματα που παρουσιάζονται κατά τις πρώτες χρονικά στιγμές 

οφείλονται στην μεγάλη διαπλάτυνση των ατομικών φασματικών γραμμών, η οποία 

είχε ως αποτέλεσμα, σε κάποιες περιπτώσεις, την μερική υπέρθεση των φασματικών 

γραμμών του αζώτου. Για τον ίδιο λόγο δεν παρουσιάζονται θερμοκρασίες για την 

περίπτωση της ατμοσφαιρικής πίεσης για τα πρώτα 400 ns, όπως επίσης και για το ότι 

δεν έχουν υπολογιστεί οι θερμοκρασίες του πλάσματος για την περίπτωση του ps 

παλμού σε ατμοσφαιρική πίεση. 

Για την περίπτωση των ns παλμών laser, συγκρίνοντας τα παραπάνω 

αποτελέσματα που προέκυψαν από την δημιουργία του πλάσματος σε διαφορετικές 

συνθήκες πίεσης, φαίνεται πως για την ίδια χρονική στιγμή η θερμοκρασία του 

πλάσματος σε χαμηλότερη πίεση είναι μικρότερη από ότι στην ατμοσφαιρική. Αυτό 

δικαιολογείται από το γεγονός ότι η χαμηλότερη πίεση συνεπάγεται μεγαλύτερη 

εκτόνωση του πλάσματος, άρα λιγότερες κρούσεις μεταξύ των εκτινασσόμενων 

σωματιδίων, και προφανώς οι λιγότερες κρούσεις έχουν ως αποτέλεσμα μικρότερη 

θερμοκρασία του πλάσματος. 

Τέλος, συγκρίνονται οι θερμοκρασίες πλάσματος για ns και ps, σε περιβάλλον 

πίεσης χαμηλότερης της ατμοσφαιρικής και τα αποτελέσματα φαίνονται στο σχήμα 

5.17 παρακάτω. 
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Σχήμα 5.17 Σύγκριση της χρονικής εξέλιξης της θερμοκρασίας του 

πλάσματος για ns και ps παλμούς σε δείγμα καθαρού γραφίτη και σε 

περιβάλλον χαμηλής πίεσης  
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Από το σχήμα 5.17 φαίνεται ότι δεν παρουσιάζεται διαφοροποίηση στην 

θερμοκρασία του πλάσματος που υπολογίστηκε για τις δυο διάρκειες παλμών, ns και 

ps, ενώ σύμφωνα με όλα όσα έχουν αναφερθεί, θα αναμενόταν για τον ns παλμό οι 

θερμοκρασίες να είναι μεγαλύτερες [π.χ. 16, 27]. Δυστυχώς οι παρούσες μετρήσεις 

που παρουσιάζονται εδώ, χαρακτηρίζονται από σημαντικά σφάλματα τα οποία δεν 

επιτρέπουν ακριβέστερο προσδιορισμό της θερμοκρασίας. Τα σφάλματα αυτά 

προέρχονται κυρίως από την αλληλο-επικάλυψη μεταξύ των ατομικών φασματικών 

γραμμών του Ν(Ι), η οποία αυξάνεται καθώς μειώνεται ο χρόνος καθυστέρησης λόγω 

διαπλατύνσεων. Συνεπώς, με αυτές τις μετρήσεις δεν μπορεί να εξαχθεί με σαφήνεια 

ένα συμπέρασμα για την επίδραση του χρόνου παλμού στην θερμοκρασία του 

πλάσματος, στα συγκεκριμένα δείγματα που μελετήθηκαν. 

 

5.3.3.5 Υπολογισμός της ηλεκτρονικής πυκνότητας  

Η ηλεκτρονική πυκνότητα του πλάσματος που δημιουργείται κατά την 

ακτινοβόληση των πολυμερικών δειγμάτων μπορεί να καθορισθεί από την 

διαπλάτυνση Stark ατομικών φασματικών γραμμών ενός στοιχείου. Όπως έχει

αναφερ

 

θεί και στο κεφάλαιο 2, υπάρχουν τρεις βασικοί μηχανισμοί διαπλάτυνσης 

των ατομικών γραμμών εκπομπής: διαπλάτυνση Doppler, φυσική διαπλάτυνση και 

διαπλάτυνση λόγω φαινομένου Stark. Λόγω των υψηλών τιμών της ηλεκτρονικής 

πυκνότητας και της θερμοκρασίας του πλάσματος που επικρατούν, η διαπλάτυνση 

Doppler και η φυσική διαπλάτυνση θεωρούνται αμελητέες, και συνεπώς ο βασικός 

μηχανισμός διαπλάτυνσης είναι η διαπλάτυνση Stark. Η σχέση που συσχετίζει την 

διαπλάτυνση Stark με την ηλεκτρονική πυκνότητα είναι η παρακάτω  
1/ 4

1/3
1/ 2 16 16 162 3.5 1 1.2

10 10 10
e e e

D
N N Nw N wλ −⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎡ ⎤Δ = + −⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎣ ⎦

 παράμετρος κρούσης, η 

οποία έχει μια ασθενή εξάρτηση από την θερμοκρασία [26], Α είναι η παράμετρος 

ωματιδίων στην σφαίρα Debye 

με ND ί

⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
  (5.2) 

όπου Δλ είναι το εύρος της ατομικής φασματικής γραμμής στο μισό της μέγιστης 

τιμής της έντασης της (FWHM), w είναι η ηλεκτρονική

είναι ο αριθμός των σιοντικής διαπλάτυνσης και ND 

σο με 
3/ 2

9
1/ 2 3

( )1.72 10
( )D

e

T eVN
N cm−= × ×     (5.3) 
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Από την εξίσωση 5.2 ο πρώτος όρος αφορά την διαπλάτυνση που οφείλεται 

στην ηλεκτρονική συνεισφορά ενώ ο δεύτερος περιγράφει την συνεισφορά των 

ιόντων. Επειδή συχνά η συνεισφορά των ιόντων είναι πολύ μικρή, σε πρώτη 

προσέγγιση μπορεί να αγνοηθεί οπότε και τελικά η ηλεκτρονική πυκνότητα 

υπολογίζεται από την σχέση 5.4  

1/ 2 162
10

eNwλ ⎛ ⎞Δ = ⎜ ⎟
⎝ ⎠

5.4) 

Ειδικότερα, για την περίπτωση της ατομικής φασματικής γραμμής  Ηβ

ι η ηλεκτρονική πυκνότητα σε m-3 και Δλ είναι το FWHM της 

φασματικής γραμμής Ηβ σε Ǻ.  

Σε αυτή την περίπτωση υπολογίστηκε η ηλεκτρονική πυκνότητα μέσω της 

σχέσης

     (

 της , η 

ηλεκτρονική πυκνότητα του πλάσματος μπορεί αν υπολογιστεί αναλυτικά, χωρίς την 

γνώση της θερμοδυναμικής κατάστασης του πλάσματος, και πιο συγκεκριμένα της 

θερμοκρασίας του, από τον αναλυτικό τύπο του Griem [26] 

( )( )3/ 2 19
1/ 2 1/ 236.57 1.72ln 10en λ λ= − Δ Δ     (5.5) 

όπου ne είνα

 5.5 για ένα πλαστικό δείγμα (LDPE yellow) για ατμοσφαιρική πίεση και 

πίεση μικρότερη της ατμοσφαιρικής, για ps και ns παλμούς, ενέργειας 20 και 30 mJ 

αντίστοιχα. Ο χρόνος ολοκλήρωσης ήταν για όλες τις περιπτώσεις 1 μsec. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στο σχήμα 5.18.  
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Από τα διαγράμματα του σχήματος 5.18, λαμβάνοντας υπόψη 

αποτελέσματα για την ατμοσφαιρική πίεση, φαίνεται πως η ηλεκτρονική πυκνότητα

τα 

 

για του ο μ s ςς ps παλμ ύς μειώνεται απότο α έως τα 400 ns, ενώ για τους n  παλμού  η 

μείωση της ηλεκτρονικής πυκνότητας παρουσιάζει διαφορετική συμπεριφορά: έως τα 

700 nsec μειώνεται πολύ γρήγορα, ενώ από τα 700 nsec και μετά μειώνεται με πιο 

αργό ρυθμό. Επίσης, φαίνεται ότι η ηλεκτρονική πυκνότητα και για τους ns και για 

Σχήμα 5.18 Χρονική εξέλιξη της ηλεκτρονικής πυκνότητας για ps και 

ns παλμούς, σε ατμοσφαιρική πίεση και πίεση μικρότερη της 

ατμοσφαιρικής. 
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18 cm-3τους ps παλμούς, για ατμοσφαιρική πίεση, είναι της τάξης του 10  ενώ για την 

χαμηλή πίεση αντίστοιχα είναι δυο τάξεις μεγέθους μικρότερη (1016 cm-3).  

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα που προέκυψαν με την χρήση παλμών laser 

διαφορ

π  

γείται είναι 

σε τοπι

(5.6) 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή διαφορά των ενε

.4 Συμπεράσματα 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν αποτελέσματα της μελέτης 

πλαστι ο  

ά ία

ετικής χρονικής διάρκειας, σε ατμοσφαιρική πίεση, φαίνεται πως η 

ηλεκτρονική πυκνότητα αραμένει αμετάβλητη ως προς την διάρκεια του παλμού 

αφού και στις δυο περιπτώσεις η υπολογιζόμενη ne είναι της ίδιας τάξης μεγέθους, 

ενώ το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση της χαμηλότερης πίεσης. Το αποτέλεσμα 

αυτό συμφωνεί με αντίστοιχα παραδείγματα της βιβλιογραφίας [π.χ. 16]  

Τέλος, για να είναι σωστή η υπόθεση ότι το πλάσμα που δημιουρ

κή θερμοδυναμική ισορροπία (ΤΘΙ) πρέπει η ηλεκτρονική πυκνότητα να είναι 

μεγαλύτερη από μια ελάχιστη τιμή η οποία καθορίζεται από την σχέση 5.6 
1 14 1/ 2 3( ) 1.4 10 ( ) ( )eN cm kT E eV− ≥ • Δ     

ργειακών επιπέδων της Η  β
είναι ΔΕ=2.54 eV και θεωρώντας θερμοκρασία πλάσματος περίπου 18000 Κ (1.55 

eV), ακόμη και για τις χρονικές στιγμές κοντά στην γένεση του πλάσματος, από την 

σχέση 5.6 η ελάχιστη τιμή της ηλεκτρονικής πυκνότητας είναι 2.3 1014 cm-3, ενώ η 

ηλεκτρονική πυκνότητα για όλες τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν είναι μεγαλύτερες 

από αυτήν την τιμή. Επομένως, για όλες τις περιπτώσεις μπορεί να θεωρηθεί ότι 

ισχύει η τοπική θερμοδυναμική ισορροπία.  

 

5
 

κών/π λυμερικών δειγμάτων μέσω της φασματοσκοπίας πλάσματος 

επαγόμενου από laser. Αρχικά, μελετήθηκαν πλαστικ  δείγματα τα οπο  περιέχουν 

διάφορες προσθετικές ουσίες. Κατά την δημιουργία πλάσματος σε αυτά τα δείγματα 

ανιχνεύτηκαν οι ατομικές φασματικές γραμμές του H και C, οπότε και έγινε δυνατή η 

ταυτοποίηση των πλαστικών δειγμάτων σε κατηγορίες με βάση τον στοιχειομετρικό 

τους λόγο C/H. Στην συνέχεια, ανιχνεύτηκαν φασματικές γραμμές του Cl στην 

φασματική περιοχή του NIR με σκοπό την ταυτοποίηση πολυμερών που περιέχουν 

χλώριο, όπως είναι το ευρέως διαδεδομένο PVC, και τα οποία λόγω του αλογόνου 

που περιέχουν δεν μπορούν να ανακυκλωθούν μαζί με τα υπόλοιπα.  
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Για πιο σφαιρική και ολοκλήρωμένη μελέτη πλαστικών δειγμάτων μέσω της 

τεχνικής LIBS, στην συνέχεια παρουσιάζεται μια πλήρης εξέταση των 

χαρακτηριστικών του πλάσματος επαγόμενου από laser, όπως είναι η χρονική εξέλιξη 

των φασματικών γραμμών, η θερμοκρασία του πλάσματος και η ηλεκτρονική του 

πυκνότητα και πως αυτά μεταβάλλονται καθώς αλλάζουν οι παράμετροι του laser 

όπως είναι η διάρκεια του παλμού, η ενέργειά του καθώς επίσης και πως επηρεάζουν 

παράγοντες όπως είναι η πίεση του περιβάλλοντος. Τα αποτελέσματα από αυτήν την 

μελέτη έδειξαν πως η πίεση του περιβάλλοντος πράγματι επηρεάζει την εξέλιξη του 

πλάσματος στην περίπτωση ακτινοβόλησης του στόχου με στενούς παλμούς (ps) ενώ 

το πλάσμα παραμένει αμετάβλητο στις αλλαγές της πίεσης κατά την δημιουργία του 

από ns παλμούς. Τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν συμφωνούν με την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία καθώς και με τις εργασίες που επεξηγούν αναλυτικά τους 

μηχανισμούς παραγωγής του πλάσματος για τις διάφορες διάρκειες παλμών. 
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Κεφάλαιο 6 

Συμπεράσματα 

 
6.1 Συμπεράσματα 

 

Η φασματοσκοπία πλάσματος επαγόμενου από laser αποτελεί μια από τις πιο 

δημοφιλείς και πολλά υποσχόμενες εφαρμογές των laser, λόγω ότι είναι μια ταχεία 

μέθοδος στοιχειακής ανάλυσης η οποία παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα σε 

σχέση με τις ήδη υπάρχουσες. Για αυτό το σκοπό η βελτιστοποίηση τόσο των 

οργάνων, όσο και της ίδιας της μεθόδου είναι ραγδαία, ενώ τα δείγματα τα οποία 

αναλύονται ανήκουν σε ένα πολύ ευρύ φάσμα, από μέταλλα έως οργανικά υλικά. 

Έτσι, η ερευνητική δραστηριότητα που σχετίζεται με την τεχνική LIBS αποκτά όλο 

και περισσότερο ενδιαφέρον, αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς και γίνεται ολοένα 

και πιο ανταγωνιστική σε σχέση με άλλες τεχνικές. 

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή εφαρμόσθηκε η φασματοσκοπία 

πλάσματος επαγόμενου από laser σε αέρια και στερεά δείγματα με κύριο σκοπό τόσο 

για τον χαρακτηρισμό αυτών των συστημάτων, όσο και για την κατανόηση βασικών 

μηχανισμών που χαρακτηρίζουν την δημιουργία και την εξέλιξη του πλάσματος που 

επάγεται από laser. Η διατριβή αυτή χωρίζεται σε δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος, 

μελετήθηκαν εκτενώς φλόγες υδρογονανθράκων-αέρα, συστήματα τα οποία μόλις 

πολύ πρόσφατα σχετίστηκαν με την φασματοσκοπία πλάσματος επαγόμενου από 

laser, τόσο για την ταυτοποίηση αερίων καύσιμων, όσο και για την ανίχνευση 

υδρατμών σε αυτά. Στο δεύτερο μέρος, μελετήθηκαν πλαστικά δείγματα τόσο για την 

κατηγοριοποίηση τους στις οικογένειες των πολυμερών που αυτά ανήκουν, όσο και 

για την μελέτη των μηχανισμών του πλάσματος. 

Αναλυτικότερα, στο κεφάλαιο 3 παρουσιάστηκαν αποτελέσματα της 

φασματοσκοπίας πλάσματος επαγόμενου από laser σε προ-αναμεμιγμένες φλόγες 

στρωτής ροής μεθανίου-, αιθυλενίου-, και προπανίου-αέρα. Από τα φάσματα που 

κατεγράφησαν ανιχνεύθηκαν οι φασματικές γραμμές του H (Hα 656 nm), C(833 nm) 

και O (777 nm και 844 nm) οπότε και υπολογίστηκαν οι λόγοι των σχετικών 

εντάσεων H656/O777 και C833/O844 συναρτήσει του λόγου ισοδυναμίας (φ) της 

εκάστοτε φλόγας. 
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Από τα αποτελέσματα βρέθηκε πως οι παραπάνω λόγοι είναι μια γραμμική 

συνάρτηση του φ και μάλιστα για το κάθε αέριο, ο εκάστοτε λόγος χαρακτηρίζεται 

από διαφορετική κλίση. Η κλίση αυτή συνδέεται άμεσα με τις χαρακτηριστικές 

φασματοσκοπικές σταθερές των ατομικών γραμμών που χρησιμοποιήθηκαν καθώς 

και με την στοιχειομετρία του μίγματος. Συνεπώς, με βάση αυτή τη μέθοδο, είναι 

δυνατή η ταυτοποίηση ενός άγνωστου αέριου καύσιμου μίγματος εάν η 

στοιχειομετρία του είναι γνωστή και αντιθέτως, στην περίπτωση ενός γνωστού αέριου 

καύσιμου μίγματος, ο υπολογισμός της στοιχειομετρίας του. Αυτό είναι ένα πολύ 

σημαντικό αποτέλεσμα, αφού για πρώτη φορά, χρησιμοποιείται η τεχνική LIBS είτε 

για την ταυτοποίηση καύσιμων συστημάτων είτε για τον απευθείας οπτικό καθορισμό 

του λόγου ισοδυναμίας ενός συστήματος καύσης. 

Στην συνέχεια, στα ίδια συστήματα καύσης, πραγματοποιήθηκαν χωρικά 

αναλυμένες μετρήσεις των λόγων Hα/O και C/O και μέσω της συσχέτισης των λόγων 

αυτών με τον λόγο ισοδυναμίας, υπολογίστηκε η χωρική κατανομή του λόγου 

ισοδυναμίας για φλόγες διαφόρων στοιχειομετριών. Επιπλέον παρουσιάστηκε η 

χωρική κατανομή του λόγου ισοδυναμίας και για την περίπτωση φλόγας 

διαφορετικής γεωμετρίας, η οποία προσπίπτει σε μεταλλική πλάκα και αποτελεί πιο 

περίπλοκη περίπτωση από τις αντίστοιχες Bunsen φλόγες. Τέλος, παρουσιάστηκαν 

μετρήσεις σε φλόγα προπανίου-αέρα τυρβώδους ροής για τον καθορισμό του λόγου 

ισοδυναμίας, ο οποίος σε αυτήν την περίπτωση τοπικά είναι χρονο-μεταβαλλόμενος. 

Με αυτό το παράδειγμα γίνεται φανερό ότι η φασματοσκοπία πλάσματος μπορεί να 

εφαρμοσθεί και σε τέτοια περίπλοκα, χρονικά μεταβαλλόμενα συστήματα, με 

επιτυχία. 

Στο κεφάλαιο 4, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα της τεχνικής 

LIBS στην ανίχνευση υδρατμών τόσο σε απλά συστήματα όπως είναι ο αέρας, όσο σε 

πιο περίπλοκα, όπως είναι οι φλόγες υδρογονανθράκων-αέρα.  

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως στο σύστημα αέρα-υδρατμών, οι υδρατμοί 

ανιχνεύονται άμεσα με την εξέταση της ύπαρξης της φασματικής γραμμής του 

υδρογόνου Ηα στα 656.3 nm. Επιπλέον, εξετάστηκε ο κορεσμός των υδρατμών μέσω 

του λόγου των εντάσεων Ηα/Ν, ενώ από τον ίδιο λόγο, όπως καταγράφηκε για τις 

διάφορες τάσεις ατμών του υγρού, μπορεί να γίνει ποιοτικός καθορισμός της 

υγρασίας που προστίθεται στο σύστημα.  

Στην συνέχεια, υδρατμοί προστέθηκαν στις φλόγες CH4- και C3H8-αέρα και 

παρατηρήθηκε σημαντική αλλαγή στην δομή και στα βασικά χαρακτηριστικά των 
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φλογών που μελετήθηκαν. Από τα φάσματα που κατεγράφησαν φαίνεται πως και σε 

αυτήν την περίπτωση οι υδρατμοί μπορούν να ανιχνευθούν εύκολα, αφού προκαλούν 

προκαλούν παράλληλη μετατόπιση του λόγου Ηα/Ν, χωρίς να μεταβάλλει την 

γραμμική σχέση του λόγου αυτού με το φ. Η παρατήρηση αυτή μπορεί να 

χρησιμεύσει ως «εργαλείο» για την ανίχνευση υδρατμών σε φλόγες 

υδρογονανθράκων-αέρα. 

Ολοκληρώνοντας την μελέτη των συστημάτων καύσης, μελετήθηκε η 

περίπτωση μιας φλόγας υγρού καύσιμου, C7H16-αέρα με και χωρίς την προσθήκη 

υγρασίας. Και σε αυτήν περίπτωση ο λόγος Ηα/Ο παρουσιάζει γραμμική εξάρτηση με 

τον λόγο ισοδυναμίας της φλόγας, όμως η αυτο-απορρόφηση της φασματικής 

γραμμής Ηα, λόγω της μεγάλης πυκνότητας των ατόμων υδρογόνου στο σύστημα, 

είναι σημαντική.  

Στο δεύτερο μέρος της παρούσας διατριβής, μελετήθηκαν 

πλαστικά/πολυμερικά δείγματα με σκοπό την εφαρμογή της φασματοσκοπίας 

πλάσματος επαγόμενου από laser στην γρήγορη ταυτοποίηση τους κατά την 

διαδικασία της ανακύκλωσης. Η ταυτοποίηση των πλαστικών που ανήκουν στις 

διάφορες οικογένειες έγινε με βάση τον στοιχειομετρικό τους λόγο C/H. Στην 

συνέχεια ανιχνεύτηκαν φασματικές γραμμές του Cl στην φασματική περιοχή του NIR 

με σκοπό την ταυτοποίηση εκείνων των πλαστικών που περιέχουν χλώριο, όπως είναι 

το ευρέως διαδεδομένο PVC. Η μελέτη αυτή αποδεικνύει την δυνατότητα της 

τεχνικής LIBS για τον διαχωρισμό των πλαστικών στο στάδιο της ανακύκλωσης.  

Κατά συνέπεια, είναι πολύ σημαντική η μελέτη του πλάσματος και των 

χαρακτηριστικών του σε τέτοια δείγματα, πώς αυτό επηρεάζεται από εξωγενείς 

παράγοντες (π.χ. πίεση περιβάλλοντος) καθώς και από τα χαρακτηριστικά της ίδιας 

της δέσμης (ενέργεια, διάρκεια παλμού ). Τα αποτελέσματα που κατεγράφησαν κατά 

την μελέτη του της εξέλιξης του πλάσματος δείχνουν πως η διάρκεια του παλμού 

laser που προσπίπτει στο δείγμα πράγματι αλλάζει τον μηχανισμό παραγωγής του 

δημιουργούμενου πλάσματος και επομένως και την εξέλιξή του, ενώ η πίεση του 

περιβάλλοντος επηρεάζει το πλάσμα μόνο στην περίπτωση βραχέων παλμών (της 

τάξης των ps) και όχι για την περίπτωση μεγαλύτερης διάρκειας παλμών. 

Εν κατακλείδι, όλα τα παραπάνω αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν στα 

διάφορα υπό μελέτη συστήματα (φλόγες, υγρασία, πλαστικά) αποδεικνύουν, πέρα 

από την στοιχειακή ανάλυση των δειγμάτων, την δυνατότητα της μεθόδου αυτής για 

την εκτενή έρευνα των επιμέρους χαρακτηριστικών των διαφόρων συστημάτων, 
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καθώς και την εφαρμογή της σε συστήματα ιδιαιτέρως πολύπλοκα, όπου δεν έχουν 

καν δοκιμαστεί άλλες παρόμοιες διαγνωστικές τεχνικές.  

 

6.2 Πειράματα σε Εξέλιξη- Μελλοντικές Εργασίες 
 

Τα πειράματα τα οποία πραγματοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία αφορούν 

κυρίως συστήματα που μελετήθηκαν χρησιμοποιώντας παλμούς laser χροινής 

διάρκειας ns, στα 1064 nm, με μοναδική εξαίρεση τα πολυμερή όπου παρουσιάζονται 

αποτελέσματα μετρήσεων και για παλμούς διάρκειας ps. Έτσι, μόνο σε αυτά τα 

δείγματα γίνεται μια συγκριτική μελέτη ως προς την διάρκεια του παλμού και 

παρουσιάζονται οι μεταβολές που προκαλούνται στους μηχανισμούς την δημιουργίας 

του πλάσματος λόγω της διαφορετικής διάρκειας.  

Αυτό όμως που δεν έχει εξετασθεί είναι η επίδραση του μήκους κύματος της 

ακτινοβολίας του laser στην δημιουργία του πλάσματος. Η μελέτη αυτή είναι πολύ 

ενδιαφέρουσα διότι, όπως έχει αναφερθεί και στην θεωρεία, η ακτινοβόληση ενός 

δείγματος με μήκος κύματος, λ, μικρότερο από 1 μm προκαλεί τον ιονισμό του 

πλάσματος μέσω πολυφωτονικού ιονισμού και όχι μέσω κρούσεων όπως συμβαίνει 

στην περίπτωση όπου το μήκος κύματος είναι στα 1064 nm.  

Συνεπώς, είναι σημαντικό να μελετηθούν και οι φλόγες υδρογονανθράκων και 

τα πλαστικά δείγματα σε διάφορα μήκη κύματος ακτινοβόλησης, ώστε να εξαχθεί και 

ένα πιο γενικό συμπέρασμα για την παραγωγή του πλάσματος, ανεξάρτητα από την 

φύση του εξεταζόμενου συστήματος (στερεό, αέριο). Μάλιστα, πρέπει να σημειωθεί 

πως η πλειονότητα των δημοσιευμένων εργασιών αφορούν laser μήκους κύματος στα 

1064 nm, ενώ υπάρχει και μια μειοψηφία εργασιών που ασχολούνται με πλάσμα 

παραγόμενο από laser μήκους κύματος 532 nm. Έτσι, μια μελέτη που να περιέχει 

συγκριτικά αποτελέσματα διάφορων μηκών κύματος, από την περιοχή του UV έως το 

NIR, θα αποτελεί και ένα σημαντικό βήμα όχι μόνο για τα στενά πλαίσια του 

εργαστηρίου, αλλά και για την φασματοσκοπία πλάσματος επαγόμενου από laser 

γενικότερα. Τέτοια πειράματα έχουν ήδη προγραμματιστεί και θα ξεκινήσουν πολύ 

σύντομα. 

Επιπλέον, μια μελέτη η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στο εργαστήριο είναι 

η χωρική ανάλυση του πλάσματος σε αέρια και στερεά δείγματα. Η μελέτη αυτή 

περιλαμβάνει και τα δυο συστήματα, ακριβώς διότι το πλάσμα που δημιουργείται 
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μέσα σε αέριο δείγμα βρίσκεται μέσα σε ένα ομογενές περιβάλλον, σε αντίθεση με το 

πλάσμα που δημιουργείται στην επιφάνεια ενός στερεού, όπου το πλάσμα ουσιαστικά 

σχηματίζεται στην διεπιφάνεια περιβάλλοντος αέρα-στερεού. Στην δεύτερη 

περίπτωση αναμένεται μια χωρική ανομοιογένεια στην ένταση των ατομικών 

φασματικών γραμμών του δείγματος και του αέρα, και μάλιστα αυτό επιβεβαιώνεται 

από τα αποτελέσματα τέτοιων πειραμάτων που έγιναν σε πλαστικά δείγματα.  

Το ενδιαφέρον έως τώρα έχει επικεντρωθεί τόσο στα συστήματα καύσης όσο 

και στα πλαστικά δείγματα λόγω ότι αυτά τα συστήματα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

για επιμέρους εφαρμογές, τόσο στον τομέα της καύσης, όσο στον τομέα της 

ανακύκλωσης. Με αυτό τον τρόπο πλέον στο εργαστήριο έχει αποκτηθεί σημαντική 

εμπειρία για την εφαρμογή της φασματοσκοπίας πλάσματος επαγόμενου από laser σε 

δείγματα στερεής ή αέριας κατάστασης, ενώ αντιθέτως δεν έχει γίνει μελέτη 

δειγμάτων που βρίσκονται στην υγρή φάση, ένα πεδίο το οποίο γνωρίζει ειδικά τα 

τελευταία χρόνια μεγάλη ανάπτυξη.  

Η μελέτη υγρών με την τεχνική LIBS είναι μια αρκετά απαιτητική μελέτη από 

πειραματικής άποψης διότι σε αυτήν την περίπτωση, το κύμα πίεσης που συνοδεύει 

το πλάσμα προκαλεί μεγάλο παφλασμό στην επιφάνεια του υγρού, με αποτέλεσμα 

πιθανή καταστροφή των οπτικών που βρίσκονται κοντά στο σημείο εστίασης λόγω 

των σταγονιδίων που εκτινάσσονται ακόμη και για αρκετά εκατοστά μακριά. Γι αυτό 

το σκοπό στο εργαστήριο θα γίνει εξέταση διαφόρων πειραματικών διατάξεων για 

την μελέτη μεταλλικών διαλυμάτων με σκοπό να βρεθεί η πιο κατάλληλη, τόσο για 

την προφύλαξη των οργάνων όσο και για την βέλτιστη συλλογή της εκπεμπόμενης 

ακτινοβολίας από το πλάσμα. Πειραματικές διατάξεις που θα εξετασθούν αφορούν 

κυρίως την μορφή που θα έχει το υγρό δείγμα (τριχοειδής ροή, σταγονίδια διαφόρων 

διαμέτρων, ή ακόμη υπό μορφή bulk υγρού), καθώς και τον τρόπο συλλογής της 

εκπεμπόμενης ακτινοβολίας (κάθετη ή παράλληλη με την ευθεία που ορίζει η 

προσπίπτουσα δέσμη laser). Στην συνέχεια, θα γίνει χρονική μελέτη της ακτινοβολίας 

του παραγόμενου πλάσματος, ώστε να βρεθεί ο βέλτιστος χρονισμός του πειράματος 

και τέλος θα μελετηθούν υγρά διαφόρων περιεκτικοτήτων σε μέταλλα ώστε να 

κατασκευασθούν καμπύλες βαθμονόμησης και να επιτευχθεί η ποσοτική ανάλυση 

των δειγμάτων αυτών. Τα υγρά δείγματα είναι διαλύματα μετάλλων, όπως είναι ο 

σίδηρος, το χρώμιο, το κάλιο, το μαγνήσιο κ.ά.  
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Κεφάλαιο 6                                                                                          Συμπεράσματα 

Φτάνοντας στο τέλος, είναι πλέον ξεκάθαρο πως η εργασία αυτή αποκάλυψε 

μόνο ένα μικρό μέρος των δυνατοτήτων της φασματοσκοπίας πλάσματος επαγόμενου 

από laser, μιας τεχνικής η οποία κεντρίζει το ενδιαφέρον τόσο για την πρακτικότητα 

της όσο και για την φυσική που κρύβει. Πάντως, είναι σίγουρο πως σύντομα θα 

ανήκει στην αιχμή του δόρατος στον τομέα των αναλυτικών εφαρμογών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

Α.1 Απόκριση των ανιχνευτών ICCD για μήκη κύματος από 

200-900 nm 

 
Oι αποκρίσεις των ICCD ανιχνευτών που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα της 

εργασίας αυτής, όπως δίνονται από τον κατασκευαστή (http://www.andor.com) είναι: 

 

1. Models Andor IStar DH734-18U-03 και DH734-18U-73  

Active pixels:   1024×1024 

Effective size píxel:  13 μm 

 

Σχήμα Α.1: Η φασματική απόκριση των ανιχνευτών DH734-18U-03 και 

DH734-18U-73 

 

 
H DH734-18U-03 έχει απόκριση αυτή που ορίζεται από την καμπύλη W και η 

DH734-18U-73 αντίστοιχα από την καμπύλη WR. 
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2. Model Andor IStar DH712-18F-13 

Active pixels:  512×512 

Effective size píxel:  24 μm 

Σχήμα Α.2: Η φασματική απόκριση του ανιχνευτή DH712-18F-13 

 
H DH712-18F-13 έχει απόκριση αυτή που ορίζεται από την καμπύλη WR. 
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Α.2 Συστήματα Laser 
 

A.2.1 Q-switched Νd:YAG (QUANTA-RAY INDI, Spectra Physics) 

 

 

Σχήμα Α.3 Σχηματική αναπαράσταση της κεφαλής του ns Q-switched 

Νd:YAG laser (QUANTA-RAY INDI) 

 
Το συγκεκριμένο ns laser έχει συχνότητα 10 Hz, διάρκεια παλμού 8 ns και 

θεμελιώδες μήκος κύματος τα 1064. Με την προσθήκη του κρυστάλλου (harmonic 

generator) είναι δυνατή η γένεση των αρμονικών συχνοτήτων που αντιστοιχούν σε 

μήκη κύματος 532 και 355 nm και στην συνέχεια με το σύστημα των διχροϊκών 

κάτοπτρων γίνεται ο διαχωρισμός των τριών αυτών μηκών κύματος. Το προφίλ της 

δέσμης του laser είναι Guassian. Μέσω διαδοχικών μετρήσεων με μια CCD κάμερα 

της ακτίνας w(z) της δέσμης σε διάφορες θέσεις z από τον φακό εστίασης, και μέσω 

και μέσω της σχέσης  
1

2 2

0 2
0

( ) 1 zw z w
w
λ

π

⎡ ⎤⎛ ⎞
⎢ ⎥= + ⎜ ⎟
⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

    (Α.1) 

όπου w0 είναι η ακτίνα της δέσμης στην εστία και λ το μήκος κύματος της 

χρησιμοποιούμενης ακτινοβολίας, η διάμετρος της δέσμης κοντά στην εστία 

υπολογίστηκε ότι είναι 36±6 μm στον αέρα.  

 

161 
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A.2.2 Tunable Νd:YAG ΝΤ342/3/UVE (Ekspla) 

Σχήμα Α.4 Σχηματική αναπαράσταση του tunable Nd:Yag laser καθώς 

και του OPO (Optical Parametric Oscillator)  
 

 

Το σύστημα laser που απεικονίζεται παραπάνω έχει διάρκεια παλμού 5 ns, 

θεμελιώδες μήκος κύματος τα 1064 nm,  συχνότητα 10 Hz και μέσω 2 ΒΒΟ (SHG-

second harmonic generator, THG-third harmonic generator) κρυστάλλων 

δημιουργούνται η 2η και 3η αρμονική, 532 και 355 nm. Στην συνέχεια, η δέσμη στα 

355 nm οδηγείται μέσω συστήματος κάτοπτρων (M3, M5, M7, M7’) στον OPO 

(Optical Parametric Oscillator), όπου εκεί βρίσκονται μη γραμμικοί κρύσταλλοι 

(OPO1, OPO2), μέσω των οποίων δημιουργούνται ως υπέρθεση της αρχικής (355 

nm), όλα τα μήκη κύματος από 410-2300 nm. Για την γένεση των μηκών κύματος 

που βρίσκονται στο υπεριώδες, η ακτινοβολία που εξέρχεται από τον OPO διαπερνά 

δυο ακόμη μη γραμμικούς κρυστάλλους (SH1, SH2). 

Το προφίλ της δέσμης του laser είναι τύπου “top hat”, και η διάμετρος της δέσμης 

στην εστία υπολογίστηκε ότι είναι επίσης 36±6 μm στον αέρα. 
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A.2.3 Mode-locked Νd:YAG YG 900 (Quantel) 

laser.  

1. Dye- Cell mirror 
2. Acousto-Optic mode locker 
3. Delay prisms 
4. Convex lens 
5. Shutter 
6. Pinhole 
7. Laser head 
8. Concave lens 
9. Etalon 
10. Bottle of Dye 
11. Photodiode 
12. Rmax mirror 
13. Telescope 
14. Polarizer 
15. Half wave plate 
16. Double Pockels cell 
17. Glan polarizer 
18. Dove prosm 
19. Prelevement mirror 
20. Delay box 
21. Quarter wave plate 
22. Laser head 
23. Double pass Rmax mirror 
24. SHG 
25. Dichroic mirror (532 nm) 
26. 3rd or 4rd harmonic generator 
27. Dichroic mirror (355 or 266 

nm) 
28. Half wave plate at 355 nm 

 
Το ps laser που χρησιμοποιήθηκε είναι ένα Νd:YAG laser εγκλείδωσης ρυθμού

Σχήμα Α.5 Σχηματική αναπαράσταση του ps mode-locked Νd:YAG 

laser (YG 900) 

, 

συχνότητας 10 Hz και εκπέμπει στα 1064 nm καθώς και στα 532 (στην 2η αρμονική) 

με διάρκεια παλμού 35 ps. Το laser αυτό αποτελείται από δυο επιμέρους μέρη: από 

τον ταλαντωτή ο οποίος παράγει ένα τρένο παλμών, από τους οποίους ο κάθε παλμός 

έχει διάρκεια 35 ps και από τον ενισχυτή ο οποίος ενισχύει μόνο τον κεντρικό παλμού 

του τρένου, ενώ για να εισέλθει μόνο ο κεντρικός παλμός στον ενισχυτή υπάρχει ένας 

επιλογέας παλμού (pulse selector), οποίος οδηγεί τον κεντρικό παλμό στον ενισχυτή 

και τους υπόλοιπους παλμούς από το τρένο, τους οδηγεί στην φωτοδίοδο έξω από το 

163 
 



Παράρτημα Α 

Η δέσμη του ps laser έχει Guassian προφίλ και η διάμετρος της στην εστία ενός 

συγκεντρωτικού φακού είναι επίσης 36±6 μm στον αέρα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B 
 

Β.1 Φασματοσκοπικές σταθερές για τις ατομικές φασματικές 

γραμμές των Η, Ο(Ι) και C(I) 
Από την ιστοσελίδα της NIST (http://physics.nist.gov/PhysRefData/), οι 

φασματοσκοπικές σταθερές των ατομικών φασματικών γραμμών του οξυγόνου, 

υδρογόνου και άνθρακα, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 
Elemental 

species 
λmn (nm) Amn (×108 s-1) Em (cm-1) En (cm-1) gm

O(I) 777.194 3.69e-01 86631 73768 7 

O(I) 777.416 3.69e-01 86627 73768 5 

O(I) 777.538 3.69e-01 86625 73768 3 

O(I) 844.624 3.22e-01 88631 76794 1 

O(I) 844.635 3.22e-01 88631 76794 5 

O(I) 844.675 3.22e-01 88630 76794 3 

656.270 5.38e-01 97492 82258 4 

656.272 2.24e-01 97492 82258 4 

656.275 2.10e-02 97492 82258 2 

656.277 2.24e-01 97492 82258 2 

656.285 6.46e-01 97492 82259 6 

656.286 1.07 e-01 97492 82259 4 

 
Hα

656.290 4.20 e-02 97492 82259 2 

C(I) 833.515 3.51e-01 73975 61981 1 

 
Πίνακας Β.1: Φασματοσκοπικές σταθερές για τις ατομικές φασματικές γραμμές των 

Η, Ο(Ι) και C(I) 
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Β.2.  Υπολογισμός των συναρτήσεων επιμερισμού για τα Η, Ο(Ι) 

και C(I), σε διάφορες θερμοκρασίες του πλάσματος 
΄Οπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 3, οι συναρτήσεις επιμερισμού για διάφορα 

στοιχεία υπολογίζονται αναλυτικά με την μορφή πολυωνύμων τρίτου βαθμού. Με 

βάση την εργασία των Tamaki S. και Tsukasa K.[19], οι συναρτήσεις επιμερισμού 

των Η, Ο(Ι) και C(I) δίνονται από τις σχέσεις  
2

4 3( ) 3.33*10 5.64*10 2.02
1000 1000H

T TU T − −⎛ ⎞ ⎛ ⎞= −⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

+     (1) 

2
3 2( ) 2.92*10 7.28*10 8.39

1000 1000O
T TU T − −⎛ ⎞ ⎛ ⎞= +⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
+    (2) 

             
2

3 2( ) 11.20*10 2.21*10 8.87
1000 1000C

T TU T   (3) − −⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

Οι παραπάνω σχέσεις ισχύουν για θερμοκρασίες του πλάσματος από 7000 έως 

1200 Κ. Παρόλα αυτά, στην παρούσα εργασία χρησιμοποιούνται για μεγαλύτερο 

εύρος τιμών της θερμοκρασίας του πλάσματος, θεωρώντας ότι το σφάλμα που 

υπεισέρχεται δεν είναι μεγάλο. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται αναλυτικά οι τιμές 

των U(T) συναρτήσει της θερμοκρασίας του πλάσματος  

ΤPLASMA (Κ) UH UO UC

13000 2.0024 9.8298 11.0514 
14000 2.0057 9.9815 11.3761 
15000 2.0096 10.1390 11.7232 
16000 2.0142 10.3023 12.0927 
17000 2.0194 10.4714 12.4846 
18000 2.0254 10.6464 12.8989 
19000 2.0319 10.8273 13.3356 
20000 2.0392 11.0140 13.7947 
21000 2.0470 11.2065 14.2763 
22000 2.0556 11.4048 14.7802 
23000 2.0648 11.6090 15.3066 
24000 2.0747 11.8191 15.8554 
25000 2.0852 12.0350 16.4266 
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Παράρτημα Β 

Β.3 Υπολογισμός των D(T) για τους λόγους Η/Ο και C/O από τον 

νόμο του Boltzmann 
Από τον νόμο του Boltzmann είναι γνωστό ότι η ολική ένταση μιας φασματικής 

γραμμής ενός στοιχείου είναι ανάλογη με την πυκνότητα των ατόμων του στοιχείου 

στο δείγμα, και δίνεται από την σχέση  

( )
4 ( )

maE
kTmn mn

a
mna a

A ghc
aI e N T

U Tπλ

⎛ ⎞−⎜ ⎟
⎝ ⎠=     (4) 

Εάν θεωρήσουμε τον λόγο Ηα/Ο, με βάση την παραπάνω σχέση θα έχουμε 

/
( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( )

mH mOE E
kTO O mnH mHH H

H O
O H H mnO mO O O

U T A g HI N T N Te D T
I U T A g N T N T

λ
λ

−⎡ ⎤⎛ ⎞−⎢ ⎥⎜ ⎟
⎝ ⎠⎣ ⎦= =    (5) 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η φασματική γραμμή του υδρογόνου Ηα στα 656.3 nm δεν 

είναι μια φασματική γραμμή, αλλά ουσιαστικά αποτελείται από 7 διαφορετικές και 

αντίστοιχα για το οξυγόνο, η φασματική γραμμή που παρουσιάζεται στα 777 nm είναι 

τριπλή, τότε για να σχετίζεται το ολικό εμβαδό της εκάστοτε γραμμής με την 

αντίστοιχη πυκνότητα ατόμων στην σχέση 5 πρέπει να ληφθεί υπόψη η 

πολλαπλότητα των γραμμών. Θεωρούμε, από τον Πίνακα 1 του παραρτήματος Β πως 

και οι 7 γραμμές του Η, έχουν ίσα μήκη κύματος λ και προφανώς ίδιες συναρτήσεις 

επιμερισμού και ίδιες ατομικές πυκνότητες, και λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις 5 από 

τις 7 φασματικές γραμμές λόγω μεγαλύτερης πιθανότητας μετάβασης. Αντίστοιχα για 

την τριπλή φασματική γραμμή του οξυγόνου, τα μήκη κύματος των τριών επιμέρους 

φασματικών γραμμών είναι ίσα (λ1≈λ2≈λ3) τότε η σχέση 5 καταλήγει στην παρακάτω:  

( ) ( )
( ) ( )

mH mOE E
kTO O mnH mHH H

O H H mnO mO O

U T A gI N Te
I U T A g N T

λ
λ

−⎡ ⎤⎛ ⎞−⎢ ⎥⎜ ⎟
⎝ ⎠⎣ ⎦

⎛ ⎞
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎝ ⎠

  (6) 

Τα λΟ και λΗ είναι τα μήκη κύματος όπου 

1 2 3 4 5 656.3H H H H H H nmλ λ λ λ λ λ≈ ≈ ≈ ≈ = =  και 1 2 3 777O O O O nmλ λ λ λ≈ ≈ = = , τα 

UO(Τ), UH(Τ) υπολογίζονται αναλυτικά, ενώ το γινόμενο mnH mH

mnO mO

A g
A g

, λαμβάνοντας 

υπόψη όλες τις φασματικές γραμμές θα υπολογίζεται ως εξής: 

1 1 2 2 3 3 4 4 5

1 1 2 2 3 3

mnH mH mnH mH mnH mH mnH mH mnH mH mnH mH

mnO mO mnO mO mnO mO mnO mO

A g A g A g A g A g A g
A g A g A g A g

+ + + +
=

+ +
5  (7) 

Με ακριβώς όμοιο τρόπο, για τον λόγο C/O προκύπτει ότι: 
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/
( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( )

mC mOE E
kTC O O mnC mC C C

C O
O C C mnO mO O O

I U T A g N T N Te D T
I U T A g N T N T

λ
λ

−⎡ ⎤⎛ ⎞−⎢ ⎥⎜ ⎟
⎝ ⎠⎣ ⎦= =  (8) 

Σ’αυτή την περίπτωση η φασματική γραμμή του οξυγόνου είναι τριπλή και 

αποτελείται από τις 844.62, 844.63, 844.67 nm ενώ η αντίστοιχη γραμμή του 

άνθρακα είναι μονή και είναι η 833.5 nm. Οπότε σύμφωνα με την παραπάνω 

ανάλυση θα ισχύει ότι 1 2 3 844.6O O O O nmλ λ λ λ≈ ≈ = = και αντίστοιχα: 

1 1 2 2 3

mnC mC mnC mC

mnO mO mnO mO mnO mO mnO mO

A g A g
A g A g A g A g

=
+ + 3

  (9) 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι σχετικές εντάσεις όλων των φασματικών γραμμών που 

αποτελούν την Ηα στα 656.3 nm και την Ο στα 777 και στα 844 nm, για μια τυπική 

θερμοκρασία πλάσματος (20000Κ) και ηλεκτρονική πυκνότητα της τάξης 1017 cm-3 

όπως προκύπτουν από την αναφορά [14] του κεφαλαίου 3. Οι σχετικές εντάσεις 

υπολογίζονται με βάση τα A, g και προέρχονται από την αντίστοιχη ιστοσελίδα της 

nist (www.nist.com). 

 

Σχήμα Β.1 Σχετικές εντάσεις των φασματικών γραμμών που αποτελούν την 

Ηα (656.3 nm)  
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Σχήμα Β.2 Σχετικές εντάσεις των φασματικών γραμμών που αποτελούν την Ο 

(777) και την Ο (844 nm) 
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Με βάση τα παραπάνω, υπολογίζεται ο παράγοντας D(T) για διάφορες τιμές της 

θερμοκρασίας του πλάσματος, τόσο για τον λόγο Ηα/Ο αλλά και για τον λόγο C/O. Οι 

τιμές τους παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα για διάφορες θερμοκρασίες του 

πλάσματος.  

 

ΤPLASMA DH/O DC/O

10000 1.658 0.946 
11000 1.939 0.771 
12000 2.215 0.649 
13000 2.484 0.559 
14000 2.745 0.490 
15000 3.000 0.437 
16000 3.247 0.394 
17000 3.488 0.359 
18000 3.723 0.329 
19000 3.952 0.304 
20000 4.175 0.283 
21000 4.393 0.264 
22000 4.607 0.248 
23000 4.816 0.234 
24000 5.021 0.221 
25000 5.222 0.210 

 

Πίνακας Β.3: Ο παράγοντας D(T) των σχετικών εντάσεων Ηα/Ο και C/Ο των 

ατομικών φασματικών γραμμών για διάφορες θερμοκρασίες του πλάσματος 
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